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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk datastyring 
(forordning om datastyring)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0767),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0377/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 27. april 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 
Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0248/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") fastslås 
det, at der skal oprettes et indre marked og 
indføres en ordning, der sikrer, at 
konkurrencen i det indre marked ikke 
fordrejes. Fastsættelsen af fælles regler og 
praksis i medlemsstaterne vedrørende 
udviklingen af en ramme for datastyring 
bør bidrage til opnåelsen af disse 
målsætninger.

(1) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") fastslås 
det, at der skal oprettes et indre marked og 
indføres en ordning, der sikrer, at 
konkurrencen i det indre marked ikke 
fordrejes. Fastsættelsen af fælles regler og 
praksis i medlemsstaterne vedrørende 
udviklingen af en ramme for datastyring 
bør bidrage til opnåelsen af disse 
målsætninger under fuld overholdelse af 
de grundlæggende rettigheder. Den bør 
også sikre en styrkelse af Unionens åbne 
strategiske autonomi og samtidig sikre 
frie datastrømme.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
borgerne, f.eks. gennem forbedret 
personaliseret medicin, ny mobilitet og 
gennem bidraget til den europæiske grønne 
pagt23. I sin strategi24 for data har 
Kommissionen beskrevet visionen om et 
fælles europæisk dataområde, et indre 
marked for data, hvor data kan anvendes, 
uanset hvor de fysisk opbevares i Unionen, 
i overensstemmelse med gældende ret. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 

(2) I løbet af det seneste årti har 
digitale teknologier forandret økonomien 
og samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; Datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
både borgerne og økonomien, f.eks. 
gennem forbedret personaliseret medicin, 
ny mobilitet og gennem bidraget til 
Kommissionens meddelelse af 11. 
december 2019 om den europæiske grønne 
pagt. Dataøkonomien skal bygges op på 
en sådan måde, at den gør det muligt for 
virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) som 
defineret i bilaget til Kommissionens 
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forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
omsætte denne vision til virkelighed 
foreslås det at oprette områdespecifikke 
fælles europæiske dataområder som 
konkrete ordninger, hvorigennem 
datadeling og datasamling kan finde sted. 
Som planlagt i strategien kan sådanne 
fælles europæiske dataområder omfatte 
områder som sundhed, mobilitet, 
produktion, finansielle tjenesteydelser, 
energi og landbrug, tematiske områder som 
den europæiske grønne pagt og europæiske 
dataområder for offentlig forvaltning eller 
færdigheder.

henstilling 2003/361/EF23a og nystartede 
virksomheder, at trives, således at 
neutralitet i relation til dataadgang, 
portabilitet og interoperabilitet sikres, og 
fastlåsning undgås. I sin meddelelse af 
19. februar 2020 om en europæisk strategi 
for data har Kommissionen beskrevet 
visionen om et fælles europæisk 
dataområde, et indre marked for data, hvor 
data kan anvendes, uanset hvor de fysisk 
opbevares i Unionen, i overensstemmelse 
med gældende ret, hvilket bl.a. kan være 
vigtigt for den hurtige udvikling af 
teknologier inden for kunstig intelligens. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
baseret på de grundlæggende rettigheder, 
den offentlige sikkerhed, den offentlige 
orden og andre legitime offentlige politiske 
mål for Unionen i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser. For at omsætte 
denne vision til virkelighed foreslås det at 
oprette områdespecifikke fælles 
europæiske dataområder som konkrete 
ordninger, hvorigennem datadeling og 
datasamling kan finde sted. Som planlagt i 
strategien kan sådanne fælles europæiske 
dataområder omfatte områder som 
sundhed, mobilitet, produktion, finansielle 
tjenesteydelser, energi og landbrug, 
tematiske områder som den europæiske 
grønne pagt og europæiske dataområder for 
offentlig forvaltning eller færdigheder. I 
overensstemmelse med FAIR-
dataprincipperne bør fælles europæiske 
dataområder gøre data søgbare, 
tilgængelige, interoperable og 
genanvendelige, samtidig med at der 
sikres et højt cybersikkerhedsniveau. Når 
der er lige konkurrencevilkår i 
dataøkonomien, kan aktører konkurrere 
på kvaliteten af tjenester og ikke på 
mængden af data, som er under deres 
kontrol. Med henblik på udformning, 
etablering og opretholdelse af lige 
konkurrencevilkår i dataøkonomien er 
der behov for en forsvarlig forvaltning, 
hvor relevante interessenter i et fælles 
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europæisk dataområde skal repræsenteres 
og inddrages.

__________________ __________________
23Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019 (COM(2019) 640 final).
24 COM(2020) 66 final. 23a Kommissionens henstilling 

2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (EUT L 124 
af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Unionens vækstpotentiale 
afhænger af befolkningens og 
arbejdsstyrkens færdigheder. I 
betragtning af at 42 % af EU-borgerne 
mangler grundlæggende digitale 
færdigheder1a, vil fremme af digitale 
færdigheder være et centralt element i at 
øge borgernes tillid til at intensivere 
dataudvekslingen. Forbedring af de 
digitale færdigheder bør være en del af de 
strategiske tiltag for at reducere sociale 
uligheder og fremme et retfærdigt digitalt 
miljø.
__________________
1a Analyse one indicator and compare 
breakdowns — Digital Scoreboard - Data 
& Indicators (digital-agenda-data.eu)

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Der er behov for handling på EU- 
og nationalt niveau for at rette op på, at 
kvinder er underrepræsenteret på alle 
niveauer i den digitale sektor i Unionen,

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Det er vigtigt, at Unionen 
fokuserer på behovet for at udvikle 
dataøkonomien, navnlig ved at opbygge 
fælles europæiske dataområder, med 
særlig vægt på softwareudvikling og 
tiltrækning af talent til informations- og 
kommunikationsteknologisektoren (IKT) 
med henblik på at opbygge europæisk 
knowhow, der fokuserer på næste 
generation og avancerede teknologier.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling, idet der lægges 
særlig vægt på at lette samarbejdet. Denne 
forordning bør sigte mod yderligere at 
udvikle et digitalt indre marked uden 
grænser og et menneskecentreret, 
pålideligt og sikkert datasamfund og en 
ditto dataøkonomi. Med sektorspecifik 
lovgivning kan nye og supplerende 
elementer udvikles, tilpasses og foreslås 
afhængigt af sektorernes særlige 
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regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679(27), og dens gennemførelse 
forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 
overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680(28), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/943(29), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1807(30), Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 
nr. 223/2009(31), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF(32), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF(33), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/790(34), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF(35), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1024(36) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/858(37), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/40/EU(38) og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse med 
forebyggelse, efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af strafbare handlinger eller 
fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. 
Der bør indføres en horisontal ordning for 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 

kendetegn, såsom den planlagte lovgivning 
om det europæiske sundhedsdataområde25 
og om adgangen til køretøjsdata. Desuden 
er visse økonomiske sektorer allerede 
reguleret ved sektorspecifik EU-
lovgivning, der omfatter regler om 
grænseoverskridende eller EU-dækkende 
deling af eller adgang til data26. Denne 
forordning berører derfor ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/94329, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/180730, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 223/200931, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/31/EF32, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF33, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/79034, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF35, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/102436 samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/85837, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/40/EU38 og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret om 
adgangen til og anvendelsen af data med 
henblik på internationalt samarbejde i 
forbindelse med forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og retsforfølgning 
af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af 
strafferetlige sanktioner og det 
internationale samarbejde i den 
forbindelse. Denne forordning bør ikke 
berøre medlemsstaternes kompetencer 
med hensyn til aktiviteter vedrørende 
offentlig sikkerhed, forsvar og national 
sikkerhed. Der bør indføres en horisontal 
ordning for videreanvendelse af bestemte 
kategorier af beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
dataformidlingstjenester og tjenester 
baseret på dataaltruisme i Unionen. De 
forskellige sektorers særlige kendetegn kan 
kræve, at der udvikles sektorielle 
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enheder, der leverer dataaltruismetjenester, 
skal opfylde specifikke supplerende 
tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder bestemmelserne i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

databaserede systemer, samtidig med at der 
bygges videre på kravene i denne 
forordning. Hvis en sektorspecifik EU-
retsakt kræver, at offentlige myndigheder, 
udbydere af dataformidlingstjenester eller 
registrerede enheder, der leverer 
dataaltruismetjenester, skal opfylde 
specifikke supplerende tekniske, 
administrative eller organisatoriske krav, 
herunder gennem en tilladelses- eller 
certificeringsordning, finder 
bestemmelserne i den sektorspecifikke EU-
retsakt også anvendelse.

__________________ __________________
25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget – 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget – 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020)0690).

26F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

27Europa-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).
28Europa-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 rammeafgørelse 
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2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).
29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse 
(EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 14. 
november 2018 om en ramme for fri 
udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 
udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).
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35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Denne forordning berører ikke 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/6791a og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF1b og (EU) 2016/6801c. og de 
tilsvarende bestemmelser i national ret. 
Denne forordning bør især ikke betragtes 
som et nyt retsgrundlag for behandlingen 
af personoplysninger til de regulerede 
aktiviteter. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem 
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bestemmelserne i denne forordning og 
EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger bør sidstnævnte have 
forrang. Det bør være muligt at opfatte 
databeskyttelsesmyndighederne som de 
kompetente myndigheder med henblik på 
denne forordning. Hvis andre enheder 
handler som kompetente myndigheder i 
henhold til denne forordning, berører det 
ikke databeskyttelsesmyndighedernes 
tilsynsbeføjelser i henhold til forordning 
(EU) 2016/679.
__________________
1a 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).
1b 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 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).
1c 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 rammeafgørelse 
2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Hvis der er tale om et datasæt 
bestående af både personoplysninger og 
andre data end personoplysninger, hvor 
disse data hænger uløseligt sammen, bør 
datasættene opfattes som 
personoplysninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at afhjælpe hindringerne for 
en velfungerende datadreven økonomi og 
skabe en EU-dækkende 
forvaltningsramme for dataadgang og -
anvendelse, navnlig med hensyn til 
videreanvendelsen af visse typer data fra 
den offentlige sektor, 
datadelingstjenesteudbyderes levering af 
tjenester til erhvervsbrugere og registrerede 
personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at afhjælpe hindringerne for 
en velfungerende og konkurrencedygtig 
datadreven økonomi. En EU-dækkende 
forvaltningsramme bør have 
målsætningen om at skabe tillid blandt 
enkeltpersoner og virksomheder i relation 
til dataadgang, -kontrol, -deling og -
anvendelse samt videreanvendelse af data, 
navnlig ved at indføre korrekte 
mekanismer, så de registrerede kender og 
kan udøve deres rettigheder på en 
meningsfuld måde, og med hensyn til 
visse typer data fra den offentlige sektor, 
dataformidlingstjenesteudbyderes levering 
af tjenester til erhvervsbrugere og 
registrerede personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål. Navnlig kan større 
gennemsigtighed med hensyn til formålet 
med dataanvendelse og betingelserne for 
virksomhedernes lagring af data bidrage 
til at øge tilliden. Denne indsats berører 
ikke pligter og forpligtelser i de af 
Unionen indgåede handelsaftaler.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kommissionens høring af 
9. oktober 2019 med titlen "SME panel 
consultation on B2B data-sharing 
principles and guidance" (SMV-
panelhøring om principper og 
retningslinjer for B2B-datadeling) viste, 
at 40 % af alle SMV'er oplever problemer 
med at få adgang til de data, som de skal 
bruge til at udvikle datadrevne produkter 
og tjenester, hvilket understreger behovet 
for at mindske hindringerne for en 
datadreven økonomi, navnlig til gavn for 
SMV'er. Programmet for et digitalt 
Europa, som blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2021/6941a, og andre EU-programmer og 
nationale programmer bør understøtte 
samarbejdet om at etablere et europæisk 
økosystem for pålidelig datadeling. De 
europæiske digitale 
innovationsknudepunkter og de netværk, 
som de indgår i, bør også kunne hjælpe 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, med at høste 
fordelene ved den europæiske 
dataøkonomi.
__________________
1a  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2021/694 af 29. april 
2021 om programmet for et digitalt 
Europa og om ophævelse af afgørelse 
(EU) 2015/2240 (EUT L 166 af 11.5.2021, 
s. 1).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, der ikke er 
tilgængelige på grundlag af specifik 
national lovgivning eller EU-lovgivning 
såsom forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv (EU) 2016/680) i offentlige 
databaser stilles imidlertid ofte ikke til 
rådighed, end ikke til forskning eller 
innovative aktiviteter. På grund af disse 
datas følsomhed skal visse tekniske og 
juridiske procedurekrav være opfyldt, før 
de stilles til rådighed, for at sikre at andres 
rettigheder over dataene respekteres. 
Opfyldelsen af sådanne krav kræver 
normalt omfattende tid og viden. Det har 
ført til en underudnyttelse af disse data. 
Nogle medlemsstater indfører strukturer og 
processer og lovgiver nogle gange for at 
lette denne form for videreanvendelse, men 
det er ikke tilfældet i hele EU.

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, i offentlige databaser 
stilles imidlertid ofte ikke til rådighed, til 
trods for at det er en mulighed i henhold 
til den gældende EU-lovgivning, navnlig 
forordning (EU) 2016/679, direktiv 
2002/58/EF og direktiv (EU) 2016/680, 
end ikke til forskning eller innovative 
aktiviteter i offentlighedens interesse. På 
grund af disse datas følsomhed skal visse 
tekniske og juridiske procedurekrav være 
opfyldt, før de stilles til rådighed, ikke 
mindst for at sikre, at andres rettigheder 
over dataene respekteres, eller for at 
begrænse negativ indvirkning på 
grundlæggende rettigheder, princippet om 
ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse. Opfyldelsen af sådanne 
krav kræver normalt omfattende tid og 
viden. Det har ført til en underudnyttelse af 
disse data. Nogle medlemsstater indfører 
strukturer og processer og lovgiver nogle 
gange for at lette denne form for 
videreanvendelse, men det er ikke tilfældet 
i hele EU. For at lette private og offentlige 
enheders anvendelse af data til europæisk 
forskning og innovation er der behov for 
klare betingelser for adgang til og 
anvendelse af sådanne data i hele 
Unionen.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse bør garantere en sikker 
videreanvendelse af personoplysninger og 
kommercielt fortrolige forretningsdata til 
statistiske formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/2013(39). For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser af databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering samt andre avancerede 
metoder til beskyttelse af privatlivets fred, 
der kan bidrage til en behandling af data, 
der i højere grad sikrer beskyttelse af 
privatlivets fred. Medlemsstaterne bør yde 
støtte til offentlige myndigheder for at 
udnytte sådanne teknikker fuldt ud og 
dermed stille så store datamængder som 
muligt til rådighed for deling. 
Anvendelsen af disse teknikker sammen 
med omfattende konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse og andre 
sikkerhedsforanstaltninger kan bidrage til 
mere sikkerhed med hensyn til brug og 
videreanvendelse af personoplysninger og 
bør garantere en sikker videreanvendelse 
af kommercielt fortrolige forretningsdata 
til statistiske formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/201339. For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 og 9 i forordning (EU) 2016/679.

__________________ __________________
39Kommissionens forordning (EU) 39 Kommissionens forordning (EU) 
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nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679 bør 
principperne om databeskyttelse ikke 
gælde for anonyme oplysninger, dvs. 
oplysninger, der ikke vedrører en 
identificeret eller identificerbar fysisk 
person, eller for personoplysninger, som 
er gjort anonyme på en sådan måde, at 
den registrerede ikke eller ikke længere 
kan identificeres. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd definerer i sine 
retningslinjer anonymisering som 
anvendelsen af et sæt teknikker til at 
fjerne muligheden for at forbinde 
oplysningerne med en bestemt eller 
identificerbar fysisk person mod enhver 
"rimelig" indsats1a.
__________________
1a Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
(2020), Retningslinjer 04/2020 om 
anvendelse af lokaliseringsdata og 
kontaktopsporingsværktøjer i forbindelse 
med covid-19-udbruddet, 21.4.2020, s. 5.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Medlemsstaterne bør med henblik 
på at fremme beskyttelsen af 
personoplysninger og fortrolige data og 
fremskynde processen til at stille sådanne 
data til rådighed for videreanvendelse i 
henhold til denne forordning tilskynde de 
offentlige myndigheder til at anvende 
princippet om "åbne gennem design og 
standardindstillinger", jf. betragtning 16 i 
direktiv (EU) 2019/1024, og fremme 
oprettelsen og anskaffelsen af data i 
formater og strukturer, der muliggør 
hurtig anonymisering i denne henseende.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De kategorier af data, der er i de 
offentlige myndigheders besiddelse, og 
som bør kunne videreanvendes i henhold 
til denne forordning, falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, som ikke omfatter data, der 
ikke er tilgængelige på grund af 
kommerciel eller statistisk fortrolighed, og 
data, som tredjeparter har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til. Personoplysninger 
falder uden for anvendelsesområdet for 
direktiv (EU) 2019/1024, for så vidt som 
aktindsigtsordningen udelukker adgangen 
til sådanne oplysninger af hensyn til 
databeskyttelsen, privatlivets fred og den 
enkeltes integritet, navnlig i henhold til 
databeskyttelsesregler. Videreanvendelse 
af data, der kan indeholde 
forretningshemmeligheder, bør ske, uden at 
det berører direktiv (EU) 2016/94340, hvori 
rammen for lovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse af forretningshemmeligheder 
fastsættes. Denne forordning berører ikke 
og supplerer de mere specifikke 

(7) De kategorier af data, der er i de 
offentlige myndigheders besiddelse, og 
som bør kunne videreanvendes i henhold 
til denne forordning, falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, som ikke omfatter data, der 
ikke er tilgængelige på grund af 
kommerciel eller statistisk fortrolighed, og 
data, som tredjeparter har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til. Denne forordning 
bør finde anvendelse på 
personoplysninger, der falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, for så vidt som 
aktindsigtsordningen udelukker adgangen 
til sådanne oplysninger af hensyn til 
databeskyttelsen, privatlivets fred og den 
enkeltes integritet, navnlig i henhold til 
databeskyttelsesregler. Videreanvendelse 
af data, der kan indeholde 
forretningshemmeligheder, bør ske, uden at 
det berører Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2016/94340, hvori 
rammen for lovlig erhvervelse, brug og 
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forpligtelser for offentlige myndigheder til 
at tillade videreanvendelse af data, der er 
fastsat i sektorspecifik EU-lovgivning eller 
national lovgivning.

videregivelse af forretningshemmeligheder 
fastsættes. Denne forordning berører ikke 
og supplerer de mere specifikke 
forpligtelser for offentlige myndigheder til 
at tillade videreanvendelse af data, der er 
fastsat i sektorspecifik EU-lovgivning eller 
national lovgivning. Denne forordning bør 
ikke forpligte til at tillade 
videreanvendelse af personoplysninger, 
der er i de offentlige myndigheders 
besiddelse.

__________________ __________________
40 EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1. 40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bestemmelserne om 
videreanvendelse i denne forordning bør 
gælde for data, der stilles til rådighed som 
led i de berørte offentlige myndigheders 
opgaver som fastsat ved lov eller andre 
retsforskrifter i medlemsstaterne. Hvis der 
ikke findes sådanne forskrifter, bør de 
offentlige opgaver defineres i 
overensstemmelse med almindelig 
administrativ praksis i medlemsstaterne, 
forudsat at de offentlige opgavers 
rækkevidde er gennemsigtig og underlagt 
kontrol. De offentlige opgaver kan 
defineres generelt eller fra sag til sag for de 
enkelte offentlige myndigheder. Da 
offentlige virksomheder ikke er omfattet af 
definitionen af en offentlig myndighed, bør 
de data, der er i deres besiddelse, ikke være 
omfattet af denne forordning. Data, der er i 
kulturinstitutioners og 

(8) Bestemmelserne om 
videreanvendelse i denne forordning bør 
gælde for data, der stilles til rådighed som 
led i de berørte offentlige myndigheders 
opgaver som fastsat ved lov eller andre 
retsforskrifter i medlemsstaterne. Hvis der 
ikke findes sådanne forskrifter, bør de 
offentlige opgaver defineres i 
overensstemmelse med almindelig 
administrativ praksis i medlemsstaterne, 
forudsat at de offentlige opgavers 
rækkevidde er gennemsigtig og underlagt 
kontrol. De offentlige opgaver kan 
defineres generelt eller fra sag til sag for de 
enkelte offentlige myndigheder. Da 
offentlige virksomheder ikke er omfattet af 
definitionen af en offentlig myndighed, bør 
de data, der er i deres besiddelse, ikke være 
omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. Data, der er i 
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uddannelsesinstitutioners besiddelse, og 
for hvilke intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke er accessoriske, 
men som hovedsagelig er indeholdt i 
værker og andre dokumenter, der er 
beskyttet af sådanne intellektuelle 
ejendomsrettigheder, er ikke omfattet af 
denne forordning.

kulturinstitutioners besiddelse, og for 
hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder 
ikke er accessoriske, men som 
hovedsagelig er indeholdt i værker og 
andre dokumenter, der er beskyttet af 
sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, 
og data, der er i uddannelsesinstitutioners 
besiddelse, er ikke omfattet af denne 
forordning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til følge at skabe eksklusive rettigheder til 
videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste af 
almen interesse. Sådanne aftaler bør 
imidlertid indgås i overensstemmelse med 
reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige tre år. For 

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og undgå at indgå aftaler, der 
kan have til formål eller til følge at skabe 
eksklusive rettigheder til 
videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere tjenester af almen interesse. 
Sådanne aftaler bør imidlertid indgås i 
overensstemmelse med reglerne for 
offentlige udbud og koncessionstildeling 
og regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige 
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at sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

12 måneder. For at sikre gennemsigtighed 
bør sådanne eneretsaftaler offentliggøres 
online, uafhængigt af en eventuel 
offentliggørelse af en tildeling af et 
offentligt udbud.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forbudte eneretsaftaler og anden 
praksis eller aftaler mellem 
dataindehavere og datavidereanvendere, 
som ikke udtrykkeligt giver eksklusive 
rettigheder, men som med rimelighed kan 
forventes at begrænse tilgængeligheden af 
data til videreanvendelse, og som er 
indgået eller allerede trådt i kraft inden 
denne forordnings ikrafttræden, bør ikke 
forlænges efter udløbet af deres 
gyldighedsperiode. Hvis der er tale om 
tidsubegrænsede eller langsigtede aftaler, 
bør de bringes til ophør senest tre år efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(10) Forbudte eneretsaftaler og anden 
praksis eller aftaler, som vedrører 
videreanvendelse af data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som ikke udtrykkeligt giver eksklusive 
rettigheder, men som med rimelighed kan 
forventes at vanskeliggøre funktionen af 
det indre marked ved at begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse, og som er indgået eller 
allerede trådt i kraft inden denne 
forordnings ikrafttræden, bør ikke 
forlænges efter udløbet af deres 
gyldighedsperiode. Hvis der er tale om 
tidsubegrænsede eller langsigtede aftaler, 
bør de bringes til ophør senest ét år efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 
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ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor indsats for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 
således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller ændrede 
data ikke imødekommer videreanvenderens 
behov, kan der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
kan gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 

ikkediskriminerende, gennemsigtige, 
rimelige og objektivt begrundede og 
samtidig fremme konkurrencen, idet der 
rettes særlig opmærksomhed mod at lette 
adgangen til disse data for SMV'er og 
nystartede virksomheder og at fremme 
videnskabelig forskning. Navnlig bør de 
offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser, og bør have bemyndigelse til at 
anmode om de nødvendige oplysninger 
fra videreanvenderen. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor byrde for den offentlige sektor. 
Betingelserne bør udformes, så de sikrer 
effektive sikkerhedsforanstaltninger med 
hensyn til beskyttelsen af 
personoplysninger. Personoplysningerne 
bør være anonymiserede, inden de 
videregives, således at det ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller ændrede 
data ikke imødekommer videreanvenderens 
behov, og hvis eventuelle krav om at 
gennemføre en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse og høre 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
35 og 36 i forordning (EU) 2016/679 er 
opfyldt, og risiciene for de registreredes 
rettigheder og interesser er minimale, kan 
der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
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de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte.

overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
bør gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Når den offentlige myndighed 
fremsender anmodningen om samtykke, 
bør den underrette de registrerede eller 
juridiske personer om deres rettigheder, 
navnlig retten til at afvise en sådan 
anmodning og ikke give deres samtykke. 
Videreanvenderne bør have ansvaret for 
at dokumentere, at der er opnået 
samtykke. Offentlige myndigheder bør 
navnlig fokusere på at søge at sikre, at 
SMV'er og nystartede virksomheder er i 
stand til at konkurrere på lige vilkår med 
andre videreanvendere. Der bør ikke 
opgives kontaktoplysninger, der gør det 
muligt for videreanvendere at kontakte 
registrerede eller virksomheder direkte. I 
tilfælde af genkendelse af de berørte 
personer, bør videreanvenderne anmelde 
hændelsen til den tilsynsmyndighed, der 
er kompetent i henhold til 
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forordning (EU) 2016/679 og underrette 
den offentlige myndighed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Afanonymisering af datasæt bør 
være forbudt, medmindre de registrerede 
har givet deres samtykke hertil, eller det 
er tilladt i henhold til et andet 
retsgrundlag. Dette bør ikke berøre 
muligheden for at forske i 
anonymiseringsteknikker, især når 
afdækning af eventuelle svagheder i de 
eksisterende anonymiseringsteknikker vil 
kunne give anledning til generel styrkelse 
af anonymisering med behørig respekt for 
den grundlæggende ret til beskyttelse af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder fuldt ud skal 

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder i alle tilfælde bør 
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tilgodese fysiske og juridiske personers 
rettigheder og interesser (navnlig 
beskyttelsen af personoplysninger, 
kommercielt følsomme data og 
beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

sikre, at fysiske og juridiske personers 
rettigheder og interesser fuldt ud beskyttes 
(navnlig hvad angår personoplysninger, 
kommercielt følsomme data og 
intellektuelle ejendomsrettigheder), 
herunder når sådanne data overføres til 
tredjelande.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
kommercielt følsomme data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i det pågældende 
tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 

(15) Desuden er det med henblik på at 
opretholde fair konkurrence og en åben 
markedsøkonomi særdeles vigtigt at 
beskytte kommercielt følsomme data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes rettigheder eller 
interesser bør andre data end 
personoplysninger, der skal beskyttes mod 
ulovlig eller uautoriseret adgang i henhold 
til EU-retten eller national ret, og som er i 
offentlige myndigheders besiddelse, kun 
overføres til tredjelande, hvis anvendelsen 
af dataene er omfattet af passende 
beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne 
passende beskyttelsesforanstaltninger bør 
anses for at foreligge, når der i det 
pågældende tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
henhold til artikel 290 i TEUF 
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beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og udbydere af 
datadelingstjenester i det pågældende 
tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

uddelegeres til Kommissionen hvad angår 
erklæringen om, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og dataformidlingstjenester i 
det pågældende tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I tilfælde, hvor Kommissionen ikke 
har vedtaget en gennemførelsesretsakt 

(16) I tilfælde, hvor Kommissionen ikke 
har vedtaget en delegeret retsakt 
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vedrørende et tredjeland, hvori det 
erklæres, at landet yder et 
beskyttelsesniveau, navnlig for så vidt 
angår beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som i 
det væsentlige svarer til det, der er fastsat i 
EU-retten eller national ret, bør den 
offentlige myndighed kun videregive 
beskyttede data til en videreanvender, hvis 
denne indgår en forpligtelse til fortsat at 
beskytte dataene. En videreanvender, der 
har til hensigt at overføre data til et sådant 
tredjeland, bør forpligte sig til at overholde 
de krav, der er fastsat i denne forordning, 
også efter at oplysningerne er blevet 
overført til tredjelandet. For at sikre en 
korrekt håndhævelse af sådanne krav bør 
videreanvenderen også anerkende, at 
kompetencen med henblik på retslig 
bilæggelse af tvister ligger hos domstolene 
i den medlemsstat, hvis offentlige 
myndighed har givet tilladelse til 
videreanvendelse.

vedrørende et tredjeland, hvori det 
erklæres, at landet yder et 
beskyttelsesniveau, navnlig for så vidt 
angår beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som i 
det væsentlige svarer til det, der er fastsat i 
EU-retten eller national ret, bør den 
offentlige myndighed kun videregive 
andre beskyttede data end 
personoplysninger til en videreanvender, 
hvis denne indgår en forpligtelse til fortsat 
at beskytte dataene. En videreanvender, der 
har til hensigt at overføre data til et sådant 
tredjeland, bør forpligte sig til at overholde 
de krav, der er fastsat i denne forordning, 
også efter at oplysningerne er blevet 
overført til tredjelandet. For at sikre en 
korrekt håndhævelse af sådanne krav bør 
videreanvenderen også anerkende, at 
kompetencen med henblik på retslig 
bilæggelse af tvister ligger hos domstolene 
i den medlemsstat, hvis offentlige 
myndighed har givet tilladelse til 
videreanvendelse. I den forbindelse bør de 
offentlige myndigheder, hvor det er 
relevant og inden for rammerne af deres 
kapacitet, yde rådgivning og juridisk og 
administrativ bistand til videreanvendere, 
navnlig små aktører såsom SMV'er og 
nyetablerede virksomheder, med sigte på 
at støtte dem i deres overholdelse af disse 
krav. Kommissionen bør udstede 
retningslinjer for kravene med hensyn til 
videreanvenderes videregivelse af andre 
data end personoplysninger til et 
tredjeland. For at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge 
standardkontraktbestemmelser for 
videreanvenderes videregivelse af andre 
data end personoplysninger til et 
tredjeland.
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse tredjelande vedtager love, 
administrative bestemmelser og andre 
retsakter med sigte på direkte overførsel af 
eller adgang til andre data end 
personoplysninger i Unionen, som fysiske 
og juridiske personer under 
medlemsstaternes jurisdiktion har kontrol 
over. En dom afsagt af en domstol eller ret 
og en afgørelse truffet af en administrativ 
myndighed i et tredjeland, ifølge hvilken 
der pålægges krav om overførsel af eller 
adgang til andre data end 
personoplysninger, bør kunne håndhæves, 
hvis de er baseret på en international aftale 
såsom en traktat om gensidig retshjælp 
mellem det anmodende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat. I nogle 
tilfælde kan der opstå situationer, hvor krav 
om at overføre eller give adgang til andre 
data end personoplysninger, der følger af et 
tredjelands lovgivning, er i strid med en 
forpligtelse til at beskytte sådanne data i 
henhold til EU-retten eller national ret, 
navnlig hvad angår beskyttelse af 
forretningsmæssigt følsomme data og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og 
herunder kontraktlige forpligtelser 
vedrørende fortrolighed i 
overensstemmelse med denne lovgivning. I 
mangel af internationale aftaler om 
sådanne spørgsmål bør overførsel eller 
adgang kun tillades på visse betingelser, 
navnlig skal tredjelandets system kræve, at 
afgørelsen begrundes, og at det godtgøres, 
at den står i et rimeligt forhold til formålet; 
endvidere skal retskendelsen eller 
afgørelsen være af specifik karakter, og en 
begrundet indsigelse fra adressaten skal 
kunne prøves ved en kompetent domstol i 
tredjelandet, som har beføjelse til at tage 
behørigt hensyn til de relevante retlige 
interesser hos den, der stiller de 
pågældende data til rådighed.

(17) Visse tredjelande vedtager love, 
administrative bestemmelser og andre 
retsakter med sigte på direkte overførsel af 
eller adgang til andre data end 
personoplysninger i Unionen, som fysiske 
og juridiske personer under 
medlemsstaternes jurisdiktion har kontrol 
over. En dom afsagt af en domstol eller ret 
og en afgørelse truffet af en administrativ 
myndighed i et tredjeland, ifølge hvilken 
der pålægges krav om overførsel af eller 
adgang til andre data end 
personoplysninger, bør kunne håndhæves, 
hvis de er baseret på en international aftale 
såsom en traktat om gensidig retshjælp 
mellem det anmodende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat. I nogle 
tilfælde kan der opstå situationer, hvor krav 
om at overføre eller give adgang til andre 
data end personoplysninger, der følger af et 
tredjelands lovgivning, er i strid med en 
forpligtelse til at beskytte sådanne data i 
henhold til EU-retten eller national ret, 
navnlig hvad angår beskyttelse af 
forretningsmæssigt følsomme data og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og 
herunder kontraktlige forpligtelser 
vedrørende fortrolighed i 
overensstemmelse med denne lovgivning. I 
mangel af internationale aftaler om 
sådanne spørgsmål bør overførsel eller 
adgang kun tillades, hvis tredjelandets 
system kræver, at afgørelsen begrundes, og 
at det godtgøres, at den står i et rimeligt 
forhold til formålet; endvidere skal 
retskendelsen eller afgørelsen være af 
specifik karakter, og en begrundet 
indsigelse fra adressaten skal kunne prøves 
ved en kompetent domstol i tredjelandet, 
som har beføjelse til at tage behørigt 
hensyn til de relevante retlige interesser 
hos den, der stiller de pågældende data til 
rådighed.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
datadelingstjenester og enheder, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at forhindre 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data eller interne 
databeskyttelsespolitikker.

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
dataformidlingstjenester og enheder, der 
er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at forhindre 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data, 
cybersikkerhedsforanstaltninger eller 
interne databeskyttelsespolitikker.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 
sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der 
ved en særlig EU-retsakt er kategoriseret 
som meget følsomme for så vidt angår 
overførsel til tredjelande, hvis en sådan 
overførsel kan sætte offentlige politiske 
mål på spil. På sundhedsområdet for 
eksempel kan visse datasæt, som aktører i 
det offentlige sundhedssystem såsom 
offentlige hospitaler er i besiddelse af, 
kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
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meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør stå 
i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Forsikringsselskaber eller enhver anden 
tjenesteyder, der har ret til adgang til 
oplysninger, der er lagret i e-
sundhedsapplikationer, bør ikke have lov 
til at anvende disse data med henblik på 
forskelsbehandling i forbindelse med 
prisfastsættelsen, eftersom dette ville 
stride mod den grundlæggende ret til 
adgang til sundhed. Betingelserne for 
overførsel af sådanne data til tredjelande 
bør fastsættes i delegerede retsakter. 
Betingelserne bør stå i et rimeligt forhold 
til formålet og være ikkediskriminerende, 
bør ikke begrænse konkurrencen og bør 
være nødvendige for at beskytte legitime 
offentlige politiske mål såsom beskyttelse 
af folkesundheden, den offentlige orden, 
sikkerhed, miljøet, sædeligheden, 
forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af 
privatlivets fred og personoplysninger. 
Betingelserne bør stå i forhold til de risici, 
der er konstateret vedrørende sådanne datas 
følsomhed, herunder med hensyn til 
risikoen for genkendelse af enkeltpersoner. 
De kan for eksempel omfatte betingelser 
for overførsler eller tekniske ordninger 
såsom krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
— under overholdelse af statsstøttereglerne 
— kunne beslutte at gøre dataene 
tilgængelige til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse i små og mellemstore 
virksomheder, for at tilskynde til en sådan 
videreanvendelse og derved stimulere 
forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, gennemsigtige, 
og ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online.

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data for at dække de 
omkostninger, som levering af sådanne 
data til videreanvendelse medfører, men 
de bør også – under overholdelse af 
statsstøttereglerne – kunne beslutte at gøre 
dataene tilgængelige til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse i SMV'er og 
nyetablerede virksomheder, 
civilsamfunds- og 
uddannelsesinstitutioner, for at tilskynde 
til en sådan videreanvendelse og derved 
stimulere forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være proportionelle med de 
påløbne omkostninger, gennemsigtige og 
ikkediskriminerende, bør offentliggøres 
online og bør ikke hæmme konkurrencen. 
En liste over kategorier af 
videreanvendere, for hvilke der gælder et 
nedsat gebyr eller ingen afgift, samt de 
kriterier, der anvendes til at opstille denne 
liste, bør offentliggøres.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tilskynde til 
videreanvendelse af disse kategorier af data 
bør medlemsstaterne oprette et centralt 
informationssted, der skal fungere som den 
primære kontaktflade for videreanvendere, 
der ønsker at videreanvende data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af. 
Informationsstedet bør have et 

(21) For at tilskynde til og fremme 
videreanvendelse af specifikke kategorier 
af data bør medlemsstaterne oprette et 
centralt informationssted, der skal fungere 
som den primære kontaktflade for 
videreanvendere, der ønsker at 
videreanvende data, som de offentlige 
myndigheder er i besiddelse af. 
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tværsektorielt mandat og bør om 
nødvendigt supplere ordninger på 
sektorniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave. De kompetente organer bør 
bistå offentlige myndigheder med de mest 
avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte dataindehavernes 
samtykkeforvaltning, herunder når der 
gives samtykke til brug af data inden for 
bestemte videnskabelige 
forskningsområder under forudsætning af, 
at anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning overholdes. 
Databehandlingen bør udføres under 
ansvar af den offentlige myndighed, der er 
ansvarlig for registret med de pågældende 
data, og som forbliver dataansvarlig som 
defineret i forordning (EU) 2016/679 for 
så vidt angår personoplysninger. 
Medlemsstaterne kan have et eller flere 
kompetente organer, der kan yde bistand 
inden for forskellige sektorer.

Informationsstedet bør have et 
tværsektorielt mandat og bør om 
nødvendigt supplere ordninger på 
sektorniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave, og, hvis det er relevant, 
udvikle en harmoniseret tilgang og 
processer, som gør det muligt for 
offentlige myndigheder at stille 
videnskabelige data til rådighed til 
forskningsformål. De kompetente organer 
bør bistå offentlige myndigheder med de 
mest avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte dataindehavernes eller de 
registreredes forvaltning af samtykke og 
tilladelse, herunder når der gives samtykke 
til brug af data inden for bestemte 
videnskabelige forskningsområder, under 
forudsætning af at anerkendte etiske 
standarder for videnskabelig forskning 
overholdes. Databehandlingen bør udføres 
under ansvar af den offentlige myndighed, 
der er ansvarlig for registret med de 
pågældende data, og som forbliver 
dataansvarlig som fastsat i forordning (EU) 
2016/679 for så vidt angår 
personoplysninger, uden at dette berører 
databeskyttelsesmyndighedernes 
tilsynsbeføjelser. Medlemsstaterne kan 
have et eller flere kompetente organer, der 
kan yde bistand inden for forskellige 
sektorer, idet tilsynsmyndighedernes 
beføjelser i henhold til forordning (EU) 
2016/679 samtidig respekteres fuldt ud.
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Udbydere af datadelingstjenester 
(dataformidlere) forventes at spille en 
central rolle i dataøkonomien som et 
middel til at lette aggregering og 
udveksling af betydelige mængder 
relevante data. Dataformidlere, der 
tilbyder tjenester, som forbinder de 
forskellige aktører, vil kunne bidrage til, at 
data samles på en effektiv måde, og at 
bilateral datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlere, der er uafhængige af både 
dataindehavere og databrugere, kan spille 
en rolle i fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke. Denne 
forordning bør kun finde anvendelse på 
udbydere af datadelingstjenester, hvis 
hovedformål er at etablere en 
forretningsmæssig, juridisk og eventuelt 
også teknisk forbindelse mellem 
dataindehavere, herunder registrerede, på 
den ene side og potentielle brugere på den 
anden side, og som bistår begge parter i 
en datatransaktion mellem parterne. Den 
bør kun gælde for tjenester, hvis formål er 
formidling mellem et ubegrænset antal 
dataindehavere og databrugere, og bør 
ikke omfatte datadelingstjenester, der er 
bestemt til at blive anvendt af en lukket 
gruppe af dataindehavere og -brugere. 
Forordningen bør heller ikke omfatte 
udbydere af cloudtjenester eller 
tjenesteudbydere, der indsamler data fra 
dataindehavere og aggregerer, beriger 
eller omdanner dataene og udsteder licens 
til anvendelse af de deraf følgende data til 
databrugere, uden at de etablerer en 
direkte forbindelse mellem 
dataindehavere og databrugere, f.eks. 
reklame- eller datamæglere, 
datakonsulenter og udbydere af 
dataprodukter, der er et resultat af 
udbyderens tilføjelse af merværdi til 
dataene. Udbydere af datadelingstjenester 

(22) Dataformidlingstjenester forventes 
at spille en central rolle i dataøkonomien 
som et middel til at lette aggregering og 
udveksling af betydelige mængder 
relevante data. Udbydere af 
dataformidlingstjenester, som også kan 
omfatte offentlige myndigheder, der 
tilbyder tjenester, som forbinder de 
forskellige aktører, vil kunne bidrage til, at 
data samles på en effektiv måde, og at 
bilateral datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlingstjenester, der er 
uafhængige af både dataindehavere og 
databrugere, kan spille en rolle i 
fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke, samtidig 
med at aktører i alle størrelser, navnlig 
SMV'er og nyetablerede virksomheder 
med begrænsede finansielle, retlige eller 
administrative midler, gives mulighed for 
at få ikkediskriminerende adgang til 
dataøkonomien. Denne forordning bør 
omfatte dataformidlingstjenester med det 
formål at etablere forbindelser ved hjælp 
af juridiske, tekniske eller andre midler 
mellem et ubestemt antal dataindehavere 
eller registrerede og databrugere for at 
muliggøre eller lette deling, udveksling 
eller samling af data under åbne 
datalicenser eller kommercielle licenser 
for andre data end personoplysninger mod 
et gebyr eller omkostningsfrit.
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bør dog have mulighed for at foretage 
tilpasninger af de data, der udveksles, for 
så vidt som dette øger dataenes 
anvendelighed for databrugeren, og hvis 
denne ønsker det, f.eks. gennem 
konvertering af dataene til bestemte 
formater. Endvidere bør tjenester, der 
fokuserer på formidling af indhold, 
navnlig ophavsretligt beskyttet indhold, 
ikke være omfattet af denne forordning. 
Dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én 
dataindehaver med det formål at 
muliggøre anvendelsen af de data, 
vedkommende er i besiddelse af, samt 
platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester, bør 
heller ikke være omfattet af denne 
forordning. "Udbydere af konsolideret 
løbende handelsinformation" som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU42 samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/236643 bør ikke betragtes som 
udbydere af datadelingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til 
at lette anvendelsen af data stillet til 
rådighed på grundlag af dataaltruisme, og 
som drives uden sigte på fortjeneste, bør 
ikke være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
almennyttige formål ved at øge mængden 
af data, der er tilgængelige til sådanne 
formål.
__________________ __________________
42Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 
for finansielle instrumenter og om 
ændring af direktiv 2002/92/EF og 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 
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12.6.2014).
43Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 
ophævelse af direktiv 2007/64/EF.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Hvis virksomheder og andre 
aktører tilbyder flere datarelaterede 
tjenester, herunder cloudlagring, analyse 
eller andre værdiforøgende datatjenester, 
er det kun aktiviteter, der direkte vedrører 
levering af dataformidlingstjenester, der 
er omfattet af denne forordning. 
Dataformidlingstjenester, der 
udelukkende anvendes af en enkelt 
dataindehaver for at gøre det muligt for 
flere juridiske enheder i en lukket 
koncern at anvende data, som de ligger 
inde med, eller til udveksling af data, 
herunder kontraktligt fastsat samarbejde 
eller leverandør- eller kundeforhold, 
navnlig dem, der som hovedformål har at 
sikre funktionaliteten af genstande og 
enheder, der er forbundet med tingenes 
internet, er udelukket fra denne 
forordnings anvendelsesområde. 
Værdiforøgende datatjenester, som 
samler, omformer eller kombinerer data 
med andre data eller analyserer dem med 
henblik på at tilføre dem en væsentlig 
merværdi og stille de deraf følgende data 
til rådighed for databrugerne, såvel som 
tekniske, juridiske, finansielle eller 
administrative støttetjenester er heller 
ikke omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde. Udbydere af 
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dataformidlingstjenester bør dog have 
mulighed for at foretage tilpasninger af 
de data, der udveksles, for at øge dataenes 
anvendelighed for databrugeren, hvis 
denne ønsker det, eller øge 
interoperabiliteten, f.eks. gennem 
konvertering af dataene til bestemte 
formater. Endvidere er tjenester, der 
fokuserer på formidling af ophavsretligt 
beskyttet indhold, ikke omfattet af denne 
forordnings anvendelsesområde. 
"Udbydere af konsolideret løbende 
handelsinformation" som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 53), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU1a samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/23661b bør ikke betragtes som 
udbydere af dataformidlingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til 
at lette anvendelsen af data stillet til 
rådighed på grundlag af dataaltruisme, og 
som drives uden sigte på fortjeneste, bør 
ikke være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
almennyttige formål ved at øge mængden 
af data, der er tilgængelige til sådanne 
formål.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om 
markeder for finansielle instrumenter og 
om ændring af direktiv 2002/92/EF og 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 
12.6.2014, s. 349).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, og 
om ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 
ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT 
L 337 af 23.12.2015, s. 35).
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En særlig kategori af 
dataformidlere er udbydere af 
datadelingstjenester, der tilbyder deres 
tjenester til registrerede som omhandlet i 
forordning (EU) 2016/679. Sådanne 
udbydere fokuserer udelukkende på 
personoplysninger og søger at styrke 
enkeltpersoners handlingsevne og kontrol 
med de data, der vedrører dem selv. 
Formålet er at bistå enkeltpersoner med at 
udøve deres rettigheder i henhold til 
forordning (EU) 2016/679, navnlig 
vedrørende forvaltning af deres samtykke 
til databehandling, retten til indsigt i deres 
egne data, retten til berigtigelse af 
ukorrekte personoplysninger, retten til 
sletning eller "retten til at blive glemt", 
retten til begrænsning af behandlingen og 
retten til dataportabilitet, der gør det muligt 
for registrerede at flytte deres 
personoplysninger fra en dataansvarlig til 
en anden. I denne forbindelse er det vigtigt, 
at deres forretningsmodel sikrer, at der ikke 
er uhensigtsmæssige incitamenter, der 
tilskynder enkeltpersoner til at stille flere 
data til rådighed for behandling, end hvad 
der er i den enkeltes egen interesse. 
Tjenesterne kan f.eks. omfatte rådgivning 
til enkeltpersoner om, hvilke former for 
anvendelse af deres data de eventuelt kan 
tillade, og kontrol af databrugernes indsats 
for at udvise fornøden omhu, inden disse 
får mulighed for at kontakte de 
registrerede, med det formål at undgå 
misbrug. For at sikre maksimal beskyttelse 
af personoplysninger og privatlivets fred 
kan det i visse situationer være ønskeligt at 
samle konkrete data inden for et 
"persondataområde", dvs. et særligt 
lagerområde for personoplysninger, så 
behandlingen kan finde sted inden for dette 
område, uden at der videregives nogen 

(23) En særlig kategori af udbydere af 
dataformidlingstjenester er udbydere af 
dataformidlingstjenester, der tilbyder 
deres tjenester til registrerede som 
omhandlet i forordning (EU) 2016/679. 
Sådanne udbydere søger at styrke 
enkeltpersoners handlingsevne og ikke 
mindst enkeltpersoners kontrol med de 
data, der vedrører dem selv. Formålet er at 
bistå enkeltpersoner med at udøve deres 
rettigheder i henhold til forordning (EU) 
2016/679, navnlig vedrørende meddelelse 
og tilbagetrækning af deres samtykke til 
databehandling, retten til indsigt i deres 
egne data, retten til berigtigelse af 
ukorrekte personoplysninger, retten til 
sletning eller "retten til at blive glemt", 
retten til begrænsning af behandlingen og 
retten til dataportabilitet, der gør det muligt 
for registrerede at flytte deres 
personoplysninger fra en dataansvarlig til 
en anden. I denne forbindelse er det vigtigt, 
at deres forretningsmodel sikrer, at der ikke 
er uhensigtsmæssige incitamenter, der 
tilskynder enkeltpersoner til at stille flere 
data til rådighed for behandling, end hvad 
der er i den enkeltes egen interesse. 
Tjenesterne kan f.eks. omfatte rådgivning 
til enkeltpersoner om, hvilke former for 
anvendelse af deres data de eventuelt kan 
tillade, og kontrol af databrugernes indsats 
for at udvise fornøden omhu, inden disse 
får mulighed for at kontakte de 
registrerede, med det formål at undgå 
misbrug. For at sikre maksimal beskyttelse 
af personoplysninger og privatlivets fred 
kan det i visse situationer være ønskeligt at 
samle konkrete data inden for et 
"persondataområde", dvs. et særligt 
lagerområde for personoplysninger, så 
behandlingen kan finde sted inden for dette 
område, uden at der videregives nogen 
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personoplysninger til tredjeparter. personoplysninger til tredjeparter.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Datakooperativer søger at bistå 
enkeltpersoner med at træffe informerede 
valg, inden de giver deres samtykke til 
dataanvendelse, samt at påvirke 
beslutninger om, hvilke vilkår og 
betingelser for databrugerorganisationer 
der knyttes til dataanvendelse, og bilægge 
eventuelle tvister mellem medlemmerne af 
en gruppe om, hvordan data må anvendes, 
når dataene vedrører flere registrerede 
inden for samme gruppe. I denne 
sammenhæng er det vigtigt at erkende, at 
rettighederne i henhold til forordning (EU) 
2016/679 kun kan udøves af enkeltpersoner 
og ikke kan tillægges eller delegeres til et 
datakooperativ. Datakooperativer kan også 
være til nytte for enmandsvirksomheder, 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, der med 
hensyn til viden om datadeling ofte kan 
sammenlignes med enkeltpersoner.

(24) Datakooperativer søger at nå en 
række mål, navnlig at bistå enkeltpersoner 
med at træffe informerede valg, inden de 
giver deres samtykke til dataanvendelse, 
samt at påvirke beslutninger om, hvilke 
vilkår og betingelser for 
databrugerorganisationer der knyttes til 
dataanvendelse, således at de enkelte 
medlemmer af gruppen får bedre 
valgmuligheder og kan bilægge eventuelle 
tvister mellem medlemmerne af en gruppe 
om, hvordan data må anvendes, når 
dataene vedrører flere registrerede inden 
for samme gruppe. I denne sammenhæng 
er det vigtigt at erkende, at rettighederne i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 kun 
kan udøves af enkeltpersoner og ikke kan 
tillægges eller delegeres til et 
datakooperativ. Datakooperativer kan også 
være til nytte for enmandsvirksomheder og 
SMV'er, der med hensyn til viden om 
datadeling ofte kan sammenlignes med 
enkeltpersoner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at øge tilliden til sådanne 
datadelingstjenester, navnlig hvad angår 
anvendelsen af data og overholdelsen af de 
betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 

(25) For at øge tilliden til sådanne 
dataformidlingstjenester, navnlig hvad 
angår anvendelsen af data og overholdelsen 
af de betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne eller de registrerede, er 
det nødvendigt at skabe en lovramme på 
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fastsætter stærkt harmoniserede krav til 
pålideligheden af datadelingstjenester. 
Dette vil bidrage til at sikre, at 
dataindehavere og databrugere har bedre 
kontrol over adgangen til og anvendelsen 
af deres data i overensstemmelse med EU-
retten. Både i forbindelse med datadeling 
mellem virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af datadelingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af datadelingstjenester kan også 
stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere.

EU-plan, som fastsætter stærkt 
harmoniserede krav til pålideligheden af 
dataformidlingstjenester. Dette vil bidrage 
til at sikre, at dataindehavere, registrerede 
og databrugere har bedre kontrol over 
adgangen til og anvendelsen af deres data i 
overensstemmelse med EU-retten. Både i 
forbindelse med datadeling mellem 
virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af dataformidlingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data, hvilket 
er centralt for at øge tilliden blandt 
dataindehavere, uanset om der er tale om 
enkeltpersoner eller virksomheder. 
Udbydere af dataformidlingstjenester kan 
også stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere. I den 
forbindelse er det særlig vigtigt at 
udforme denne infrastruktur på en sådan 
måde, at SMV'er og nyetablerede 
virksomheder ikke støder på tekniske eller 
andre hindringer for deres deltagelse i 
dataøkonomien.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Udbydere af 
dataformidlingstjenester, der opfylder 
kravene i denne forordning, bør kunne 
anvende titlen "udbydere af 
dataformidlingstjenester, der er anerkendt 
i Unionen". For at hjælpe registrerede og 
juridiske enheder med let at identificere – 
og derved øge deres tillid til – udbydere af 
dataformidlingstjenester, der er anerkendt 
i Unionen, bør der oprettes et fælles logo, 
som er genkendeligt i hele Unionen. For 
at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af dette logo bør 
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Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge 
et design for dette fælles logo.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
datadelingstjenester er, at udbyderne af 
datadelingstjenester forholder sig neutralt 
til de data, der udveksles mellem 
dataindehavere og databrugere. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
datadelingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem datadelingstjenesten og 
eventuelle andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
datadelingstjenesten bør leveres gennem 
en juridisk enhed, der er adskilt fra samme 
datadelingstjenesteudbyders andre 
aktiviteter. Udbydere af 
datadelingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som dataindehavere, og 
juridiske personer, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

(26) Det er vigtigt at skabe et 
konkurrencedygtigt miljø for datadeling. 
En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres, registreredes og 
databrugeres tillid og kontrol i forbindelse 
med brug af dataformidlingstjenester er, at 
udbyderne af dataformidlingstjenester 
forholder sig neutralt til de data, der 
udveksles mellem dataindehavere, 
registrerede og databrugere. Det er derfor 
nødvendigt, at udbydere af 
dataformidlingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Fastsættelsen af og vilkårene for 
dataformidlingstjenester bør ikke 
afhænge af, om eller i hvilket omfang en 
potentiel dataindehaver eller databruger 
anvender andre tjenester, herunder 
lagring, analyse, kunstig intelligens eller 
andre databaserede applikationer, der 
leveres af den samme udbyder eller en 
tilknyttet enhed. Dette vil også kræve 
strukturel adskillelse mellem 
dataformidlingstjenesten og eventuelle 
andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
dataformidlingstjenesten bør leveres 
gennem en juridisk enhed, der er adskilt fra 
samme dataformidlingstjenesteudbyders 
andre aktiviteter. Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør dog kun 
kunne stille deres egne værktøjer eller 
tredjepartsværktøjer til rådighed for 
dataindehavere, registrerede eller 
databrugere med henblik på at lette 
udvekslingen af data, f.eks. værktøjer til 
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analyse, konvertering eller aggregering af 
data, efter udtrykkelig anmodning eller 
godkendelse fra den registrerede eller 
dataindehaveren. Tredjepartsværktøjer, 
der tilbydes i denne forbindelse, må ikke 
anvende data til andre formål end dem, 
der vedrører dataformidlingstjenester. 
Udbydere af dataformidlingstjenester, der 
formidler udveksling af data mellem 
enkeltpersoner, der handler som 
registrerede, og juridiske personer, der 
handler som dataindehavere, bør desuden 
have en tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i de registreredes bedste interesse.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør træffe 
rimelige foranstaltninger for at sikre 
interoperabilitet med andre 
dataformidlingstjenester med henblik på 
at sikre, at markedet fungerer korrekt. 
Rimelige foranstaltninger kunne omfatte 
anvendelse af almindeligt anvendte 
standarder. Det Europæiske 
Datainnovationsråd bør efter behov 
fremme udarbejdelsen af yderligere 
standarder.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at udbydere af 
datadelingstjenester opfylder betingelserne 
i denne forordning, bør sådanne udbydere 

(27) For at sikre, at 
dataformidlingstjenester opfylder 
betingelserne i denne forordning, bør 
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være etableret i Unionen. Alternativt bør 
en udbyder af datadelingstjenester, der 
ikke er etableret i Unionen, og som 
udbyder tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af datadelingstjenester behandler 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige data, hvilket kræver nøje 
overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
datadelingstjenester udbyder tjenester i 
Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til 
datadelingstjenesteudbyderens websted 
eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
datadelingstjenester påtænker at tilbyde 
tjenester i Unionen. Repræsentanten bør 
handle på vegne af udbyderen af 
datadelingstjenester, og kompetente 
myndigheder bør kunne kontakte 
repræsentanten. Repræsentanten bør 
udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af datadelingstjenester til at 
handle på dennes vegne for så vidt angår 
dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

udbydere af sådanne tjenester være 
etableret i Unionen. Når en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, udbyder tjenester i 
Unionen, bør denne udpege en retlig 
repræsentant. Det er nødvendigt at udpege 
en retlig repræsentant i sådanne tilfælde, 
da udbydere af dataformidlingstjenester 
behandler personoplysninger og 
kommercielt fortrolige data, hvilket kræver 
nøje overvågning af, om udbydere af 
dataformidlingstjenester opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
dataformidlingstjenester udbyder tjenester 
i Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde dataformidlingstjenester til 
personer i en eller flere medlemsstater. 
Alene det forhold, at der i Unionen er 
adgang til 
dataformidlingstjenesteudbyderens 
websted eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen af 
dataformidling er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
dataformidlingstjenester påtænker at 
tilbyde tjenester i Unionen. Den udpegede 
retlige repræsentant bør handle på vegne 
af udbyderen af dataformidlingstjenester, 
og de kompetente myndigheder bør have 
mulighed for at kontakte den retlige 
repræsentant, herunder i tilfælde af en 
overtrædelse, for at indlede en 
håndhævelsesprocedure mod en udbyder 
af dataformidlingstjenester, der ikke 
overholder bestemmelserne, og som ikke 
er etableret i Unionen. Den retlige 
repræsentant bør udpeges ved et skriftligt 
mandat fra udbyderen af 
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dataformidlingstjenester til at handle på 
dennes vegne for så vidt angår dennes 
forpligtelser i medfør af denne forordning. 
Udpegelsen af en sådan retlig 
repræsentant berører ikke ansvaret for 
udbyderen af dataformidlingstjenester i 
henhold til denne forordning. Den retlige 
repræsentant bør udføre sine opgaver i 
overensstemmelse med det fra udbyderen 
af dataformidlingstjenester modtagne 
mandat, herunder ved at samarbejde med 
og efter anmodning over for de 
kompetente myndigheder på omfattende 
vis at redegøre for de foranstaltninger og 
forholdsregler, som udbyderen har truffet 
for at sikre overholdelse af denne 
forordning. Hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, undlader at udpege 
en retlig repræsentant, eller en sådan 
retlig repræsentant ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning, bør den kompetente 
myndighed have beføjelse til at kræve, at 
leveringen af dataformidlingstjenesten 
øjeblikkeligt ophører. I tilfælde af 
behandling af personoplysninger bør 
udbydere af dataformidlingstjenester, der 
ikke er etableret i Unionen, være omfattet 
af forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
datadelingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
udbydere af datadelingstjenester er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er de 
bundet af reglerne i nævnte forordning. 

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
dataformidlingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Når 
udbydere af dataformidlingstjenester 
behandler personoplysninger, bør denne 
forordning ikke påvirke beskyttelsen af 
personoplysninger. Hvis udbydere af 
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Nærværende forordning bør heller ikke 
berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

dataformidlingstjenester er dataansvarlige 
eller databehandlere som defineret i 
forordning (EU) 2016/679, er de bundet af 
reglerne i nævnte forordning. Nærværende 
forordning bør heller ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør have indført 
procedurer og foranstaltninger til at 
sanktionere svigagtig praksis eller 
misbrug i forbindelse med adgang til data 
fra parter, der søger adgang gennem 
deres tjenester, herunder gennem 
foranstaltninger såsom udelukkelse af 
databrugere, der overtræder 
tjenestebetingelserne eller overtræder 
eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udbydere af datadelingstjenester 
bør også træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
Datadeling kan skabe forskellige former 
for effektivitetsgevinster, men kan også 
føre til konkurrencebegrænsninger, 
navnlig når datadelingen omfatter deling 
af konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 

(29) Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør også træffe 
effektive foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
Dette gælder især i situationer, hvor 
datadeling sætter virksomhederne i stand til 
at få kendskab til deres nuværende eller 
potentielle konkurrenters 
markedsstrategier. Konkurrencemæssigt 
følsomme oplysninger omfatter typisk 
oplysninger om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.
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Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Medlemsstaterne bør indføre 
regler om sanktioner for overtrædelse af 
denne forordning og bør sikre, at nævnte 
regler anvendes. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelserne og have afskrækkende 
virkning. Større forskelle mellem 
medlemsstaternes sanktionsregler bør 
undgås for ikke at forvride konkurrencen 
på det digitale indre marked. For at gøre 
det lettere at anvende sanktioner på mere 
sammenhængende vis bør denne 
forordning indeholde ikkeudtømmende og 
vejledende kriterier for anvendelsen af 
sanktioner.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af datadelingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af dataformidlingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
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sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 
forordning.

sådanne tjenester, og bør kun suppleres ved 
at stille de oplysninger, der er fastsat i 
denne forordning, til rådighed. Efter den 
relevante anmeldelse bør udbyderen af 
dataformidlingstjenester kunne operere i 
en anden medlemsstat uden yderligere 
anmeldelsespligter.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En datadelingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

(32) En 
dataformidlingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
datadelingstjenester opfylder kravene i 
denne forordning, bør vælges på grundlag 
af deres kapacitet og ekspertise inden for 
horisontal eller sektorspecifik datadeling, 
og de bør varetage deres opgaver på en 
uafhængig, gennemsigtig og upartisk 
måde. Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om identiteten af de 
udpegede kompetente myndigheder.  

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
dataformidlingstjenesteudbydere opfylder 
kravene i denne forordning, bør vælges på 
grundlag af deres kapacitet og ekspertise 
inden for horisontal eller sektorspecifik 
datadeling, og de bør varetage deres 
opgaver på en uafhængig, gennemsigtig og 
upartisk måde. Medlemsstaterne bør 
underrette Kommissionen om identiteten af 
de udpegede kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 45
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Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres samtykke eller, når det drejer sig om 
andre data end personoplysninger, som 
juridiske personer stiller til rådighed med 
henblik på almennyttige formål. Sådanne 
formål omfatter bl.a. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, forbedring 
af mobiliteten, lettelse af udarbejdelsen af 
officielle statistikker og forbedring af 
leveringen af offentlige tjenesteydelser. 
Støtte til videnskabelig forskning, 
herunder f.eks. teknologisk udvikling og 
demonstration, grundforskning, anvendt 
forskning og privatfinansieret forskning, 
bør også betragtes som almennyttige 
formål. Denne forordning har til formål at 
bidrage til, at der skabes samlinger af data, 
der stilles til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme, som har en tilstrækkelig 
størrelse til at muliggøre dataanalyse og 
maskinlæring, herunder på tværs af 
grænserne i Unionen.

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres informerede samtykke eller, når det 
drejer sig om andre data end 
personoplysninger, som juridiske personer 
stiller til rådighed med henblik på 
almennyttige formål, navnlig 
videnskabelig forskning, sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, forbedring 
af mobiliteten, lettelse af udarbejdelsen af 
officielle statistikker og forbedring af 
leveringen af offentlige tjenesteydelser. 
Sådanne formål kan også fastsættes i 
national ret. Denne forordning har til 
formål at bidrage til, at der skabes 
samlinger af data, der stilles til rådighed på 
grundlag af dataaltruisme, som har en 
tilstrækkelig størrelse til at muliggøre 
dataanalyse og maskinlæring, herunder på 
tværs af grænserne i Unionen.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 
data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 
data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
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Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden 
for bestemte forskningsområder eller dele 
af forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. 
Juridiske personer kan give tilladelse til 
behandling af andre data end 
personoplysninger, som de er i besiddelse 
af, til en række formål, der ikke ligger fast 
på det tidspunkt, hvor tilladelsen gives. 
Registrerede enheders frivillige 
overholdelse af et sæt krav bør skabe tillid 
til, at de data, der stilles til rådighed til 
altruistiske formål, tjener et almennyttigt 
formål. Tilliden bør navnlig være en følge 
af, at de registrerede enheder er etableret i 
Unionen, samt af kravet om, at de har 
nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed.

Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål Juridiske personer 
kan give tilladelse til behandling af andre 
data end personoplysninger, som de er i 
besiddelse af, til en række formål, der ikke 
ligger fast på det tidspunkt, hvor tilladelsen 
gives. Registrerede enheders frivillige 
registrering som "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i 
Unionen", og deres overholdelse af et sæt 
krav bør skabe tillid til, at de data, der 
stilles til rådighed til altruistiske formål, 
tjener et almennyttigt formål. Tilliden bør 
navnlig være en følge af, at de registrerede 
enheder er etableret i Unionen, samt af 
kravet om, at de har nonprofitkarakter, af 
krav om gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet, der 
skal sikre, at dataansvarlige opretholder 
høje standarder for videnskabelig etik og 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder, 
effektive og tydeligt meddelte tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed.

Ændringsforslag 47
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Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen".

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen". For at hjælpe 
registrerede og juridiske enheder med let 
at identificere – og derved øge deres tillid 
til – dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen, bør der oprettes et 
fælles logo, der er genkendeligt i hele 
Unionen. For at sikre ensartede 
betingelser for anvendelsen af dette logo 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge 
et design for dette fælles logo. Det fælles 
logo bør ledsages af en QR-kode med et 
link til EU-registret over dataaltruistiske 
organisationer, der er anerkendt i 
Unionen.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Nærværende forordning berører 
ikke oprettelsen af, organiseringen af og 
funktionsmåden for andre enheder end 
offentlige myndigheder, som deltager i 
delingen af data og indhold på grundlag 
af åbne licenser og derved bidrager til 
oprettelsen af fælles ressourcer, der er 
tilgængelige for alle. Dette omfatter åbne 
platforme for kollaborativ vidensdeling, 
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fri adgang til videnskabelige og 
akademiske databaser, platforme for 
udvikling af open source software og fri 
adgang til platforme for data-aggregering. 
Organisationer, som opretter sådanne 
fælles vidensdatabaser med fri adgang, 
spiller en vigtig rolle i 
onlineinfrastrukturen. Derfor bør intet i 
denne forordning fortolkes med henblik 
på at begrænse nonprofitinstitutioners 
evne til at stille data og indhold til 
rådighed for offentligheden under åbne 
licenser.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Dataaltruistiske organisationer, der 
er anerkendt i Unionen, bør kunne 
indsamle relevante data direkte fra fysiske 
og juridiske personer eller behandle data, 
der er indsamlet af andre. Dataaltruisme vil 
typisk være baseret på de registreredes 
samtykke som omhandlet i artikel 6, stk. 1, 
litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) 2016/679 samt på 
overensstemmelse med kravene om lovligt 
samtykke i samme forordnings artikel 7. I 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 kan videnskabelige 
forskningsformål understøttes af samtykke 
til bestemte videnskabelige 
forskningsområder, når dette er i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
standarder for videnskabelig forskning, 
eller udelukkende til nærmere afgrænsede 
forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter. I artikel 5, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) 2016/679 
præciseres det, at viderebehandling til 
videnskabelige eller historiske 
forskningsformål eller til statistiske formål 
i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, 
ikke anses for at være uforenelig med de 

(38) Dataaltruistiske organisationer, der 
er anerkendt i Unionen, bør kunne 
indsamle relevante data direkte fra fysiske 
og juridiske personer eller behandle data, 
der er indsamlet af andre. Hvis de er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er 
de bundet af nævnte forordning. 
Dataaltruisme vil typisk være baseret på de 
registreredes samtykke som omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, 
litra a), i forordning (EU) 2016/679 samt 
på overensstemmelse med kravene om 
lovligt samtykke i samme forordnings 
artikel 7 og 8. I overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679 kan 
videnskabelige forskningsformål 
understøttes af samtykke til bestemte 
videnskabelige forskningsområder, når 
dette er i overensstemmelse med 
anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning, eller udelukkende 
til nærmere afgrænsede forskningsområder 
eller dele af forskningsprojekter. I artikel 5, 
stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/679 
præciseres det, at viderebehandling til 
videnskabelige eller historiske 
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oprindelige formål. forskningsformål eller til statistiske formål 
i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, 
ikke anses for at være uforenelig med de 
oprindelige formål.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at skabe yderligere 
retssikkerhed i forbindelse med meddelelse 
og tilbagetrækning af samtykke, navnlig i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og statistisk anvendelse af data, der stilles 
til rådighed på et altruistisk grundlag, bør 
der udvikles en europæisk 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
brug i forbindelse med altruistisk 
datadeling. En sådan formular bør bidrage 
til at tydeliggøre for de registrerede, at 
deres oplysninger vil blive tilgået og 
anvendt i overensstemmelse med deres 
samtykke og også i fuld overensstemmelse 
med databeskyttelsesreglerne. Den kan 
også anvendes til at strømline 
virksomheders dataaltruisme og skabe en 
mekanisme, der gør det muligt for 
virksomheder at trække deres tilladelse til 
at anvende dataene tilbage. For at tage 
hensyn til særlige forhold i de enkelte 
sektorer, herunder ud fra et 
databeskyttelsesperspektiv, bør det være 
muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
forskellige sektorer.

(39) For at øge tilliden og skabe 
yderligere retssikkerhed og 
brugervenlighed i forbindelse med 
meddelelse og tilbagetrækning af 
samtykke, navnlig i forbindelse med 
videnskabelig forskning og statistisk 
anvendelse af data, der stilles til rådighed 
på et altruistisk grundlag, bør der udvikles 
en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme til brug i forbindelse med 
altruistisk datadeling. En sådan formular 
bør bidrage til at tydeliggøre for de 
registrerede, at deres oplysninger vil blive 
tilgået og anvendt i overensstemmelse med 
deres samtykke og også i fuld 
overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne. Den bør også 
lette afgivelse og tilbagetrækning af 
samtykke og kan anvendes til at strømline 
virksomheders dataaltruisme og skabe en 
mekanisme, der gør det muligt for 
virksomheder at trække deres tilladelse til 
at anvende dataene tilbage. For at tage 
hensyn til særlige forhold i de enkelte 
sektorer, herunder ud fra et 
databeskyttelsesperspektiv, bør det være 
muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
forskellige sektorer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Betragtning 40



PE691.139v04-00 54/421 RR\1237015DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik). Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 
Det Europæiske Datainnovationsråd.

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd ("rådet") i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør være 
kønsbalanceret og bestå af repræsentanter 
for de kompetente myndigheder i alle 
medlemsstaterne, Den Europæiske Unions 
Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), 
Kommissionen, EU's SMV-repræsentant 
eller en repræsentant udpeget af 
netværket af SMV-repræsentanter og 
andre repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer såsom 
sundhed, energi, industriel produktion, 
miljø, landbrug, medier, kulturelle og 
kreative sektorer, transport og statistik, 
idet der sikres geografisk balance. Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd og Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse samt Det Rådgivende Råd 
for Datainnovation bør opfordres til at 
udpege en repræsentant til rådet.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Der bør oprettes et rådgivende råd 
for datainnovation ("det rådgivende råd") 
som en undergruppe af rådet bestående af 
relevante repræsentanter fra industrien, 
forskningsverdenen, den akademiske 
verden, civilsamfundet, 
standardiseringsorganisationer, relevante 
fælles europæiske dataområder og andre 
relevante interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter, hvis det 
afhængigt af det emne, der drøftes, findes 
passende. Det rådgivende råd bør støtte 
rådets arbejde ved at yde rådgivning 
vedrørende rådets opgaver såsom 
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udvekslingen af data og navnlig om den 
bedste måde at beskytte kommercielt 
følsomme ikkepersonlige oplysninger på, 
især forretningshemmeligheder, men også 
andre data end personoplysninger, som 
repræsenterer indhold, der er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, som kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller 
industrispionage. Det rådgivende råd bør 
udpege en repræsentant til at deltage i 
rådets møder og til at deltage i dets 
arbejde.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Datainnovationsrådet bør bistå 
Kommissionen med at koordinere 
nationale praksisser og politikker 
vedrørende de emner, der er omfattet af 
denne forordning, og med at støtte 
tværsektoriel dataanvendelse ved hjælp af 
principperne i den europæiske 
interoperabilitetsramme (EIF) og gennem 
brug af standarder og specifikationer (f.eks. 
centrale glossarer44 og CEF-byggesten45), 
uden at dette berører 
standardiseringsarbejdet inden for 
specifikke sektorer eller områder. Arbejdet 
med teknisk standardisering kan omfatte 
opstilling af prioriteter for udvikling af 
standarder og fastlæggelse og 
vedligeholdelse af et sæt tekniske og 
juridiske standarder for videregivelse af 
data mellem to databehandlingsmiljøer, 
som gør det muligt at organisere 
dataområder uden at gøre brug af en 
formidler. Datainnovationsrådet bør 
samarbejde med sektorspecifikke organer, 
netværk eller ekspertgrupper eller andre 
tværsektorielle organisationer, der 
beskæftiger sig med videreanvendelse af 
data. Hvad angår dataaltruisme bør 

(41) Datainnovationsrådet bør bistå 
Kommissionen med at koordinere 
nationale praksisser og politikker 
vedrørende de emner, der er omfattet af 
denne forordning, og med at støtte 
tværsektoriel dataanvendelse ved hjælp af 
principperne i den europæiske 
interoperabilitetsramme (EIF) og gennem 
brug af europæiske og internationale 
standarder og specifikationer (herunder 
ved at anvende Den Europæiske 
Multistakeholderplatform for IKT-
standardisering, centrale glossarer44 og 
CEF-byggesten45), og bør tage hensyn til 
standardiseringsarbejdet inden for 
specifikke sektorer eller områder. Arbejdet 
med teknisk standardisering kan omfatte 
opstilling af prioriteter for udvikling af 
standarder og fastlæggelse og 
vedligeholdelse af et sæt tekniske og 
juridiske standarder for videregivelse af 
data mellem to databehandlingsmiljøer, 
som gør det muligt at organisere 
dataområder, navnlig i relation til at 
præcisere og skelne mellem, hvilke 
standarder og praksisser der er 
tværsektorielle, og hvilke der er 
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Datainnovationsrådet bistå Kommissionen 
med at udarbejde samtykkeformularen for 
dataaltruisme i samråd med Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

sektorspecifikke. Datainnovationsrådet bør 
samarbejde med det rådgivende råd, 
sektorspecifikke organer, netværk eller 
ekspertgrupper eller andre tværsektorielle 
organisationer, der beskæftiger sig med 
videreanvendelse af data. Hvad angår 
dataaltruisme bør Datainnovationsrådet 
bistå Kommissionen med at udarbejde 
samtykkeformularen for dataaltruisme i 
samråd med Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd. Ved at foreslå 
retningslinjer for fælles europæiske 
dataområder bør Datainnovationsrådet 
støtte udviklingen af en velfungerende 
europæisk dataøkonomi baseret på disse 
dataområder som fastsat i den europæiske 
datastrategi.

__________________ __________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Kommissionen bør sikre 
systematisk samarbejde mellem rådet og 
andre tilsvarende organer på EU-niveau, 
som er etableret i henhold til EU-
lovgivningen om relaterede emner, 
navnlig retsakter om data og kunstig 
intelligens.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Betragtning 44



RR\1237015DA.docx 57/421 PE691.139v04-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 
artikel 101 og 102 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Foranstaltningerne i denne forordning bør 
ikke anvendes til at begrænse 
konkurrencen på en måde, der er i strid 
med traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Dette gælder 
navnlig reglerne for udveksling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger mellem faktiske eller 
potentielle konkurrenter gennem 
datadelingstjenester.

(44) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 
artikel 101 og 102 i TEUF. 
Foranstaltningerne i denne forordning bør 
ikke anvendes til at begrænse 
konkurrencen på en måde, der er i strid 
med TEUF. Dette gælder navnlig reglerne 
for udveksling af konkurrencemæssigt 
følsomme oplysninger mellem faktiske 
eller potentielle konkurrenter gennem 
dataformidlingstjenester.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1725 47 og afgav udtalelse den […].

(45) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1725 47 og afgav udtalelse den 10. 
marts 2021.

__________________ __________________
47Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

47Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag 57
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Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som navnlig er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder 
retten til privatlivets fred, beskyttelsen af 
personoplysninger, friheden til at oprette 
og drive egen virksomhed, ejendomsretten 
og integration af mennesker med handicap 
—

(46) I denne forordning anvendes 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder og overholdelsen af de 
principper, som navnlig er anerkendt i 
chartret, herunder retten til privatlivets 
fred, beskyttelsen af personoplysninger, 
friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed, ejendomsretten og integration 
af mennesker med handicap, som 
vejledende principper —

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en ramme for oprettelsen af et 
europæisk datainnovationsråd.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 

2. Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, herunder 
arbejdstageres personoplysninger i 
forbindelse med ansættelsesforhold, eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
dataformidlingstjenester eller registrerede 
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supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger finder 
anvendelse på alle personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med denne 
forordning. Denne forordning berører 
navnlig ikke forordning (EU) 2016/679 og 
(EU) 2018/1725 og direktiv 2002/58/EF 
og de tilsvarende bestemmelser i national 
lovgivning, herunder 
tilsynsmyndighedernes kompetencer og 
beføjelser. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i denne forordning og 
EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger har sidstnævnte 
forrang. Denne forordning skaber ikke et 
retsgrundlag for behandlingen af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis dataene med rimelighed kan 
antages at føre til identifikation eller gør 
det muligt at identificere fysiske personer, 
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når de kombineres med andre datasæt, 
eller hvis personoplysninger og andre 
data end personoplysninger i et datasæt er 
uløseligt forbundet i blandede datasæt, 
skal dataene behandles som 
personoplysninger.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "den registrerede": registreret 
person som defineret i artikel 4, nr. 1), i 
forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "metadata": data indsamlet om en 
fysisk eller juridisk persons aktiviteter 
med henblik på udbud af en 
datadelingstjeneste, herunder dato og 
tidspunkt for aktiviteten, 
geolokaliseringsdata, aktivitetens 
varighed og forbindelser til andre fysiske 
eller juridiske personer, der etableres af 
den person, der anvender tjenesten

udgår
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "dataindehaver": en juridisk person 
eller en registreret person, som i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
eller national ret har ret til at give indsigt i 
eller videregive bestemte 
personoplysninger eller andre data end 
personoplysninger, som er under 
vedkommendes kontrol "databruger":

5) "dataindehaver": en fysisk eller 
juridisk person, en registreret person, et 
offentligt organ eller en international 
organisation, som i overensstemmelse med 
gældende EU-ret eller national ret har ret 
til at give indsigt i eller videregive 
bestemte personoplysninger, med 
forbehold af registreredes samtykke, eller 
andre data end personoplysninger, som er 
under vedkommendes kontrol

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
tilladelse til at anvende disse oplysninger 
til kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
ret, herunder i henhold til forordning 
(EU) 2016/679 i tilfælde af 
personoplysninger, til at anvende disse 
oplysninger til kommercielle eller 
ikkekommercielle formål

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "samtykke": samtykke som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i forordning 
(EU) 2016/679 og underlagt betingelserne 
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i forordningens artikel 7 og 8

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "behandling": behandling som 
defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "datadeling": en dataindehavers 
tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de delte data på 
grundlag af frivillige aftaler, enten direkte 
eller gennem en formidler

udgår

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "dataaltruisme": registrerede 
personers samtykke til behandling af 
personoplysninger, der vedrører dem, eller 
andre dataindehaveres tilladelse til, at 
andre data end personoplysninger, som de 
er i besiddelse af, anvendes uden 
modydelse med henblik på almennyttige 
formål, f.eks. videnskabelige formål eller 
for at forbedre offentlige tjenester

10) "dataaltruisme": registrerede 
personers frivillige deling af data til 
behandling af personoplysninger, der 
vedrører dem, eller andre dataindehaveres 
tilladelse til, at andre data end 
personoplysninger, som de er i besiddelse 
af, anvendes, uden at der søges eller 
modtages en modydelse med henblik på 
almennyttige formål, f.eks. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, 
forbedring af mobilitet, fremme af 
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oprettelsen af officielle statistikker, 
forbedring af offentlige tjenesteydelser 
eller videnskabelige formål med henblik 
på almennyttige formål

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler, der gør det muligt 
at videreanvende data på en sådan måde, 
at operatøren af det sikre 
databehandlingsmiljø kan fastslå og 
overvåge alle databehandlingsaktiviteter, 
herunder visning, lagring, download og 
eksport af data samt beregning af afledte 
data ved hjælp af algoritmer.

14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler til videreanvendelse 
af data i overensstemmelse med gældende 
lovgivning, navnlig bevarelsen af 
registrerede personers rettigheder i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, og 
til opretholdelse af datafortrolighed, -
integritet og -tilgængelighed, således at 
operatøren af det sikre 
databehandlingsmiljø kan fastslå og 
overvåge alle databehandlingsaktiviteter, 
herunder visning, lagring, download og 
eksport af data samt beregning af afledte 
data ved hjælp af algoritmer

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "repræsentant": enhver fysisk 
eller juridisk person, der er etableret i 
Unionen, og som udtrykkeligt er udpeget 
til at handle på vegne af en udbyder af 
datadelingstjenester, der ikke er etableret i 
Unionen, eller på vegne af en enhed, der 
ikke er etableret i Unionen, og som med 
henblik på almennyttige formål indsamler 
data, der stilles til rådighed af fysiske eller 
juridiske personer på grundlag af 
dataaltruisme; den nationale kompetente 

15) "retlig repræsentant": en fysisk 
eller juridisk person, der er etableret i 
Unionen, og som udtrykkeligt er udpeget 
til at handle på vegne af en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, eller på vegne af en 
enhed, der ikke er etableret i Unionen, og 
som med henblik på almennyttige formål 
indsamler data, der stilles til rådighed af 
fysiske eller juridiske personer på grundlag 
af dataaltruisme; den nationale kompetente 
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myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, for så 
vidt angår den pågældende udbyders eller 
enheds forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller enheden, for 
så vidt angår den pågældende udbyders 
eller enheds forpligtelser i henhold til 
denne forordning, herunder for at indlede 
en håndhævelsesprocedure mod en 
udbyder af dataformidlingstjenester eller 
en dataaltruistisk organisation, der ikke 
overholder bestemmelserne, og som ikke 
er etableret i Unionen.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "dataformidlingstjeneste": en 
tjeneste, der etablerer forbindelser ved 
hjælp af tekniske, juridiske eller andre 
midler mellem et ubestemt antal 
dataindehavere eller registrerede og 
databrugere for at muliggøre eller lette 
deling, udveksling eller samling af data 
under åbne datalicenser eller 
kommercielle licenser for andre data end 
personoplysninger mod et gebyr eller 
omkostningsfrit, herunder:
a) værdiøgende datatjenester, som 
samler eller omformer data eller 
kombinerer data med andre data eller 
analyserer data, med det formål at de skal 
opnå en væsentlig merværdi, og stiller 
brugen af disse data til rådighed for 
databrugere, medmindre de har en direkte 
forbindelse til dataindehaverne med 
henblik på dataformidlingstjenester
b) tjenester, der udelukkende 
anvendes af en enkelt dataindehaver for 
at gøre det muligt for flere juridiske 
enheder i en lukket koncern at anvende 
data, som de ligger inde med, herunder 
kontraktligt fastsat samarbejde eller 
leverandør- eller kundeforhold, navnlig 
sådanne, der som hovedformål har at 
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sikre funktionaliteten af genstande og 
enheder, der er forbundet med tingenes 
internet 
c) tjenester, der fokuserer på 
formidling af ophavsretligt beskyttet 
indhold 
d) tjenester fra udbydere af 
konsolideret løbende handelsinformation 
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i 
direktiv 2014/65/EU og 
kontooplysningstjenesteudbydere som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i direktiv 
(EU) 2015/2366

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "tjenester fra datakooperativer": 
tjenester, der understøtter registrerede, 
enmandsvirksomheder, SMV'er, som er 
medlemmer af kooperativet, eller som 
giver kooperativet beføjelse til at 
forhandle vilkår og betingelser for 
databehandling, inden de giver deres 
samtykke hertil, således at de kan træffe 
informerede valg, inden de giver samtykke 
til databehandling, og tjenester, der 
tilvejebringer mekanismer til udveksling 
af synspunkter om, hvilke formål med og 
betingelser for databehandling der bedst 
kan repræsentere de registreredes eller de 
juridiske personers interesser.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) data, som kulturinstitutioner og c) data, som kulturinstitutioner er i 
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uddannelsesinstitutioner er i besiddelse af besiddelse af, og som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) data, som uddannelsesinstitutioner 
er i besiddelse af

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bestemmelserne i dette kapitel 
forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser. Dette 
kapitel berører ikke EU-retten og national 
ret eller internationale aftaler, som 
Unionen eller medlemsstaterne er part i, 
om beskyttelse af de kategorier af data, der 
er omhandlet i stk. 1. Dette kapitel berører 
ikke EU-retten og national ret om 
aktindsigt og offentlige myndigheders 
forpligtelser i henhold til EU-retten og 
national ret til at tillade videreanvendelse 
af data.

3. Bestemmelserne i dette kapitel 
forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser i henhold 
til EU-retten eller national ret. Dette 
kapitel berører ikke EU-retten og national 
ret eller internationale aftaler, som 
Unionen eller medlemsstaterne er part i, 
om beskyttelse af de kategorier af data, der 
er omhandlet i stk. 1. Dette kapitel berører 
ikke EU-retten og national ret om 
aktindsigt og offentlige myndigheders 
forpligtelser i henhold til EU-retten og 
national ret til at tillade videreanvendelse 
af data.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Aftaler eller anden praksis 1. Aftaler eller anden praksis 
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vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis.

vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis. Sådanne aftaler eller former for 
praksis og de enerettigheder, der tildeles i 
henhold til dem, er ugyldige.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Varigheden af eneretten til 
videreanvendelse af data må ikke overstige 
tre år. Når der indgås kontrakt, skal 
varigheden af den tildelte kontrakt svare til 
eneretsperioden.

5. Varigheden af eneretten til 
videreanvendelse af data må ikke overstige 
12 måneder. Når der indgås kontrakt, skal 
varigheden af den tildelte kontrakt svare til 
eneretsperioden.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder årsagerne til, at det er 
nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.

6. Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder begrundelsen for, at det 
er nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.

Ændringsforslag 81
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
tre år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

7. Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
ét år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret har kompetence til 
at give eller nægte adgang til en eller flere 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, offentliggør 
betingelserne for tilladelsen af en sådan 
videreanvendelse. De kan i forbindelse 
med denne opgave bistås af de kompetente 
organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

1. Offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret har kompetence til 
at give eller nægte adgang til en eller flere 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, udstyres med de 
nødvendige menneskelige og finansielle 
ressourcer og offentliggør betingelserne 
for tilladelsen af en sådan videreanvendelse 
og proceduren for at anmode om en sådan 
videreanvendelse gennem det centrale 
informationssted, der er omhandlet i 
artikel 8. De kan i forbindelse med denne 
opgave bistås af de kompetente organer, 
der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Betingelserne for videreanvendelse 
skal være ikkediskriminerende, stå i et 
rimeligt forhold til formålet og være 

2. Betingelserne for videreanvendelse 
skal være ikkediskriminerende, 
gennemsigtige, stå i et rimeligt forhold til 
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objektivt begrundede med hensyn til 
kategorier af data, formål med 
videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen.

formålet og være objektivt begrundede 
med hensyn til kategorier af data, formål 
med videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen, herunder ved at 
udforme dem på en måde, der udgør 
begrænsninger for at deltage for SMV'er, 
nyetablerede virksomheder eller 
civilsamfundets aktører.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Offentlige myndigheder kan kræve, 
at kun forbehandlede data 
videreanvendes, hvis formålet med en 
sådan forbehandling er at anonymisere 
eller pseudonymisere personoplysninger 
eller slette fortrolige 
forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder.

3. Offentlige myndigheder sikrer, at 
oplysningernes beskyttede karakter 
bevares, hvilket kan omfatte bestemmelser 
om følgende krav:

a) kun at give adgang til 
videreanvendelsesdata, hvis den offentlige 
myndighed eller det kompetente organ har 
sikret, at oplysningerne er blevet 
anonymiseret eller pseudonymiseret, når 
der er tale om personoplysninger, og at 
data er blevet ændret, samlet eller 
behandlet efter en anden metode til 
kontrol af videregivelse i tilfælde af 
fortrolige forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder eller indhold, 
der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder; når data til 
videreanvendelse er pseudonymiseret, må 
der kun gives adgang til dem i et sikkert 
databehandlingsmiljø
b) at data tilgås og videreanvendes 
via fjernadgang i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af eller kontrolleres af den 
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offentlige myndighed
c) at data tilgås og videreanvendes i 
overensstemmelse med høje 
sikkerhedsstandarder i de fysiske lokaler, 
hvor det sikre databehandlingsmiljø 
befinder sig, hvis der ikke kan tillades 
fjernadgang uden at bringe tredjeparters 
rettigheder og interesser i fare.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige myndigheder kan 
pålægge krav om

udgår

(a) at data tilgås og videreanvendes i 
et sikkert databehandlingsmiljø, der stilles 
til rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor
(b) at data tilgås og videreanvendes i 
de fysiske lokaler, hvor det sikre 
databehandlingsmiljø befinder sig, hvis 
der ikke kan tillades fjernadgang uden at 
bringe tredjeparters rettigheder og 
interesser i fare.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De offentlige myndigheder 
fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø. Den offentlige 
myndighed skal kunne kontrollere 
resultaterne af videreanvenderens 
behandling af data og forbeholde sig ret til 
at forbyde anvendelsen af resultater, der 

5. De offentlige myndigheder 
fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø, herunder 
cybersikkerhedsstandarder på et højt 
niveau. Den offentlige myndighed 
forbeholder sig ret til at kontrollere 
processen, midlerne og resultaterne af 
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indeholder oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare.

videreanvenderens behandling af data og 
forbeholder sig ret til, efter at have givet 
videreanvenderen mulighed for at levere 
yderligere oplysninger, at forbyde 
anvendelsen af resultater, der indeholder 
oplysninger, der bringer tredjeparters 
rettigheder og interesser i fare såsom 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
forretningshemmeligheder eller de 
rettigheder, der er omhandlet i forordning 
(EU) 2016/679. Videreanvendelse af data 
er betinget af, at viderebrugeren 
overholder en fortrolighedsaftale.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis videreanvendelse af data ikke 
kan tillades i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 3-5, og der ikke er 
noget andet retsgrundlag for at videregive 
data i henhold til forordning (EU) 
2016/679, støtter den offentlige myndighed 
videreanvendere i at indhente samtykke fra 
de registrerede og/eller tilladelse fra de 
juridiske enheder, hvis rettigheder og 
interesser kan blive berørt af en sådan 
videreanvendelse, når det er muligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger for 
den offentlige sektor. De kan i forbindelse 
med denne opgave bistås af de kompetente 
organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

6. Hvis videreanvendelse af data ikke 
kan tillades i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 3-5, og der ikke er 
noget andet retsgrundlag for at videregive 
data i henhold til forordning (EU) 
2016/679, støtter den offentlige myndighed 
videreanvendere i at indhente gyldigt 
samtykke fra de registrerede, såfremt den 
offentlige myndighed har hjemmel til 
indhentning af samtykke, og/eller 
tilladelse fra de juridiske enheder, hvis 
rettigheder og interesser kan blive berørt af 
en sådan videreanvendelse, når det er 
muligt uden uforholdsmæssigt store 
omkostninger for den offentlige sektor, og 
hvis der ikke er nogen grund til at tro, at 
kombinationen af datasæt med andre data 
end personoplysninger ville føre til 
identifikation af de registrerede. De kan i 
forbindelse med denne opgave bistås af de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 88
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis offentlige myndigheder stiller 
personoplysninger til rådighed for 
videreanvendelse i henhold til denne 
artikel, støtter de offentlige myndigheder 
de registrerede i udøvelsen af deres 
rettigheder, herunder i forbindelse med 
eventuelle videreanvendere. Ved 
udførelsen af denne opgave kan de 
offentlige myndigheder bistås af de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Når de data, der er anmodet om, 
betragtes som fortrolige i 
overensstemmelse med EU-retten eller 
national ret om 
forretningshemmeligheder, sikrer de 
offentlige myndigheder, at de fortrolige 
oplysninger ikke videregives som følge af 
videreanvendelsen.

8. Når de data, der er anmodet om, 
betragtes som fortrolige i 
overensstemmelse med EU-retten eller 
national ret, sikrer de offentlige 
myndigheder, at de fortrolige oplysninger 
ikke videregives som følge af 
videreanvendelsen.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
fastsættes, at tredjelandes retlige, 
tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige 
rammer:

9. I samråd med Det Europæiske 
Datainnovationsråd, og hvor omfanget af 
anmodninger om videreanvendelse af 
andre data end personoplysninger fra 
specifikke tredjelande retfærdiggør det, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 28 med 
henblik på at supplere denne forordning, 
hvori det fastsættes, at det pågældende 
tredjelands retlige, tilsynsmæssige og 
håndhævelsesmæssige rammer:

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, 
stk. 2.

Disse delegerede retsakter berører ikke 
afgørelserne om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet i artikel 45 i 
forordning (EU) 2016/679, herunder i 
tilfælde, hvor personoplysninger og andre 
data end personoplysninger er uløseligt 
forbundne.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Offentlige myndigheder må kun 
videregive fortrolige data eller data, der er 
beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, til en videreanvender, 
som har til hensigt at overføre dataene til 
et andet tredjeland end et land, der er 
udpeget i overensstemmelse med stk. 9, 
hvis videreanvenderen forpligter sig til:

10. Offentlige myndigheder må kun 
videregive fortrolige data, der ikke er 
personoplysninger, eller data, der er 
beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, til en videreanvender, 
som har til hensigt at overføre disse data til 
et andet tredjeland end et land, der er 
udpeget i overensstemmelse med stk. 9, 
hvis videreanvenderen forpligter sig til:

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overholde de forpligtelser, der er 
pålagt i henhold til stk. 7-8, også efter at 
oplysningerne er overført til tredjelandet, 
og  

a) at overholde de forpligtelser, der er 
pålagt i henhold til stk. 7 og 8, også efter at 
oplysningerne er overført til tredjelandet, 
og  

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at anerkende domstolenes 
kompetence i den medlemsstat, hvor den 
offentlige myndighed er beliggende, for så 
vidt angår enhver tvist vedrørende 
overholdelsen af forpligtelsen i litra a).

b) at anerkende domstolenes 
kompetence i den medlemsstat, hvor den 
videregivende offentlige myndighed er 
beliggende, for så vidt angår enhver tvist 
vedrørende overholdelsen af stk. 7 og 8.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – afsnit 1 a til 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige myndigheder yder, hvis det er 
relevant, og i det omfang de formår det, 
vejledning og støtte til videreanvendere 
med det formål at støtte dem med hensyn 
til overholdelsen af de forpligtelser, der er 
omhandlet i første afsnit.
Kommissionen udsteder retningslinjer for 
de forpligtelser, der er omhandlet i første 
afsnit, navnlig for at støtte 
videreanvendere.
Kommissionen fastsætter desuden ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
standardkontraktbestemmelser for 
videreanvenderes videregivelse af andre 
data end personoplysninger til et 
tredjeland som omhandlet i første afsnit.
De i dette stykkes fjerde afsnit 
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omhandlede gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 29, stk. 2.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Når det fastsættes i specifikke EU-
retsakter, som er vedtaget efter en 
lovgivningsprocedure, at visse kategorier 
af andre data end personoplysninger, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
anses for at være meget følsomme med 
henblik på denne artikel, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 28, der supplerer denne 
forordning ved at fastsætte særlige 
betingelser for overførsler til tredjelande. 
Betingelserne for overførsel til tredjelande 
skal baseres på karakteren af de kategorier 
af data, der er fastlagt i EU-retsakten, og 
årsagerne til, at de anses for at være meget 
følsomme, og de skal være 
ikkediskriminerende og begrænsede til, 
hvad der er nødvendigt for at nå de 
offentlige politiske mål, der er fastlagt i 
EU-retten, såsom sikkerhed og 
folkesundhed; de skal også baseres på 
risiciene for genidentifikation af 
anonymiserede data for registrerede i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser. De kan omfatte 
vilkårene for overførsler eller tekniske 
ordninger i den henseende, begrænsninger 
for videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og i særlige tilfælde 
begrænsninger i forbindelse med 
overførsler til tredjelande.

11. Specifikke EU-retsakter, som er 
vedtaget efter en lovgivningsprocedure, 
kan fastsætte, at visse kategorier af andre 
data end personoplysninger, som offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, skal anses 
for at være meget følsomme med henblik 
på denne artikel, hvis overførslen af dem 
til tredjelande kan true Unionens 
politikmål, såsom sikkerhed og 
folkesundhed, eller medføre en risiko for 
genidentifikation af anonymiserede data. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 28, der 
supplerer denne forordning ved at fastsætte 
særlige betingelser for overførsler til 
tredjelande, på grundlag af 
anbefalingerne fra Det Europæiske 
Datainnovationsråd. Betingelserne for 
overførsel til tredjelande skal baseres på 
karakteren af de kategorier af data, der er 
fastlagt i EU-retsakten, og årsagerne til, at 
de anses for at være meget følsomme, og 
de skal være ikkediskriminerende og 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at nå de offentlige politiske mål, der er 
fastlagt i EU-retten, såsom sikkerhed og 
folkesundhed; de skal også baseres på 
risiciene for genidentifikation af 
anonymiserede data for registrerede i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser. De kan omfatte 
vilkårene for overførsler eller tekniske 
ordninger i den henseende, begrænsninger 
for videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
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til tredjelande, og i særlige tilfælde 
begrænsninger i forbindelse med 
overførsler til tredjelande.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om overførslen af data til 
det pågældende tredjeland.

13. Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om hensigten om at 
overføre data til det pågældende tredjeland 
og formålet hermed.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eventuelle gebyrer skal være 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være objektivt 
begrundede, og de må ikke begrænse 
konkurrencen.

2. Eventuelle gebyrer, som opkræves i 
medfør af stk. 1, skal være gennemsigtige, 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til udgifterne ved at stille data til 
rådighed for videreanvendelse og være 
objektivt begrundede, og de må ikke 
begrænse konkurrencen.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De offentlige myndigheder sikrer, 
at eventuelle gebyrer kan betales online via 
bredt tilgængelige grænseoverskridende 
betalingstjenester uden forskelsbehandling 

3. De offentlige myndigheder sikrer, 
at eventuelle gebyrer også kan betales 
online via bredt tilgængelige 
grænseoverskridende betalingstjenester 
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på grundlag af, hvor 
betalingstjenesteudbyderen er 
hjemmehørende, hvor 
betalingsinstrumentet er udstedt, eller hvor 
betalingskontoen er placeret i Unionen.

uden forskelsbehandling på grundlag af, 
hvor betalingstjenesteudbyderen er 
hjemmehørende, hvor 
betalingsinstrumentet er udstedt, eller hvor 
betalingskontoen er placeret.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål og af små og 
mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne.

4. Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål og af SMV'er og 
startup-virksomheder i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne. I den forbindelse 
kan offentlige myndigheder også stille 
dataene til rådighed til et lavere gebyr 
eller gratis, navnlig for SMV'er og 
startup-virksomheder, civilsamfunds- og 
uddannelsesinstitutioner.
Offentlige myndigheder kan i dette 
øjemed udarbejde en liste over kategorier 
af videreanvendere, for hvilke data stilles 
til rådighed til et lavere gebyr eller gratis. 
Denne liste samt kriterierne for 
udarbejdelsen af den offentliggøres.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller 
flere kompetente organer, som kan være 
sektorspecifikke, til at støtte de offentlige 
myndigheder, der giver adgang til de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 

1. Medlemsstaterne udpeger et eller 
flere kompetente organer, som kan være 
sektorspecifikke, til at støtte de offentlige 
myndigheder, der giver adgang til de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
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videreanvendelse, i forbindelse med 
udførelsen af denne opgave.

videreanvendelse, i forbindelse med 
udførelsen af denne opgave. Med henblik 
på at opfylde kravene i denne forordning 
kan medlemsstaterne delegere opgaverne 
til et eller flere eksisterende kompetente 
organer, hvis blot kravene i nærværende 
artikels stk. 4 opfyldes.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) vejledning og teknisk støtte med 
hensyn til, hvordan data bedst 
struktureres og lagres med henblik på at 
gøre dem let tilgængelige, navnlig via 
interoperable, overførbare og søgbare 
applikationsprogrammeringsgrænseflader
, under hensyntagen til bedste praksis for 
databehandling og eventuelle eksisterende 
reguleringsmæssige og tekniske 
standarder

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, 
der beskytter privatlivets fred for så vidt 
angår de oplysninger, der er indeholdt i de 
data, som det er tilladt at videreanvende, 
herunder teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger

b) teknisk støtte til pseudonymisering 
og sikring af, at databehandlingen 
foretages på en måde, der effektivt 
beskytter privatlivets fred, integriteten af 
og adgangen til de oplysninger, der er 
indeholdt i de data, som det er tilladt at 
videreanvende, herunder teknikker til 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse, randomisering af 
personoplysninger eller andre avancerede 
metoder til beskyttelse af privatlivets fred 
og sletning af kommercielt fortrolig 
information, herunder 
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forretningshemmeligheder eller indhold, 
der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med videreanvenderes 
indhentning af samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse med altruistiske og andre 
formål i overensstemmelse med 
dataindehavernes specifikke afgørelser, 
herunder vedrørende den eller de 
jurisdiktioner, hvor databehandlingen efter 
planen skal finde sted

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med videreanvenderes 
indhentning af samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse med altruistiske og andre 
formål i overensstemmelse med 
dataindehavernes specifikke afgørelser, 
herunder vedrørende den eller de 
jurisdiktioner, hvor databehandlingen efter 
planen skal finde sted, og bistå de 
offentlige myndigheder med at etablere 
tekniske mekanismer, der gør det muligt 
at fremsende anmodninger om samtykke 
fra videreanvendere, når dette er praktisk 
muligt

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis det er relevant, udvikling af 
en harmoniseret tilgang og 
harmoniserede procedurer i henhold 
hvortil offentlige myndigheder kan stille 
videnskabelige data til rådighed til 
forskningsformål

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistand til offentlige myndigheder 
med henblik på at vurdere, om de tilsagn, 
som en videreanvender har givet, er 
tilstrækkelige i henhold til artikel 5, 
stk. 10.

d) bistand til offentlige myndigheder 
med henblik på at vurdere, om de tilsagn, 
som en videreanvender har givet, er 
tilstrækkelige og overholder gældende 
regler og lovgivning i henhold til artikel 5, 
stk. 10.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente organer kan også få 
til opgave at give adgang til de kategorier 
af data, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
med henblik på videreanvendelse i henhold 
til EU-retten eller national ret om en sådan 
adgang. Artikel 4, 5, 6 og artikel 8, stk. 3, 
finder anvendelse på sådanne kompetente 
organer, når de udfører deres opgave med 
at give eller nægte adgang med henblik på 
videreanvendelse.

3. De kompetente organer kan også få 
til opgave at give adgang til de kategorier 
af data, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
med henblik på videreanvendelse i henhold 
til EU-retten eller national ret om en sådan 
adgang. Artikel 4, 5 og 6 finder anvendelse 
på sådanne kompetente organer, når de 
udfører deres opgave med at give eller 
nægte adgang med henblik på 
videreanvendelse.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
imødekommes eller afslås af de 
kompetente offentlige myndigheder eller 
de kompetente organer, der er omhandlet 
i stk. 1 i denne artikel, uden ophold og 
under alle omstændigheder inden for to 
måneder efter datoen for anmodningen. 
For at bidrage til en konsekvent 
anvendelse af denne forordning skal de 
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kompetente offentlige myndigheder 
samarbejde med hinanden og, hvis det er 
relevant, med Kommissionen, når de 
afviser anmodninger om videreanvendelse 
af de kategorier af data, der er omhandlet 
i artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Enhver fysisk eller juridisk person, 
der berøres af en afgørelse truffet af en 
offentlig myndighed eller et kompetent 
organ, har alt efter omstændighederne ret 
til effektive retsmidler over for en sådan 
afgørelse ved domstolene i den 
medlemsstat, hvor det relevante organ er 
beliggende.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelig retlig og teknisk 
kapacitet og ekspertise til at kunne 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1.

4. Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelig retlig, finansiel og 
teknisk kapacitet og ekspertise og skal 
være tilstrækkeligt bemandet med 
kvalificeret personale til at kunne 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen 
identiteten af de kompetente organer, der er 
udpeget i henhold til stk. 1. De meddeler 
også Kommissionen eventuelle senere 
ændringer af disse organers identitet.

5. Senest den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] offentliggør og 
meddeler medlemsstaterne Kommissionen 
identiteten af de kompetente organer, der er 
udpeget i henhold til stk. 1. De offentliggør 
og meddeler også Kommissionen 
eventuelle senere ændringer af disse 
organers identitet.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
relevante oplysninger om anvendelsen af 
artikel 5 og 6 er tilgængelige via et centralt 
informationssted.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
relevante oplysninger om anvendelsen af 
artikel 5 og 6 er tilgængelige og lette at 
tilgå via et centralt informationssted.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det centrale informationssted 
modtager anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 
videregiver dem til de kompetente 
offentlige myndigheder eller til de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, hvis det er relevant. Det 
centrale informationssted stiller et 
elektronisk register over tilgængelige 
dataressourcer til rådighed med relevante 
oplysninger, der beskriver karakteren af de 
tilgængelige data.

2. Det centrale informationssted 
modtager anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 
videregiver dem, så vidt det er muligt og 
hensigtsmæssigt ved hjælp af automatik, 
til de kompetente offentlige myndigheder 
eller til de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis det er 
relevant. Det centrale informationssted 
stiller et søgbart elektronisk register over 
tilgængelige dataressourcer til rådighed 
med relevante oplysninger, der beskriver 
karakteren af de tilgængelige data, 
herunder som minimum dataformatet og 
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‑størrelsen og betingelserne for deres 
videreanvendelse.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det centrale informationssted skal 
tilbyde et elektronisk offentligt register 
over centrale informationssteder i alle 
andre medlemsstater og skal være 
forbundet med den fælles digitale portal, 
som blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/17241a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 
2018 om oprettelse af en fælles digital 
portal, der giver adgang til oplysninger, 
procedurer og bistands- og 
problemløsningstjenester, og om ændring 
af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 
295 af 21.11.2018, s. 1).

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Det centrale informationssted kan 
oprette en særlig, forenklet og 
veldokumenteret informationskanal for 
SMV'er og startup-virksomheder, der 
tilgodeser deres behov og kapacitet med 
hensyn til at anmode om tilladelse til at 
videreanvende de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1.
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Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen opretter et centralt 
europæisk informationssted med et 
søgbart elektronisk register over data, der 
er tilgængelige på de nationale centrale 
informationssteder, og yderligere 
oplysninger om, hvordan man anmoder 
om data via disse centrale 
informationssteder.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, 
imødekommes eller afslås af de 
kompetente offentlige myndigheder eller 
de kompetente organer, der er omhandlet 
i artikel 7, stk. 1, inden for en rimelig frist 
og under alle omstændigheder inden for 
to måneder efter datoen for 
anmodningen.

udgår

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver fysisk eller juridisk person, 
der berøres af en afgørelse truffet af en 
offentlig myndighed eller et kompetent 
organ, har ret til effektive retsmidler over 
for en sådan afgørelse ved domstolene i 

udgår
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den medlemsstat, hvor det relevante organ 
er beliggende.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af datadelingstjenester Dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbud af følgende 
datadelingstjenester er underlagt en 
anmeldelsesprocedure:

1. Dette kapitel gælder udbuddet af 
dataformidlingstjenester. Disse tjenester 
omfatter:

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere, som er juridiske personer, 
og potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral dataudveksling 
eller oprettelse af platforme eller databaser, 
der muliggør udveksling eller fælles 
udnyttelse af data, samt opbygning af en 
særlig infrastruktur til sammenkobling af 
dataindehavere og databrugere

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere og potentielle databrugere, 
herunder tilrådighedsstillelse af de tekniske 
eller andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral dataudveksling 
eller oprettelse af platforme eller databaser, 
der muliggør udveksling eller fælles 
udnyttelse af data, samt opbygning af en 
særlig infrastruktur til sammenkobling af 
dataindehavere og databrugere

Ændringsforslag 122
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidlingstjenester mellem 
registrerede, der ønsker at stille deres 
personoplysninger til rådighed, og 
potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester, i forbindelse med udøvelsen af 
de rettigheder, der er fastsat i forordning 
(EU) 2016/679

b) formidlingstjenester mellem 
registrerede, der ønsker at stille deres 
personoplysninger til rådighed, og 
potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester, og navnlig muliggørelse af 
udøvelsen af de registreredes rettigheder, 
der er fastsat i forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester fra datakooperativer, dvs. 
tjenester, der understøtter registrerede, 
enmandsvirksomheder eller mikro-, små 
og mellemstore virksomheder, som er 
medlemmer af kooperativet, eller som 
giver kooperativet beføjelse til at 
forhandle vilkår og betingelser for 
databehandling, inden de giver deres 
samtykke hertil, således at de kan træffe 
informerede valg, inden de giver samtykke 
til databehandling, og tjenester, der 
tilvejebringer mekanismer til udveksling 
af synspunkter om, hvilke formål med og 
betingelser for databehandling der bedst 
kan repræsentere de registreredes eller de 
juridiske personers interesser.

c) tjenester fra datakooperativer.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2



RR\1237015DA.docx 87/421 PE691.139v04-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette kapitel berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på udbydere af datadelingstjenester, 
herunder tilsynsmyndighedernes beføjelser 
til at sikre overholdelse af gældende ret, 
navnlig med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger og 
konkurrencelovgivning.

2. Dette kapitel berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på dataformidlingstjenester, herunder 
tilsynsmyndighedernes beføjelser til at 
sikre overholdelse af gældende ret, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger og 
konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 125

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udbud af dataformidlingstjenester 
er underlagt artikel 10 og 11.

Ændringsforslag 126

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den kompetente myndighed, der er 
omhandlet i artikel 12, bekræfter efter 
anmodning fra en udbyder af 
dataformidlingstjenester, at udbyderen 
overholder bestemmelserne i artikel 10 og 
11. Efter modtagelse af en sådan 
bekræftelse kan den pågældende udbyder 
i sin skriftlige og mundtlige 
kommunikation benytte titlen "udbyder af 
dataformidlingstjenester, der er anerkendt 
i Unionen", samt et fælles logo.
For at sikre, at udbydere af 
dataformidlingstjenester, der er anerkendt 
i Unionen, er lette at identificere i hele 
Unionen, fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter et 
design for det fælles logo. Udbydere af 
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dataformidlingstjenester, der er anerkendt 
i Unionen, skal tydeligt vise det fælles 
logo på alle online- og 
offlinepublikationer, der vedrører deres 
dataformidlingsaktiviteter.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 2.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af udbud af 
datadelingstjenester

Anmeldelse af dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver udbyder af 
datadelingstjenester, der har til hensigt at 
udbyde de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, skal indgive en anmeldelse 
til den kompetente myndighed, der er 
omhandlet i artikel 12.

1. Udbydere af 
dataformidlingstjenester, der udbyder de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, skal indgive en anmeldelse til den 
kompetente myndighed, der er omhandlet i 
artikel 12.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af datadelingstjenester, 
der er etableret i mere end én medlemsstat, 
for at høre under den medlemsstats 

2. Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der er etableret i 
mere end én medlemsstat, for at høre under 
den medlemsstats jurisdiktion, hvor den 
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jurisdiktion, hvor den har sit hovedsæde. har sit hovedsæde, uden at det berører 
EU-lovgivningen vedrørende 
grænseoverskridende erstatningssager og 
sagsanlæg i forbindelse hermed.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En udbyder af datadelingstjenester, 
der ikke er etableret i Unionen, men 
udbyder de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, i Unionen, udpeger en 
retlig repræsentant i en af de 
medlemsstater, hvor disse tjenester 
udbydes. En udbyder anses for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant er etableret.

3. En udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, men udbyder de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, i Unionen, udpeger en retlig 
repræsentant i en af de medlemsstater, hvor 
disse tjenester udbydes. Med henblik på at 
sikre overholdelsen af denne forordning 
bemyndiges den retlige repræsentant af 
udbyderen af dataformidlingstjenester til 
at handle på dennes vegne eller sammen 
med denne, navnlig i forbindelse med 
henvendelser fra kompetente 
myndigheder eller registrerede personer 
og dataindehavere, i alle spørgsmål 
vedrørende de udbudte 
dataformidlingstjenester. Den retlige 
repræsentant udfører sine opgaver i 
overensstemmelse med det fra udbyderen 
af dataformidlingstjenester modtagne 
mandat, herunder ved at samarbejde med 
og efter anmodning over for de 
kompetente myndigheder på omfattende 
vis at redegøre for de foranstaltninger og 
forholdsregler, som udbyderen har truffet 
for at sikre overholdelse af denne 
forordning. Udbyderen af 
dataformidlingstjenester anses for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant er etableret.

Ændringsforslag 131
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter anmeldelse kan udbyderen af 
datadelingstjenester påbegynde aktiviteten 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel.

4. Efter anmeldelse kan udbyderen af 
dataformidlingstjenester påbegynde 
aktiviteten på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Anmeldelsen giver udbyderen ret til 
at udbyde datadelingstjenester i alle 
medlemsstater.

5. Anmeldelsen giver udbyderen af 
dataformidlingstjenester ret til at udbyde 
dataformidlingstjenester i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navnet på 
datadelingstjenesteudbyderen

a) navnet på 
dataformidlingstjenesteudbyderen

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbyderens retlige status, retlige 
form og registreringsnummer, hvis 
udbyderen er optaget i et handelsregister 
eller et andet lignende offentligt register

b) dataformidlingstjenesteudbyderens 
retlige status, retlige form, 
ejerskabsstruktur, relevante 
datterselskaber og registreringsnummer, 
hvis udbyderen er optaget i et 
handelsregister eller et andet lignende 
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offentligt register

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på udbyderens hovedsæde 
i Unionen, hvis et sådant findes, og, hvor 
det er relevant, på eventuelle filialer i en 
anden medlemsstat eller på den retlige 
repræsentant, der er udpeget i henhold til 
stk. 3

c) adressen på 
dataformidlingstjenesteudbyderens 
hovedsæde i Unionen, hvis et sådant 
findes, og, hvor det er relevant, på 
eventuelle filialer i en anden medlemsstat 
eller på den retlige repræsentant, der er 
udpeget i henhold til stk. 3

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et websted med oplysninger om 
udbyderen og aktiviteterne, hvor et sådant 
findes

d) et websted med fuldstændige og 
opdaterede oplysninger om 
dataformidlingstjenesteudbyderen og 
aktiviteterne, hvor et sådant findes

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udbyderens kontaktpersoner og 
kontaktoplysninger

e) dataformidlingstjenesteudbyderens 
kontaktpersoner og kontaktoplysninger

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
dataformidlingstjenesteudbyderen har til 
hensigt at levere

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den forventede begyndelsesdato for 
aktiviteten

g) den forventede begyndelsesdato for 
aktiviteten eller den dato, hvor aktiviteten 
blev påbegyndt

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de medlemsstater, hvor udbyderen 
har til hensigt at udbyde tjenesterne.

udgår

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den kompetente myndighed sikrer, 
at anmeldelsesproceduren ikke udgør en 
unødig forhindring for SMV'er, startup-
virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer og sikrer 
ikkediskriminering og konkurrence.

Ændringsforslag 142
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter anmodning fra udbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for en uge en standardiseret erklæring, der 
bekræfter, at udbyderen har indgivet den i 
stk. 4 omhandlede anmeldelse.

7. Efter anmodning fra 
dataformidlingstjenesteudbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for en uge en standardiseret erklæring, der 
bekræfter, at 
dataformidlingstjenesteudbyderen har 
indgivet den i stk. 4 omhandlede 
anmeldelse, og at anmeldelsen indeholder 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den kompetente myndighed 
videresender uden ophold hver 
anmeldelse elektronisk til 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder.

udgår

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et register 
over udbydere af datadelingstjenester.

9. Den kompetente myndighed 
underretter straks elektronisk de i 
artikel 12 omhandlede kompetente 
myndigheder og Kommissionen om hver 
ny anmeldelse. Kommissionen fører et 
offentligt register over alle udbydere af 
dataformidlingstjenester i Unionen, som 
den regelmæssigt ajourfører.

Ændringsforslag 145
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester.

10. Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af 
dataformidlingstjenesteudbydere. Den 
kompetente myndighed kan også opkræve 
lavere gebyrer af eller lade anmeldelser 
være gratis for SMV'er og startup-
virksomheder.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Udbydere af 
dataformidlingstjenester underretter den 
kompetente myndighed om enhver 
ændring af de oplysninger, der er indgivet 
i henhold til stk. 6, senest 14 kalenderdage 
efter den dag, hvor ændringen finder sted.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis en udbyder af 
datadelingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 

11. Hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
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dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen.

dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen. 
Kommissionen ajourfører det offentlige 
register over udbydere af 
dataformidlingstjenester i Unionen i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for at udbyde 
datadelingstjenester

Betingelser for at udbyde 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud af datadelingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Udbud af dataformidlingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og datadelingstjenester 
skal placeres i en særskilt retlig enhed

1) udbyderen af 
dataformidlingstjenester må ikke anvende 
de data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere; dataformidlingstjenester 
skal placeres i en særskilt retlig enhed
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Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) de kommercielle betingelser for 
levering af dataformidlingstjenester til en 
dataindehaver eller databruger, herunder 
prisfastsættelse, må ikke gøres afhængige 
af, hvorvidt eller i hvilken grad 
dataindehaveren eller databrugeren 
benytter andre tjenester, som leveres af 
samme udbyder eller en tilknyttet enhed

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) de metadata, der indsamles i 
forbindelse med leveringen af 
datadelingstjenesten, må kun anvendes til 
udvikling af denne tjeneste

2) de data, der indsamles om en fysisk 
eller juridisk persons aktiviteter med 
henblik på leveringen af 
dataformidlingstjenesten, herunder dato, 
tidspunkt og geolokaliseringsdata, 
aktivitetens varighed og forbindelser til 
andre fysiske eller juridiske personer, der 
etableres af den person, som anvender 
tjenesten, må kun anvendes til udvikling af 
denne tjeneste, hvilket kan indebære 
anvendelsen af data til afsløring af svig 
eller til cybersikkerhedsformål, og skal 
stilles til rådighed for dataindehaverne 
efter anmodning

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) udbyderen skal sikre, at proceduren 
for adgang til vedkommendes tjeneste er 
retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for både 
dataindehavere og databrugere, herunder 
med hensyn til priser

3) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal sikre, at 
proceduren for adgang til vedkommendes 
tjeneste er retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for både registrerede 
og dataindehavere og for databrugere, 
herunder med hensyn til priser og 
servicevilkår

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 
internationale eller europæiske 
datastandarder

4) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren eller den 
registrerede, og må kun konvertere dataene 
til specifikke formater for at øge 
interoperabiliteten inden for og på tværs af 
sektorer, eller hvis databrugeren anmoder 
herom, eller hvis det er påkrævet i henhold 
til EU-retten, eller for at sikre 
harmonisering med internationale eller 
europæiske datastandarder

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) dataformidlingstjenester kan 
omfatte tilbud til dataindehavere om 
yderligere specifikke værktøjer og 
tjenester til dataindehavere eller 
registrerede med henblik på at lette 
udvekslingen af data, såsom analyse, 
midlertidig lagring, aggregering, 
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kuratering, konvertering, anonymisering 
og pseudonymisering; sådanne værktøjer 
og tjenester må kun anvendes efter 
udtrykkelig anmodning eller godkendelse 
fra dataindehaveren eller den 
registrerede, og tredjepartsværktøjer, der 
tilbydes i den forbindelse, må ikke 
anvende data til andre formål

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) udbyderen skal indføre procedurer, 
der skal forhindre svigagtig praksis og 
misbrug i forbindelse med adgangen til 
data, når brugere ønsker adgang gennem 
udbyderens tjenester

5) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal indføre 
procedurer og foranstaltninger, der skal 
forhindre og overvåge potentiel svigagtig 
praksis og misbrug i forbindelse med 
adgangen til data, når brugere ønsker 
adgang gennem udbyderens tjenester

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige garantier for, at 
dataindehavere og databrugere kan få 
adgang til deres data i tilfælde af insolvens

6) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige garantier for, at 
dataindehavere og databrugere kan få 
adgang til, overføre eller hente deres data 
eller, hvis der leveres formidlingstjenester 
mellem registrerede og databrugere, gøre 
det muligt for registrerede at udøve deres 
rettigheder i tilfælde af udbyderens 
insolvens

Ændringsforslag 158
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal undgå lock 
in-effekter og sikre interoperabilitet med 
andre dataformidlingstjenester i det 
omfang, det er hensigtsmæssigt, navnlig 
for så vidt angår dataformater og andre 
datastandarder, og ved hjælp af 
almindeligt anvendte formelle eller 
uformelle åbne standarder i den sektor, 
hvor dataformidlingstjenesterne er aktive. 
Med henblik herpå udarbejder 
Kommissionen senest den ... [12 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden] retningslinjer vedrørende 
standarder for interoperabilitet

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) udbyderen skal træffe passende 
tekniske, retlige og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, som er ulovlig i 
henhold til EU-retten

7) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal træffe 
passende tekniske, retlige og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
forhindre overførsel af eller adgang til 
andre data end personoplysninger, som er 
ulovlig i henhold til EU-retten

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) udbyderen skal træffe 
foranstaltninger til at sikre et højt 

8) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal træffe 
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sikkerhedsniveau for lagring og 
videregivelse af andre data end 
personoplysninger

foranstaltninger til at sikre et højt 
sikkerhedsniveau, herunder de mest 
avancerede cybersikkerhedsstandarder, 
for lagring, behandling og videregivelse af 
andre data end personoplysninger, og 
formidleren skal endvidere sikre det højest 
mulige sikkerhedsniveau, herunder den 
mest avancerede cybersikkerhed, for 
lagring og videregivelse af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger og uden forsinkelse 
underrette den kompetente myndighed om 
eventuelle brud på sikkerheden, som 
bringer disse data i fare

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) udbyderen skal indføre procedurer, 
der sikrer, at Unionens og nationale 
konkurrenceregler overholdes

9) udbyderen af 
dataformidlingstjenester skal sikre, at 
Unionens og national lovgivning 
overholdes, navnlig konkurrence- og 
databeskyttelsesreglerne; hvis sådanne 
regler pålægger strengere eller mere 
detaljerede forpligtelser, har de forrang

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) udbyderen af tjenester til 
registrerede skal handle i de registreredes 
bedste interesse og gøre det lettere for dem 
at udøve deres rettigheder, navnlig ved at 
rådgive de registrerede om mulige 
dataanvendelser og de standardvilkår og -
betingelser, der knytter sig til sådanne 
anvendelser

10) udbyderen af 
dataformidlingstjenester til registrerede 
skal handle i de registreredes bedste 
interesse og gøre det lettere for dem at 
udøve deres rettigheder, navnlig ved at 
rådgive de registrerede om mulige 
dataanvendelser og de standardvilkår og -
betingelser, der knytter sig til sådanne 
anvendelser



RR\1237015DA.docx 101/421 PE691.139v04-00

DA

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) hvis en udbyder stiller værktøjer til 
rådighed til at indhente samtykke fra 
registrerede eller tilladelser til at behandle 
data, der stilles til rådighed af juridiske 
personer, angiver udbyderen den eller de 
jurisdiktioner, hvor dataanvendelsen efter 
planen skal finde sted.

11) hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester stiller værktøjer 
til rådighed til at indhente samtykke fra 
registrerede eller tilladelser til at behandle 
data, der stilles til rådighed af juridiske 
personer, angiver udbyderen den eller de 
jurisdiktioner, hvor dataanvendelsen efter 
planen skal finde sted, og stiller værktøjer 
til rådighed for den registrerede til at 
overvåge anvendelsen af sådanne data og 
trække deres samtykke tilbage og for 
dataindehavere til at trække deres 
tilladelse tilbage.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De udpegede kompetente 
myndigheder, 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver i forbindelse med 
udbydere af datadelingstjenester.

3. De udpegede kompetente 
myndigheders beføjelser berører ikke 
beføjelserne hos 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder. I overensstemmelse 
med deres respektive kompetencer i 
henhold til Unionens og 
medlemsstaternes lovgivning opbygger 
disse myndigheder et stærkt samarbejde 
og udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver i forbindelse med udbydere af 
dataformidlingstjenester og sikre 
konsekvens i de beslutninger, der træffes 
med hensyn til anvendelsen af denne 
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forordning. De kompetente 
tilsynsmyndigheder, der er oprettet i 
henhold til nævnte forordning, er fuldt ud 
kompetente med hensyn til ethvert 
spørgsmål vedrørende overholdelsen af 
forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode udbydere af 
datadelingstjenester om alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kontrollere, at kravene i artikel 10 og 11 
overholdes. Enhver anmodning om 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver, og være begrundet.

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode udbydere af 
dataformidlingstjenester eller deres retlige 
repræsentanter om alle de oplysninger, der 
er nødvendige for at kontrollere, at kravene 
i artikel 10 og 11 overholdes. Enhver 
anmodning om oplysninger skal stå i et 
rimeligt forhold til, hvad opgaven kræver, 
og være begrundet.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en udbyder af 
datadelingstjenester ikke opfylder et eller 
flere af kravene i artikel 10 eller 11, 
underretter den den pågældende udbyder 
herom og giver denne mulighed for at 
fremføre sine synspunkter inden for en 
rimelig frist.

3. Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en udbyder af 
dataformidlingstjenester ikke opfylder et 
eller flere af kravene i artikel 10 eller 11, 
underretter den den pågældende udbyder af 
dataformidlingstjenester herom og giver 
denne mulighed for at fremføre sine 
synspunkter snarest muligt.

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I den forbindelse skal de 
kompetente myndigheder, hvis det er 
relevant, kunne:

4. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører inden for en rimelig frist 
eller – hvis overtrædelsen er alvorlig – 
øjeblikkeligt, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I denne forbindelse skal de 
kompetente myndigheder, hvis det er 
relevant, have beføjelse til at:

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kræve, at leveringen af 
datadelingstjenesten ophører eller 
udsættes.

b) kræve, at leveringen af 
dataformidlingstjenesten ophører 
midlertidigt, eller – i tilfælde af en alvorlig 
overtrædelse, som ikke er blevet afhjulpet, 
selv om den tidligere er identificeret og 
meddelt – at den ophører endeligt.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, undlader at udpege 
en retlig repræsentant, eller hvis den 
retlige repræsentant ikke leverer de 
nødvendige oplysninger, som den 
kompetente myndigheder anmoder om, og 
som på omfattende vis dokumenterer 
efterlevelsen af nærværende forordning, 
skal den kompetente myndighed have 
beføjelse til at kræve, at leveringen af 
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dataformidlingstjenesten øjeblikkeligt 
ophører.
En udbyder af dataformidlingstjenesters 
udpegelse af en retlig repræsentant 
berører ikke eventuelle retlige skridt, som 
måtte blive taget mod udbyderen.

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De kompetente myndigheder 
meddeler uden ophold den pågældende 
enhed de foranstaltninger, der er indført i 
henhold til stk. 4, og begrundelserne herfor 
og fastsætter en rimelig frist, inden for 
hvilken enheden skal overholde 
foranstaltningerne.

5. De kompetente myndigheder 
meddeler uden ophold den pågældende 
udbyder af dataformidlingstjenester de 
foranstaltninger, der er indført i henhold til 
stk. 4, begrundelserne herfor samt de 
nødvendige foranstaltninger, der skal 
træffes for at afhjælpe de relevante 
mangler, og fastsætter en rimelig frist, 
inden for hvilken udbyderen skal 
overholde foranstaltningerne.

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en 
datadelingstjenesteudbyders hovedsæde 
eller retlige repræsentant befinder sig i en 
medlemsstat, men den udbyder tjenester i 
andre medlemsstater, samarbejder den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor hovedsædet eller den retlige 
repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 

6. Hvis en 
dataformidlingstjenesteudbyders 
hovedsæde eller retlige repræsentant 
befinder sig i en medlemsstat, men den 
udbyder tjenester i andre medlemsstater, 
samarbejder den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor hovedsædet eller 
den retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
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foranstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

foranstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
enheder uden fortjeneste for øje, hvis 
aktiviteter udelukkende består i at indsamle 
data til almennyttige formål, som fysiske 
eller juridiske personer stiller til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme.

Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, hvis aktiviteter 
udelukkende består i at indsamle data til 
almennyttige formål, som fysiske eller 
juridiske personer stiller til rådighed på 
grundlag af dataaltruisme.

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer

Offentlige registre over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, fører et 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

1. Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, fører og 
opdaterer løbende et offentligt nationalt 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

Ændringsforslag 175
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fører et EU-register 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

2. Kommissionen fører og opdaterer 
løbende et offentligt EU-register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En enhed, der er opført i registret i 
overensstemmelse med artikel 16, kan i sin 
skriftlige og mundtlige kommunikation 
henvise til sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i Unionen".

3. Kun en enhed, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer i overensstemmelse med 
artikel 16, kan i sin skriftlige og mundtlige 
kommunikation anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen" samt et fælles logo. 

For at sikre, at dataaltruistiske 
organisationer, der er anerkendt i 
Unionen, er lette at identificere i hele 
Unionen, fastlægger Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter et 
design for det fælles logo. Dataaltruistiske 
organisationer, der er anerkendt i 
Unionen, skal tydeligt vise det fælles logo 
på alle online- og offlinepublikationer, 
der vedrører deres dataaltruistiske 
aktiviteter. Det fælles logo skal være 
ledsaget af en QR-kode med et link til EU-
registret over dataaltruistiske 
organisationer, der er anerkendt i 
Unionen.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 2.

Ændringsforslag 177
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan etablere 
nationale politikker for dataaltruisme og 
gennemføre de organisatoriske og 
tekniske foranstaltninger, der er 
nødvendige for at lette dataaltruisme.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være uafhængig af enheder, der drives med 
fortjeneste for øje

b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være juridisk uafhængig af enheder, der 
drives med fortjeneste for øje; enheden må 
ikke anvende dataene, som er indsamlet 
på grundlag af dataaltruisme, til andre 
aktiviteter

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udføre de aktiviteter, der forbundet 
med dataaltruisme, gennem en juridisk 
uafhængig struktur, der er adskilt fra dens 
andre aktiviteter.

c) udføre de aktiviteter, der forbundet 
med dataaltruisme, gennem en juridisk 
uafhængig struktur, der er adskilt fra dens 
andre aktiviteter, herunder aktiviteter med 
fortjeneste for øje.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indføre procedurer, der sikrer 
efterlevelse af EU-regler og nationale 
regler om beskyttelse af 
personoplysninger, herunder procedurer 
til at sikre udøvelsen af registreredes 
rettigheder

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle enheder, der opfylder kravene 
i artikel 16, kan anmode om at blive opført 
i registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer som nævnt i artikel 15, 
stk. 1.

1. Alle enheder, der opfylder kravene 
i artikel 16, indgiver en anmodning, som 
vurderes af den kompetente myndighed, 
om at blive opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer 
som nævnt i artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En enhed, der ikke er etableret i 
Unionen, men som opfylder kravene i 
artikel 16, udpeger en retlig repræsentant i 
en af de medlemsstater, hvor den har til 
hensigt at indsamle data baseret på 
dataaltruisme. Med henblik på 
overholdelse af denne forordning anses 
denne enhed for at høre under den 
medlemsstats jurisdiktion, hvor den retlige 
repræsentant befinder sig.

3. En enhed, der ikke er etableret i 
Unionen, men som opfylder kravene i 
artikel 16, udpeger en retlig repræsentant i 
en af de medlemsstater, hvor den har til 
hensigt at indsamle data baseret på 
dataaltruisme. Med henblik på at sikre 
overholdelsen af denne forordning 
bemyndiges den retlige repræsentant af 
enheden til at handle på dennes vegne 
eller sammen med denne, navnlig i 
forbindelse med henvendelser fra 
kompetente myndigheder eller 
registrerede personer og dataindehavere, i 
alle spørgsmål vedrørende den eller de 
leverede tjenester. Den retlige 
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repræsentant udfører sine opgaver i 
overensstemmelse med det fra enheden 
modtagne mandat, herunder ved at 
samarbejde med og efter anmodning over 
for de kompetente myndigheder på 
omfattende vis at redegøre for de 
foranstaltninger og forholdsregler, som 
enheden har truffet for at sikre 
overholdelse af denne forordning. Med 
henblik på overholdelse af denne 
forordning anses denne enhed for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant befinder sig.

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en enhed, der ikke er 
etableret i Unionen, undlader at udpege 
en retlig repræsentant, eller hvis den 
retlige repræsentant ikke inden for en 
rimelig frist leverer de nødvendige 
oplysninger, som den kompetente 
myndigheder anmoder om, og som på 
omfattende vis dokumenterer overholdelse 
af nærværende forordning, skal den 
kompetente myndighed have beføjelse til 
at kræve, at leveringen af den 
dataaltruistiske aktivitet øjeblikkeligt 
ophører.

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et websted med oplysninger om 
enheden og aktiviteterne

f) et offentligt websted med 
opdaterede oplysninger om enheden og 
aktiviteterne, herunder som minimum de 
oplysninger, der er omhandlet i litra a), 
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b), d), e) og h)

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) arten af de oplysninger, som den 
har til hensigt at kontrollere eller 
behandle og, i tilfælde af 
personoplysninger, en angivelse af 
kategorierne af personoplysninger

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed finder, at 
enheden opfylder kravene i artikel 16, 
optager den kompetente myndighed senest 
tolv uger efter ansøgningsdatoen enheden 
i registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

5. Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
optager den kompetente myndighed efter 
at have vurderet anmodningen og fundet, 
at enheden opfylder kravene i artikel 16, 
enheden i det offentlige nationale register 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i det offentlige EU-register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), 
offentliggøres i det nationale register over 

6. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), 
offentliggøres i det offentlige nationale 
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anerkendte dataaltruistiske organisationer. register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, meddeler den kompetente 
myndighed enhver ændring af de 
oplysninger, der er indgivet i henhold til 
stk. 4, senest 14 kalenderdage efter den 
dag, hvor ændringen finder sted.

7. Alle enheder, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
meddeler den kompetente myndighed 
enhver ændring af de oplysninger, der er 
indgivet i henhold til stk. 4, senest 14 
kalenderdage efter den dag, hvor 
ændringen finder sted. Den kompetente 
myndighed orienterer straks elektronisk 
Kommissionen om hver sådan 
anmeldelse.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige og nøjagtige registre over:

1. Alle enheder, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
fører fuldstændige og nøjagtige registre 
over:

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, udarbejder og indgiver en 

2. Alle enheder, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
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årlig aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed, der som minimum 
skal indeholde følgende:

udarbejder og indgiver en årlig 
aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed, der som minimum 
skal indeholde følgende:

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, underretter 
dataindehaverne:

1. Enhver enhed, der er opført i det 
offentlige register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, underretter 
dataindehaverne eller de registrerede på en 
klar og letforståelig måde forud for 
enhver behandling af deres data:

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger 
behandler dens data, på en letforståelig 
måde

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger 
behandler dens data

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvis der er tale om 
personoplysninger, om det retsgrundlag i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, på 
grundlag af hvilket den behandler de 
pågældende data
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Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuel behandling uden for 
Unionen.

b) om stedet og de formål af almen 
interesse af hensyn til hvilke den tillader 
eventuel behandling uden for Unionen.

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen.

2. Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen. Enheden må ikke anvende 
vildledende markedsføringspraksis til at 
opfordre til donationer af data.

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enheden skal også sikre, at 
samtykke fra registrerede eller tilladelser 
til at behandle data, der stilles til rådighed 
af juridiske personer, nemt og 
brugervenligt kan trækkes tilbage af den 
registrerede eller den juridiske person.

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Enheden skal træffe 
foranstaltninger til at sikre et højt 
sikkerhedsniveau for lagringen og 
behandlingen af data, som den har 
indsamlet.

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, stiller værktøjer til rådighed 
til indhentning af samtykke fra registrerede 
eller af tilladelser til at behandle data, der 
stilles til rådighed af juridiske personer, 
angiver enheden den eller de jurisdiktioner, 
hvor dataanvendelsen efter planen skal 
finde sted.

3. Hvis en enhed, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
stiller værktøjer til rådighed til indhentning 
af samtykke fra registrerede eller af 
tilladelser til at behandle data, der stilles til 
rådighed af juridiske personer, angiver 
enheden den eller de jurisdiktioner, hvor 
dataanvendelsen efter planen skal finde 
sted.

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheder, der er ansvarlige for 
registrering 

Myndigheder, der er ansvarlige for 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer og for 
overvågningen af, at kravene i dette kapitel 
overholdes. De udpegede kompetente 
myndigheder skal opfylde kravene i 
artikel 23.

1. Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for det offentlige nationale 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer og for overvågningen af, at 
kravene i dette kapitel overholdes. De 
udpegede kompetente myndigheder for 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer skal opfylde kravene i 
artikel 23.

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed 
varetager sine opgaver i samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 
forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning, og 
efterkommer denne udtalelse eller 
afgørelse.

3. Den kompetente myndighed 
varetager sine opgaver i samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 
forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse, som skal være 
retligt bindende for den kompetente 
myndighed, fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning.

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 

1. Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 
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der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, overholder 
betingelserne i dette kapitel.

der er opført i det offentlige nationale 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, overholder betingelserne i 
dette kapitel.

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode om oplysninger fra 
enheder, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
som er nødvendige for at kontrollere, at 
bestemmelserne i dette kapitel overholdes. 
Enhver anmodning om oplysninger skal stå 
i et rimeligt forhold til, hvad opgaven 
kræver, og være begrundet.

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode om oplysninger fra 
enheder, der er opført i det offentlige 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, som er 
nødvendige for at kontrollere, at 
bestemmelserne i dette kapitel overholdes. 
Enhver anmodning om oplysninger skal stå 
i et rimeligt forhold til, hvad opgaven 
kræver, og være begrundet.

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en enhed ikke opfylder et eller 
flere af kravene i dette kapitel, selv efter at 
den kompetente myndighed har underrettet 
den herom i overensstemmelse med stk. 3:

5. Hvis en enhed ikke opfylder et eller 
flere af kravene i dette kapitel efter at være 
blevet underrettet herom af den 
kompetente myndighed i 
overensstemmelse med stk. 3, har den 
kompetente myndighed beføjelse til at 
kræve, at overtrædelsen bringes til ophør 
inden for en rimelig frist eller – hvis 
overtrædelsen er alvorlig – øjeblikkeligt, 
og træffer passende og forholdsmæssige 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
overholdelsen af denne forordning. Hvis 
den kompetente myndighed i den 
forbindelse finder det hensigtsmæssigt:
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Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mister den sin ret til at henvise til 
sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i Unionen" i 
sin skriftlige og mundtlige kommunikation

a) mister den sine rettigheder til at 
indsamle data, som er stillet til rådighed 
af fysiske eller juridiske personer på 
grundlag af dataaltruisme, udføre de 
aktiviteter, der knytter sig til 
gennemførelsen af dataaltruisme-
formålet, henvise til sig selv som en 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen", i sin skriftlige og 
mundtlige kommunikation, samt anvende 
det fælles logo, og bliver genstand for 
økonomiske sanktioner

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slettes den fra registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

b) slettes den fra det offentlige 
nationale register og EU-registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant i en medlemsstat, men 
er aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
retlige repræsentant befinder sig, og de 

6. Hvis en enhed, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
har sit hovedsæde eller sin retlige 
repræsentant i en medlemsstat, men er 
aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
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kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
tilsynsforanstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde 
omfatter, men er ikke begrænset til, 
udveksling af oplysninger mellem de 
berørte kompetente myndigheder og 
begrundede anmodninger om at 
gennemføre de tilsynsforanstaltninger, der 
er omhandlet i nærværende artikel.

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme. Formularen skal gøre det 
muligt at indhente samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, stk. 
2.

1. For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen i samarbejde med Det 
Europæiske Datainnovationsråd og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme. Formularen skal gøre det 
muligt at indhente samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, 
stk. 2.

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formularen skal foreligge i et 
almindeligt læsbart format, der kan trykkes 
på papir, samt i elektronisk, maskinlæsbar 
form.

4. Formularen skal foreligge på alle 
officielle EU-sprog i et almindeligt læsbart 
format, der kan trykkes på papir, samt i 
elektronisk, maskinlæsbar form.

Ændringsforslag 210
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle 
datadelingstjenesteudbydere eller enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

1. De kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle 
dataformidlingstjenesteudbydere eller 
enheder, der er opført i det offentlige 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer. De 
funktioner, som varetages af de 
kompetente myndigheder, der er udpeget i 
henhold til artikel 12 og 20, kan udføres 
af den samme enhed. Medlemsstaterne 
kan beslutte at tildele de 
tilsynsmyndigheder, der er udpeget i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, de 
opgaver, som varetages af de kompetente 
myndigheder i henhold til denne 
forordning.

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder 
udfører deres opgaver upartisk, 
gennemsigtigt, konsekvent, pålideligt og 
rettidigt.

2. De kompetente myndigheder 
udfører deres opgaver upartisk, 
gennemsigtigt, konsekvent, pålideligt og 
rettidigt og sikrer til enhver tid fair 
konkurrence og ikkediskriminerende 
adgang for fysiske personer og SMV'er og 
startup-virksomheder.

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den øverste ledelse og det 
personale, der er ansvarligt for at udføre de 
relevante opgaver for den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i nærværende 
forordning, må ikke være konstruktør, 
fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, 
bruger eller reparatør af de tjenester, som 
de vurderer, eller repræsentant eller 
bemyndiget repræsentant for nogen af disse 
parter. Dette udelukker ikke, at de 
anvender evaluerede tjenester, der er 
nødvendige for den kompetente 
myndigheds aktiviteter, eller anvender 
sådanne tjenester til personlige formål.

3. Den øverste ledelse og det 
personale, der er ansvarligt for at udføre de 
relevante opgaver for den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i nærværende 
forordning, må ikke være konstruktør, 
fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, 
bruger eller reparatør af de tjenester, som 
de vurderer, eller retlig repræsentant eller 
bemyndiget repræsentant for nogen af disse 
parter. Dette udelukker ikke, at de 
anvender evaluerede tjenester, der er 
nødvendige for den kompetente 
myndigheds aktiviteter, eller anvender 
sådanne tjenester til personlige formål.

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

1. Fysiske og juridiske personer har 
ret til individuelt eller kollektivt at indgive 
en klage til den relevante nationale 
kompetente myndighed over en 
dataformidlingstjenesteudbyder eller en 
enhed, der er opført i det offentlige 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
datadelingstjenesteudbydere og 

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
dataformidlingstjenesteudbydere og 
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overvågning af enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

overvågning af enheder, der er opført i det 
offentlige nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En sag i medfør af denne artikel 
anlægges ved domstolene i den 
medlemsstat, hvor den myndighed, mod 
hvem retsmidlet søges, er beliggende.

2. En sag i medfør af denne artikel 
anlægges individuelt eller kollektivt ved 
domstolene i den medlemsstat, hvor den 
myndighed, mod hvem retsmidlet søges, er 
beliggende.

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
andre repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer.

1. Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, Den Europæiske Unions 
Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), 
Kommissionen, EU's SMV-repræsentant 
eller en repræsentant udpeget af 
netværket af SMV-repræsentanter og 
andre repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer samt en 
repræsentant for det rådgivende råd for 
datainnovation, der oprettes i henhold til 
stk. 2. Bestyrelsen skal være 
kønsbalanceret.

Ændringsforslag 217
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessenter og relevante 
tredjeparter kan indbydes til at deltage i 
rådets møder og til at deltage i dets arbejde.

2. Rådet opretter et rådgivende råd 
for datainnovation ("det rådgivende 
råd"). Det rådgivende råd består af 
relevante repræsentanter fra 
erhvervslivet, forskningsverdenen, den 
akademiske verden, civilsamfundet, 
standardiseringsorganer, relevante fælles 
europæiske dataområder og andre 
relevante interessenter eller tredjeparter 
udpeget af rådet, som repræsenterer alle 
medlemsstater med henblik på at 
opretholde den geografiske balance. Det 
rådgivende råd støtter rådets arbejde ved 
at yde rådgivning vedrørende rådets 
opgaver. Det rådgivende råd udnævner 
afhængigt af den sammensætning, hvori 
rådet samles, en relevant repræsentant til 
at deltage i rådets møder og til at deltage i 
dets arbejde. Det rådgivende råds 
sammensætning og dets anbefalinger til 
rådet offentliggøres.

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen leder rådets møder. 3. Kommissionen leder rådets møder, 
som kan afholdes i forskellige 
sammensætninger afhængigt af de emner, 
der skal drøftes, og i overensstemmelse 
med rådets opgaver, herunder en fast 
sammensætning, som fokuserer på 
datainteroperabilitet og dataportabilitet, 
og som mødes med regelmæssige 
mellemrum.

Ændringsforslag 219
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Rådets drøftelser og dokumenter 
offentliggøres.

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
datadelingstjenester

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
dataformidlingstjenester samt enheder, 
der foretager aktiviteter i relation til 
dataaltruisme

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rådgive og bistå Kommissionen 
med udarbejdelsen af konsekvente 
retningslinjer for anvendelsen af 
teknologier, der effektivt kan forhindre 
identifikation af registrerede, såsom 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering eller undertrykkelse og 
randomisering med henblik på 
videreanvendelse af personoplysninger og 
andre data end personoplysninger

Ændringsforslag 222
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) rådgive og bistå medlemsstaterne 
og Kommissionen med hensyn til 
harmoniseringen af den retlige 
fortolkning af anonymisering af data i 
hele Unionen

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) rådgive og bistå Kommissionen 
med at udarbejde konsekvente 
retningslinjer for den bedste metode til 
inden for rammerne af denne forordning 
at beskytte kommercielt følsomme data, 
der ikke er personoplysninger, især 
forretningshemmeligheder, men også 
andre oplysninger end personoplysninger, 
der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, som indebærer risiko for 
tyveri af intellektuel ejendom eller 
industrispionage

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) rådgive og bistå Kommissionen 
med udarbejdelsen af konsekvente 
retningslinjer for cybersikkerhedskrav i 
forbindelse med udveksling og lagring af 
data;
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Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med prioriteringen af de 
tværsektorielle standarder, der skal 
anvendes og udvikles med henblik på 
dataanvendelse og tværsektoriel 
datadeling, tværsektoriel sammenligning 
og udveksling af bedste praksis med 
hensyn til sektorspecifikke krav til 
sikkerhed og adgangsprocedurer, samtidig 
med at der tages hensyn til 
sektorspecifikke standardiseringsaktiviteter

c) rådgive Kommissionen, idet der 
navnlig tages hensyn til input fra 
standardiseringsorganer, i forbindelse 
med prioriteringen af de tværsektorielle 
standarder, der skal anvendes og udvikles 
med henblik på dataanvendelse og 
tværsektoriel datadeling mellem nye fælles 
europæiske dataområder, tværsektoriel 
sammenligning og udveksling af bedste 
praksis med hensyn til sektorspecifikke 
krav til sikkerhed og adgangsprocedurer, 
samtidig med at der tages hensyn til 
sektorspecifikke 
standardiseringsaktiviteter, og navnlig med 
hensyn til at præcisere og skelne imellem, 
hvilke standarder og praksis der er 
tværsektorielle, og hvilke der er 
sektorspecifikke; en fast sammensætning 
af rådet mødes regelmæssigt med henblik 
på denne specifikke opgave

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistå Kommissionen med at 
forbedre datainteroperabilitet og 
datadelingstjenester mellem forskellige 
sektorer og områder på grundlag af 
eksisterende europæiske, internationale 
eller nationale standarder

d) bistå Kommissionen, idet der 
navnlig tages hensyn til input fra 
standardiseringsorganer, med at tackle 
fragmentering af det indre marked og af 
dataøkonomien i det indre marked ved at 
forbedre datainteroperabilitet og 
datadelingstjenester på tværs af grænser 
og mellem forskellige sektorer og områder 
på grundlag af eksisterende europæiske, 
internationale eller nationale standarder, 
bl.a. med det mål at tilskynde til oprettelse 
af fælles europæiske dataområder
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Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foreslå retningslinjer for "fælles 
europæiske dataområder", dvs. formåls- 
eller sektorspecifikke eller tværsektorielle 
interoperable rammer af fælles 
standarder og praksis med hensyn til 
deling eller fælles behandling af data til 
eksempelvis udvikling af nye produkter og 
tjenester, videnskabelig forskning eller 
civilsamfundsinitiativer; sådanne fælles 
standarder og praksis skal tage hensyn til 
eksisterende standarder, overholde 
konkurrencereglerne og sikre 
ikkediskriminerende adgang for alle 
deltagere med henblik på at lette 
dataudvekslingen i Unionen og udnytte 
potentialet ved eksisterende og fremtidige 
dataområder.
Retningslinjerne skal bl.a. omhandle:
i) tværsektorielle standarder, der skal 
anvendes og udvikles med henblik på 
dataanvendelse og tværsektoriel 
datadeling, tværsektoriel sammenligning 
og udveksling af bedste praksis med 
hensyn til sektorspecifikke sikkerhedskrav 
og adgangsprocedurer, samtidig med at 
der tages hensyn til sektorspecifikke 
standardiseringsaktiviteter, navnlig med 
hensyn til at præcisere og skelne imellem, 
hvilke standarder og praksisser der er 
tværsektorielle, og hvilke der er 
sektorspecifikke
ii) krav til at imødegå hindringer for 
markedsadgang og undgå lock in-effekter 
med det formål at sikre fair konkurrence 
og interoperabilitet
iii) passende beskyttelse af lovlige 
dataoverførsler uden for Unionen, 
herunder garantier mod overførsel, der er 
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forbudt i henhold til EU-retten
iv) passende og ikkediskriminerende 
repræsentation af relevante interessenter i 
forvaltningen af et fælles europæisk 
dataområde
v) overholdelse af cybersikkerhedskrav i 
overensstemmelse med EU-retten

Ændringsforslag 228

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – nr. d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) rådgive medlemsstaterne og 
Kommissionen om muligheden for at 
fastsætte harmoniserede vilkår for 
videreanvendelse af data, som offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, jf. 
artikel 3, stk. 1, på hele det indre marked

Ændringsforslag 229

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) bistå Kommissionen med 
udformningen af politikker og strategier 
med henblik på at undgå tilfælde af 
datamanipulation og skabelse af 
"forfalskede data"

Ændringsforslag 230

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder, 
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for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for 
datadelingstjenesteudbydere og 
registrering og overvågning af anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Kommissionen og øvrige EU-organer og 
internationale organer inden for 
rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for 
dataformidlingstjenesteudbydere og 
registrering og overvågning af anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 231

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne for så vidt angår de 
regler for sanktioner, som 
medlemsstaterne har fastlagt i henhold til 
artikel 31, og udstede anbefalinger med 
hensyn til harmoniseringen af disse 
sanktioner i hele Unionen samt rådgive 
Kommissionen om behovet for at ændre 
denne forordning med henblik på 
yderligere harmonisering af de i artikel 31 
omtalte regler om sanktioner.

Ændringsforslag 232

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) rådgive Kommissionen om 
beslutningen om at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 9, på grundlag 
af de oplysninger om mængden af 
anmodninger om videreanvendelse af 
data fra specifikke tredjelande, som 
regelmæssigt fremsendes til rådet af de 
kompetente organer, der er udpeget i 
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overensstemmelse med artikel 7, stk. 1

Ændringsforslag 233

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) bistå Kommissionen i de drøftelser, 
der føres på bilateralt, plurilateralt eller 
multilateralt plan med tredjelande med 
henblik på at forbedre de 
lovgivningsmæssige rammer for andre 
data end personoplysninger, herunder 
standardisering, på globalt plan.

Ændringsforslag 234

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 11, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den […].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 5, stk. 9 og 11, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den […].

Ændringsforslag 235

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 5, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 

3. Den i artikel 5, stk. 9 og 11, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
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senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 236

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 5, stk. 11, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 5, stk. 9 og 11, træder 
kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har underrettet 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med 
tre måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Ændringsforslag 237

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffer alt 
efter omstændighederne alle rimelige 
tekniske, juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 
strid med EU-retten eller den relevante 

1. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel II, udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller enheden, der 
er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffer alt 
efter omstændighederne alle rimelige 
tekniske, juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 
strid med EU-retten eller den relevante 
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medlemsstats lovgivning, medmindre 
overførslen eller adgangen er i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

medlemsstats lovgivning, medmindre 
overførslen eller adgangen er i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 238

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel 2, 
en datadelingstjenesteudbyder eller en 
enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
overfører andre data end 
personoplysninger, der er omfattet af denne 
forordning, fra Unionen eller giver adgang 
til disse data i Unionen, kan kun 
anerkendes eller håndhæves på nogen 
måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den 
[denne forordnings ikrafttræden].

2. Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel II, 
en udbyder af dataformidlingstjenester 
eller en enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
overfører andre data end 
personoplysninger, der er omfattet af denne 
forordning, fra Unionen eller giver adgang 
til disse data i Unionen, kan kun 
anerkendes eller håndhæves på nogen 
måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den ... 
[datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]

Ændringsforslag 239

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, en 

3. Hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel II, en udbyder af 
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datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

dataformidlingstjenester eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data i fraværet af 
internationale aftaler om sådanne 
spørgsmål kun finde sted:

Ændringsforslag 240

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelsens adressat skal anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt.

Afgørelsens adressat skal anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt. De 
relevante kompetente organer kan 
udveksle informationer om internationale 
anmodninger om adgang inden for rådets 
rammer.

Ændringsforslag 241

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 
fået tildelt ret til at videreanvende data i 

4. Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 
fået tildelt ret til at videreanvende data i 
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henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen eller den 
enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
fremlægge den mindste mængde data, der 
er tilladt som svar på en anmodning, på 
grundlag af en rimelig fortolkning af 
anmodningen.

henhold til kapitel II, udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller den enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fremlægge 
den mindste mængde data, der er tilladt 
som svar på en anmodning, på grundlag af 
en rimelig fortolkning af anmodningen.

Ændringsforslag 242

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen og den 
enhed, der praktiserer dataaltruisme, 
underretter dataindehaveren om, at der 
foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, 
undtagen i tilfælde, hvor anmodningen 
tjener retshåndhævelsesformål, og så længe 
dette er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

5. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel II, udbyderen af 
dataformidlingstjenester og den enhed, der 
praktiserer dataaltruisme, underretter 
dataindehaveren eller den registrerede om, 
at der foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, inden 
anmodningen efterkommes, undtagen i 
tilfælde, hvor anmodningen tjener 
retshåndhævelsesformål, og så længe dette 
er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

Ændringsforslag 243

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
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virkning. Medlemsstaterne giver senest den 
[forordningens anvendelsesdato] 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
og foranstaltninger og meddeler uden 
ophold Kommissionen senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

virkning. Medlemsstaterne tager i deres 
regler om sanktioner anbefalingerne fra 
Det Europæiske Datainnovationsråd i 
betragtning. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse regler og 
foranstaltninger senest den ... 
[forordningens anvendelsesdato] og 
underretter uden ophold Kommissionen om 
eventuelle senere ændringer, som berører 
dem.

Ændringsforslag 244

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
ikkeudtømmende og vejledende kriterier 
tages i betragtning, når udbydere af 
dataformidlingstjenester og 
dataaltruistiske organisationer pålægges 
sanktioner for overtrædelser af denne 
forordning, hvor det er relevant:
a) overtrædelsens art, grovhed, omfang og 
varighed
b) enhver foranstaltning, som udbyderen 
af dataformidlingstjenester eller den 
dataaltruistiske organisation har truffet 
for at afbøde eller råde bod på den skade, 
som overtrædelsen har forårsaget
c) eventuelle tidligere overtrædelser 
begået af udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller den 
dataaltruistiske organisation
d) de økonomiske gevinster, som 
udbyderen af dataformidlingstjenester 
eller den dataaltruistiske organisation har 
høstet, eller de tab, som de har undgået 
som følge af overtrædelsen, for så vidt det 
er muligt at fastslå sådanne gevinster og 
tab på pålidelig vis
e) sanktioner, der pålægges udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller den 
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dataaltruistiske organisation for samme 
overtrædelse i andre medlemsstater i 
grænseoverskridende tilfælde, hvis der 
foreligger oplysninger om sådanne 
sanktioner
f) eventuelle andre skærpende eller 
formildende faktorer i sagen.

Ændringsforslag 245

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fire år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning og fremlægger en 
rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af denne 
rapport.

Senest den ... [to år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning og fremlægger en 
rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Ved evalueringen vurderes navnlig 
følgende:
a) anvendelsen og funktionen af de 
sanktionsbestemmelser, som 
medlemsstaterne har fastsat i henhold til 
artikel 31, navnlig med fokus på 
tilstedeværelsen af store 
uoverensstemmelser mellem de 
sanktioner, som pålægges for 
overtrædelser af denne forordning, 
mellem medlemsstaterne, og som kan 
forvride konkurrencen i hele Unionen, 
under hensyntagen til rådets anbefalinger 
og andre relevante organers og kilders 
holdninger og iagttagelser
b) graden, hvori de retlige repræsentanter 
for udbydere af dataformidlingstjenester 
og dataaltruistiske organisationer, der 
ikke er etableret i Unionen, efterlever 
denne forordning, og graden, hvori 
sanktioner over for disse udbydere og 
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organisationer håndhæves
c) typen af dataaltruistiske organisationer 
registreret i henhold til kapitel IV og en 
oversigt over de almennyttige formål, 
hvortil dataene deles, med henblik på at 
fastlægge klare kriterier herfor;
medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af denne 
rapport. Rapporten ledsages om 
nødvendigt af lovgivningsmæssige 
forslag.

Ændringsforslag 246

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – tabel 

Kommissionens forslag
Anmeldelse som udbyder af 
datadelingstjenester

Bekræftelse af modtagelse 
af anmeldelsen

Opstart, drift og lukning af 
en virksomhed

Registrering som europæisk 
dataaltruistisk organisation

Bekræftelse af 
registreringen

Ændringsforslag
Anmeldelse som udbyder af 
dataformidlingstjenester

Bekræftelse af modtagelse 
af anmeldelsen

Opstart, drift og lukning af 
en virksomhed

Registrering som europæisk 
dataaltruistisk organisation

Bekræftelse af 
registreringen

Ændringsforslag 247

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, der udbyder de 
datadelingstjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden, skal opfylde de 

Enheder, der udbyder de 
dataformidlingstjenester, der er omhandlet 
i artikel 9, stk. 1, den ... [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden], skal opfylde de 
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forpligtelser, der er fastsat i kapitel III, 
senest den [dato — to år efter denne 
forordnings anvendelsesdato].

forpligtelser, der er fastsat i kapitel III, 
senest den ... [to år efter denne forordnings 
anvendelsesdato].
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG 
FORBRUGERBESKYTTELSE

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk datastyring 
(forordning om datastyring)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

Ordfører for udtalelse: Sandro Gozi

KORT BEGRUNDELSE

At skabe et ægte og innovativt indre marked for data som rygraden i EU's dataøkonomi og 
konkurrencedygtighed er af afgørende betydning. Det er nødvendigt for EU at tage afgørende 
skridt i den retning for at styrke Europas digitale suverænitet, sikre øget adgang til 
kommercielle såvel som ikkekommercielle data samt forbedre forbrugernes rettigheder og 
kontrollen over deres egne data. Det er vigtigt at forbedre interoperabiliteten og portabiliteten 
for data på tværs af sektorer ved at bygge på eksisterende standarder og sikre tilliden til 
digitale tjenester og intelligente produkter, så europæiske virksomheder og borgere kan 
udvikle og få gavn af innovative og konkurrencedygtige tjenester og produkter. 

Ordføreren hilser derfor Kommissionens forslag om en forordning om datastyring velkommen 
som en vigtig milepæl i styrkelsen af dataudvekslingen inden for Unionen til gavn for 
virksomheder og forbrugere. 

Vedrørende videreanvendelsen af visse kategorier af data i den offentlige sektor 
(kapitel II) foreslår ordføreren, at det centrale informationssted forbindes til den fælles 
digitale portal, og at der stilles et offentligt register over nationale centrale kontaktsteder til 
rådighed samt information om betingelserne for at tillade videreanvendelse og proceduren for 
at anmode herom. Han foreslår endvidere nogle yderligere sikkerhedsforanstaltninger for 
videreanvendelse af data uden for Unionen såsom udpegningen af en juridisk repræsentant 
inden for Unionen for videreanvendere uden for Unionen. 

Med hensyn til kravene til datadelingstjenester (kapitel III) foreslår ordføreren nye og 
stærkere definitioner bl.a. for "dataformidlingstjeneste", "dataformidler" og 
"dataudveksling". 

Hvad angår begrebet dataaltruisme (kapitel IV), ønsker ordføreren at fremhæve behovet for 
nationale politikker om dataaltruisme og tekniske foranstaltninger til at gøre det muligt. 
Dataformidlere og dataaltruistiske organisationer, som opfylder kravene i forordningen, bør 
kunne tildeles et "mærke" og bruge et dedikeret EU-logo, som giver en sammenhængende og 
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synlig identitet og linker til de respektive offentlige registre.

Ordføreren understreger, at gebyrerne i henhold til denne forordning skal være 
gennemsigtige, rimelige i forhold til formålet, ikkediskriminerende og objektivt retfærdige. 
Herudover skal kompetente myndigheder kunne vælge at indføre lavere eller ingen gebyrer 
for mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og opstartsvirksomheder. 

Ordføreren understreger med hensyn til overvågning og efterlevelse behovet for, at de 
kompetente myndigheder arbejder sammen og har tilstrækkelige økonomiske og 
menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver. Ordføreren foreslår desuden, at 
forordningens processuelle frister effektiviseres og forkortes. Såvel dataformidlere som 
dataaltruistiske organisationer bør fjernes fra de respektive nationale registre og EU-registre i 
tilfælde af manglende efterlevelse. 

Ud over retten til retslig prøvelse mener ordføreren, at rettighederne i medfør af direktivet om 
repræsentative søgsmål skal kunne gøres gældende i tilfælde af overtrædelser af denne 
forordning. Han understreger vigtigheden af kompensation i tilfælde af tab af data for 
dataindehavere og i tilfælde af materiel og immateriel skade for registrerede personer. 

Vedrørende Det Europæiske Datainnovationsråd (kapitel VI) fremhæver ordføreren 
behovet for, at det tilpasses andre organer på unionsniveau, som er etableret til lignende 
problemstillinger, herunder navnlig kunstig intelligens. Derudover fremsætter han forslag, der 
skal forbedre rådets inklusivitet, funktionsmåde og gennemsigtighed. EU's SMV-
repræsentant, standardiseringsorganer samt forbruger- og civilsamfundsorganisationer bør 
være blandt deltagerne heri. Rådet vil kunne mødes i forskellige sammensætninger, og dets 
diskussioner bør være offentligt tilgængelige. Ordføreren forklarer desuden rådets funktioner, 
herunder at håndtere skadelig fragmentering af det indre marked ved at styrke 
interoperabiliteten og portabiliteten på tværs af sektorer, bygge på eksisterende 
standarder og skabe europæiske dataområder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") fastslås 
det, at der skal oprettes et indre marked og 
indføres en ordning, der sikrer, at 
konkurrencen i det indre marked ikke 
fordrejes. Fastsættelsen af fælles regler og 

(1) I traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde ("TEUF") fastslås 
det, at der skal oprettes et indre marked og 
indføres en ordning, der sikrer, at 
konkurrencen i det indre marked ikke 
fordrejes. Fastsættelsen af fælles regler og 
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praksis i medlemsstaterne vedrørende 
udviklingen af en ramme for datastyring 
bør bidrage til opnåelsen af disse 
målsætninger.

praksis i medlemsstaterne vedrørende 
udviklingen af en ramme for datastyring og 
udviklingen af et retfærdigt og 
konkurrencedygtigt ægte indre marked 
for data, hvor virksomheder, særligt 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og 
opstartsvirksomheder, har let adgang til 
data af høj kvalitet, som giver mulighed 
for teknologisk udvikling og innovation, 
bør bidrage til opnåelsen af disse 
målsætninger.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
borgerne, f.eks. gennem forbedret 
personaliseret medicin, ny mobilitet og 
gennem bidraget til den europæiske grønne 
pagt23. I sin strategi for data24 har 
Kommissionen beskrevet visionen om et 
fælles europæisk dataområde, et indre 
marked for data, hvor data kan anvendes, 
uanset hvor de fysisk opbevares i Unionen, 
i overensstemmelse med gældende ret. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
omsætte denne vision til virkelighed 
foreslås det at oprette områdespecifikke 
fælles europæiske dataområder som 
konkrete ordninger, hvorigennem 
datadeling og datasamling kan finde sted. 

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
både virksomheder og forbrugere, f.eks. 
gennem forbedret personaliseret medicin, 
ny mobilitet og gennem bidraget til den 
europæiske grønne pagt23. I sin strategi for 
data har Kommissionen beskrevet visionen 
om et fælles europæisk dataområde, et 
indre marked for data, hvor data kan 
anvendes, uanset hvor de fysisk opbevares 
i Unionen, i overensstemmelse med 
gældende ret, og som vil lette og øge 
adgangen til og anvendelsen af data, 
navnlig for mikrovirksomheder, SMV'er 
og opstartsvirksomheder. Kommissionen 
har også opfordret til fri og sikker 
udveksling af andre data end 
personoplysninger med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
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Som planlagt i strategien kan sådanne 
fælles europæiske dataområder omfatte 
områder som sundhed, mobilitet, 
produktion, finansielle tjenesteydelser, 
energi og landbrug, tematiske områder som 
den europæiske grønne pagt og europæiske 
dataområder for offentlig forvaltning eller 
færdigheder.

omsætte denne vision til virkelighed og for 
at øge udvekslingen af andre data end 
personoplysninger mellem virksomheder, 
relevante interessenter og den offentlige 
sektor inden for det indre marked foreslås 
det at oprette områdespecifikke fælles 
europæiske dataområder som konkrete 
ordninger, hvorigennem datadeling og 
datasamling kan finde sted. Som planlagt i 
strategien kan sådanne fælles europæiske 
dataområder omfatte områder som 
sundhed, mobilitet, produktion, finansielle 
tjenesteydelser, energi og landbrug, 
tematiske områder som den europæiske 
grønne pagt og europæiske dataområder for 
offentlig forvaltning eller færdigheder. De 
bør udformes i fuld overensstemmelse 
med principperne i forordningen om fri 
udveksling af andre data end 
personoplysninger og bør af princip, og 
hvor det er muligt, være baseret på 
eksisterende reguleringsmæssige og 
tekniske standarder for interoperabilitet, 
portabilitet og åbenhed såsom dem, der 
allerede er udviklet under det europæiske 
cloudinfrastrukturinitiativ Gaia-X eller 
lignende projekter.

__________________ __________________
23 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019. (COM(2019) 640 final)

23 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019. (COM(2019) 640 final).

24 COM (2020) 66 final. 24 COM (2020) 66 final.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 

(3) Det er nødvendigt at skabe et ægte 
indre marked for data ved at sikre lige 
konkurrencevilkår og forbedre 
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ramme for dataudveksling. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 
regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679(27), og dens gennemførelse 
forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 
overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680(28), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/943(29), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1807(30), Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 
nr. 223/2009(31), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF(32), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF(33), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/790(34), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF(35), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1024(36) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/858(37), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/40/EU(38) og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse med 
forebyggelse, efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af strafbare handlinger eller 
fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. 
Der bør indføres en horisontal ordning for 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data i de offentlige 

betingelserne for datadeling i det indre 
marked for at gøre adgangen til data 
lettere for alle relevante interessenter, 
særligt for mikrovirksomheder, SMV'er 
og opstartsvirksomheder, ved at skabe en 
harmoniseret ramme for dataudveksling. 
Med sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 
regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67927, og dens gennemførelse 
forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 
overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/68028, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2016/94329, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/180730, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/200931, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF32, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF33, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/79034, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF35, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/102436 samt Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/85837, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU38 og delegerede forordninger, 
der er vedtaget på grundlag heraf, og anden 
sektorspecifik EU-lovgivning om adgang 
til og videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse med 
forebyggelse, efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af strafbare handlinger eller 
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myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der leverer dataaltruismetjenester, 
skal opfylde specifikke supplerende 
tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder bestemmelserne i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. 
Denne forordning bør ikke berøre 
medlemsstaternes kompetencer med 
hensyn til aktiviteter vedrørende offentlig 
sikkerhed, forsvar og national sikkerhed. 
Der bør indføres en horisontal ordning for 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, dataformidlere 
eller registrerede enheder, der leverer 
dataaltruismetjenester, skal opfylde 
specifikke supplerende tekniske, 
administrative eller organisatoriske krav, 
herunder gennem en tilladelses- eller 
certificeringsordning, finder 
bestemmelserne i den sektorspecifikke EU-
retsakt også anvendelse.

__________________ __________________
25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

27 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, 

27 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, 
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s. 1). s. 1).
28 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 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

28 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 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 
udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 
udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) EU-retten og national ret om 
beskyttelse af personoplysninger og andre 
data end personoplysninger bør finde 
anvendelse på alle oplysninger, der 
behandles i henhold til denne forordning. 
Denne forordning bør derfor ikke berøre 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/17251a og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/58/EF1b.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 39).
1b 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 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at afhjælpe hindringerne for 
en velfungerende datadreven økonomi og 
skabe en EU-dækkende forvaltningsramme 

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at opbygge tillid blandt 
enkeltpersoner og virksomheder og 
afhjælpe hindringerne for en velfungerende 
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for dataadgang og -anvendelse, navnlig 
med hensyn til videreanvendelsen af visse 
typer data fra den offentlige sektor, 
datadelingstjenesteudbyderes levering af 
tjenester til erhvervsbrugere og registrerede 
personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

datadreven økonomi ved at skabe en EU-
dækkende forvaltningsramme for 
dataadgang og -anvendelse, navnlig med 
hensyn til videreanvendelsen af visse typer 
data fra den offentlige sektor, 
dataformidleres levering af tjenester til 
erhvervsbrugere og registrerede personer, 
indsamlingen og behandlingen af data, der 
af fysiske og juridiske personer stilles til 
rådighed til altruistiske formål, og til 
etableringen af et europæisk 
datainnovationsråd. Det er desuden yderst 
vigtigt at sikre adgang til datasæt af høj 
kvalitet til udviklingen og oplæringen af 
effektive, korrekt fungerende og objektive 
AI-systemer (kunstig intelligens) samt 
effektiv adgang til edge-data, som 
indbefatter at løse 
interoperabilitetsudfordringerne, som den 
hidtil usete størrelsesorden og 
distribuerede karakter af edge computing 
har medført.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, der ikke er tilgængelige 
på grundlag af specifik national lovgivning 

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, der ikke er tilgængelige 
på grundlag af specifik national lovgivning 
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eller EU-lovgivning såsom forordning 
(EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680) 
i offentlige databaser stilles imidlertid ofte 
ikke til rådighed, end ikke til forskning 
eller innovative aktiviteter. På grund af 
disse datas følsomhed skal visse tekniske 
og juridiske procedurekrav være opfyldt, 
før de stilles til rådighed, for at sikre at 
andres rettigheder over dataene 
respekteres. Opfyldelsen af sådanne krav 
kræver normalt omfattende tid og viden. 
Det har ført til en underudnyttelse af disse 
data. Nogle medlemsstater indfører 
strukturer og processer og lovgiver nogle 
gange for at lette denne form for 
videreanvendelse, men det er ikke tilfældet 
i hele EU.

eller EU-lovgivning såsom forordning 
(EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680) 
i offentlige databaser stilles imidlertid ofte 
ikke til rådighed, end ikke til forskning 
eller innovative aktiviteter. På grund af 
disse datas følsomhed skal visse tekniske 
og juridiske procedurekrav være opfyldt, 
før de stilles til rådighed, for at sikre at 
andres rettigheder over dataene 
respekteres. Opfyldelsen af sådanne 
legitime krav kræver normalt omfattende 
tid og viden. Det har ført til en 
underudnyttelse af disse data. Nogle 
medlemsstater indfører strukturer og 
processer og lovgiver nogle gange for at 
lette denne form for videreanvendelse, men 
det er ikke tilfældet i hele EU. 
Medlemsstaterne opfordres derfor til at 
sikre bedre adgang og klare og 
gennemsigtige betingelser for 
videreanvendelse af visse kategorier af 
data i den offentlige sektor, der kan 
videreanvendes på en sikker og 
brugervenlig måde, og sikre en forbedret 
brugervenlighed af sådanne data, særligt 
for mikrovirksomheder, SMV'er og 
opstartsvirksomheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse bør garantere en sikker 
videreanvendelse af personoplysninger og 
kommercielt fortrolige forretningsdata til 

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse bør prioriteres med 
henblik på at garantere indbygget 
databeskyttelse og privatlivsbeskyttelse 
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statistiske formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/2013(39). For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

som standard, der muliggør en mere 
sikker videreanvendelse af 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige forretningsdata til statistiske 
formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/201339. For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

__________________ __________________
39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, 
s. 16).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til følge at skabe eksklusive rettigheder til 

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og undgå at indgå aftaler, der 
kan have til formål eller til følge at skabe 
eksklusive rettigheder til 
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videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste af 
almen interesse. Sådanne aftaler bør 
imidlertid indgås i overensstemmelse med 
reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige tre år. For 
at sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste af 
almen interesse. Sådanne aftaler bør 
imidlertid indgås i overensstemmelse med 
reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige to år. 
Enhver eneret til videreanvendelse af 
data, der ikke overholder betingelserne i 
denne forordning, bør erklæres ugyldig. 
For at sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online mindst 
to måneder forud for deres ikrafttræden, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud. 
Denne forordning skal ikke forstås 
således, at den forhindrer licensgivere, 
der giver offentlige myndigheder licens til 
anvendelsen af data, i at indgå aftaler, der 
begrænser videreanvendelsen af sådanne 
licenserede data, hvor en datalicens 
fastsætter leveringsformen, 
vedligeholdelsen og kontrollen med 
dataene samt datasikkerhedspolitikker, -
praksis og -protokoller.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forbudte eneretsaftaler og anden 
praksis eller aftaler mellem dataindehavere 
og datavidereanvendere, som ikke 
udtrykkeligt giver eksklusive rettigheder, 
men som med rimelighed kan forventes at 
begrænse tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse, og som er indgået eller 
allerede trådt i kraft inden denne 
forordnings ikrafttræden, bør ikke 
forlænges efter udløbet af deres 
gyldighedsperiode. Hvis der er tale om 
tidsubegrænsede eller langsigtede aftaler, 
bør de bringes til ophør senest tre år efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(10) Forbudte eneretsaftaler og anden 
praksis eller aftaler mellem dataindehavere 
og datavidereanvendere, som vedrører 
videreanvendelse af data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som ikke udtrykkeligt giver eksklusive 
rettigheder, men som med rimelighed kan 
forventes at vanskeliggøre funktionen af 
det indre marked ved at begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse, og som er indgået eller 
allerede trådt i kraft inden denne 
forordnings ikrafttræden, bør ikke 
forlænges efter udløbet af deres 
gyldighedsperiode. Hvis der er tale om 
tidsubegrænsede eller langsigtede aftaler, 
bør de bringes til ophør senest tre år efter 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 

(11) Det er nødvendigt at fastsætte 
betingelser for videreanvendelsen af 
beskyttede data, som gælder for offentlige 
myndigheder, der i henhold til national ret 
er kompetente til at tillade 
videreanvendelse, og disse betingelser bør 
ikke berøre rettigheder eller forpligtelser 
vedrørende adgangen til sådanne data. 
Betingelserne bør være gennemsigtige, 
lovlige, tydeligt anførte, 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
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interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor indsats for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 
således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller ændrede 
data ikke imødekommer videreanvenderens 
behov, kan der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
kan gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 

begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at kræve en uforholdsmæssig stor 
indsats for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 
således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Der bør 
indføres beskyttelse mod deanonymisering 
og identifikation af fysiske personer. 
Desuden bør virksomheder ikke have 
direkte adgang til beskyttede data, og som 
følge heraf bør de ikke foretage 
deanonymisering. Hvis leveringen af 
anonymiserede eller ændrede data ikke 
imødekommer videreanvenderens behov, 
kan der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
kan gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 



RR\1237015DA.docx 153/421 PE691.139v04-00

DA

mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte.

data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse kan den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte. Når 
anmodningen om samtykke videresendes, 
bør den offentlige myndighed sikre, at den 
registrerede er klart informeret om 
konsekvenserne af sit samtykke og 
muligheden for til hver en tid at kunne 
afvise en sådan anmodning og 
efterfølgende nemt at kunne tilbagekalde 
sit samtykke.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder fuldt ud skal 
tilgodese fysiske og juridiske personers 
rettigheder og interesser (navnlig 

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder skal respektere 
fysiske og juridiske personers rettigheder 
og interesser (navnlig beskyttelsen af 
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beskyttelsen af personoplysninger, 
kommercielt følsomme data og 
beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

personoplysninger, kommercielt følsomme 
data og beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande. Videreanvendere, 
der befinder sig i et tredjeland, med 
undtagelse af forskningsinstitutioner, der 
arbejder uden gevinst for øje, bør udpege 
en juridisk repræsentant på Unionens 
territorium med det formål at 
videreanvende visse kategorier af 
beskyttede data, som den offentlige sektor 
er i besiddelse af.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
kommercielt følsomme data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i det pågældende 
tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
kommercielt følsomme data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i det pågældende 
tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
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forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og udbydere af 
datadelingstjenester i det pågældende 
tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Skulle 
der derudover være nogen oplysninger om 
bekymrende tilfælde vedrørende 
videreanvendelse af andre data end 
personoplysninger i tredjelande, bør 
Kommissionen tage dem i betragtning i 
forbindelse med vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter. Ved vurderingen 
af beskyttelsesniveauet i et tredjeland bør 
navnlig følgende aspekter tages i 
betragtning: den relevante lovgivning, både 
generel og sektorspecifik lovgivning, 
herunder om offentlig sikkerhed, forsvar, 
national sikkerhed og strafferet vedrørende 
adgang til og beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og dataformidlere i det 
pågældende tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse tredjelande vedtager love, 
administrative bestemmelser og andre 
retsakter med sigte på direkte overførsel af 
eller adgang til andre data end 
personoplysninger i Unionen, som fysiske 
og juridiske personer under 
medlemsstaternes jurisdiktion har kontrol 
over. En dom afsagt af en domstol eller ret 
og en afgørelse truffet af en administrativ 
myndighed i et tredjeland, ifølge hvilken 
der pålægges krav om overførsel af eller 
adgang til andre data end 
personoplysninger, bør kunne håndhæves, 
hvis de er baseret på en international aftale 
såsom en traktat om gensidig retshjælp 
mellem det anmodende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat. I nogle 
tilfælde kan der opstå situationer, hvor krav 
om at overføre eller give adgang til andre 
data end personoplysninger, der følger af et 
tredjelands lovgivning, er i strid med en 
forpligtelse til at beskytte sådanne data i 
henhold til EU-retten eller national ret, 
navnlig hvad angår beskyttelse af 
forretningsmæssigt følsomme data og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og 
herunder kontraktlige forpligtelser 
vedrørende fortrolighed i 
overensstemmelse med denne lovgivning. I 
mangel af internationale aftaler om 
sådanne spørgsmål bør overførsel eller 
adgang kun tillades på visse betingelser, 
navnlig skal tredjelandets system kræve, at 
afgørelsen begrundes, og at det godtgøres, 
at den står i et rimeligt forhold til formålet; 
endvidere skal retskendelsen eller 
afgørelsen være af specifik karakter, og en 
begrundet indsigelse fra adressaten skal 
kunne prøves ved en kompetent domstol i 
tredjelandet, som har beføjelse til at tage 
behørigt hensyn til de relevante retlige 
interesser hos den, der stiller de 

(17) Visse tredjelande vedtager love, 
administrative bestemmelser og andre 
retsakter med sigte på direkte overførsel af 
eller adgang til andre data end 
personoplysninger i Unionen, som fysiske 
og juridiske personer under 
medlemsstaternes jurisdiktion har kontrol 
over. En dom afsagt af en domstol eller ret 
og en afgørelse truffet af en administrativ 
myndighed i et tredjeland, ifølge hvilken 
der pålægges krav om overførsel af eller 
adgang til andre data end 
personoplysninger, bør kunne håndhæves, 
hvis de er baseret på en international aftale 
såsom en traktat om gensidig retshjælp 
mellem det anmodende tredjeland og 
Unionen eller en medlemsstat. De 
offentlige myndigheder, fysiske og 
juridiske enheder, dataformidlere og 
dataaltruistiske organisationer, som har 
givet eller har fået ret til at udveksle eller 
videreanvende data, bør sikre, at 
overførslen af data til tredjelande fuldt ud 
er i overensstemmelse med EU-retten og 
national ret. I nogle tilfælde kan der opstå 
situationer, hvor krav om at overføre eller 
give adgang til andre data end 
personoplysninger, der følger af et 
tredjelands lovgivning, er i strid med en 
forpligtelse til at beskytte sådanne data i 
henhold til EU-retten eller national ret, 
navnlig hvad angår beskyttelse af 
forretningsmæssigt følsomme data og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, og 
herunder kontraktlige forpligtelser 
vedrørende fortrolighed i 
overensstemmelse med denne lovgivning. I 
mangel af internationale aftaler om 
sådanne spørgsmål bør overførsel eller 
adgang kun tillades på visse betingelser, 
navnlig skal tredjelandets system kræve, at 
afgørelsen begrundes, og at det godtgøres, 
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pågældende data til rådighed. at den står i et rimeligt forhold til formålet; 
endvidere skal retskendelsen eller 
afgørelsen være af specifik karakter, og en 
begrundet indsigelse fra adressaten skal 
kunne prøves ved en kompetent domstol i 
tredjelandet, som har beføjelse til at tage 
behørigt hensyn til de relevante retlige 
interesser hos den, der stiller de 
pågældende data til rådighed.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
datadelingstjenester og enheder, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at forhindre 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data eller interne 
databeskyttelsespolitikker.

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, dataformidlere og 
enheder, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
træffe alle rimelige foranstaltninger for at 
forhindre adgang til de systemer, hvor 
andre data end personoplysninger er lagret, 
herunder gennem kryptering af data eller 
interne databeskyttelsespolitikker.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der af 
en specifik EU-retsakt er kategoriseret 
som meget følsomme for så vidt angår 
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sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør stå 
i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

overførsel til tredjelande, hvis en sådan 
overførsel kan sætte offentlige politiske 
mål på spil. På sundhedsområdet for 
eksempel kan visse datasæt, som aktører i 
det offentlige sundhedssystem såsom 
offentlige hospitaler er i besiddelse af, 
kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør 
være gennemsigtige, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte klart udpegede, legitime 
offentlige politiske mål såsom beskyttelse 
af folkesundheden, den offentlige orden, 
sikkerhed, miljøet, den offentlige moral, 
forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af 
privatlivets fred og personoplysninger. 
Betingelserne bør stå i forhold til de risici, 
der er konstateret vedrørende sådanne datas 
følsomhed, herunder med hensyn til 
risikoen for genkendelse af enkeltpersoner. 
De kan for eksempel omfatte betingelser 
for overførsler eller tekniske ordninger 
såsom krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
— under overholdelse af 
statsstøttereglerne — kunne beslutte at 
gøre dataene tilgængelige til lavere eller 
ingen omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse i små og mellemstore 
virksomheder, for at tilskynde til en sådan 
videreanvendelse og derved stimulere 
forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, 
gennemsigtige, og ikkediskriminerende og 
bør offentliggøres online.

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve omkostningsbaserede gebyrer for 
adgang til videreanvendelse af data. 
Sådanne gebyrer bør være gennemsigtige, 
rimelige, ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online og bør dække 
udgifterne til overvågning og 
håndhævelse. Offentlige myndigheder bør 
også kunne beslutte at gøre dataene 
tilgængelige til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse af mikrovirksomheder, 
SMV'er og opstartsvirksomheder, for at 
tilskynde til en sådan videreanvendelse og 
derved stimulere forskning og innovation 
og støtte virksomheder, der er en vigtig 
kilde til innovation, og som typisk har 
vanskeligere ved selv at indsamle relevante 
data. Listen over kategorier af 
videreanvendere, som opkræves lavere 
eller ingen gebyrer, bør offentliggøres 
sammen med de kriterier, der er anvendt 
ved udarbejdelsen af listen i 
overensstemmelse med gældende 
statsstøtteregler og 
konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at øge tilliden til sådanne 
datadelingstjenester, navnlig hvad angår 
anvendelsen af data og overholdelsen af de 
betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 
fastsætter stærkt harmoniserede krav til 

(25) For at øge tilliden til sådanne 
datadelingstjenester, navnlig hvad angår 
anvendelsen af data og overholdelsen af de 
betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 
fastsætter stærkt harmoniserede krav til 
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pålideligheden af datadelingstjenester. 
Dette vil bidrage til at sikre, at 
dataindehavere og databrugere har bedre 
kontrol over adgangen til og anvendelsen 
af deres data i overensstemmelse med EU-
retten. Både i forbindelse med datadeling 
mellem virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af datadelingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af datadelingstjenester kan også 
stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere.

pålideligheden og den 
ikkediskriminerende levering af 
datadelingstjenester. Dette vil bidrage til at 
sikre, at dataindehavere og databrugere har 
bedre kontrol over adgangen til og 
anvendelsen af deres data i 
overensstemmelse med EU-retten. Både i 
forbindelse med datadeling mellem 
virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af datadelingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af datadelingstjenester kan også 
stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
datadelingstjenester er, at udbyderne af 
datadelingstjenester forholder sig neutralt 
til de data, der udveksles mellem 
dataindehavere og databrugere. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
datadelingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem datadelingstjenesten og 
eventuelle andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
datadelingstjenesten bør leveres gennem en 
juridisk enhed, der er adskilt fra samme 
datadelingstjenesteudbyders andre 
aktiviteter. Udbydere af 
datadelingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som dataindehavere, og 

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
datadelingstjenester er, at dataformidlere 
forholder sig neutralt til de data, der 
udveksles mellem dataindehavere og 
databrugere. Det er derfor nødvendigt, at 
dataformidlere kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem datadelingstjenesten og 
eventuelle andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
datadelingstjenesten bør leveres gennem en 
juridisk enhed, der er adskilt fra samme 
dataformidlers andre aktiviteter. 
Dataformidlere bør overholde en række 
andre betingelser for at sikre tilliden, 
herunder tilstrækkelige garantier i 
tilfælde af insolvens. Hvis en 
dataformidler leverer yderligere 
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juridiske personer, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

datarelaterede tjenester, bør fastsættelsen 
af prisen og vilkårene for 
dataformidlingstjenester ikke påvirkes af, 
hvorvidt og i hvilket omfang disse 
yderligere tjenester anvendes. Desuden 
bør dataformidlere kompensere 
dataindehavere i tilfælde af tab af data. 
Dataformidlere, der formidler udveksling 
af data mellem enkeltpersoner, der handler 
som dataindehavere, og juridiske personer, 
bør desuden have en tillidsforpligtelse over 
for enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at udbydere af 
datadelingstjenester opfylder betingelserne 
i denne forordning, bør sådanne udbydere 
være etableret i Unionen. Alternativt bør en 
udbyder af datadelingstjenester, der ikke 
er etableret i Unionen, og som udbyder 
tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af datadelingstjenester 
behandler personoplysninger og 
kommercielt fortrolige data, hvilket kræver 
nøje overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
datadelingstjenester udbyder tjenester i 
Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til 
datadelingstjenesteudbyderens websted 
eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 

(27) For at sikre, at dataformidlere 
opfylder betingelserne i denne forordning, 
bør sådanne formidlere være etableret i 
Unionen. Alternativt bør en dataformidler, 
der ikke er etableret i Unionen, og som 
udbyder tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
dataformidlere behandler 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige data, hvilket kræver nøje 
overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en sådan 
dataformidler tilbyder tjenester i Unionen, 
bør det fastslås, om det er åbenbart, at 
dataformidleren påtænker at tilbyde 
tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til dataformidlerens 
websted eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor dataformidleren er 
etableret, er utilstrækkeligt til at fastslå en 
sådan hensigt. Imidlertid kan faktorer 
såsom anvendelse af et sprog eller en 



PE691.139v04-00 162/421 RR\1237015DA.docx

DA

hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
datadelingstjenester påtænker at tilbyde 
tjenester i Unionen. Repræsentanten bør 
handle på vegne af udbyderen af 
datadelingstjenester, og kompetente 
myndigheder bør kunne kontakte 
repræsentanten. Repræsentanten bør 
udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af datadelingstjenester til at 
handle på dennes vegne for så vidt angår 
dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

valuta, der almindeligvis anvendes i en 
eller flere medlemsstater, med mulighed 
for at bestille tjenester på det pågældende 
sprog, eller omtale af brugere i Unionen 
gøre det åbenbart, at dataformidleren 
påtænker at tilbyde tjenester i Unionen. 
Repræsentanten bør handle på vegne af 
dataformidleren, og kompetente 
myndigheder bør kunne kontakte 
repræsentanten. Repræsentanten bør 
udpeges ved et skriftligt mandat fra 
dataformidleren til at handle på dennes 
vegne for så vidt angår dennes forpligtelser 
i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
datadelingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
udbydere af datadelingstjenester er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er de 
bundet af reglerne i nævnte forordning. 
Nærværende forordning bør heller ikke 
berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre dataformidleres forpligtelse til at 
overholde forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
dataformidlere er dataansvarlige eller 
databehandlere som defineret i forordning 
(EU) 2016/679, er de bundet af reglerne i 
nævnte forordning. Registrerede har en 
række rettigheder over for sådanne 
tjenesteudbydere, herunder retten til 
kompensation i tilfælde af immateriel 
skade. Nærværende forordning bør heller 
ikke berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udbydere af datadelingstjenester 
bør også træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
Datadeling kan skabe forskellige former 
for effektivitetsgevinster, men kan også 
føre til konkurrencebegrænsninger, navnlig 
når datadelingen omfatter deling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 
Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

(29) Dataformidlere bør også træffe 
foranstaltninger til at sikre overholdelse af 
konkurrencelovgivningen. Datadeling kan 
skabe forskellige former for 
effektivitetsgevinster, men kan også føre til 
konkurrencebegrænsninger, navnlig når 
datadelingen omfatter deling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 
Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Hvis den kompetente myndighed 
har bekræftet, at dataformidleren 
overholder kravene i denne forordning, 
har denne dataformidler ret til at omtale 
sig selv som en "EU-anerkendt 
dataformidler" i sin skriftlige og 
mundtlige kommunikation. 
Dataformidlere bør anvende et dedikeret 
EU-logo eller en QR-kode, som linker til 
det europæiske register. Målet med dette 
logo bør være at give dataformidlere i 
Unionen en ensartet visuel identitet og 
bidrage til at øge tilliden hos 
dataformidlere og databrugere. Logoet 
bør udformes og præsenteres i henhold til 
regler, som fastlægges i en særskilt 
gennemførelsesretsakt.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere bør kunne opkræve 
gebyrer. Sådanne gebyrer skal være 
gennemsigtige, rimelige og objektive og 
være baseret på de administrative 
omkostninger, der er forbundet med den 
kompetente myndigheds overvågning af 
overholdelsen af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester. 
Den kompetente myndighed for 
dataformidlere bør kunne beslutte at 
indføre lavere eller ingen gebyrer for 
mikrovirksomheder, SMV'er og 
opstartsvirksomheder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af datadelingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 
forordning.

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
dataformidlere kun forpligtes til at sende 
en anmeldelse til den udpegede kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
udbyderen har sit hovedsæde, eller hvor 
dennes retlige repræsentant er etableret. En 
sådan anmeldelse bør blot bestå i en 
erklæring om, at udbyderen har til hensigt 
at udbyde sådanne tjenester, og bør kun 
suppleres med de oplysninger, der er 
fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag 25
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Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En datadelingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

(32) En dataformidlers hovedsæde i 
Unionen bør være den medlemsstat, hvor 
udbyderen har sin centrale administration i 
Unionen. Hovedsædet bør fastslås ud fra 
objektive kriterier og bør indebære en 
effektiv og faktisk udøvelse af 
ledelsesaktiviteter.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 
data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden for 
bestemte forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. Juridiske 
personer kan give tilladelse til behandling 
af andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, til en række formål, 
der ikke ligger fast på det tidspunkt, hvor 
tilladelsen gives. Registrerede enheders 

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 
data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden for 
bestemte forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. Juridiske 
personer kan give tilladelse til behandling 
af andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, til en række formål, 
der ikke ligger fast på det tidspunkt, hvor 
tilladelsen gives. Den frivillige 
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frivillige overholdelse af et sæt krav bør 
skabe tillid til, at de data, der stilles til 
rådighed til altruistiske formål, tjener et 
almennyttigt formål. Tilliden bør navnlig 
være en følge af, at de registrerede enheder 
er etableret i Unionen, samt af kravet om, 
at de har nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed.

registrering som "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i 
Unionen", og sådanne registrerede 
enheders overholdelse af et sæt krav bør 
skabe tillid til, at de data, der stilles til 
rådighed til altruistiske formål, 
udelukkende tjener et almennyttigt formål, 
og bør sikre, at anvendelsen af sådanne 
data er i nøje overensstemmelse med det 
formål, som der blev givet samtykke eller 
tilladelse til. Tilliden bør navnlig være en 
følge af, at de registrerede enheder er 
etableret i Unionen, samt af kravet om, at 
de har nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Sådanne garantier bør 
omfatte anvendelsen af de rettigheder, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2020/18281a for 
overtrædelser af denne forordning, og bør 
sikre, at retlige enheder ikke anvender 
vildledende markedsføringspraksisser til 
at anmode om datadonationer. Desuden 
bør der indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger såsom 
mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed. Uden at det berører 
forordning (EU) 2016/679, bør 
dataformidlere desuden kompensere 
dataindehavere i tilfælde af tab af data.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2020/1828 af 25. november 
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2020 om adgang til anlæggelse af 
gruppesøgsmål til beskyttelse af 
forbrugernes kollektive interesser og om 
ophævelse af direktiv 2009/22/EF (EUT 
L 409 af 4.12.2020, s. 1).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen".

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen". Enheden bør 
anvende et dedikeret EU-logo eller en 
QR-kode, som linker til det europæiske 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, både online og offline. 
Målet med logoet bør være at give 
dataaltruistiske organisationer i Unionen 
en ensartet visuel identitet og bidrage til at 
øge tilliden hos registrerede personer og 
retlige enheder. Logoet bør udformes og 
præsenteres i henhold til regler, som 
fastlægges i en særskilt 
gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at skabe yderligere 
retssikkerhed i forbindelse med meddelelse 

(39) For at skabe yderligere 
retssikkerhed i forbindelse med meddelelse 
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og tilbagetrækning af samtykke, navnlig i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og statistisk anvendelse af data, der stilles 
til rådighed på et altruistisk grundlag, bør 
der udvikles en europæisk 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
brug i forbindelse med altruistisk 
datadeling. En sådan formular bør bidrage 
til at tydeliggøre for de registrerede, at 
deres oplysninger vil blive tilgået og 
anvendt i overensstemmelse med deres 
samtykke og også i fuld overensstemmelse 
med databeskyttelsesreglerne. Den kan 
også anvendes til at strømline 
virksomheders dataaltruisme og skabe en 
mekanisme, der gør det muligt for 
virksomheder at trække deres tilladelse til 
at anvende dataene tilbage. For at tage 
hensyn til særlige forhold i de enkelte 
sektorer, herunder ud fra et 
databeskyttelsesperspektiv, bør det være 
muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
forskellige sektorer.

og tilbagetrækning af samtykke, navnlig i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og statistisk anvendelse af data, der stilles 
til rådighed på et altruistisk grundlag, bør 
der udvikles en europæisk grænseflade for 
samtykke for dataaltruisme til brug i 
forbindelse med altruistisk datadeling. En 
sådan grænseflade bør bidrage til at 
tydeliggøre for de registrerede, at deres 
oplysninger vil blive tilgået og anvendt i 
overensstemmelse med deres samtykke og 
også i fuld overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne. Den kan også 
anvendes til at strømline virksomheders 
dataaltruisme og skabe en mekanisme, der 
gør det muligt for virksomheder at trække 
deres tilladelse til at anvende dataene 
tilbage. For at tage hensyn til særlige 
forhold i de enkelte sektorer, herunder ud 
fra et databeskyttelsesperspektiv, bør det 
være muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkegrænseflade for dataaltruisme til 
forskellige sektorer. Grænsefladen bør 
indeholde ajourførte oplysninger om, 
hvilken type data brugerne af den 
dataaltruistiske organisation har anvendt, 
og med hvilken hyppighed og til hvilket 
formål de anvendes.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik). Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, EU's SMV-repræsentant 
eller en repræsentant udpeget af netværket 
af SMV-repræsentanter, relevante 
dataområder og repræsentanter for 
relevante organer og kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer (f.eks. 
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Det Europæiske Datainnovationsråd. sundhed, landbrug, transport og statistik). 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd samt 
relevante standardiseringsorganer bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 
Det Europæiske Datainnovationsråd. 
Repræsentanter fra branchen, herunder 
repræsentanter for nationale, 
tværnationale eller fælles europæiske 
dataområder, SMV'er, 
forskningsorganisationer, ikkestatslige 
organisationer (NGO'er), europæiske 
arbejdsmarkedsparter samt forbruger- og 
civilsamfundsorganisationer bør inviteres 
til at deltage i rådets møder og til at 
deltage i dets arbejde. Desuden bør 
eksperter, der udnævnes i deres 
personlige egenskab, og som har 
dokumenteret viden og erfaring på de 
områder, der er omfattet af denne 
forordning, også indbydes til at deltage i 
rådets møder og til, i det omfang det er 
relevant, at deltage i dets arbejde. Rådet 
bør mødes i forskellige sammensætninger 
afhængigt af emnerne, der skal drøftes, 
og dets drøftelser og dokumenter bør 
offentliggøres.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Datainnovationsrådet bør bistå 
Kommissionen med at koordinere 
nationale praksisser og politikker 
vedrørende de emner, der er omfattet af 
denne forordning, og med at støtte 
tværsektoriel dataanvendelse ved hjælp af 
principperne i den europæiske 
interoperabilitetsramme (EIF) og gennem 
brug af standarder og specifikationer (f.eks. 
centrale glossarer44 og CEF-byggesten45), 
uden at dette berører 
standardiseringsarbejdet inden for 
specifikke sektorer eller områder. Arbejdet 

(41) Datainnovationsrådet bør bistå 
Kommissionen med at koordinere 
nationale praksisser og politikker 
vedrørende de emner, der er omfattet af 
denne forordning, og med at støtte 
tværsektoriel dataanvendelse ved hjælp af 
principperne i den europæiske 
interoperabilitetsramme (EIF) og gennem 
brug af standarder og specifikationer (f.eks. 
centrale glossarer44 og CEF-byggesten45), 
uden at dette berører 
standardiseringsarbejdet inden for 
specifikke sektorer eller områder. Arbejdet 
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med teknisk standardisering kan omfatte 
opstilling af prioriteter for udvikling af 
standarder og fastlæggelse og 
vedligeholdelse af et sæt tekniske og 
juridiske standarder for videregivelse af 
data mellem to databehandlingsmiljøer, 
som gør det muligt at organisere 
dataområder uden at gøre brug af en 
formidler. Datainnovationsrådet bør 
samarbejde med sektorspecifikke organer, 
netværk eller ekspertgrupper eller andre 
tværsektorielle organisationer, der 
beskæftiger sig med videreanvendelse af 
data. Hvad angår dataaltruisme bør 
Datainnovationsrådet bistå Kommissionen 
med at udarbejde samtykkeformularen for 
dataaltruisme i samråd med Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

med den tekniske standardisering bør 
bygge på initiativer fra branchen og 
vedrørende det indre marked, som nyder 
en stor og bred opbakning. Under 
fastlæggelsen af standarder for datadeling 
på tværs af sektorer bør der tages særligt 
hensyn til gældende standarder inden for 
den relevante sektor for at sikre 
sammenhængende standarder for 
tværsektoriel datadeling og 
interoperabilitet og for at undgå, at en 
sektor stilles bedre på bekostning af en 
anden. Herudover kan arbejdet med 
teknisk standardisering omfatte opstilling 
af prioriteter for udvikling af standarder og 
fastlæggelse og vedligeholdelse af et sæt 
tekniske og juridiske standarder for 
videregivelse af data mellem to 
databehandlingsmiljøer, som gør det muligt 
at organisere dataområder uden at gøre 
brug af en formidler. Datainnovationsrådet 
bør samarbejde med sektorspecifikke 
organer, netværk eller ekspertgrupper eller 
andre tværsektorielle organisationer, der 
beskæftiger sig med videreanvendelse af 
data. Hvad angår dataaltruisme bør 
Datainnovationsrådet bistå Kommissionen 
med at udarbejde samtykkeformularen for 
dataaltruisme i samråd med Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd.

__________________ __________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Kommissionen bør sikre 
sammenhæng mellem dette råd og andre 
organer på EU-niveau, som er etableret i 
henhold til anden lovgivning om 
relaterede emner, navnlig retsakter om 
data og kunstig intelligens. Ud over de 
formål, der er fastsat i denne forordning, 
bør rådet derfor også levere rådgivning og 
vejledning til Kommissionen vedrørende 
de formål, som er fastsat i forordning ... 
[om harmoniserede regler for kunstig 
intelligens (retsakten om kunstig 
intelligens) (2021/0106 (COD))].

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en anmeldelses- og tilsynsramme 
for udbud af datadelingstjenester

b) en anmeldelses- og tilsynsramme 
for udbud af dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bestemmelser med henblik på 
oprettelsen af Det Europæiske 
Datainnovationsråd og dets opgaver med 
henblik på denne forordning.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter eller national lovgivning om 
adgang til eller videreanvendelse af 
bestemte kategorier af data eller om krav i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger, herunder 
arbejdstageres personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med 
ansættelsesforhold, eller andre data end 
personoplysninger. Hvis en sektorspecifik 
EU-retsakt kræver, at offentlige 
myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-retten og national ret om 
beskyttelse af personoplysninger finder 
anvendelse på alle personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med denne 
forordning. Denne forordning berører 
ikke forordning (EU) 2016/679 og (EU) 
2018/1725 og direktiv 2002/58/EF, 
herunder tilsynsmyndighedernes 
beføjelser. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i denne forordning og 
EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger har sidstnævnte 
forrang.
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Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes kompetencer med 
hensyn til aktiviteter vedrørende offentlig 
sikkerhed, forsvar og national sikkerhed.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "dataformidlingstjeneste": 
levering af en kommerciel tjeneste med 
henblik på udveksling af, samling af eller 
handel med data, dog med undtagelse af:
a)  cloudtjenester
b) tjenester, der indsamler data fra 
dataindehavere og aggregerer, beriger 
eller omdanner dataene og udsteder licens 
til anvendelse af de deraf følgende data til 
databrugere, uden at de etablerer en 
direkte forbindelse mellem 
dataindehavere og databrugere
c) tjenester, der fokuserer på 
formidling af indhold, navnlig 
ophavsretligt beskyttet indhold
d) dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én 
dataindehaver med det formål at 
muliggøre anvendelsen af de data, 
vedkommende er i besiddelse af, samt 
platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten 
af de forbundne objekter eller enheder og 
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muliggøre tillægstjenester
e) tjenester fra udbydere af 
konsolideret løbende handelsinformation 
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i 
direktiv 2014/65/EU samt
f) tjenester fra 
kontooplysningstjenesteudbydere som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i direktiv 
(EU) 2015/2366

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) "dataformidler": en udbyder af en 
dataformidlingstjeneste, som gennem 
levering af tekniske, juridiske og andre 
tjenester skaber forbindelse mellem et 
udefineret antal dataindehavere og 
databrugere med henblik på udveksling 
af, samling af eller handel med data

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i 
artikel 4, nr. 1), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 40

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

(3a) "samtykke": samtykke som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) "den registrerede": en 
identificeret eller identificerbar fysisk 
person som defineret i artikel 4, nr. 1), i 
forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) "behandling": behandling som 
defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
tilladelse til at anvende disse oplysninger 
til kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som med 
forbehold af forordning (EU) 2016/679 og 
forordning (EU) 2018/1807 har ret til at 
anvende disse oplysninger til kommercielle 
eller ikkekommercielle formål
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) "datavidereanvender": en fysisk 
eller juridisk person, som videreanvender 
data

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "datadeling": en dataindehavers 
tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de delte data på grundlag 
af frivillige aftaler, enten direkte eller 
gennem en formidler

(7) "dataudveksling": en 
dataindehavers tilrådighedsstillelse af data 
for en databruger, baseret på 
dataindehaverens samtykke eller 
tilladelse, eller via en dataformidler med 
henblik på fælles eller enkeltvis brug af de 
delte data på grundlag af frivillige aftaler, 
enten direkte eller gennem en formidler, 
under åbne datalicenser eller 
kommercielle licenser, gratis eller mod 
betaling.
([anvendes konsekvent gennem hele 
teksten])

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) "datakooperativ": en 
organisation, der yder støtte og 
rådgivning til dens medlemmer, som er 
registrerede personer eller 
enkeltmandsvirksomheder, 
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mikrovirksomheder eller SMV'er, til at 
foretage informerede valg, før de giver 
samtykke til behandling af data, eller til at 
forhandle betingelserne for 
databehandling og datadeling

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "dataaltruisme": registrerede 
personers samtykke til behandling af 
personoplysninger, der vedrører dem, eller 
andre dataindehaveres tilladelse til, at 
andre data end personoplysninger, som de 
er i besiddelse af, anvendes uden 
modydelse med henblik på almennyttige 
formål, f.eks. videnskabelige formål eller 
for at forbedre offentlige tjenester

(10) "dataaltruisme": dataindehaveres 
frivillige deling af data uden modydelse 
ved at give registrerede personers samtykke 
til behandling af personoplysninger, der 
vedrører dem, eller andre dataindehaveres 
tilladelse til, at andre data end 
personoplysninger, som de er i besiddelse 
af, anvendes til almennyttige formål, 
defineret i henhold til EU-retten og 
national ret, hvor det er relevant, f.eks. 
videnskabelige formål eller for at forbedre 
offentlige tjenester

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler, der gør det muligt 
at videreanvende data på en sådan måde, at 
operatøren af det sikre 
databehandlingsmiljø kan fastslå og 
overvåge alle databehandlingsaktiviteter, 
herunder visning, lagring, download og 
eksport af data samt beregning af afledte 
data ved hjælp af algoritmer.

(14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler, der gør det muligt 
at videreanvende data på en sådan måde, at 
overholdelse af gældende lovgivning 
sikres, med forbehold af forordning 
(EU) 2016/679 og fortrolige 
forretningsoplysninger og statistiske 
oplysninger, eller at operatøren af det sikre 
databehandlingsmiljø kan fastslå og 
overvåge alle databehandlingsaktiviteter, 
herunder visning, lagring, download og 
eksport af data samt beregning af afledte 
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data ved hjælp af algoritmer.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beskyttelse af personoplysninger. d) beskyttelse af personoplysninger, 
for så vidt som sådanne data falder uden 
for anvendelsesområdet for direktiv 
(EU) 2019/1024.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis.

(1) Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis. Aftaler eller anden praksis, der 
begrænser videreanvendelse af data, for 
hvilke der er blevet udstedt licens, eller 
som på anden måde stilles til rådighed for 
offentlige myndigheder af en kommerciel 
dataindehaver, er ikke omfattet af denne 
artikel.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan der tildeles eneret 
til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, i det omfang 
det er nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt, der opfylder 
et almennyttigt formål.

(2) Uanset stk. 1 kan der tildeles eneret 
til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, i det omfang 
det er nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt, der opfylder 
et almennyttigt formål, der ellers ikke 
kunne være blevet opfyldt, og på 
betingelse af, at der fremlægges en 
begrundelse for, hvorfor det er et 
almennyttigt formål.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Varigheden af eneretten til 
videreanvendelse af data må ikke overstige 
tre år. Når der indgås kontrakt, skal 
varigheden af den tildelte kontrakt svare til 
eneretsperioden.

(5) Varigheden af eneretten til 
videreanvendelse af data må ikke overstige 
12 måneder med mulighed for en 
yderligere 12-måneders forlængelse, som 
skal godkendes af det kompetente organ, 
der er omhandlet i artikel 7, stk. 1. Når der 
indgås kontrakt, skal varigheden af den 
tildelte kontrakt svare til eneretsperioden.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder årsagerne til, at det er 
nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.

(6) Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder begrundelsen for, at det 
er nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
tre år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

(7) Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
to år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret har kompetence til 
at give eller nægte adgang til en eller flere 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, offentliggør 
betingelserne for tilladelsen af en sådan 
videreanvendelse. De kan i forbindelse 
med denne opgave bistås af de kompetente 
organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

(1) Offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret har kompetence til 
at give eller nægte adgang til en eller flere 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, offentliggør 
betingelserne for tilladelsen af en sådan 
videreanvendelse og proceduren for at 
anmode om en sådan videreanvendelse 
gennem det centrale informationssted, der 
er omhandlet i artikel 8. De kan i 
forbindelse med denne opgave bistås af de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Betingelserne for videreanvendelse (2) Betingelserne for videreanvendelse 
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skal være ikkediskriminerende, stå i et 
rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede med hensyn til 
kategorier af data, formål med 
videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen.

skal være gennemsigtige, lovlige, tydeligt 
anførte, ikkediskriminerende, stå i et 
rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede med hensyn til 
kategorier af data, formål med 
videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Offentlige myndigheder skal 
gennemføre passende tekniske og 
kontraktlige foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at databrugernes adgang til og 
brug af data overholder de betingelser, 
som dataindehaveren har fastsat.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Offentlige myndigheder kan kræve, 
at kun forbehandlede data 
videreanvendes, hvis formålet med en 
sådan forbehandling er at anonymisere 
eller pseudonymisere personoplysninger 
eller slette fortrolige 
forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder.

(3) Offentlige myndigheder fastsætter 
med forbehold af forordning 
(EU) 2016/679 og i overensstemmelse med 
EU-retten og national ret de betingelser, 
der er nødvendige for at bevare dataenes 
beskyttede karakter, herunder i forbindelse 
med beskæftigelse. Disse betingelser kan 
bestå af følgende krav til 
videreanvendere:

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige myndigheder kan 
pålægge krav om

udgår

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) at kun forbehandlede data 
anvendes, hvis formålet med en sådan 
forbehandling, foretaget af den offentlige 
sektor selv, er at anonymisere eller 
pseudonymisere personoplysninger eller 
slette fortrolige forretningsoplysninger, 
herunder drifts- og 
forretningshemmeligheder, eller indhold, 
der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at data tilgås og videreanvendes i et 
sikkert databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor

a) at data tilgås og videreanvendes via 
fjernadgang i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De offentlige myndigheder (5) De offentlige myndigheder 
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fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø. Den offentlige 
myndighed skal kunne kontrollere 
resultaterne af videreanvenderens 
behandling af data og forbeholde sig ret til 
at forbyde anvendelsen af resultater, der 
indeholder oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare.

fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø, herunder høje 
standarder for cybersikkerhed. Den 
offentlige myndighed skal kunne 
kontrollere metoderne til og resultaterne af 
videreanvenderens behandling af data og 
forbeholde sig ret til at forbyde 
anvendelsen af resultater, der indeholder 
oplysninger, der bringer tredjeparters 
rettigheder og interesser i fare. Med 
henblik herpå skal de offentlige 
myndigheder udstyres med de nødvendige 
menneskelige og finansielle ressourcer til 
overvågning og retshåndhævelse.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De offentlige myndigheder skal 
anvende tekniske midler til at forhindre 
videreanvendere i at identificere 
registrerede og skal kræve, at 
videreanvendere løbende vurderer 
risikoen for identifikation og 
deanonymisering, og at de foretager 
indberetning til den berørte offentlige 
myndighed, navnlig når et brud på 
datasikkerheden har resulteret i 
identificering af en person, eller når der 
er sket brud på fortroligheden, 
integriteten eller sikkerheden af data, 
uanset eventuelle 
indberetningsforpligtelser i henhold til 
EU-retten.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Hvis offentlige myndigheder stiller 
personoplysninger til rådighed for 
videreanvendelse i henhold til denne 
artikel, skal de underrette de registrerede 
om denne videreanvendelse og om deres 
rettigheder. De offentlige myndigheder 
støtter de registrerede i udøvelsen af deres 
rettigheder, herunder i forhold til andre 
videreanvendere. De kan i forbindelse 
med denne opgave bistås af de kompetente 
organer, der er omhandlet i artikel 7, 
stk. 1.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Videreanvendere, der befinder sig i 
et land uden for Unionen, med undtagelse 
af forskningsinstitutioner, der arbejder 
uden gevinst for øje, skal udpege en 
repræsentant på Unionens territorium 
med henblik på dette kapitel.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
fastsættes, at tredjelandes retlige, 
tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige 
rammer:

(9) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, som med 
forbehold af forordning (EU) 2016/679 og 
(EU) 2018/1807 giver videreanvendere 
mulighed for at foretage overførsler af 
data til et tredjeland. Disse 
gennemførelsesretsakter skal erklære, at 
tredjelandes retlige, tilsynsmæssige og 
håndhævelsesmæssige rammer:
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om overførslen af data til 
det pågældende tredjeland.

(13) Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om hensigten om at 
overføre dataene til det pågældende 
tredjeland og formålet med en sådan 
overførsel og lader relevante 
risikoanalyser indgå i underretningen.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Eventuelle gebyrer skal være 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være objektivt 
begrundede, og de må ikke begrænse 
konkurrencen.

(2) Eventuelle gebyrer skal være 
gennemsigtige, rimelige, 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være objektivt 
begrundede, og de må ikke begrænse 
konkurrencen eller hindre anvendelsen af 
dataene til almennyttige formål. 
Gebyrerne skal være 
omkostningsbaserede og dække 
udgifterne til overvågning og 
håndhævelse.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 

(4) Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
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foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål og af små og 
mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne.

foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål såsom 
videnskabelige forskningsformål og 
videreanvendelse af mikrovirksomheder, 
SMV'er og opstartsvirksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne. 
Dette kan omfatte tilladelse til 
videreanvendelse til lavere gebyrer eller 
uden beregning.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Offentlige myndigheder kan 
udforme en liste over kategorier af 
videreanvendere, der stilles data til 
rådighed til lavere gebyrer eller uden 
beregning, som skal offentliggøres 
sammen med de kriterier, der er anvendt 
ved udarbejdelsen af listen, med det 
formål at fremme en højere grad af 
videreanvendelse af data, som offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og adgang til 
disse data for en bredere vifte af 
videreanvendere i overensstemmelse med 
gældende statsstøtteregler og 
konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) teknisk støtte ved at tilvejebringe et 
sikkert databehandlingsmiljø for at give 
adgang til data med henblik på 
videreanvendelse

a) teknisk støtte ved at garantere et 
sikkert databehandlingsmiljø for at give 
adgang til data med henblik på 
videreanvendelse
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) vejledning og teknisk støtte til, 
hvordan man bedst strukturerer og lagrer 
data for at gøre data lettilgængelige, 
navnlig gennem 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
(API'er), og fremme af brugen af 
eksisterende lovgivningsmæssige og 
tekniske standarder med henblik på at 
sikre, at dataene er interoperable, 
overførbare og søgbare, under 
hensyntagen til bedste praksis for 
databehandling

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, 
der beskytter privatlivets fred for så vidt 
angår de oplysninger, der er indeholdt i de 
data, som det er tilladt at videreanvende, 
herunder teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, 
der beskytter privatlivets fred for så vidt 
angår de oplysninger, der er indeholdt i de 
data, som det er tilladt at videreanvende, 
herunder teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger og sletning af 
kommercielt fortrolig information, 
herunder forretningshemmeligheder eller 
indhold, der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder

Ændringsforslag 74
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistand til offentlige myndigheder 
med henblik på at vurdere, om de tilsagn, 
som en videreanvender har givet, er 
tilstrækkelige i henhold til artikel 5, 
stk. 10.

d) bistand til offentlige myndigheder 
med henblik på at vurdere, om de tilsagn, 
som en videreanvender har givet, er 
tilstrækkelige og overholder gældende 
regler og lovgivning i henhold til artikel 5, 
stk. 10.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelig retlig og teknisk 
kapacitet og ekspertise til at kunne 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1.

(4) Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelige økonomiske og 
menneskelige ressourcer, retlig og teknisk 
kapacitet og ekspertise til at kunne udføre 
deres opgaver på en effektiv måde og 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, således at principperne 
om databeskyttelse, privatlivets fred og 
datafortrolighed respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Senest den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen 
identiteten af de kompetente organer, der er 
udpeget i henhold til stk. 1. De meddeler 
også Kommissionen eventuelle senere 
ændringer af disse organers identitet.

(5) Senest den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] meddeler 
medlemsstaterne Kommissionen 
identiteten af de kompetente organer, der er 
udpeget i henhold til stk. 1. De meddeler 
også Kommissionen eventuelle senere 
ændringer af disse organers identitet inden 
for tre dage efter ændringen.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det centrale informationssted skal 
tilbyde et elektronisk offentligt register 
over centrale informationssteder i alle 
andre medlemsstater og skal være 
forbundet med den fælles digitale portal, 
som blev etableret med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/17241a. Det centrale 
informationssted skal ydermere tilbyde et 
søgbart elektronisk register over data, der 
er tilgængelig på nationale centrale 
informationssteder, og oplysninger om, 
hvordan man anmoder om data gennem 
disse centrale informationssteder. Det 
centrale informationssted kan udvikle 
supplerende tjenester for 
videreanvendelse af data, herunder 
information om anmodninger om 
videreanvendelse af data i henhold til 
direktiv (EU) 2019/1024.
__________________
 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 
2018 om oprettelse af en fælles digital 
portal, der giver adgang til oplysninger, 
procedurer og bistands- og 
problemløsningstjenester, og om ændring 
af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 
295 af 21.11.2018, s. 1).

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anmodninger om videreanvendelse (3) Anmodninger om videreanvendelse 
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af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, imødekommes eller afslås 
af de kompetente offentlige myndigheder 
eller de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, inden for en 
rimelig frist og under alle omstændigheder 
inden for to måneder efter datoen for 
anmodningen.

af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, imødekommes eller afslås 
af de kompetente offentlige myndigheder 
eller de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, uden unødigt 
ophold og under alle omstændigheder 
inden for to måneder efter datoen for 
anmodningen.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af datadelingstjenester Dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere, som er juridiske personer, 
og potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral dataudveksling 
eller oprettelse af platforme eller databaser, 
der muliggør udveksling eller fælles 
udnyttelse af data, samt opbygning af en 
særlig infrastruktur til sammenkobling af 
dataindehavere og databrugere

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere, som er juridiske personer, 
og potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral dataudveksling 
eller oprettelse af platforme eller databaser, 
der muliggør udveksling eller fælles brug 
af data, samt opbygning af en særlig 
infrastruktur til sammenkobling af 
dataindehavere og databrugere

Ændringsforslag 81

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

(2a) Hvis den kompetente myndighed 
omtalt i artikel 12 har bekræftet, at 
dataformidleren overholder kravene 
fastsat i artikel 10 og 11, har denne 
dataformidler ret til at omtale sig selv som 
"EU-anerkendt dataformidler" i sin 
skriftlige og mundtlige kommunikation.

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Dataformidlere skal anvende et 
dedikeret EU-logo eller en QR-kode, som 
giver et link til registeret omtalt i 
artikel 10, stk. 9, for at tilliden til 
dataformidlere, der er anerkendt i 
Unionen, og deres aktiviteter, øges. Målet 
med dette logo skal være at give 
dataformidlere i Unionen en ensartet 
visuel identitet og at bidrage til at øge 
tilliden hos dataformidlere og 
databrugere. Logoet skal udformes og 
præsenteres i henhold til regler, som 
fastlægges i en særskilt 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 29.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af udbud af 
datadelingstjenester

Anmeldelse af dataformidlere
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Enhver udbyder af 
datadelingstjenester, der har til hensigt at 
udbyde de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, skal indgive en anmeldelse 
til den kompetente myndighed, der er 
omhandlet i artikel 12.

(1) Enhver udbyder af dataformidling, 
der har til hensigt at udbyde de tjenester, 
der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal 
indgive en anmeldelse til den kompetente 
myndighed for dataformidlere, som er 
omhandlet i artikel 12 mindst ti dage, 
inden denne påbegynder sin virksomhed.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af datadelingstjenester, 
der er etableret i mere end én medlemsstat, 
for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den har sit hovedsæde.

(2) Med henblik på denne forordning 
anses en dataformidler, der er etableret i 
mere end én medlemsstat, for at høre under 
den medlemsstats jurisdiktion, hvor den 
har sit hovedsæde.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) En udbyder af 
datadelingstjenester, der ikke er etableret i 
Unionen, men udbyder de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Unionen, 
udpeger en retlig repræsentant i en af de 
medlemsstater, hvor disse tjenester 
udbydes. En udbyder anses for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant er etableret.

(3) En dataformidler, der ikke er 
etableret i Unionen, men udbyder de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, i Unionen, udpeger en retlig 
repræsentant i en af de medlemsstater, hvor 
disse tjenester udbydes. En udbyder anses 
for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den retlige repræsentant 
er etableret. Dataformidleren giver den 
retlige repræsentant de nødvendige 
ressourcer til at sikre et effektivt 
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samarbejde med de relevante nationale 
myndigheder. Med henblik på at sikre 
overholdelse af denne forordning 
bemyndiges den retlige repræsentant af 
dataformidleren til at handle på dennes 
vegne eller sammen med denne, navnlig 
når kompetente myndigheder eller 
registrerede personer og dataindehavere 
tager kontakt, i alle spørgsmål vedrørende 
de(n) leverede tjeneste(r). 
Dataformidlerens udpegelse af en retlig 
repræsentant berører ikke eventuelle 
retlige skridt mod dataformidlerne selv.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et websted med oplysninger om 
udbyderen og aktiviteterne, hvor et sådant 
findes

d) et offentligt websted med klare, 
fuldstændige og opdaterede oplysninger 
om udbyderen og en fuldstændig liste over 
dennes aktiviteter, hvor et sådant findes

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere, 
herunder ved at angive de af de i artikel 9, 
stk. 1, omhandlede tjenester, der vil blive 
leveret, samt hvordan betingelserne 
fastsat i artikel 11 er opfyldt; 

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de medlemsstater, hvor udbyderen 
har til hensigt at udbyde tjenesterne.

udgår

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Efter anmodning fra udbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for en uge en standardiseret erklæring, der 
bekræfter, at udbyderen har indgivet den i 
stk. 4 omhandlede anmeldelse.

(7) Efter anmodning fra udbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for højst en uge en standardiseret 
erklæring, der bekræfter, at udbyderen har 
indgivet den i stk. 4 omhandlede 
anmeldelse.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den kompetente myndighed 
videresender uden ophold hver anmeldelse 
elektronisk til medlemsstaternes 
kompetente nationale myndigheder.

(8) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere videresender uden ophold 
hver anmeldelse elektronisk til 
medlemsstaternes kompetente nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et register 
over udbydere af datadelingstjenester.

(9) Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et 
offentligt register over alle dataformidlere 
i Unionen.
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester.

(10) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere kan opkræve gebyrer. 
Sådanne gebyrer skal være gennemsigtige, 
stå i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester. 
Den kompetente myndighed for 
dataformidlere kan beslutte at indføre 
lavere eller ingen gebyrer for 
mikrovirksomheder, SMV’er  og 
opstartsvirksomheder.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis en udbyder af 
datadelingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen.

(11) Hvis en dataformidler indstiller 
sine aktiviteter, underretter den inden for 
15 dage den relevante kompetente 
myndighed for dataformidlere, der er 
fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. Den 
kompetente myndighed videresender uden 
ophold hver underretning elektronisk til de 
nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen.

Ændringsforslag 95
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Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for at udbyde 
datadelingstjenester

Betingelser for at udbyde 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud af datadelingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Udbud af dataformidlingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og datadelingstjenester 
skal placeres i en særskilt retlig enhed

(1) dataformidleren må kun anvende 
de data, som den udbyder tjenester for, i 
forbindelse med de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1; Disse 
dataformidlingstjenester skal placeres i en 
særskilt retlig enhed

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) de metadata, der indsamles i 
forbindelse med leveringen af 
datadelingstjenesten, må kun anvendes til 
udvikling af denne tjeneste

(2) de metadata, der indsamles i 
forbindelse med leveringen af 
dataformidlingstjenesten, må kun 
anvendes til udvikling af denne tjeneste og 
skal, når det er muligt, gøres tilgængelig 
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for dataindehaverne på anmodning

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) udbyderen skal sikre, at proceduren 
for adgang til vedkommendes tjeneste er 
retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for både 
dataindehavere og databrugere, herunder 
med hensyn til priser

(3) dataformidleren skal sikre, at 
proceduren for adgang til vedkommendes 
tjeneste er retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for dataindehavere og 
databrugere, herunder med hensyn til priser 
samt vilkår og betingelser for leveringen 
tjenesten

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 
internationale eller europæiske 
datastandarder

(4) dataformidleren skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 
internationale eller europæiske 
datastandarder

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) dataformidleren kan tilbyde 
dataindehavere eller databrugere 



PE691.139v04-00 198/421 RR\1237015DA.docx

DA

yderligere specifikke tjenester, der kan 
lette udvekslingen af data, og værktøjer, 
der kan analysere, aggregere og forbedre 
kvaliteten eller konverteringen af dataene. 
Disse værktøjer må kun anvendes efter 
udtrykkelig anmodning eller godkendelse 
fra dataindehaveren, og 
tredjepartsværktøjer, der tilbydes i den 
forbindelse, må ikke anvende data til 
andre formål end dem, dataindehaveren 
anmoder om eller godkender

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) dataformidleren træffer rimelige 
foranstaltninger for at sikre 
interoperabilitet med andre 
dataformidlere ved hjælp af almindeligt 
anvendte, formelle eller uformelle åbne 
standarder i den sektor, hvor 
dataformidleren virker, og træffer 
rimelige foranstaltninger for at sikre 
interoperabilitet inden for og på tværs af 
sektorer for at lette dataudvekslingen

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) udbyderen skal indføre procedurer, 
der skal forhindre svigagtig praksis og 
misbrug i forbindelse med adgangen til 
data, når brugere ønsker adgang gennem 
udbyderens tjenester

(5) dataformidleren skal indføre 
procedurer, der skal påvise, afbøde og 
forhindre svigagtig praksis og misbrug i 
forbindelse med adgangen til data, når 
brugere ønsker adgang gennem udbyderens 
tjenester

Ændringsforslag 104
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige garantier for, at 
dataindehavere og databrugere kan få 
adgang til deres data i tilfælde af insolvens

(6) dataformidleren skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige og effektive 
garantier for, at dataindehavere og 
databrugere kan få adgang til at slette eller 
generhverve deres data i tilfælde af 
udbyderens insolvens

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) udbyderen skal træffe passende 
tekniske, retlige og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, som er ulovlig i 
henhold til EU-retten

(7) dataformidleren skal træffe 
passende tekniske, retlige og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
forhindre overførsel af eller adgang til 
andre data end personoplysninger, som er 
ulovlig i henhold til EU-retten

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) udbyderen skal træffe 
foranstaltninger til at sikre et højt 
sikkerhedsniveau for lagring og 
videregivelse af andre data end 
personoplysninger

(8) dataformidleren skal træffe 
foranstaltninger til at sikre et højt 
sikkerhedsniveau, herunder de nyeste 
standarder for cybersikkerhed, for lagring 
og videregivelse af andre data end 
personoplysninger

Ændringsforslag 107
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) udbyderen skal indføre procedurer, 
der sikrer, at Unionens og nationale 
konkurrenceregler overholdes

(9) dataformidleren skal indføre 
procedurer, der sikrer, at Unionens og den 
nationale lovgivning, herunder 
databeskyttelses-, konkurrence- og 
forbrugerbeskyttelsesregler, overholdes

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) udbyderen af tjenester til 
registrerede skal handle i de registreredes 
bedste interesse og gøre det lettere for dem 
at udøve deres rettigheder, navnlig ved at 
rådgive de registrerede om mulige 
dataanvendelser og de standardvilkår og -
betingelser, der knytter sig til sådanne 
anvendelser

(10) dataformidleren, der udbyder 
tjenester til registrerede skal handle i de 
registreredes bedste interesse og gøre det 
lettere for dem at udøve deres rettigheder, 
navnlig ved at rådgive på en klar og 
forståelige måde de registrerede om 
mulige dataanvendelser og de 
standardvilkår og -betingelser, der knytter 
sig til sådanne anvendelser, og om, 
hvordan samtykke og tilladelser kan 
trækkes tilbage

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) hvis en udbyder stiller værktøjer til 
rådighed til at indhente samtykke fra 
registrerede eller tilladelser til at behandle 
data, der stilles til rådighed af juridiske 
personer, angiver udbyderen den eller de 
jurisdiktioner, hvor dataanvendelsen efter 
planen skal finde sted.

(11) hvis en dataformidler stiller 
værktøjer til rådighed til at indhente 
samtykke fra registrerede eller tilladelser til 
at behandle data, der stilles til rådighed af 
dataindehavere, angiver udbyderen den 
eller de jurisdiktioner uden for Unionen, 
hvor dataanvendelsen efter planen skal 
finde sted og stiller værktøjer til rådighed 
for registrerede til at trække samtykket 
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tilbage og værktøjer til rådighed for 
dataindehavere til at trække tilladelser til 
at behandle data tilbage på et hvilket som 
helst tidspunkt.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder Kompetente myndigheder for 
dataformidlere

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver medlemsstat udpeger på sit 
område en eller flere myndigheder, der har 
kompetence til at udføre de opgaver, der er 
forbundet med anmeldelsesrammen, og 
meddeler senest den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] Kommissionen 
identiteten på disse udpegede 
myndigheder. Den skal ligeledes meddele 
Kommissionen enhver senere ændring.

(1) Hver medlemsstat udpeger på sit 
område en eller flere myndigheder, der har 
kompetence til at udføre de opgaver, der er 
forbundet med anmeldelsesrammen for 
dataformidlere, og meddeler senest den 
[datoen for denne forordnings anvendelse] 
Kommissionen identiteten på disse 
udpegede myndigheder. Den skal ligeledes 
meddele Kommissionen enhver senere 
ændring.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De udpegede kompetente 
myndigheder skal overholde artikel 23.

(2) De udpegede kompetente 
myndigheder for dataformidlere skal 
overholde artikel 23.
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De udpegede kompetente 
myndigheder, 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver i forbindelse 
med udbydere af datadelingstjenester.

(3) De udpegede kompetente 
myndigheders beføjelser berører ikke 
forordning (EU) 2016/679 og de 
beføjelser, der tillægges 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder. Disse myndigheder 
udveksler de oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, og samarbejder med henblik på 
håndhævelsen af reglerne i denne 
forordning for så vidt angår 
dataformidlere..

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at 
bestemmelserne i dette kapitel overholdes.

(1) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere overvåger og fører tilsyn 
med, at bestemmelserne i dette kapitel 
overholdes.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode udbydere af 
datadelingstjenester om alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 

(2) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere har beføjelse til at anmode 
dataformidlere eller deres retlige 
repræsentant om alle de oplysninger, der 
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kontrollere, at kravene i artikel 10 og 11 
overholdes. Enhver anmodning om 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver, og være begrundet.

er nødvendige for at kontrollere, at kravene 
i dette kapitel overholdes. Enhver 
anmodning om oplysninger skal stå i et 
rimeligt forhold til, hvad opgaven kræver, 
og være begrundet.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en udbyder af 
datadelingstjenester ikke opfylder et eller 
flere af kravene i artikel 10 eller 11, 
underretter den pågældende udbyder herom 
og giver denne mulighed for at fremføre 
sine synspunkter inden for en rimelig frist.

(3) Hvis den kompetente myndighed 
for dataformidlere konstaterer, at en 
dataformidler ikke opfylder et eller flere af 
kravene i artikel 10 eller 11, underretter 
den pågældende dataformidler herom og 
giver denne mulighed for at fremføre sine 
synspunkter uden unødigt ophold og inden 
for senest 10 dage.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I den forbindelse skal de 
kompetente myndigheder, hvis det er 
relevant, kunne:

(4) Den kompetente myndighed for 
dataformidlere har beføjelse til at kræve, at 
overtrædelsen, jf. stk. 3, ophører 
øjeblikkeligt eller inden for 10 dage og 
træffer passende og effektive 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I den forbindelse skal de 
kompetente myndigheder, hvis det er 
relevant, kunne:

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, herunder periodiske sanktioner 
med tilbagevirkende kraft

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, herunder periodiske sanktioner 
og sanktioner med tilbagevirkende kraft

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kræve, at leveringen af 
datadelingstjenesten ophører eller udsættes.

b) kræve, at leveringen af 
dataformidlingstjenesten ophører eller 
udsættes og bede Kommissionen fjerne 
dataformidleren fra registeret over 
dataformidlere, når den har beordret 
tjenestens ophør.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De kompetente myndigheder 
meddeler uden ophold den pågældende 
enhed de foranstaltninger, der er indført i 
henhold til stk. 4, og begrundelserne herfor 
og fastsætter en rimelig frist, inden for 
hvilken enheden skal overholde 
foranstaltningerne.

(5) De kompetente myndigheder for 
dataformidlere meddeler uden ophold den 
pågældende enhed de foranstaltninger, der 
er indført i henhold til stk. 4, og 
begrundelserne herfor og fastsætter en 
rimelig frist, som under ingen 
omstændigheder må overskride 30 dage, 
inden for hvilken enheden skal overholde 
foranstaltningerne.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis en 
datadelingstjenesteudbyders hovedsæde 
eller retlige repræsentant befinder sig i en 
medlemsstat, men den udbyder tjenester i 
andre medlemsstater, samarbejder den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor hovedsædet eller den retlige 
repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

(6) Hvis en dataformidlers hovedsæde 
eller retlige repræsentant befinder sig i en 
medlemsstat, men den udbyder tjenester i 
andre medlemsstater, samarbejder den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor hovedsædet eller den retlige 
repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde skal 
omfatte, men ikke være begrænset til, 
udveksling af oplysninger mellem de 
berørte kompetente myndigheder og 
begrundede anmodninger om at 
gennemføre de foranstaltninger, der er 
omhandlet i nærværende artikel.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
enheder uden fortjeneste for øje, hvis 
aktiviteter udelukkende består i at indsamle 
data til almennyttige formål, som fysiske 
eller juridiske personer stiller til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme.

Dette kapitel finder ikke anvendelse på:

 

a)  offentlige myndigheder, der 
tilbyder datadelingstjenester på et ikke-
kommercielt grundlag
b) enheder uden fortjeneste for øje, 
hvis aktiviteter udelukkende består i at 
indsamle data til almennyttige formål, som 
fysiske eller juridiske personer stiller til 
rådighed på grundlag af dataaltruisme

Ændringsforslag 123
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, fører et 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

(1) Hver kompetent myndighed til 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer, der er udpeget i henhold til 
artikel 20, fører et offentligt register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen fører et EU-register 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

(2) Kommissionen fører et offentligt 
EU-register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) En enhed, der er opført i registret i 
overensstemmelse med artikel 16, kan i sin 
skriftlige og mundtlige kommunikation 
henvise til sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i Unionen".

(3) En enhed, der er opført i registret i 
overensstemmelse med artikel 16, kan i sin 
skriftlige og mundtlige kommunikation 
henvise til sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i Unionen". 
Enheden anvender et dedikeret EU-logo 
eller en QR-kode, som linker til det 
europæiske register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, både 
online og offline. Målet med dette logo 
skal være at give dataaltruistiske 
organisationer i Unionen en ensartet 
visuel identitet og bidrage til at øge 
tilliden hos registrerede personer og 
retlige enheder. Logoet skal udformes og 
præsenteres i henhold til regler, som 
fastlægges i en særskilt 
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gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 29, stk. 2.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne kan etablere 
nationale politikker for dataaltruisme og 
gennemføre de organisatoriske og 
tekniske foranstaltninger, der er 
nødvendige for at give mulighed for 
dataaltruisme. Disse nationale politikker 
kan først og fremmest støtte de 
registrerede i frivilligt at gøre 
personoplysninger i det offentliges 
besiddelse, som er relateret til dem, 
tilgængelige for dataaltruisme.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det Europæiske 
Datainnovationsråd bidrager med 
vejledning og støtte til udviklingen af en 
sammenhængende praksis på tværs af 
hele EU.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være en retlig enhed, der er oprettet 
med henblik på at opfylde almennyttige 

a) være en retlig enhed, der er oprettet 
med henblik på at opfylde almennyttige 
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formål formål, i overensstemmelse med EU-
traktaterne og national lovgivning

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være uafhængig af enheder, der drives med 
fortjeneste for øje

b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være fuldstændig uafhængig, både med 
hensyn til selve organisationen og med 
hensyn til dens personale, af relevante 
enheder, som er involveret i indsamling, 
behandling og opbevaring af data, og der 
drives med fortjeneste for øje

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dokumentere faglig ekspertise i 
databehandlingsaktiviteter i 
overensstemmelse med relevant EU-ret og 
national ret samt opfylde tekniske, 
operationelle og organisatoriske krav til 
anvendelsen af databeskyttelsesstandarder 
og udøvelsen af registreredes rettigheder, 
herunder retten til at overføre data

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registration Registrering af anerkendte dataaltruistiske 
organisationer
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhedens vigtigste indtægtskilder d) enhedens indtægtskilder

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de almennyttige formål, som den 
agter at fremme i forbindelse med 
indsamlingen af data

h) de almennyttige formål, som den 
agter at fremme

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed finder, at 
enheden opfylder kravene i artikel 16, 
optager den kompetente myndighed senest 
tolv uger efter ansøgningsdatoen enheden i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

(5) Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed for 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer finder, at enheden opfylder 
kravene i artikel 16, optager den 
kompetente myndighed senest tolv uger 
efter ansøgningsdatoen enheden i registret 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 135
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), 
offentliggøres i det nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

(6) De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), 
offentliggøres både i det nationale og EU's 
offentlige register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, meddeler den kompetente 
myndighed enhver ændring af de 
oplysninger, der er indgivet i henhold til 
stk. 4, senest 14 kalenderdage efter den 
dag, hvor ændringen finder sted.

(7) Alle enheder, der er opført i det 
offentlige register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, underretter 
den kompetente myndighed for 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer om enhver ændring af de 
oplysninger, der er indgivet i henhold til 
stk. 4, senest 14 kalenderdage efter den 
dag, hvor ændringen finder sted. Den 
kompetente myndighed informerer 
Kommissionen elektronisk og uden 
unødig forsinkelse om alle foretagne 
ændringer.

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige og nøjagtige registre over:

(1) Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige, forståelige og nøjagtige 
registre over:
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Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fysiske eller juridiske personer, 
der har fået mulighed for at behandle data, 
som den pågældende enhed er i besiddelse 
af

a) alle fysiske eller juridiske personer, 
der har fået mulighed for at behandle data, 
som den pågældende enhed er i besiddelse 
af, og deres kontaktoplysninger

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, udarbejder og indgiver en 
årlig aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed, der som minimum 
skal indeholde følgende:

(2) Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, udarbejder og indgiver en 
årlig aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed for registrering af 
dataaltruistiske organisationer, der som 
minimum skal indeholde følgende:

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Enhver enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, underretter 
dataindehaverne:

(1) Enhver enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, underretter 
dataindehaverne, herunder registrerede, 
på en klar og forståelig måde og forud for 
enhver behandling af deres data:

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger 
behandler dens data, på en letforståelig 
måde

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den registrerede giver samtykke, og 
for hvilke organisationen tillader, at en 
databruger behandler dens data, på en 
letforståelig måde

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) om de rettigheder, som den 
registrerede kan anvende med hensyn til 
behandling af deres personoplysninger

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuel behandling uden for 
Unionen.

b) om enhver behandling uden for 
Unionen, herunder den enhed, som 
behandlingen foretages af, eventuelle 
tilknyttede risici samt stedet for 
databehandlingen.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen.

(2) Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen, og sikre, at der ikke 
anvendes vildledende 
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markedsføringspraksis til at anmode om 
udlevering af data.

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Competent authorities for registration Kompetente myndigheder for registrering 
af dataaltruistiske organisationer

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer og for 
overvågningen af, at kravene i dette kapitel 
overholdes. De udpegede kompetente 
myndigheder skal opfylde kravene i 
artikel 23.

(1) Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer og for 
overvågningen af, at kravene i dette kapitel 
overholdes. De udpegede kompetente 
myndigheder for registrering af 
dataaltruistiske organisationer skal 
opfylde kravene i artikel 23.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den kompetente myndighed 
varetager sine opgaver i samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 

(3) Den kompetente myndighed for 
registrering af dataaltruistiske 
organisationer varetager sine opgaver i 
samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
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forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning, og 
efterkommer denne udtalelse eller 
afgørelse.

medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 
forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning, og 
efterkommer denne udtalelse eller 
afgørelse.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, overholder 
betingelserne i dette kapitel.

(1) Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 
der er opført i det offentlige register over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
overholder betingelserne i dette kapitel.

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en enhed ikke opfylder et 
eller flere af kravene i nærværende kapitel, 
underretter den enheden herom og giver 
den mulighed for at fremføre sine 
synspunkter inden for en rimelig frist.

(3) Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en enhed ikke opfylder et 
eller flere af kravene i nærværende kapitel, 
underretter den enheden herom uden 
unødigt ophold og giver den mulighed for 
at fremføre sine synspunkter inden for 20 
dage.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes.

(4) Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende og 
effektive foranstaltninger, der står i et 
rimeligt forhold til formålet, for at sikre, at 
kravene overholdes.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slettes den fra registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

b) slettes den fra det nationale 
register og EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis en enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant i en medlemsstat, men 
er aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
tilsynsforanstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

(6) Hvis en enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant i en medlemsstat, men 
er aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde skal 
omfatte, men ikke være begrænset til, 
udveksling af oplysninger mellem de 
berørte kompetente myndigheder og 
begrundede anmodninger om at 
gennemføre de overvågnende  
foranstaltninger, der er omhandlet i 
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nærværende artikel.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme

Europæisk samtykkegrænseflade for 
dataaltruisme

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme. Formularen skal gøre det 
muligt at indhente samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, stk. 
2.

(1) For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkegrænseflade for 
dataaltruisme af en høring af det Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Grænsefladen skal gøre det muligt at 
indhente og tilbagekalde et frit og 
informeret samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, stk. 
2.

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den europæiske samtykkeformular 
for dataaltruisme skal følge en modulær 
tilgang, der gør det muligt at tilpasse den til 
specifikke sektorer og forskellige formål.

(2) Den europæiske 
samtykkegrænseflade for dataaltruisme 
skal følge en modulær tilgang, der gør det 
muligt at tilpasse den til specifikke sektorer 
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og forskellige formål.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis der anvendes 
personoplysninger, skal den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme sikre, 
at de registrerede i overensstemmelse med 
kravene i forordning (EU) 2016/679 kan 
give samtykke til en bestemt 
databehandlingsaktivitet og trække deres 
samtykke tilbage.

(3) Hvis der anvendes 
personoplysninger, skal den europæiske 
samtykkegrænseflade for dataaltruisme 
sikre, at de registrerede i overensstemmelse 
med kravene i forordning (EU) 2016/679 
kan give samtykke til en bestemt 
databehandlingsaktivitet og trække deres 
samtykke tilbage. Grænsefladen skal 
indeholde ajourførte oplysninger om, 
hvilken type data brugerne af den 
dataaltruistiske organisation har anvendt, 
med hvilken hyppighed og til hvilket 
formål.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Formularen skal foreligge i et 
almindeligt læsbart format, der kan trykkes 
på papir, samt i elektronisk, maskinlæsbar 
form.

(4) Grænsefladen skal indeholde en 
samtykkeformular, der skal foreligge på 
alle officielle sprog i Unionens 
institutioner i et almindeligt læsbart 
format, der kan trykkes på papir, samt i 
elektronisk, maskinlæsbar form.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De kompetente myndigheder, der er (1) De kompetente myndigheder, der er 
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udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle 
datadelingstjenesteudbydere eller enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle dataformidlere eller 
enheder, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer. 
Opgaver for de kompetente myndigheder, 
der er udpeget i henhold til artikel 12 og 
20, kan varetages af samme enhed. 
Medlemsstaterne kan enten etablere en 
eller flere nye enheder eller gøre brug af 
eksisterende enheder.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den øverste ledelse og det 
personale, der er ansvarligt for at udføre de 
relevante opgaver for den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i nærværende 
forordning, må ikke være konstruktør, 
fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, 
bruger eller reparatør af de tjenester, som 
de vurderer, eller repræsentant eller 
bemyndiget repræsentant for nogen af disse 
parter. Dette udelukker ikke, at de 
anvender evaluerede tjenester, der er 
nødvendige for den kompetente 
myndigheds aktiviteter, eller anvender 
sådanne tjenester til personlige formål.

(3) Den øverste ledelse og det 
personale, der er ansvarligt for at udføre de 
relevante opgaver for den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i nærværende 
forordning, skal ikke være konstruktør, 
fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, 
bruger eller reparatør af de tjenester, som 
de vurderer, skal ikke være repræsentant 
eller bemyndiget repræsentant for nogen af 
disse parter, eller som har repræsenteret 
dem inden for de seneste to år. Dette 
udelukker ikke, at de anvender evaluerede 
tjenester, der er nødvendige for den 
kompetente myndigheds aktiviteter, eller 
anvender sådanne tjenester til personlige 
formål.

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De kompetente myndigheder skal 
råde over tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer til at udføre de 

(5) De kompetente myndigheder skal 
råde over tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer og teknisk og 



RR\1237015DA.docx 219/421 PE691.139v04-00

DA

opgaver, de pålægges, herunder den 
nødvendige tekniske viden og de 
nødvendige ressourcer.

juridisk ekspertise til at udføre de opgaver, 
de pålægges, herunder den nødvendige 
tekniske viden og de nødvendige 
ressourcer.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) En medlemsstats kompetente 
myndigheder giver efter begrundet 
anmodning Kommissionen og andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
de oplysninger, der er nødvendige for, at 
disse kan udføre deres opgaver i henhold til 
denne forordning. Hvis en national 
kompetent myndighed anser de 
oplysninger, der anmodes om, for at være 
fortrolige i overensstemmelse med EU-
regler og nationale regler om 
forretningshemmeligheder og 
tavshedspligt, sikrer Kommissionen og alle 
andre berørte kompetente myndigheder en 
sådan fortrolighed.

(6) En medlemsstats kompetente 
myndigheder giver efter begrundet 
anmodning og uden unødigt ophold 
Kommissionen og andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder de oplysninger, 
der er nødvendige for, at disse kan udføre 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning. Hvis en national kompetent 
myndighed anser de oplysninger, der 
anmodes om, for at være fortrolige i 
overensstemmelse med EU-regler og 
nationale regler om 
forretningshemmeligheder og 
tavshedspligt, sikrer Kommissionen og alle 
andre berørte kompetente myndigheder en 
sådan fortrolighed.

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne aflægger 
regelmæssigt rapport til Kommissionen og 
Det Europæiske Databeskyttelsesråd om 
de aktiviteter, som de kompetente 
myndigheder udfører i henhold til denne 
forordning. Kommissionen og 
datainnovationsrådet informeres navnlig 
om de finansielle og menneskelige 
ressourcer, der afsættes til aktiviteterne i 
henhold til denne forordning.
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Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

(1) Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
dataformidler eller en enhed, der er opført 
i registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer vedrørende et hvilket som 
helst anliggende, der vedrører denne 
forordning.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den myndighed, som klagen er 
indgivet til, underretter klageren om 
forløbet af sagen og om den trufne 
afgørelse samt om retten til effektive 
retsmidler som fastsat i artikel 25.

(2) Den myndighed, som klagen er 
indgivet til, underretter i god tid og på en 
klar og tydelig måde klageren om forløbet 
af sagen og om den trufne afgørelse samt 
om retten til effektive retsmidler inden for 
højst 30 dage og som fastsat i artikel 25.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
datadelingstjenesteudbydere og 
overvågning af enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
dataformidlere og overvågning af enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.
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organisationer.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Rettighederne fastlagt i direktiv 
(EU) 2020/1828 skal finde anvendelse i 
tilfælde af overtrædelser af denne 
forordning.

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for 
kompetente myndigheder i alle 
medlemsstaterne, Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, Kommissionen, 
relevante dataområder og andre 
repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer.

(1) Kommissionen nedsætter Det 
Europæiske Datainnovationsråd ("rådet"), i 
form af en ekspertgruppe bestående af 
repræsentanter for følgende grupper:

a) de kompetente myndigheder i alle 
medlemsstaterne

b) Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd

c) Kommissionen

d) de relevante dataområder

e) EU's SMV-repræsentant eller en 
repræsentant udpeget af netværket af 
SMV-repræsentanter
f) standardiseringsorganisationer
g) Den Europæiske Unions Agentur 
for Cybersikkerhed
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h) andre repræsentanter for relevante 
agenturer og kompetente myndigheder i 
specifikke sektorer.

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Interessenter og relevante 
tredjeparter kan indbydes til at deltage i 
rådets møder og til at deltage i dets arbejde.

(2) Interessenter og relevante 
tredjeparter kan indbydes til at deltage i 
rådets møder og til at deltage i dets arbejde, 
herunder:
i) eksperter, der repræsenterer 
relevante private interessenter og 
erhvervssektorer, der repræsenterer 
relevante industrier, herunder 
repræsentanter for nationale, 
tværnationale eller fælles europæiske 
dataområder, SMV'er, 
forskningsorganisationer, NGO'er, 
europæiske arbejdsmarkedsparter og 
forbrugerorganisationer og 
civilsamfundsorganisationer
ii) eksperter, der udnævnes i deres 
personlige egenskab, med dokumenteret 
viden og erfaring på de områder, der er 
omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen leder rådets møder. (3) Kommissionen leder rådets møder, 
som kan gennemføres med forskellige 
sammensætninger afhængigt af de emner, 
der skal drøftes.

Ændringsforslag 170
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Rådet udfører sine opgaver i 
overensstemmelse med 
gennemsigtighedsprincippet. Følgelig 
offentliggøres rådets drøftelser og 
dokumenter og skal, hvor det er relevant, 
indeholde et sammendrag af input fra 
interessenter.

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets opgaver Det Europæiske Datainnovationsråds 
opgaver

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet har til opgave at: 1. Det Europæiske 
Datainnovationsråd har følgende opgaver:

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) rådgive medlemsstaterne og 
Kommissionen om behovet for at etablere 
harmoniserede vilkår for 
videreanvendelse af data, som offentlige 
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myndigheder i hele det indre marked er i 
besiddelse af, som omtalt i artikel 3, stk. 1, 
samt støtte de kompetente myndigheder og 
sikre koordinering og udveksling af bedste 
praksis

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
datadelingstjenester

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for dataformidlere og 
dataaltruistiske organisationer

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
konsekvente retningslinjer for 
cybersikkerhedskrav med henblik på 
udveksling og lagring af data; i denne 
henseende sigte mod konsekvent at leve 
op til de seneste tekniske standarder inden 
for cybersikkerhed

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistå Kommissionen med at 
forbedre datainteroperabilitet og 

d) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med håndteringen af den 
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datadelingstjenester mellem forskellige 
sektorer og områder på grundlag af 
eksisterende europæiske, internationale 
eller nationale standarder

skadelige fragmentering af det indre 
marked og dataøkonomien ved at forbedre 
datainteroperabiliteten på tværs af grænser 
og sektorer på grundlag af eksisterende 
europæiske, internationale eller nationale 
standarder og med et mål om at skabe et 
fælles europæisk dataområde

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for 
datadelingstjenesteudbydere og 
registrering og overvågning af anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for dataformidlere 
og registrering og overvågning af 
anerkendte dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne med hensyn til reglerne 
for sanktioner fastlagt af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 31 og udstikke 
retningslinjer for bedste praksis 
vedrørende indførelsen af disse regler og 
håndhævelsen af sanktionerne i hele 
Unionen samt rådgive Kommissionen om 
behovet for at tilpasse denne forordning 
på baggrund af harmoniseringen af 
reglerne for sanktioner omtalt i artikel 31
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Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) rådgive Kommissionen i 
forbindelse med beslutningen om at 
vedtage gennemførelsesretsakter som 
omtalt i artikel 5, stk. 9, og fremme 
samarbejdet mellem de nationale 
kompetente myndigheder om anvendelsen 
af artikel 30

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) rådgive og bistå Kommissionen i 
bilaterale, plurilaterale eller multilaterale 
diskussioner med tredjelande med henblik 
på at minimere den skadelige 
fragmentering af de globale digitale 
markeder ved at presse på for at opnå 
fælles standarder og fremme 
dataudveksling mellem betroede lande på 
globalt niveau og med et mål om at 
forbedre de lovgivningsmæssige rammer 
for andre data end personoplysninger

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) yde ekspertise, fremsætte 
henstillinger og yde rådgivning til 
Kommissionen om det eventuelle behov 
for at ændre denne forordning eller 
relaterede EU-lovgivninger, såsom 
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direktiv (EU) 2019/1024.

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) årligt indberette den procentdel af 
de data, der er blevet delt i henhold til 
denne forordning, der behandles i og 
uden for Unionen.

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Rådet skal udvikle henstillinger 
med henblik på at sire konsekvens mellem 
de kompetente myndigheders praksis og 
udarbejder udkast til udtalelser om status 
for anvendelsen af forordningen i 
medlemsstaterne. Såfremt der påvises en 
inkonsekvent praksis, der vil kunne føre 
til fragmentering af det indre marked, 
udarbejder rådet udkast til afgørelser, 
som fremsendes til  Kommissionen. 
Sådanne afgørelser kan anbefale 
medlemsstaterne at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre en konsekvent 
praksis og forhindre 
markedsfragmentering.

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Rådets rolle er at understøtte 
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anvendelsen af målene fastlagt i 
forordning ...[om fastsættelse af 
harmoniserede regler om kunstig 
intelligens (forordningen om kunstig 
intelligens) (2021/0106(COD))] og at 
rådgive og bistå Kommissionen med 
henblik på at:
a) bidrage til et effektivt samarbejde 
mellem de nationale tilsynsmyndigheder 
og Kommissionen med hensyn til 
anliggender, der dækkes af forordning 
...[forordningen om kunstig intelligens]
b) koordinere og bistå 
Kommissionen, nationale 
tilsynsmyndigheder og andre kompetente 
myndigheder med vejledning og analyse i 
forbindelse med nye problemstillinger i 
hele det indre marked med hensyn til 
anliggender, der dækkes af forordning 
...[forordningen om kunstig intelligens]
c) bistå de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen 
med at sikre en konsekvent anvendelse af 
forordning [forordningen om kunstig 
intelligens].

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffer alt 
efter omstændighederne alle rimelige 
tekniske, juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 

(1) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, dataformidleren eller 
enheden, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
træffer alt efter omstændighederne alle 
rimelige tekniske, juridiske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
forhindre overførsel af eller adgang til 
andre data end personoplysninger, der er 
lagret i Unionen, hvis en sådan overførsel 
eller adgang er i strid med EU-retten eller 



RR\1237015DA.docx 229/421 PE691.139v04-00

DA

strid med EU-retten eller den relevante 
medlemsstats lovgivning, medmindre 
overførslen eller adgangen er i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

den relevante medlemsstats lovgivning, 
uden at dette berører stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

(3) Hvis en sådan international aftale 
ikke findes, gælder, at hvis en offentlig 
myndighed, en fysisk eller juridisk person, 
som har fået tildelt ret til at videreanvende 
data i henhold til kapitel 2, en 
dataformidler eller en enhed, der er opført 
i registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, er adressat for en afgørelse 
truffet af en domstol eller en administrativ 
myndighed i et tredjeland om at overføre 
andre data end personoplysninger, der er 
lagret i Unionen, eller give adgang til disse, 
og hvis overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelsens adressat skal anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt.

Afgørelsens adressat kan anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt. De 
relevante kompetente organer skal 
udveksle informationer om internationale 
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anmodninger om adgang inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Datainnovationsråd.

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen og den 
enhed, der praktiserer dataaltruisme, 
underretter dataindehaveren om, at der 
foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, 
undtagen i tilfælde, hvor anmodningen 
tjener retshåndhævelsesformål, og så længe 
dette er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

(5) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, dataformidleren og 
den enhed, der praktiserer dataaltruisme, 
underretter dataindehaveren om, at der 
foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, inden 
anmodningen efterkommes, undtagen i 
tilfælde, hvor anmodningen tjener 
retshåndhævelsesformål, og så længe dette 
er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fire år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning og fremlægger en 
rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af denne 
rapport.

Senest den ... [to år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning, idet den bl.a. 
vurderer:

a) betingelserne for 
videreanvendelsen af data i henhold til 
kapitel II med henblik på en yderligere 
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harmonisering heraf og et potentielt 
behov for en definition af meget følsomme 
data
b) graden af overholdelse af kravene 
fastlagt i denne forordning samt 
kvaliteten og sikkerheden af tjenesterne 
leveret af dataformidlerne i henhold til 
kapitel III
c) typen af altruistiske organisationer 
registreret i henhold til kapitel IV og en 
oversigt over de almennyttige formål, som 
dataene bruges til, for at fastlægge klare 
kriterier på dette område
d) arbejdet i datainnovationsudvalget, 
herunder en sammenfatning af dets 
vigtigste foranstaltninger, tilført 
merværdi, udstedte anbefalinger og 
overordnede bidrag til udviklingen af den 
europæiske dataøkonomi
e) betingelserne for international 
adgang i henhold til artikel 30.
Kommissionen fremlægger en rapport om 
de vigtigste resultater for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af denne 
rapport.
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6.7.2021

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk datastyring 
(forordning om datastyring)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

Ordfører for udtalelse: Karen Melchior

KORT BEGRUNDELSE

Data er verdens største vidensressource og en motor for innovation, vækst og økonomisk 
udvikling. Anvendelse og videreanvendelse af data er af betydelig værdi i forbindelse med 
skabelse og uddannelse af nye og blomstrende teknologier, som kan levere nogle af svarene 
på, hvordan store samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, sundhed og 
mobilitet kan gribes an, og give Den Europæiske Union et skub i retning af digital 
suverænitet. Forordningen om datastyring sikrer, at værdifulde data bliver tilgængelige i alle 
medlemsstater, mellem virksomheder, offentlige myndigheder og helt ind i de videnskabelige 
laboratorier. 

Der skal derfor tilvejebringes en fast ramme med henblik på at frigøre noget af potentialet ved 
øget deling af data, samtidig med at grundlæggende værdier både sikres og respekteres. 

Ordføreren understreger vigtigheden af at skabe retfærdige principper for videreanvendelse af 
data, behovet for ét fælles EU-register i stedet for 27 forskellige registre og beskyttelse af 
registreredes og retlige enheders rettigheder. Ordføreren finder det endvidere nødvendigt at 
give en mulighed for at trække samtykke til en specifik databehandlingsaktivitet tilbage, 
navnlig i tilfælde af at data misbruges.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Både i artikel 6, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Union og i artikel 51 
i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder (chartret) kræves det, at 
Unionen respekterer grundlæggende 
rettigheder, overholder principperne og 
fremmer anvendelsen heraf.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
borgerne, f.eks. gennem forbedret 
personaliseret medicin, ny mobilitet og 
gennem bidraget til den europæiske grønne 
pagt23. I sin strategi for data24 har 
Kommissionen beskrevet visionen om et 
fælles europæisk dataområde, et indre 
marked for data, hvor data kan anvendes, 
uanset hvor de fysisk opbevares i Unionen, 
i overensstemmelse med gældende ret. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
omsætte denne vision til virkelighed 
foreslås det at oprette områdespecifikke 
fælles europæiske dataområder som 
konkrete ordninger, hvorigennem 
datadeling og datasamling kan finde sted. 
Som planlagt i strategien kan sådanne 
fælles europæiske dataområder omfatte 

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet, idet de 
har haft stor indvirkning på bl.a. 
grænseoverskridende aktiviteter. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
borgerne, f.eks. gennem forbedret 
personaliseret medicin, ny mobilitet og 
gennem bidraget til den europæiske grønne 
pagt23. Den kan dog også indebære 
potentielle risici uden specifik hensigt om 
dette. I sin strategi for data24 har 
Kommissionen beskrevet visionen om et 
fælles europæisk dataområde, et indre 
marked for data, hvor data kan anvendes, 
uanset hvor de fysisk opbevares i Unionen, 
i overensstemmelse med gældende ret. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
omsætte denne vision til virkelighed 
foreslås det at oprette områdespecifikke 
fælles europæiske dataområder som 
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områder som sundhed, mobilitet, 
produktion, finansielle tjenesteydelser, 
energi og landbrug, tematiske områder som 
den europæiske grønne pagt og europæiske 
dataområder for offentlig forvaltning eller 
færdigheder.

konkrete ordninger, hvorigennem 
datadeling og datasamling kan finde sted. 
Som planlagt i strategien kan sådanne 
fælles europæiske dataområder omfatte 
områder som sundhed, mobilitet, 
produktion, handel, finansielle 
tjenesteydelser, energi og landbrug, 
tematiske områder som den europæiske 
grønne pagt og europæiske dataområder for 
offentlig forvaltning eller færdigheder.

_________________ _________________
23 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

23 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020)0066.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 
regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679(27), og dens gennemførelse 
forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 
regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679(27), og dens gennemførelse 
forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 
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overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680(28), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/943(29), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1807(30), Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 
nr. 223/2009(31), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF(32), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF(33), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/790(34), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF(35), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1024(36) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/858(37), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/40/EU(38) og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse med 
forebyggelse, efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af strafbare handlinger eller 
fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. 
Der bør indføres en horisontal ordning for 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der leverer dataaltruismetjenester, 
skal opfylde specifikke supplerende 
tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder bestemmelserne i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 

overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680(28), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/943(29), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1807(30), Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 
nr. 223/2009(31), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF(32), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF(33), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/790(34), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF(35), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1024(36) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/858(37), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/40/EU(38) og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse med 
forebyggelse, efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning af strafbare handlinger eller 
fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. 
Der bør indføres en horisontal ordning for 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
formidlingstjenester eller registrerede 
enheder, der leverer dataaltruismetjenester, 
skal opfylde specifikke supplerende 
tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder bestemmelserne i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
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anvendelse. anvendelse.

_________________ _________________
25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

27 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).

27 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).

28 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 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

28 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 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 
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udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
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om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at l hindringerne for en 
velfungerende datadreven økonomi og 
skabe en EU-dækkende forvaltningsramme 
for dataadgang og -anvendelse, navnlig 
med hensyn til videreanvendelsen af visse 
typer data fra den offentlige sektor, 
datadelingstjenesteudbyderes levering af 
tjenester til erhvervsbrugere og registrerede 
personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan, navnlig baseret på effektivitet 
og dybtfølt ansvarlighed, for at afhjælpe 
hindringerne for en velfungerende 
datadreven økonomi og for at øge 
bevidstheden om og tilliden til 
dataudveksling. Der bør skabes en EU-
dækkende forvaltningsramme, som gør det 
muligt for enkeltpersoner, virksomheder – 
navnlig SMV'er og nystartede 
virksomheder – samt 
civilsamfundsaktører at trives, idet der 
sikres tillid, gennemsigtighed, 
interoperabilitet, adgang, portabilitet, 
sikring af data og lige vilkår for alle 
aktører med henblik på at øge strømmen 
og videreanvendelsen af 
personoplysninger og andre data i fuld 
overensstemmelse med de relevante 
instrumenter i EU-lovgivningen og 
national lovgivning. Den bør åbne 
mulighed for dataadgang og -anvendelse, 
navnlig med hensyn til videreanvendelsen 
af visse typer data fra den offentlige sektor, 
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dataformidlingstjenesteudbyderes levering 
af tjenester til erhvervsbrugere og 
registrerede personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kommissionens høring af 
9. oktober 2019 med titlen "SME panel 
consultation on B2B data-sharing 
principles and guidance" (SMV-
panelhøring om principper og 
retningslinjer for B2B-datadeling) viste, 
at 40 % af alle SMV'er oplever problemer 
med at få adgang til de data, som de skal 
bruge til at udvikle datadrevne produkter 
og tjenester, hvilket understreger behovet 
for at mindske hindringerne for en 
datadreven økonomi, navnlig for SMV'er. 
Programmet for et digitalt Europa og 
andre EU-programmer og nationale 
programmer bør understøtte samarbejdet 
om at etablere et europæisk økosystem for 
pålidelig datadeling. De europæiske 
digitale innovationsknudepunkter og de 
netværk, som de indgår i, bør også kunne 
hjælpe virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, med at høste 
fordelene ved den europæiske 
dataøkonomi.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Europa-Parlamentet understreger 
behovet for at øge Europas digitale 
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suverænitet i kraft af selvbestemmelse ved 
at bygge videre på vores styrker og 
mindske vores svagheder samt bevare de 
åbne markeder og det globale samarbejde.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) For at øge tilliden til EU's 
dataøkonomi yderligere er det afgørende, 
at der stilles garantier for borgere, 
virksomheder, civilsamfundsaktører og 
den offentlige sektor om, at kontrollen 
over deres strategiske og følsomme 
oplysninger er sikret, og at EU-
lovgivningen og vores værdier og høje 
standarder respekteres med hensyn til 
bl.a. sikring, beskyttelse af 
personoplysninger, forbrugerrettigheder, 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
kommerciel fortrolighed, herunder 
forretningshemmeligheder. Med henblik 
herpå bør offentlige myndigheder, fysiske 
og juridiske personer, som har fået tildelt 
ret til at videreanvende data, udbydere af 
dataformidlingstjenester og enheder, der 
er opført i registeret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, overholde 
de relevante tekniske standarder, 
adfærdskodekser og certificeringer på 
EU-plan.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
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(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, der ikke er tilgængelige 
på grundlag af specifik national lovgivning 
eller EU-lovgivning såsom forordning 
(EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680) 
i offentlige databaser stilles imidlertid ofte 
ikke til rådighed, end ikke til forskning 
eller innovative aktiviteter. På grund af 
disse datas følsomhed skal visse tekniske 
og juridiske procedurekrav være opfyldt, 
før de stilles til rådighed, for at sikre at 
andres rettigheder over dataene 
respekteres. Opfyldelsen af sådanne krav 
kræver normalt omfattende tid og viden. 
Det har ført til en underudnyttelse af disse 
data. Nogle medlemsstater indfører 
strukturer og processer og lovgiver nogle 
gange for at lette denne form for 
videreanvendelse, men det er ikke tilfældet 
i hele EU.

(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
personoplysninger, der ikke er tilgængelige 
på grundlag af specifik national lovgivning 
eller EU-lovgivning såsom forordning 
(EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680) 
i offentlige databaser stilles imidlertid ofte 
ikke til rådighed, end ikke til forskning 
eller innovative aktiviteter. På grund af 
disse datas følsomhed skal visse tekniske 
og juridiske procedurekrav være opfyldt, 
før de stilles til rådighed, for at sikre at 
andres rettigheder over dataene respekteres 
eller for at begrænse negativ indvirkning 
på grundlæggende rettigheder, princippet 
om ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse. Opfyldelsen af sådanne 
tekniske og juridiske procedurekrav 
kræver normalt omfattende tid og viden. 
Det har ført til en underudnyttelse af disse 
data og en mangel på offentlig tillid, 
gennemsigtighed og juridisk klarhed. 
Nogle medlemsstater indfører strukturer og 
processer og lovgiver nogle gange for at 
lette denne form for videreanvendelse, men 
det er ikke tilfældet i hele EU.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 



PE691.139v04-00 244/421 RR\1237015DA.docx

DA

differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse bør garantere en sikker 
videreanvendelse af personoplysninger og 
kommercielt fortrolige forretningsdata til 
statistiske formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/2013(39). For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering og andre metoder, der 
effektivt forebygger, at de registrerede 
identificeres. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse, som er i 
overensstemmelse med reglerne om 
databehandling, kan bidrage til større 
sikkerhed i anvendelsen og 
videreanvendelsen af personoplysninger 
og kommercielt fortrolige forretningsdata 
til statistiske formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/2013(39). For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

_________________ _________________
39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne bør med henblik 
på at fremme beskyttelsen af 
personoplysninger eller fortrolige data og 
fremskynde processen til at stille sådanne 
data til rådighed for videreanvendelse i 
henhold til denne forordning tilskynde de 
offentlige myndigheder til at generere og 
udbyde data i formater og strukturer, der 
muliggør en hurtig anonymisering 
svarende til princippet om "åbne gennem 
design og standardindstillinger", jf. 
betragtning 16 i direktiv (EU) 2019/1024, 
således som det også efterlyses i 
forbindelse med strategien for den grønne 
og digitale omstilling, der fremmer 
interoperabilitet, energieffektivitet, 
beskyttelse af personoplysninger og 
anvendelse af open source-løsninger.

Begrundelse

Jf. betragtning 12 i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
en genopretnings- og resiliensfacilitet (COM(2020)0408).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Bestemmelserne om 
videreanvendelse i denne forordning bør 
gælde for data, der stilles til rådighed som 
led i de berørte offentlige myndigheders 
opgaver som fastsat ved lov eller andre 
retsforskrifter i medlemsstaterne. Hvis der 
ikke findes sådanne forskrifter, bør de 
offentlige opgaver defineres i 
overensstemmelse med almindelig 
administrativ praksis i medlemsstaterne, 
forudsat at de offentlige opgavers 
rækkevidde er gennemsigtig og underlagt 
kontrol. De offentlige opgaver kan 
defineres generelt eller fra sag til sag for de 

(8) Bestemmelserne om 
videreanvendelse i denne forordning bør 
gælde for data, der stilles til rådighed som 
led i de berørte offentlige myndigheders 
opgaver som fastsat ved lov eller andre 
retsforskrifter i medlemsstaterne. Hvis der 
ikke findes sådanne forskrifter, bør de 
offentlige opgaver defineres i 
overensstemmelse med almindelig 
administrativ praksis i medlemsstaterne, 
forudsat at de offentlige opgavers 
rækkevidde er gennemsigtig og underlagt 
kontrol. De offentlige opgaver kan 
defineres generelt eller fra sag til sag for de 



PE691.139v04-00 246/421 RR\1237015DA.docx

DA

enkelte offentlige myndigheder. Da 
offentlige virksomheder ikke er omfattet af 
definitionen af en offentlig myndighed, bør 
de data, der er i deres besiddelse, ikke være 
omfattet af denne forordning. Data, der er i 
kulturinstitutioners og 
uddannelsesinstitutioners besiddelse, og for 
hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder 
ikke er accessoriske, men som 
hovedsagelig er indeholdt i værker og 
andre dokumenter, der er beskyttet af 
sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, 
er ikke omfattet af denne forordning.

enkelte offentlige myndigheder. Da 
offentlige virksomheder ikke er omfattet af 
definitionen af en offentlig myndighed, bør 
de data, der er i deres besiddelse, ikke være 
omfattet af denne forordning. Data, der er i 
kulturinstitutioners, 
uddannelsesinstitutioners og offentlige 
medietjenesters besiddelse, og for hvilke 
intellektuelle ejendomsrettigheder ikke er 
accessoriske, men som hovedsagelig er 
indeholdt i værker og andre dokumenter, 
der er beskyttet af sådanne intellektuelle 
ejendomsrettigheder, er ikke omfattet af 
denne forordning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til følge at skabe eksklusive rettigheder til 
videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste af 
almen interesse. Sådanne aftaler bør 
imidlertid indgås i overensstemmelse med 
reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til potentiel følge at skabe eksklusive 
rettigheder til videreanvendelsen af visse 
data. Sådanne aftaler bør kun 
undtagelsesvis være mulige, når de er 
berettigede, og det er dokumenteret, at de 
er nødvendige for leveringen af en 
tjenesteydelse af almen interesse. Dette kan 
være tilfældet, når en eksklusiv anvendelse 
af data er den eneste måde, hvorpå de 
samfundsmæssige fordele ved dem kan 
maksimeres, for eksempel hvis der kun er 
en enhed (som har specialiseret sig i 
behandlingen af et specifikt datasæt), der er 
i stand til at levere den tjenesteydelse eller 
det produkt, der gør det muligt for den 
offentlige myndighed at levere en 
avanceret digital tjeneste af almen 
interesse. Sådanne aftaler bør imidlertid 
indgås i overensstemmelse med reglerne 
for offentlige udbud og regelmæssigt tages 
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fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige tre år. For at 
sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

op til revision på grundlag af en 
markedsanalyse for at fastslå, om en sådan 
eksklusivitet fortsat er nødvendig. Desuden 
bør aftalerne overholde statsstøttereglerne, 
hvis det er relevant, og indgås for en 
begrænset periode, der ikke bør overstige 
tre år. For at sikre gennemsigtighed bør 
sådanne eneretsaftaler offentliggøres 
mindst to måneder inden ikrafttrædelsen, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor indsats for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 
etiske, bæredygtige, lovlig, gennemsigtig, 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og samtidig fremme 
konkurrencen, idet der rettes særlig 
opmærksomhed mod at lette adgangen til 
disse data for SMV'er, nystartede 
virksomheder og civilsamfundsaktører og 
fremme innovation og videnskabelig 
forskning. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Desuden bør de have 
bemyndigelse til at anmode om de 
nødvendige oplysninger fra 
videreanvenderen. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør svare til, 
hvad der er nødvendigt for at beskytte 
andres rettigheder til og interesser i dataene 
og integriteten af de offentlige 
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således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller ændrede 
data ikke imødekommer videreanvenderens 
behov, kan der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
kan gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte.

myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor byrde for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 
således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. På 
samme måde bør de offentlige 
myndigheder alt efter omstændighederne 
træffe passende foranstaltninger til at 
beskytte indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller ændrede 
data ikke imødekommer videreanvenderens 
behov, kan der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
bør gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
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tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. De offentlige myndigheder bør 
navnlig fokusere på at sikre, at SMV'er, 
nystartede virksomheder og 
civilsamfundsaktører kan konkurrere på 
rimelige vilkår. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger eller tilstrækkelige 
oplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at spore sig frem til, 
afanonymisere og kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Afanonymisering af datasæt bør 
være forbudt, medmindre de registrerede 
har givet deres samtykke hertil, eller det 
er tilladt i henhold til et andet 
retsgrundlag. Det bør ikke berøre 
muligheden for at forske i 
anonymiseringsteknikker, især når 
afdækning af eventuelle svagheder i de 
eksisterende anonymiseringsteknikker vil 
kunne give anledning til generel styrkelse 
af anonymisering, med behørig respekt 
for den grundlæggende ret til beskyttelse 
af personoplysninger.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Tredjeparters intellektuelle (12) Tredjeparters intellektuelle 
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ejendomsrettigheder bør ikke berøres af 
denne forordning. Forordningen bør 
hverken berøre eksistensen af eller 
ejendomsretten til offentlige myndigheders 
intellektuelle ejendomsrettigheder eller 
begrænse udøvelsen af sådanne rettigheder 
på en måde, der rækker ud over de 
grænser, som forordningen fastsætter. De 
forpligtelser, der pålægges ved denne 
forordning, bør kun gælde, for så vidt som 
de er forenelige med internationale aftaler 
om beskyttelse af intellektuel ejendomsret, 
især Bernerkonventionen til værn for 
litterære og kunstneriske værker 
(Bernerkonventionen), aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) og 
WIPO's traktat om ophavsret (WTC). 
Offentlige myndigheder bør dog udøve 
deres ophavsret på en måde, der letter 
videreanvendelse af data.

ejendomsrettigheder berøres ikke af denne 
forordning. Forordningen berører ikke 
eksistensen af eller ejendomsretten til 
offentlige myndigheders intellektuelle 
ejendomsrettigheder og begrænser heller 
ikke udøvelsen af sådanne rettigheder på 
en måde, der rækker ud over de grænser, 
som forordningen fastsætter. De 
forpligtelser, der pålægges ved denne 
forordning, bør kun gælde, for så vidt som 
de er forenelige med chartret og 
internationale aftaler om beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, især 
Bernerkonventionen til værn for litterære 
og kunstneriske værker 
(Bernerkonventionen), aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen) og 
WIPO's traktat om ophavsret (WTC). 
Offentlige myndigheder bør dog udøve 
deres ophavsret på en måde, der letter 
videreanvendelse af data.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Data, der er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
forretningshemmeligheder, bør kun 
videregives til tredjeparter, hvis en sådan 
videregivelse er lovlig i henhold til EU-
retten eller national ret, eller hvis 
rettighedshaveren giver sit samtykke hertil. 
Hvis offentlige myndigheder er 
rettighedshavere som fastsat i artikel 7, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/9/EF(41), bør de ikke udøve 
disse rettigheder for at forhindre 
videreanvendelse af data eller sætte 
grænser for videreanvendelsen, der er mere 
restriktive end dem, der er fastsat i 
nærværende forordning.

(13) Data, der er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og 
forretningshemmeligheder, bør kun 
videregives til tredjeparter, hvis en sådan 
videregivelse er lovlig i henhold til EU-
retten eller national ret, eller hvis 
rettighedshaveren giver sit samtykke hertil. 
Denne fremsendelse bør tidligere være 
fuldt ud begrundet. Hvis offentlige 
myndigheder er rettighedshavere som 
fastsat i artikel 7, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
96/9/EF(41), bør de ikke udøve disse 
rettigheder for at forhindre 
videreanvendelse af data eller sætte 
grænser for videreanvendelsen, der er mere 
restriktive end dem, der er fastsat i 
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nærværende forordning.

_________________ _________________
41 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 
beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 
27.3.1996, s. 20).

41 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 
beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 
27.3.1996, s. 20).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder fuldt ud skal 
tilgodese fysiske og juridiske personers 
rettigheder og interesser (navnlig 
beskyttelsen af personoplysninger, 
kommercielt følsomme data og 
beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder skal respektere 
fysiske og juridiske personers rettigheder 
og interesser (navnlig beskyttelsen af 
personoplysninger, kommercielt følsomme 
data og beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
kommercielt følsomme data af 

(15) Desuden er det med henblik på at 
opretholde fair konkurrence og en åben 
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ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i det pågældende 
tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 

markedsøkonomi vigtigt at beskytte data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage, 
og samtidig skal det sikres, at unødvendige 
barrierer fjernes for at frigøre det 
potentiale, der ligger i anvendelse af data. 
For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i de pågældende 
tredjelande gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
henhold til artikel 290 i TEUF uddelegeres 
til Kommissionen med henblik på at 
udarbejde og efterfølgende ajourføre en 
fortegnelse over de tredjelande, der yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i 
sådanne tredjelande bør navnlig følgende 
aspekter tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
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sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og udbydere af 
datadelingstjenester i det pågældende 
tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og dataformidlingstjenester i 
det pågældende tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler. 
Skulle der derudover være nogen 
bekymrende tilfælde med 
videreanvendelse af andre data end 
personoplysninger i tredjelande, bør 
Kommissionen tage dem i betragtning i 
forbindelse med vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I tilfælde, hvor Kommissionen ikke 
har vedtaget en gennemførelsesretsakt 
vedrørende et tredjeland, hvori det 
erklæres, at landet yder et 
beskyttelsesniveau, navnlig for så vidt 
angår beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som i 
det væsentlige svarer til det, der er fastsat i 

(16) I tilfælde, hvor et tredjeland ikke 
står på den oversigt, som Kommissionen 
har vedtaget ved hjælp af delegerede 
retsakter, og hvori den udpeger de 
tredjelande, som yder et 
beskyttelsesniveau, navnlig for så vidt 
angår beskyttelse af forretningsmæssigt 
følsomme data og beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som i 
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EU-retten eller national ret, bør den 
offentlige myndighed kun videregive 
beskyttede data til en videreanvender, hvis 
denne indgår en forpligtelse til fortsat at 
beskytte dataene. En videreanvender, der 
har til hensigt at overføre data til et sådant 
tredjeland, bør forpligte sig til at overholde 
de krav, der er fastsat i denne forordning, 
også efter at oplysningerne er blevet 
overført til tredjelandet. For at sikre en 
korrekt håndhævelse af sådanne krav bør 
videreanvenderen også anerkende, at 
kompetencen med henblik på retslig 
bilæggelse af tvister ligger hos domstolene 
i den medlemsstat, hvis offentlige 
myndighed har givet tilladelse til 
videreanvendelse.

det væsentlige svarer til det, der er fastsat i 
EU-retten eller national ret, bør den 
offentlige myndighed kun videregive 
beskyttede data til en videreanvender, hvis 
denne indgår en forpligtelse til fortsat at 
beskytte dataene. En videreanvender, der 
har til hensigt at overføre data til et sådant 
tredjeland, bør forpligte sig til at overholde 
de krav, der er fastsat i denne forordning, 
også efter at oplysningerne er blevet 
overført til tredjelandet. For at sikre en 
korrekt håndhævelse af sådanne krav bør 
videreanvenderen også anerkende, at 
kompetencen med henblik på retslig 
bilæggelse af tvister ligger hos domstolene 
i den medlemsstat, hvis offentlige 
myndighed har givet tilladelse til 
videreanvendelse. De offentlige 
myndigheder eller de kompetente organer 
bør i denne henseende gøre deres yderste 
for at yde rådgivning og juridisk og 
administrativ bistand til videreanvendere, 
navnlig små aktører såsom SMV'er og 
nyetablerede virksomheder, og 
civilsamfundsaktører med sigte på at 
støtte dem i deres overholdelse af disse 
krav.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
datadelingstjenester og enheder, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at forhindre 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data eller interne 

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
dataformidlingstjenester og enheder, der 
er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
forhindre adgang til de systemer, hvor 
andre data end personoplysninger er lagret, 
herunder gennem kryptering af data, 
cybersikkerhedsforanstaltninger eller 
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databeskyttelsespolitikker. interne databeskyttelsespolitikker.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 
sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør stå 
i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
krav om anvendelse af et sikkert 

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 
nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 
sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne skal 
være etiske, gennemsigtige, bæredygtige, 
stå i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
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databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
— under overholdelse af statsstøttereglerne 
— kunne beslutte at gøre dataene 
tilgængelige til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse i små og mellemstore 
virksomheder, for at tilskynde til en sådan 
videreanvendelse og derved stimulere 
forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, gennemsigtige, 
og ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online.

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
– under overholdelse af statsstøttereglerne 
– kunne beslutte at tillade 
videreanvendelse til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse, 
videreanvendelse til forskningsmæssige 
formål eller videreanvendelse i små og 
mellemstore virksomheder, for at tilskynde 
til en sådan videreanvendelse og derved 
stimulere forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, gennemsigtige, 
og ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(21) For at tilskynde til 
videreanvendelse af disse kategorier af data 
bør medlemsstaterne oprette et centralt 
informationssted, der skal fungere som den 
primære kontaktflade for videreanvendere, 
der ønsker at videreanvende data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af. 
Informationsstedet bør have et 
tværsektorielt mandat og bør om 
nødvendigt supplere ordninger på 
sektorniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave. De kompetente organer bør 
bistå offentlige myndigheder med de mest 
avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte dataindehavernes 
samtykkeforvaltning, herunder når der 
gives samtykke til brug af data inden for 
bestemte videnskabelige 
forskningsområder under forudsætning af, 
at anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning overholdes. 
Databehandlingen bør udføres under 
ansvar af den offentlige myndighed, der er 
ansvarlig for registret med de pågældende 
data, og som forbliver dataansvarlig som 
defineret i forordning (EU) 2016/679 for så 
vidt angår personoplysninger. 
Medlemsstaterne kan have et eller flere 
kompetente organer, der kan yde bistand 
inden for forskellige sektorer.

(21) For at tilskynde til 
videreanvendelse af disse kategorier af data 
bør medlemsstaterne oprette et centralt 
informationssted, der skal fungere som den 
primære kontaktflade for videreanvendere, 
der ønsker at videreanvende data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af. 
Informationsstedet bør have et 
tværsektorielt mandat og bør om 
nødvendigt supplere ordninger på 
sektorniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave, og udvikle en harmoniseret 
tilgang og processer, som gør det muligt 
for offentlige myndigheder at stille data til 
rådighed. De kompetente organer bør bistå 
offentlige myndigheder med de mest 
avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte dataindehavernes 
samtykkeforvaltning, herunder når der 
gives samtykke til brug af data inden for 
bestemte videnskabelige 
forskningsområder under forudsætning af, 
at anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning overholdes. 
Databehandlingen bør udføres under 
ansvar af den offentlige myndighed, der er 
ansvarlig for registret med de pågældende 
data, og som forbliver dataansvarlig som 
defineret i forordning (EU) 2016/679 for så 
vidt angår personoplysninger. 
Medlemsstaterne kan have et eller flere 
kompetente organer, der kan yde bistand 
inden for forskellige sektorer.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Udbydere af datadelingstjenester 
(dataformidlere) forventes at spille en 
central rolle i dataøkonomien som et 
middel til at lette aggregering og 
udveksling af betydelige mængder 
relevante data. Dataformidlere, der tilbyder 
tjenester, som forbinder de forskellige 
aktører, vil kunne bidrage til, at data 
samles på en effektiv måde, og at bilateral 
datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlere, der er uafhængige af både 
dataindehavere og databrugere, kan spille 
en rolle i fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke. Denne 
forordning bør kun finde anvendelse på 
udbydere af datadelingstjenester, hvis 
hovedformål er at etablere en 
forretningsmæssig, juridisk og eventuelt 
også teknisk forbindelse mellem 
dataindehavere, herunder registrerede, på 
den ene side og potentielle brugere på den 
anden side, og som bistår begge parter i en 
datatransaktion mellem parterne. Den bør 
kun gælde for tjenester, hvis formål er 
formidling mellem et ubegrænset antal 
dataindehavere og databrugere, og bør ikke 
omfatte datadelingstjenester, der er bestemt 
til at blive anvendt af en lukket gruppe af 
dataindehavere og -brugere. Forordningen 
bør heller ikke omfatte udbydere af 
cloudtjenester eller tjenesteudbydere, der 
indsamler data fra dataindehavere og 
aggregerer, beriger eller omdanner dataene 
og udsteder licens til anvendelse af de 
deraf følgende data til databrugere, uden at 
de etablerer en direkte forbindelse mellem 
dataindehavere og databrugere, f.eks. 
reklame- eller datamæglere, 
datakonsulenter og udbydere af 
dataprodukter, der er et resultat af 
udbyderens tilføjelse af merværdi til 

(22) Udbydere af 
dataformidlingstjenester (dataformidlere) 
forventes at spille en central rolle i 
dataøkonomien som et middel til at lette 
aggregering og udveksling af betydelige 
mængder relevante data. Dataformidlere, 
der tilbyder tjenester, som forbinder de 
forskellige aktører, vil kunne bidrage til, at 
data samles på en effektiv måde, og at 
bilateral datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlere, der er uafhængige af både 
dataindehavere og databrugere, kan spille 
en rolle i fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke. Denne 
forordning bør kun finde anvendelse på 
udbydere af dataformidlingstjenester, hvis 
hovedformål er at etablere en 
forretningsmæssig, juridisk og eventuelt 
også teknisk forbindelse mellem 
dataindehavere, herunder registrerede, på 
den ene side og potentielle brugere på den 
anden side, og som bistår begge parter i en 
datatransaktion mellem parterne. Den bør 
kun gælde for tjenester, hvis formål er 
formidling mellem et ubegrænset antal 
dataindehavere og databrugere, og bør ikke 
omfatte datadelingstjenester, der er bestemt 
til at blive anvendt af en lukket gruppe af 
dataindehavere og -brugere. Forordningen 
bør heller ikke omfatte udbydere af 
cloudtjenester eller tjenesteudbydere, der 
indsamler data fra dataindehavere og 
aggregerer, beriger eller omdanner dataene 
og udsteder licens til anvendelse af de 
deraf følgende data til databrugere, uden at 
de etablerer en direkte forbindelse mellem 
dataindehavere og databrugere, f.eks. 
reklame- eller datamæglere, 
datakonsulenter og udbydere af 
dataprodukter, der er et resultat af 
udbyderens tilføjelse af merværdi til 
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dataene. Udbydere af datadelingstjenester 
bør dog have mulighed for at foretage 
tilpasninger af de data, der udveksles, for 
så vidt som dette øger dataenes 
anvendelighed for databrugeren, og hvis 
denne ønsker det, f.eks. gennem 
konvertering af dataene til bestemte 
formater. Endvidere bør tjenester, der 
fokuserer på formidling af indhold, navnlig 
ophavsretligt beskyttet indhold, ikke være 
omfattet af denne forordning. 
Dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én dataindehaver 
med det formål at muliggøre anvendelsen 
af de data, vedkommende er i besiddelse 
af, samt platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester, bør 
heller ikke være omfattet af denne 
forordning. "Udbydere af konsolideret 
løbende handelsinformation" som defineret 
i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU1 samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/23662 bør ikke betragtes som 
udbydere af datadelingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til at 
lette anvendelsen af data stillet til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme, og som 
drives uden sigte på fortjeneste, bør ikke 
være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
almennyttige formål ved at øge mængden 
af data, der er tilgængelige til sådanne 
formål. 

dataene. Dataformidlingstjenester bør dog 
have mulighed for at foretage tilpasninger 
af de data, der udveksles, for at øge 
dataenes anvendelighed for databrugeren, 
og hvis denne ønsker det, eller øge 
interoperabiliteten, f.eks. gennem 
konvertering af dataene til bestemte 
formater. Endvidere bør tjenester, der 
fokuserer på formidling af indhold, navnlig 
ophavsretligt beskyttet indhold eller andet 
beskyttet materiale, som stilles til rådighed 
af en udbyder af 
onlineindholdsdelingstjenester i henhold 
til artikel 2, stk. 6, i direktiv (EU) 
2019/790, ikke være omfattet af denne 
forordning Dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én dataindehaver 
med det formål at muliggøre anvendelsen 
af de data, vedkommende er i besiddelse 
af, samt platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester, bør 
heller ikke være omfattet af denne 
forordning. "Udbydere af konsolideret 
løbende handelsinformation" som defineret 
i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU1 samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/23662 bør ikke betragtes som 
udbydere af dataformidlingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til at 
lette anvendelsen af data stillet til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme, og som 
drives uden sigte på fortjeneste, bør ikke 
være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
almennyttige formål ved at øge mængden 
af data, der er tilgængelige til sådanne 
formål. 

_____________ _____________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 1 Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om 
markeder for finansielle instrumenter og 
om ændring af direktiv 2002/92/EF og 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 
12.6.2014).

direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om 
markeder for finansielle instrumenter og 
om ændring af direktiv 2002/92/EF og 
direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 
12.6.2014).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 
2015 om betalingstjenester i det indre 
marked, om ændring af direktiv 
2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU 
og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 
ophævelse af direktiv 2007/64/EF.

2  Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 
2015 om betalingstjenester i det indre 
marked, om ændring af direktiv 
2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU 
og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 
ophævelse af direktiv 2007/64/EF.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at øge tilliden til sådanne 
datadelingstjenester, navnlig hvad angår 
anvendelsen af data og overholdelsen af de 
betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 
fastsætter stærkt harmoniserede krav til 
pålideligheden af datadelingstjenester. 
Dette vil bidrage til at sikre, at 
dataindehavere og databrugere har bedre 
kontrol over adgangen til og anvendelsen 
af deres data i overensstemmelse med EU-
retten. Både i forbindelse med datadeling 
mellem virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af datadelingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af datadelingstjenester kan også 
stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere.

(25) For at øge tilliden til sådanne 
dataformidlingstjenester, navnlig hvad 
angår anvendelsen af data og overholdelsen 
af de betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 
fastsætter stærkt harmoniserede krav til 
pålideligheden af dataformidlingstjenester. 
Dette vil bidrage til at sikre, at 
dataindehavere og databrugere har bedre 
kontrol over adgangen til og anvendelsen 
af deres data i overensstemmelse med EU-
retten. For at øge tilliden bør 
Kommissionen desuden opfordre til og 
fremme udviklingen af selvregulerende 
adfærdskodekser på EU-plan, hvor 
relevante interesserede parter inddrages. 
Både i forbindelse med datadeling mellem 
virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af dataformidlingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af dataformidlingstjenester kan 
også stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
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af dataindehavere og databrugere. I den 
forbindelse er det vigtigt at udforme 
denne infrastruktur på en sådan måde, at 
SMV'er og nystartede virksomheder samt 
civilsamfundsaktører ikke støder på 
tekniske eller andre hindringer for deres 
deltagelse i dataøkonomien.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
datadelingstjenester er, at udbyderne af 
datadelingstjenester forholder sig neutralt 
til de data, der udveksles mellem 
dataindehavere og databrugere. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
datadelingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem datadelingstjenesten og 
eventuelle andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
datadelingstjenesten bør leveres gennem 
en juridisk enhed, der er adskilt fra samme 
datadelingstjenesteudbyders andre 
aktiviteter. Udbydere af 
datadelingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som dataindehavere, og 
juridiske personer, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
dataformidlingstjenester er, at udbyderne 
af datadelingstjenester forholder sig 
neutralt til de data, der udveksles mellem 
dataindehavere og databrugere. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
dataformidlingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem 
dataformidlingstjenesten og eventuelle 
andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
dataformidlingstjenesten bør leveres 
gennem en juridisk enhed, der er adskilt fra 
samme dataformidlingstjenesteudbyders 
andre aktiviteter. Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør dog kunne 
tilbyde dataindehavere og databrugere 
værktøjer, der skal lette udveksling af 
data, f.eks. værktøjer til analyse, 
konvertering, aggregering, kuratering, 
anonymisering eller pseudonymisering af 
data. Udbydere af 
dataformidlingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som dataindehavere, og 
juridiske personer, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
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handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at udbydere af 
datadelingstjenester opfylder betingelserne 
i denne forordning, bør sådanne udbydere 
være etableret i Unionen. Alternativt bør en 
udbyder af datadelingstjenester, der ikke 
er etableret i Unionen, og som udbyder 
tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af datadelingstjenester behandler 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige data, hvilket kræver nøje 
overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
datadelingstjenester udbyder tjenester i 
Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til 
datadelingstjenesteudbyderens websted 
eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
datadelingstjenester påtænker at tilbyde 
tjenester i Unionen. Repræsentanten bør 
handle på vegne af udbyderen af 
datadelingstjenester, og kompetente 
myndigheder bør kunne kontakte 

(27) For at sikre, at udbydere af 
dataformidlingstjenester opfylder 
betingelserne i denne forordning, bør 
sådanne udbydere være etableret i 
Unionen. Alternativt bør en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, og som udbyder 
tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af dataformidlingstjenester 
behandler personoplysninger og 
kommercielt fortrolige data, hvilket kræver 
nøje overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning og anden 
relevant national lovgivning og EU-
lovgivning. Med henblik på at afgøre, om 
en udbyder af dataformidlingstjenester 
udbyder tjenester i Unionen, bør det 
fastslås, om det er åbenbart, at udbyderen 
har til hensigt at tilbyde tjenester til 
personer i en eller flere medlemsstater. 
Alene det forhold, at der i Unionen er 
adgang til 
dataformidlingstjenesteudbyderens 
websted eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen af 
dataformidling er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
dataformidlingstjenester påtænker at 
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repræsentanten. Repræsentanten bør 
udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af datadelingstjenester til at 
handle på dennes vegne for så vidt angår 
dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

tilbyde tjenester i Unionen. 
Repræsentanten bør handle på vegne af 
udbyderen af dataformidlingstjenester, og 
kompetente myndigheder bør kunne 
kontakte repræsentanten. Repræsentanten 
bør udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af dataformidlingstjenester til 
at handle på dennes vegne for så vidt angår 
dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
datadelingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
udbydere af datadelingstjenester er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er de 
bundet af reglerne i nævnte forordning. 
Nærværende forordning bør heller ikke 
berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
dataformidlingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
udbydere af dataformidlingstjenester er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er de 
bundet af reglerne i nævnte forordning. 
Nærværende forordning bør heller ikke 
berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udbydere af datadelingstjenester 
bør også træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
Datadeling kan skabe forskellige former 
for effektivitetsgevinster, men kan også 
føre til konkurrencebegrænsninger, navnlig 
når datadelingen omfatter deling af 
konkurrencemæssigt følsomme 

(29) Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør også træffe 
foranstaltninger til at sikre overholdelse af 
konkurrencelovgivningen. Datadeling kan 
skabe forskellige former for 
effektivitetsgevinster, men kan også føre til 
konkurrencebegrænsninger, navnlig når 
datadelingen omfatter deling af 
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oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 
Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 
Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der bør indføres en 
anmeldelsesprocedure for 
datadelingstjenester for at sikre, at 
datastyring i Unionen er baseret på en 
pålidelig udveksling af data. Fordelene ved 
et pålideligt miljø opnås bedst ved at 
fastsætte en række krav til udbud af 
datadelingstjenester, men uden at der 
kræves nogen udtrykkelig afgørelse eller 
administrativ handling fra den kompetente 
myndigheds side om udbud af sådanne 
tjenester.

(30) Der bør indføres en 
anmeldelsesprocedure for 
dataformidlingstjenester for at sikre, at 
datastyring i Unionen er baseret på en 
pålidelig udveksling af data. Fordelene ved 
et pålideligt miljø opnås bedst ved at 
fastsætte en række krav til udbud af 
dataformidlingstjenester, men uden at der 
kræves nogen udtrykkelig afgørelse eller 
administrativ handling fra den kompetente 
myndigheds side om udbud af sådanne 
tjenester.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af datadelingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af dataformidlingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
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anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 
forordning.

anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 
forordning.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En datadelingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

(32) En 
dataformidlingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
datadelingstjenester opfylder kravene i 
denne forordning, bør vælges på grundlag 
af deres kapacitet og ekspertise inden for 
horisontal eller sektorspecifik datadeling, 
og de bør varetage deres opgaver på en 
uafhængig, gennemsigtig og upartisk 
måde. Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om identiteten af de 
udpegede kompetente myndigheder.

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
dataformidlingstjenester opfylder kravene 
i denne forordning, bør vælges på grundlag 
af deres kapacitet og ekspertise inden for 
horisontal eller sektorspecifik datadeling, 
og de bør varetage deres opgaver på en 
uafhængig, gennemsigtig og upartisk 
måde. De bør desuden arbejde tæt 
sammen med alle relevante nationale 
myndigheder, navnlig myndigheder med 
ansvar for databeskyttelse, konkurrence, 
cybersikkerhed, kunstig intelligens og 
myndighederne i eventuelle andre 
relevante sektorer, som kan have de 
oplysninger, der er nødvendige for 
varetagelsen af deres opgaver. 
Medlemsstaterne bør underrette 
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Kommissionen om identiteten af de 
udpegede kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres samtykke eller, når det drejer sig om 
andre data end personoplysninger, som 
juridiske personer stiller til rådighed med 
henblik på almennyttige formål. Sådanne 
formål omfatter bl.a. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, forbedring 
af mobiliteten, lettelse af udarbejdelsen af 
officielle statistikker og forbedring af 
leveringen af offentlige tjenesteydelser. 
Støtte til videnskabelig forskning, herunder 
f.eks. teknologisk udvikling og 
demonstration, grundforskning, anvendt 
forskning og privatfinansieret forskning, 
bør også betragtes som almennyttige 
formål. Denne forordning har til formål at 
bidrage til, at der skabes samlinger af data, 
der stilles til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme, som har en tilstrækkelig 
størrelse til at muliggøre dataanalyse og 
maskinlæring, herunder på tværs af 
grænserne i Unionen.

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres samtykke eller, når det drejer sig om 
andre data end personoplysninger, som 
juridiske personer stiller til rådighed med 
henblik på almennyttige formål. Sådanne 
formål omfatter bl.a. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, forbedring 
af mobiliteten og uddannelsen, mindskelse 
af ulighederne mellem kønnene og 
kulturforskellene, lettelse af udarbejdelsen 
af officielle statistikker og forbedring af 
leveringen af offentlige tjenesteydelser. 
Støtte til videnskabelig forskning, herunder 
f.eks. teknologisk udvikling og 
demonstration, grundforskning, anvendt 
forskning og privatfinansieret forskning, 
kan også opfylde almennyttige formål, i 
det omfang at disse aktiviteter er til fælles 
gavn for samfundet. Denne forordning har 
til formål at bidrage til, at der skabes 
samlinger af data, der stilles til rådighed på 
grundlag af dataaltruisme, som har en 
tilstrækkelig størrelse til at muliggøre 
dataanalyse og maskinlæring, herunder på 
tværs af grænserne i Unionen.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 

(36) Retlige enheder, der søger at støtte 
almennyttige formål ved at stille relevante 
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data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden for 
bestemte forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. Juridiske 
personer kan give tilladelse til behandling 
af andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, til en række formål, 
der ikke ligger fast på det tidspunkt, hvor 
tilladelsen gives. Registrerede enheders 
frivillige overholdelse af et sæt krav bør 
skabe tillid til, at de data, der stilles til 
rådighed til altruistiske formål, tjener et 
almennyttigt formål. Tilliden bør navnlig 
være en følge af, at de registrerede enheder 
er etableret i Unionen, samt af kravet om, 
at de har nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 

data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden for 
bestemte forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. Juridiske 
personer kan give tilladelse til behandling 
af andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, til en række formål, 
der ikke ligger fast på det tidspunkt, hvor 
tilladelsen gives. Registrerede enheders 
frivillige overholdelse af et sæt krav bør 
skabe tillid til, at de data, der stilles til 
rådighed til altruistiske formål, tjener et 
almennyttigt formål. Tilliden bør navnlig 
være en følge af, at de registrerede enheder 
er etableret eller har en retlig 
repræsentant i Unionen, samt af kravet 
om, at de har nonprofitkarakter, af krav om 
etik og gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Beskyttelsen af registreredes 
rettigheder og interesser bør navnlig 
omfatte adgang til anlæggelse af 
gruppesøgsmål til beskyttelse af 
forbrugernes kollektive interesser i det 
omfang, disse er omtalt som registrerede i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2020/18281a. 
Desuden bør der indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger såsom 
mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
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forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed.

databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed. For at øge tilliden bør 
Kommissionen desuden opfordre til og 
fremme udviklingen af selvregulerende 
adfærdskodekser på EU-plan, hvor 
relevante interesserede parter inddrages.
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2020/1828 af 25. november 2020 
om adgang til anlæggelse af 
gruppesøgsmål til beskyttelse af 
forbrugernes kollektive interesser og om 
ophævelse af direktiv 2009/22/EF 
(EUT L 409 af 4.12.2020, s. 1).

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at skabe yderligere 
retssikkerhed i forbindelse med meddelelse 
og tilbagetrækning af samtykke, navnlig i 
forbindelse med videnskabelig forskning 
og statistisk anvendelse af data, der stilles 
til rådighed på et altruistisk grundlag, bør 
der udvikles en europæisk 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
brug i forbindelse med altruistisk 
datadeling. En sådan formular bør bidrage 
til at tydeliggøre for de registrerede, at 
deres oplysninger vil blive tilgået og 
anvendt i overensstemmelse med deres 
samtykke og også i fuld overensstemmelse 

(39) For at øge tilliden og skabe 
yderligere retssikkerhed og 
brugervenlighed i forbindelse med 
meddelelse og tilbagetrækning af 
samtykke, navnlig i forbindelse med 
videnskabelig forskning og statistisk 
anvendelse af data, der stilles til rådighed 
på et altruistisk grundlag, bør der udvikles 
en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme til brug i forbindelse med 
altruistisk datadeling. En sådan formular 
bør bidrage til at tydeliggøre for de 
registrerede, at deres oplysninger vil blive 
tilgået og anvendt i overensstemmelse med 
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med databeskyttelsesreglerne. Den kan 
også anvendes til at strømline 
virksomheders dataaltruisme og skabe en 
mekanisme, der gør det muligt for 
virksomheder at trække deres tilladelse til 
at anvende dataene tilbage. For at tage 
hensyn til særlige forhold i de enkelte 
sektorer, herunder ud fra et 
databeskyttelsesperspektiv, bør det være 
muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
forskellige sektorer.

deres samtykke og også i fuld 
overensstemmelse med 
databeskyttelsesreglerne. Den kan også 
anvendes til at strømline virksomheders 
dataaltruisme og skabe en mekanisme, der 
gør det muligt for virksomheder at trække 
deres tilladelse til at anvende dataene 
tilbage. For at tage hensyn til særlige 
forhold i de enkelte sektorer, herunder ud 
fra et databeskyttelsesperspektiv, bør det 
være muligt at tilpasse den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme til 
forskellige sektorer.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik). Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 
Det Europæiske Datainnovationsråd.

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik) samt 
repræsentanter fra civilsamfundet, den 
akademiske verden samt forsknings- og 
standardiseringsorganisationer, når det er 
relevant. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd bør opfordres til at 
udpege en repræsentant til Det Europæiske 
Datainnovationsråd.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at der kan tages hensyn til den 
særlige karakter af bestemte kategorier af 

(43) For at der kan sikres beskyttelse af 
dataindehavernes rettigheder og 
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data, bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, så der i specifikke EU-
retsakter, der vedtages efter en 
lovgivningsprocedure, kan fastsættes 
særlige betingelser for overførsel til 
tredjelande af bestemte kategorier af andre 
data end personoplysninger, der anses for 
at være meget følsomme. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

interesser og tages hensyn til den særlige 
karakter af bestemte kategorier af data, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, så der i specifikke 
EU-retsakter, der vedtages efter en 
lovgivningsprocedure, kan fastsættes 
særlige betingelser for overførsel til 
tredjelande af bestemte kategorier af andre 
data end personoplysninger, der anses for 
at være meget følsomme, og så der kan 
udarbejdes en fortegnelse over de 
tredjelande, som yder beskyttelse på et 
niveau, der i det væsentlige svarer til det, 
der er fastsat bestemmelser om i EU-
lovgivningen eller national lovgivning. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som navnlig er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til privatlivets fred, beskyttelsen af 
personoplysninger, friheden til at oprette 

(46) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som navnlig er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til privatlivets fred, beskyttelsen af 
personoplysninger, friheden til at oprette 
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og drive egen virksomhed, ejendomsretten 
og integration af mennesker med handicap 
—

og drive egen virksomhed, ejendomsretten, 
herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og integration af 
mennesker med handicap —

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
dataformidlingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) "almennyttige formål": formål, 
hvortil data anvendes til fælles gavn for 
samfundet inden for denne forordnings 
anvendelsesområde og vedrørende alle 
relevante dele af det offentlige liv
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Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) "dataformidlingstjeneste": 
levering af en kommerciel tjeneste til 
udveksling af, samling af eller handel 
med data; følgende betragtes ikke som 
dataformidlingstjenester i henhold til 
denne forordning:
a) cloudtjenester
b) tjenester, der indsamler data fra 
dataindehavere og aggregerer, beriger 
eller omdanner dataene og udsteder licens 
til anvendelse af de deraf følgende data til 
databrugere, uden at de etablerer en 
direkte forbindelse mellem 
dataindehavere og databrugere
c) tjenester, der fokuserer på 
formidling af indhold, navnlig 
ophavsretligt beskyttet indhold
d) dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én 
dataindehaver med det formål at 
muliggøre anvendelsen af de data, 
vedkommende er i besiddelse af, samt 
platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester
e) udbydere af konsolideret løbende 
handelsinformation som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 53), i direktiv 
2014/65/EU og
f) kontooplysningstjenesteudbydere 
som defineret i artikel 4, nr. 19), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) "dataformidler": en udbyder af en 
dataformidlingstjeneste, som gennem 
levering af tekniske, juridiske og andre 
tjenester skaber forbindelse mellem et 
udefineret antal dataindehavere og 
databrugere med henblik på udveksling 
af, samling af eller handel med data

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i 
artikel 4, nr. 1), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) "samtykke": samtykke som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3b) "den registrerede": registreret 
person som defineret i artikel 4, nr. 1), i 
forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "dataindehaver": en juridisk person 
eller en registreret person, som i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
eller national ret har ret til at give indsigt i 
eller videregive bestemte 
personoplysninger eller andre data end 
personoplysninger, som er under 
vedkommendes kontrol

(5) "dataindehaver": en fysisk eller 
juridisk person, som i overensstemmelse 
med gældende EU-ret eller national ret har 
ret til at give indsigt i eller videregive 
bestemte andre data end 
personoplysninger, som er under 
vedkommendes kontrol

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
tilladelse til at anvende disse oplysninger 
til kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
ret, bl.a. i henhold til forordning (EU) 
2016/679 i tilfælde af personoplysninger, 
til at anvende disse oplysninger til 
kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "datadeling": en dataindehavers 
tilrådighedsstillelse af data for en 

(7) "dataudveksling": en 
dataindehavers eller dataformidlers 
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databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de delte data på grundlag 
af frivillige aftaler, enten direkte eller 
gennem en formidler

tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de delte data på grundlag 
af frivillige aftaler eller EU-lovgivningen, 
enten direkte eller gennem en formidler, 
under åbne datalicenser eller 
kommercielle licenser, gratis eller mod 
betaling. For så vidt angår 
personoplysninger skal behandlingen 
heraf altid baseres på et tilpasset 
retsgrundlag i henhold til artikel 6 i 
forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "dataaltruisme": registrerede 
personers samtykke til behandling af 
personoplysninger, der vedrører dem, eller 
andre dataindehaveres tilladelse til, at 
andre data end personoplysninger, som de 
er i besiddelse af, anvendes uden 
modydelse med henblik på almennyttige 
formål, f.eks. videnskabelige formål eller 
for at forbedre offentlige tjenester

(10) "dataaltruisme": registrerede 
personers samtykke til behandling af 
personoplysninger, der vedrører dem, eller 
andre dataindehaveres tilladelse til, at 
andre data end personoplysninger, som de 
er i besiddelse af, anvendes uden at søge 
eller modtage modydelse med henblik på 
almennyttige formål, f.eks. videnskabelige 
formål eller for at forbedre offentlige 
tjenester

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
og som udtrykkeligt er udpeget til at handle 
på vegne af en udbyder af 
datadelingstjenester, der ikke er etableret i 
Unionen, eller på vegne af en enhed, der 
ikke er etableret i Unionen, og som med 
henblik på almennyttige formål indsamler 
data, der stilles til rådighed af fysiske eller 

(15) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
og som udtrykkeligt er udpeget til at handle 
på vegne af en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, eller på vegne af en 
enhed, der ikke er etableret i Unionen, og 
som med henblik på almennyttige formål 
indsamler data, der stilles til rådighed af 
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juridiske personer på grundlag af 
dataaltruisme; den nationale kompetente 
myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, for så 
vidt angår den pågældende udbyders eller 
enheds forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

fysiske eller juridiske personer på grundlag 
af dataaltruisme; den nationale kompetente 
myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller enheden, for 
så vidt angår den pågældende udbyder af 
dataformidlingstjenesters eller enheds 
forpligtelser i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forretningshemmelighed (Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) data, som kulturinstitutioner og 
uddannelsesinstitutioner er i besiddelse af

c) data, som kulturinstitutioner og 
uddannelsesinstitutioner og offentlige 
medietjenesters er i besiddelse af, og for 
hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder 
ikke er accessoriske, men som 
hovedsagelig er indeholdt i værker og 
andre dokumenter, der er beskyttet af 
sådanne intellektuelle 
ejendomsrettigheder, undtagen hvor 
sådanne data genanvendes inden for 
rammerne af tilladte anvendelser i 
henhold til direktiv (EU) 2019/790)

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bestemmelserne i dette kapitel (3) Bestemmelserne i dette kapitel 
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forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser. Dette 
kapitel berører ikke EU-retten og national 
ret eller internationale aftaler, som 
Unionen eller medlemsstaterne er part i, 
om beskyttelse af de kategorier af data, der 
er omhandlet i stk. 1. Dette kapitel berører 
ikke EU-retten og national ret om 
aktindsigt og offentlige myndigheders 
forpligtelser i henhold til EU-retten og 
national ret til at tillade videreanvendelse 
af data.

forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser i henhold 
til EU-retten eller national ret. Dette 
kapitel berører ikke EU-retten og national 
ret eller internationale aftaler, som 
Unionen eller medlemsstaterne er part i, 
om beskyttelse af de kategorier af data, der 
er omhandlet i stk. 1. Dette kapitel berører 
ikke EU-retten og national ret om 
aktindsigt og offentlige myndigheders 
forpligtelser i henhold til EU-retten og 
national ret til at tillade videreanvendelse 
af data.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor anonymisering, aggregering 
eller andre teknikker kan anvendes, 
således at den i stk. 1 omhandlede 
beskyttelse ikke længere finder 
anvendelse, skal de offentlige 
myndigheder stille data til rådighed til 
videreanvendelse som krævet i direktiv 
(EU) 2019/1024, med forbehold af dette 
direktivs artikel 5.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 

(1) Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller potentielt kunne have til følge at 
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enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis.

tildele sådanne enerettigheder eller 
begrænse tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan der tildeles eneret 
til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, i det omfang 
det er nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt, der opfylder 
et almennyttigt formål. 

(2) Uanset stk. 1 kan der tildeles eneret 
til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, hvis det viser 
sig at være nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt, der opfylder 
et almennyttigt formål. Hvis 
eneretsperioden er længere end et år, kan 
vurderingen af kriterierne for tildeling af 
en sådan eneret gøres til genstand for en 
midtvejsrevision. 

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder årsagerne til, at det er 
nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.

(6) Tildelingen af eneret i henhold til 
stk. 2-5, herunder årsagerne til, at det er 
nødvendigt at tildele en sådan ret, skal 
være gennemsigtig og offentliggøres på 
internettet, mindst to måneder inden den 
får virkning, uanset om der eventuelt er 
offentliggjort oplysninger om tildeling af 
en offentlig kontrakt eller en 
koncessionskontrakt.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
tre år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

(7) Aftaler eller anden praksis, der er 
omfattet af forbuddet i stk. 1, som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 2, og som er 
indgået inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, ophører ved kontraktens 
udløb og under alle omstændigheder senest 
to år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Enhver eneret til videreanvendelse 
af data, som tildeles uden for 
anvendelsesområdet for artikel 2, eller 
som ikke opfylder betingelserne i stk. 3 og 
4, er ugyldig.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Betingelserne for videreanvendelse 
skal være ikkediskriminerende, stå i et 
rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede med hensyn til 
kategorier af data, formål med 
videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen.

(2) Betingelserne for videreanvendelse 
skal være etiske, gennemsigtige, 
bæredygtige, ikkediskriminerende, stå i et 
rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede med hensyn til 
kategorier af data, formål med 
videreanvendelsen og karakteren af de 
data, som det er tilladt at videreanvende. 
Disse betingelser må ikke benyttes til at 
begrænse konkurrencen, bl.a. ved at 
udforme dem på en måde, der udgør 
begrænsninger for SMV'er, nystartede 
virksomheder eller civilsamfundsaktører 
med hensyn til at deltage i 
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dataøkonomien.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Offentlige myndigheder kan kræve, 
at kun forbehandlede data videreanvendes, 
hvis formålet med en sådan forbehandling er 
at anonymisere eller pseudonymisere 
personoplysninger eller slette fortrolige 
forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder.

(3) Offentlige myndigheder kan kræve, 
at kun forbehandlede data videreanvendes, 
hvis formålet med en sådan forbehandling 
er at anonymisere eller pseudonymisere 
personoplysninger eller beskytte fortrolige 
forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder, og indhold, 
som er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at data tilgås og videreanvendes i et 
sikkert databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor

a) at data teletilgås og -
videreanvendes i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor eller

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De offentlige myndigheder fastsætter 
betingelser, der bevarer integriteten af de 
tekniske systemers funktion i det anvendte 
sikre databehandlingsmiljø. Den offentlige 
myndighed skal kunne kontrollere 
resultaterne af videreanvenderens 
behandling af data og forbeholde sig ret til 

(5) De offentlige myndigheder 
fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø, der anvendes i 
overensstemmelse med 
cybersikkerhedsstandarder på et højt 
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at forbyde anvendelsen af resultater, der 
indeholder oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i fare.

niveau. Til dette formål forbeholder den 
offentlige myndighed sig ret til at 
kontrollere de forskellige trin i 
behandlingen af data, som foretages af 
videreanvenderen, indtil og omfattende 
resultatet af sådan behandling, og 
forbeholder sig ret til, efter at have givet 
videreanvenderen mulighed for at levere 
yderligere oplysninger, at forbyde 
anvendelsen af resultater, der indeholder 
oplysninger, der bringer tredjeparters 
rettigheder og interesser i fare som f.eks. 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
forretningshemmeligheder eller de 
rettigheder, der er omhandlet i forordning 
(EU) 2016/679.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis videreanvendelse af data ikke 
kan tillades i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 3-5, og der ikke er 
noget andet retsgrundlag for at videregive 
data i henhold til forordning (EU) 
2016/679, støtter den offentlige 
myndighed videreanvendere i at indhente 
samtykke fra de registrerede og/eller 
tilladelse fra de juridiske enheder, hvis 
rettigheder og interesser kan blive berørt 
af en sådan videreanvendelse, når det er 
muligt uden uforholdsmæssigt store 
omkostninger for den offentlige sektor. 
De kan i forbindelse med denne opgave 
bistås af de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1.

(6) For at opfylde deres forpligtelser i 
henhold til stk. 5 og 6 skal de offentlige 
sektorer være udstyret med de nødvendige 
menneskelige og finansielle ressourcer .
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Videreanvendere, der er placeret i 
et tredjeland, undtagen videnskabelige 
institutioner, som ikke arbejder med sigte 
på fortjeneste, udpeger en retlig 
repræsentant med henblik på dette 
kapitel.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
fastsættes, at tredjelandes retlige, 
tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige 
rammer:

(9) Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 28 med 
henblik på at udarbejde og ajourføre en 
liste over tredjelande, hvor de gældende 
retlige, tilsynsmæssige og 
håndhævelsesmæssige ordninger er på 
plads:

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentlige myndigheder må kun 
videregive fortrolige data eller data, der er 
beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, til en videreanvender, 
som har til hensigt at overføre dataene til et 
andet tredjeland end et land, der er udpeget i 
overensstemmelse med stk. 9, hvis 
videreanvenderen forpligter sig til:

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den fysiske eller juridiske person, 
der har fået tildelt ret til at videreanvende 
andre data end personoplysninger må kun 
overføre oplysningerne til de tredjelande, der 
opfylder kravene i stk. 9-11.

(12) Den fysiske eller juridiske person, 
der har fået tildelt ret til at videreanvende 
andre data end personoplysninger er kun 
bemyndiget til at overføre oplysningerne til 
de tredjelande, der opfylder kravene i stk. 
9-11.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Hvis videreanvenderen har til hensigt 
at overføre andre data end personoplysninger 
til et tredjeland, underretter den offentlige 
myndighed dataindehaveren om overførslen 
af data til det pågældende tredjeland.

(13) Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om videreanvenderens 
hensigt om at overføre dataene til det 
pågældende tredjeland og med hvilke 
formål.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Eventuelle gebyrer skal være 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være objektivt 
begrundede, og de må ikke begrænse 
konkurrencen.

(2) Eventuelle gebyrer i henhold til 
stk. 1 skal være ikkediskriminerende, stå i 
et rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede, og de må ikke 
begrænse konkurrencen eller hindre 
videreanvendelse af data i offentlighedens 
interesse.
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Når offentlige myndigheder anvender 
gebyrer, træffer de foranstaltninger til at 
tilskynde til videreanvendelse af de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, til ikkekommercielle formål 
og af små og mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne.

(4) Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål i offentlighedens 
interesse eller til videnskabelig eller 
historisk forskning og af små og 
mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne. 
I sådanne tilfælde bør videreanvendelsen 
være gratis eller billigere, navnlig for 
SMV'er og nystartede virksomheder, 
civilsamfundsaktører og 
uddannelsesinstitutioner.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bistand og rådgivning til den 
offentlige sektor i forbindelse med 
uddannelse af personalet i datasikkerhed 
og databeskyttelse og alle de involverede 
IKT-teknologier

Begrundelse

Den offentlige sektor har, hvis den ikke allerede har personale med de nødvendige 
færdigheder, brug for hjælp og støtte til at uddanne medarbejderne.
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, der 
beskytter privatlivets fred for så vidt angår 
de oplysninger, der er indeholdt i de data, 
som det er tilladt at videreanvende, herunder 
teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, 
der beskytter privatlivets fred for så vidt 
angår de oplysninger, der er indeholdt i de 
data, som det er tilladt at videreanvende, 
herunder teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger, og beskytter 
kommercielt fortrolige oplysninger samt 
indhold, der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med videreanvenderes 
indhentning af samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse med altruistiske og andre 
formål i overensstemmelse med 
dataindehavernes specifikke afgørelser, 
herunder vedrørende den eller de 
jurisdiktioner, hvor databehandlingen efter 
planen skal finde sted

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med videreanvenderes 
indhentning af samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse med altruistiske og andre 
formål i overensstemmelse med 
dataindehavernes specifikke afgørelser, 
herunder vedrørende den eller de 
jurisdiktioner, hvor databehandlingen efter 
planen skal finde sted, og i forbindelse 
med udvikling af redskaber til digitale 
færdigheder med henblik på at informere 
dataindehaverne på en fyldestgørende og 
fuldt forståelig måde, således at de kan 
træffe informerede valg

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelig retlig og teknisk 
kapacitet og ekspertise til at kunne 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1.

(4) Det eller de kompetente organer 
skal have tilstrækkelig retlig og teknisk 
kapacitet og ekspertise til at kunne 
overholde relevant EU-ret eller national ret 
vedrørende adgangsordninger for de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1. Det eller de kompetente 
organer skal råde over de nødvendige 
menneskelige og finansielle ressourcer til 
varetagelsen af deres opgaver på en 
virksom og effektiv måde.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne sikrer, at alle 
relevante oplysninger om anvendelsen af 
artikel 5 og 6 er tilgængelige via et centralt 
informationssted.

(1) Medlemsstaterne sikrer, at alle 
relevante oplysninger om anvendelsen af 
artikel 5 og 6 er offentligt og let 
tilgængelige via et centralt 
informationssted.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Enhver fysisk eller juridisk person, 
der berøres af en afgørelse truffet af en 
offentlig myndighed eller et kompetent 
organ, har ret til effektive retsmidler over 
for en sådan afgørelse ved domstolene i 
den medlemsstat, hvor det relevante organ 
er beliggende.

(4) Uden at det berører andre 
administrative eller udenretslige midler, 
har enhver fysisk eller juridisk person, der 
berøres af en afgørelse truffet af en 
offentlig myndighed eller et kompetent 
organ, ret til effektive retsmidler over for 
en sådan afgørelse ved domstolene i den 
medlemsstat, hvor det relevante organ er 
beliggende.
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav til datadelingstjenester Krav til dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af datadelingstjenester Udbydere af dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udbud af følgende 
datadelingstjenester er underlagt en 
anmeldelsesprocedure:

(1) Udbud af følgende 
dataformidlingstjenester er underlagt en 
anmeldelsesprocedure:

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Dette kapitel berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på udbydere af datadelingstjenester, 
herunder tilsynsmyndighedernes beføjelser 
til at sikre overholdelse af gældende ret, 
navnlig med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger og 
konkurrencelovgivning.

(2) Dette kapitel berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på udbydere af 
dataformidlingstjenester, herunder 
tilsynsmyndighedernes beføjelser til at 
sikre overholdelse af gældende ret, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger, intellektuelle 
ejendomsrettigheder og 
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konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af udbud af 
datadelingstjenester

Anmeldelse af udbud af 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Enhver udbyder af 
datadelingstjenester, der har til hensigt at 
udbyde de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, skal indgive en anmeldelse 
til den kompetente myndighed, der er 
omhandlet i artikel 12.

(1) Enhver udbyder af 
dataformidlingstjenester, der har til 
hensigt at udbyde de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal indgive 
en anmeldelse til den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i artikel 12.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af datadelingstjenester, 
der er etableret i mere end én medlemsstat, 
for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den har sit hovedsæde.

(2) Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der er etableret i 
mere end én medlemsstat, for at høre under 
den medlemsstats jurisdiktion, hvor den 
har sit hovedsæde.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) En udbyder af datadelingstjenester, 
der ikke er etableret i Unionen, men 
udbyder de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, i Unionen, udpeger en 
retlig repræsentant i en af de 
medlemsstater, hvor disse tjenester 
udbydes. En udbyder anses for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant er etableret.

(3) En udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, men udbyder de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, i Unionen, udpeger en retlig 
repræsentant i en af de medlemsstater, hvor 
disse tjenester udbydes. En udbyder anses 
for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den retlige repræsentant 
er etableret.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter anmeldelse kan udbyderen af 
datadelingstjenester påbegynde aktiviteten 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel.

(4) Efter anmeldelse kan udbyderen af 
dataformidlingstjenester påbegynde 
aktiviteten på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Anmeldelsen giver udbyderen ret til 
at udbyde datadelingstjenester i alle 
medlemsstater.

(5) Anmeldelsen giver udbyderen ret til 
at udbyde dataformidlingstjenester i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navnet på a) navnet på 
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datadelingstjenesteudbyderen dataformidlingstjenesteudbyderen

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere, og af, 
hvordan udbyderen har til hensigt at 
opfylde betingelserne i artikel 11

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den forventede begyndelsesdato for 
aktiviteten

g) den tilstræbte begyndelsesdato for 
aktiviteten, og, hvis relevant, den 
forventede varighed

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et register 
over udbydere af datadelingstjenester.

(9) Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et 
offentligt register over alle udbydere af 
dataformidlingstjenester i Unionen.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(10) Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester.

(10) Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af 
dataformidlingstjenester.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Hvis en udbyder af 
datadelingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen.

(11) Hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og til Kommissionen.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for at udbyde 
datadelingstjenester

Betingelser for at udbyde 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Udbud af datadelingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Udbud af dataformidlingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og datadelingstjenester 
skal placeres i en særskilt retlig enhed

(1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og 
dataformidlingstjenester skal placeres i en 
særskilt retlig enhed

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) de metadata, der indsamles i 
forbindelse med leveringen af 
datadelingstjenesten, må kun anvendes til 
udvikling af denne tjeneste

(2) de metadata, der indsamles i 
forbindelse med leveringen af 
dataformidlingstjenesten, må kun 
anvendes til udvikling af denne tjeneste

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 

(4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 
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internationale eller europæiske 
datastandarder

internationale eller europæiske 
datastandarder, som skal være åbne og 
ikke-ophavsretsbeskyttede for at sikre en 
høj grad af interoperabilitet

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) dataformidlingstjenester må gerne 
omfatte tilbud til dataindehavere om 
yderligere specifikke værktøjer og 
tjenester, som gør det nemmere at 
udveksle dataene, bl.a. analyse, 
midlertidig lagring, aggregering, 
kuratering, konvertering, anonymisering 
og pseudonymisering, idet sådanne 
værktøjer og tjenester kun må anvendes 
efter udtrykkelig anmodning eller 
godkendelse fra dataindehaveren, og idet 
tredjepartsværktøjer, der tilbydes i den 
forbindelse, ikke må anvende data til 
andre formål end dem, dataindehaveren 
anmoder om eller godkender

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring af 
data stille tilstrækkelige garantier for, at 
dataindehavere og databrugere kan få adgang 
til deres data i tilfælde af insolvens

(6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data garantere, at dataindehavere og 
databrugere forbeholdes retten til at få 
adgang til og få deres data tilbage i tilfælde 
af insolvens hos udbyderen
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Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) udbyderen skal træffe passende 
tekniske, retlige og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, som er ulovlig i 
henhold til EU-retten

(7) udbyderen skal træffe passende 
tekniske, retlige og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, som er ulovlig i 
henhold til EU-retten eller national ret

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De udpegede kompetente 
myndigheder, 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver i forbindelse med 
udbydere af datadelingstjenester.

(3) De udpegede kompetente 
myndigheder, 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder skal sikre passende 
koordinerede foranstaltninger til at 
udveksle de oplysninger, der er nødvendige 
for, at de kan udføre deres opgaver i 
forbindelse med udbydere af 
datadelingstjenester.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) manglende overholdelse af 
betingelsen i artikel 11, stk. 2, kan 
resultere i, at den nationale kompetente 
myndighed træffer en afgørelse, hvor den 
kræver, at den pågældende 
datadelingstjeneste ophører med at levere 
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ydelser

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel finder ikke anvendelse på 
enheder uden fortjeneste for øje, hvis 
aktiviteter udelukkende består i at 
indsamle data til almennyttige formål, 
som fysiske eller juridiske personer stiller 
til rådighed på grundlag af dataaltruisme.

Dette kapitel finder ikke anvendelse på:

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlige myndigheder, der 
tilbyder datadelingstjenester på et ikke-
kommercielt grundlag

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 14 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enheder uden fortjeneste for øje, 
hvis aktiviteter udelukkende består i at 
indsamle data til almennyttige formål, 
som fysiske eller juridiske personer stiller 
til rådighed på grundlag af dataaltruisme
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Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, fører et 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

(1) Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, bidrager til 
et offentligt EU-register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kommissionen fører et EU-register 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

(2) Kommissionen fører det offentlige 
EU-register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, som bør 
foreligge på alle Unionens officielle 
sprog.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udføre de aktiviteter, der forbundet 
med dataaltruisme, gennem en juridisk 
uafhængig struktur, der er adskilt fra dens 
andre aktiviteter.

c) (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med henblik på denne forordning 
registreres en enhed, der udfører aktiviteter 

(2) Med henblik på denne forordning 
meddeler en enhed, der udfører aktiviteter 
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baseret på dataaltruisme og er etableret i 
mere end én medlemsstat, i den 
medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde.

baseret på dataaltruisme og er etableret i 
mere end én medlemsstat, den kompetente 
myndighed, der er udpeget i henhold til 
artikel 20, de i denne artikels stk. 4 
omhandlede oplysninger i den 
medlemsstat, hvor den har sit hovedsæde.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhedens vigtigste indtægtskilder d) enhedens indtægtskilder

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed finder, at 
enheden opfylder kravene i artikel 16, 
optager den kompetente myndighed senest 
tolv uger efter ansøgningsdatoen enheden i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

(5) Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed finder, at 
enheden opfylder kravene i artikel 16, 
meddeler den Kommissionen med henblik 
på optagelse i EU-registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer 
oplysningerne senest tolv uger efter 
ansøgningsdatoen. Registreringen i dette 
offentlige EU-register er gyldig i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), offentliggøres i 
det nationale register over anerkendte 

(6) De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), offentliggøres i 
det offentlige EU-register over anerkendte 
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dataaltruistiske organisationer. dataaltruistiske organisationer.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige og nøjagtige registre over:

(1) Alle enheder, der er opført i det 
offentlige EU-register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige og nøjagtige registre over:

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversigt over alle fysiske og 
juridiske personer, der har fået tilladelse til 
at anvende de data, som enheden er i 
besiddelse af, herunder en kortfattet 
beskrivelse af de almennyttige formål, der 
forfølges med denne dataanvendelse, og en 
beskrivelse af de tekniske midler, der er 
anvendt, bl.a. en beskrivelse af de 
teknikker, der anvendes til beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse

c) en oversigt over alle fysiske og 
juridiske personer, der har fået tilladelse til 
at behandle eller på anden måde anvende 
de data, som enheden er i besiddelse af, 
herunder en kortfattet beskrivelse af de 
almennyttige formål, der forfølges med 
denne dataanvendelse, og en beskrivelse af 
de tekniske midler, der er anvendt, bl.a. en 
beskrivelse af de teknikker, der anvendes 
til beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse i overensstemmelse med 
national ret og EU-ret

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
udbedre den manglende 
overensstemmelse med en eller flere krav i 
dette kapitel, i tilfælde, hvor en 
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anmeldelse har fundet sted i medfør af 
artikel 21, stk. 3.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige krav til beskyttelse af registreredes 
og retlige enheders rettigheder og 
interesser for så vidt angår deres data

Særlige krav til beskyttelse af registreredes 
og dataindehaveres rettigheder og 
interesser for så vidt angår deres data

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger 
behandler dens data, på en letforståelig måde

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger inden 
for Unionen behandler dens data, på en 
letforståelig måde

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuel behandling uden for 
Unionen.

b) om databrugerens eventuelle 
hensigt om at behandle data uden for 
Unionen, idet den oplyser, hvor denne 
behandling finder sted.
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Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen.

(2) Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til noget andet formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen. Med henblik herpå træffer 
enheden foranstaltninger for at overvåge 
databrugerens behandling af dataene.
Enheden træffer foranstaltninger med 
henblik på at forhindre svigagtig praksis 
og misbrug i forbindelse med adgangen til 
data, når brugere ønsker adgang gennem 
udbyderens tjenester.
Enheden træffer foranstaltninger til at 
sikre et højt sikkerhedsniveau for lagring 
og videregivelse af andre data end 
personoplysninger.
Enheden sikrer, at registreredes samtykke 
eller tilladelser til behandling af data, som 
juridiske personer har gjort tilgængelige, 
let kan trækkes tilbage.
Enheden garanterer endvidere, at 
dataindehavere forbeholdes retten til at 
opnå adgang til og få deres data tilbage, 
hvis de beslutter at trække deres tilladelse 
til behandling af deres data til 
dataaltruistiske formål tilbage.
Der skal tilvejebringes 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at 
der ikke anvendes vildledende 
markedsføringspraksis til at opfordre til 
levering af data.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5a. Manglende overholdelse af kravet 
i artikel 19, stk. 2, bør dog resultere i en 
afgørelse om at fjerne enheden fra 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis der afgives andre data end 
personoplysninger, skal den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme sikre, 
at dataindehaverne kan give samtykke til 
en bestemt databehandlingsaktivitet og 
trække samtykket hertil tilbage, navnlig i 
tilfælde af datamisbrug.
Med henblik herpå bør det være muligt at 
anføre formålene med den tilsigtede 
anvendelse på den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

(1) Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage, enten individuelt 
eller af repræsentanter for en eller flere 
fysiske personer, til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

Begrundelse

Med henblik på at overholde direktiv (EU) 2020/1828 om adgang til anlæggelse af 
gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser.
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Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En sag i medfør af denne artikel 
anlægges ved domstolene i den 
medlemsstat, hvor den myndighed, mod 
hvem retsmidlet søges, er beliggende.

(2) En sag i medfør af denne artikel 
anlægges ved domstolene i den 
medlemsstat, hvor den myndighed, mod 
hvem retsmidlet søges, er beliggende, 
enten individuelt eller af repræsentanter 
for en eller flere fysiske personer.

Begrundelse

Med henblik på at overholde direktiv (EU) 2020/1828 om adgang til anlæggelse af 
gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
andre repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer.

(1) Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen, relevante dataområder, 
relevante juridiske eksperter og andre 
repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer samt 
Europa-Parlamentet som observatør.
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Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) lette samarbejdet mellem 
medlemsstaterne for så vidt angår de 
regler for sanktioner, som 
medlemsstaterne har fastlagt i henhold til 
artikel 31, og udstikke retningslinjer for 
bedste praksis vedrørende gennemførelsen 
af disse regler og håndhævelsen af 
sanktionerne i hele Unionen samt rådgive 
Kommissionen om behovet for at ændre 
denne forordning med henblik på 
harmonisering af de i artikel 31 omtalte 
regler for sanktioner.

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
datadelingstjenester

b) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
konsekvente retningslinjer for 
anvendelsen af teknologi til effektivt at 
forebygge, at de registrerede identificeres
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) rådgive og bistå Kommissionen 
med at udarbejde konsekvente 
retningslinjer for den bedste metode, 
inden for rammerne af denne forordning, 
til at beskytte kommercielt følsomme data, 
der ikke er af personlig karakter, især 
forretningshemmeligheder, men også 
andre data, der udgør indhold, som er 
beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, mod ulovlig adgang, 
hvor der er en risiko for tyveri af 
intellektuel ejendom eller 
industrispionage

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
konsekvente retningslinjer for 
cybersikkerhedskrav med henblik på 
udveksling og lagring af data i 
overensstemmelse med 
cybersikkerhedsstandarder på et højt 
niveau

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistå Kommissionen med at d) rådgive og bistå Kommissionen 
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forbedre datainteroperabilitet og 
datadelingstjenester mellem forskellige 
sektorer og områder på grundlag af 
eksisterende europæiske, internationale 
eller nationale standarder

med at forbedre datainteroperabilitet og 
dataformidlingstjenester mellem 
forskellige sektorer og områder på 
grundlag af eksisterende europæiske, 
internationale eller nationale standarder;

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for 
datadelingstjenesteudbydere og 
registrering og overvågning af anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for udbydere af 
dataformidlingstjenester og registrering og 
overvågning af anerkendte dataaltruistiske 
organisationer og at sikre et passende 
samarbejde mellem nationale kompetente 
myndigheder og andre relevante 
myndigheder på EU-plan og nationalt 
plan, hvor det er nødvendigt for 
udførelsen af deres opgave med at 
overvåge overholdelsen af kravene i 
denne forordning.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den i artikel 5, stk. 11, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

(3) Den i artikel 5, stk. 9, og artikel 5, 
stk. 11, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffer alt 
efter omstændighederne alle rimelige 
tekniske, juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 
strid med EU-retten eller den relevante 
medlemsstats lovgivning, medmindre 
overførslen eller adgangen er i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

(1) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, dataformidleren eller 
enheden, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
træffer alt efter omstændighederne alle 
rimelige tekniske, juridiske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
forhindre overførsel af eller adgang til 
andre data end personoplysninger, der er 
lagret i Unionen, hvis en sådan overførsel 
eller adgang er i strid med EU-retten eller 
den relevante medlemsstats lovgivning, 
uden at dette berører stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel 2, 
en datadelingstjenesteudbyder eller en 
enhed, der er opført i registret over 

(2) Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel 2, 
en udbyder af dataformidlingstjenester 
eller en enhed, der er opført i registret over 
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anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
overfører andre data end 
personoplysninger, der er omfattet af denne 
forordning, fra Unionen eller giver adgang 
til disse data i Unionen, kan kun 
anerkendes eller håndhæves på nogen 
måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den 
[denne forordnings ikrafttræden].

anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
overfører andre data end 
personoplysninger, der er omfattet af denne 
forordning, fra Unionen eller giver adgang 
til disse data i Unionen, kan kun 
anerkendes eller håndhæves på nogen 
måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den 
[denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

(3) I mangel af en international aftale 
jf. stk. 2, hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, en udbyder af 
dataformidlingstjeneste eller en enhed, der 
er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 
fået tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen eller den 
enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske organisationer, 
fremlægge den mindste mængde data, der 
er tilladt som svar på en anmodning, på 
grundlag af en rimelig fortolkning af 
anmodningen.

(4) Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 
fået tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller den enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fremlægge 
den mindste mængde data, der er tilladt 
som svar på en anmodning, på grundlag af 
en rimelig fortolkning af anmodningen.

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen og den 
enhed, der praktiserer dataaltruisme, 
underretter dataindehaveren om, at der 
foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, 
undtagen i tilfælde, hvor anmodningen 
tjener retshåndhævelsesformål, og så længe 
dette er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

(5) Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
dataformidlingstjenester og den enhed, der 
praktiserer dataaltruisme, underretter 
dataindehaveren om, at der foreligger en 
anmodning fra en administrativ myndighed 
i et tredjeland om at få adgang til 
vedkommendes data, inden anmodningen 
imødekommes, undtagen i tilfælde, hvor 
anmodningen tjener 
retshåndhævelsesformål, og så længe dette 
er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.
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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Den foreslåede forordning om datastyring, der blev fremlagt i november 2020, følger 
Kommissionens meddelelse "En europæisk strategi for data" fra februar samme år. Ifølge 
meddelelserne er forordningen om datastyring den første af en række lovforslag om 
regulering af adgangen til og brugen af data i Unionen.

Forordningen om datastyring kombinerer flere forskellige instrumenter. For det første 
supplerer den direktivet om åbne data (EU) 2019/1024 med en ordning, som giver offentlige 
myndigheder mulighed for at stille data, der er omfattet af tredjepartsrettigheder, herunder 
personoplysninger, til rådighed for videreanvendelse. For det andet fastsætter den regler for 
dataformidlingstjenester med det formål at muliggøre datadeling mellem virksomheder med 
og uden betaling og tilskynder til skabelse af kooperativer, der vil kunne styrke positionen for 
både de enkelte registrerede og små indehavere af andre data end personoplysninger. Endelig 
tilskynder den til "dataaltruisme" fra enkeltpersoners side ved at oprette en standardiseret 
samtykkeformular, hvor de registrerede kan afgive deres personoplysninger til formål, der 
tjener et almennyttigt formål, og ved at oprette organisationer, der skal samle disse 
oplysninger og gøre dem attraktive for databrugere. Den skaber også en struktur af 
kompetente myndigheder, der håndhæver bestemmelserne i den, og en ekspertgruppe til at 
støtte dens mål.

Kommissionen vurderer i sin konsekvensanalyse, at den økonomiske værdi af de 
kombinerede foranstaltninger udgør en vækst i BNP på 3,87 % til 3,95 %.

2. Ordførerens holdning

Ordføreren fokuserer i sin udtalelse på en række forbedringer, herunder især følgende: 
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A. Fokus på GDPR's centrale rolle 

Ordføreren finder, at retlig klarhed og retssikkerhed om forordningen om datastyring set i 
forhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er et centralt element i den 
nye forordning, eftersom lovgiveren er bundet af artikel 8 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og af artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I udkastet til LIBE-udvalgets udtalelse foreslås således én central 
bestemmelse, der fastsætter den generelle forordning om databeskyttelses primære rolle. 
Denne præcisering vil sikre den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger. 
Denne løsning følger også den fælles udtalelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse1.

B. Effektiv differentiering mellem personoplysninger og andre data end personoplysninger.

En af de vigtigste præmisser i databeskyttelseslovgivningen er, at de registreredes rettigheder 
er meget forskellige fra de rettigheder, der udøves af indehaverne af andre data end 
personoplysninger. Ordføreren har således besluttet at udarbejde et nyt udkast til de 
bestemmelser, der gælder for henholdsvis registrerede og dataindehavere, for at understrege 
forskellene på de to kategorier.

Dette gælder også for dataformidlingstjenester, som skal behandle de to kategorier forskelligt. 
Hvis der er tale om andre data end personoplysninger, kan de tilbyde datasamling og -deling 
samt yderligere behandling af data som en tjenesteydelse. Hvad angår personoplysninger, kan 
og bør udbyderne ikke erstatte de registrerede personer, som fortsat skal udøve deres 
rettigheder i eget navn fuldt ud. Som følge heraf skal udbydernes funktion med hensyn til 
personoplysninger være markant anderledes og fokusere på at formidle mellem registrerede 
og potentielle databrugere. Først da vil de kunne forblive neutrale og ikke selv behandle 
personoplysninger.

C. Ingen hæmsko for offentlige myndigheder med hensyn til at stille data til rådighed i 
henhold til direktivet om åbne data

Mens bestemmelserne i direktivet om åbne data udelukker andre data end personoplysninger, 
der er beskyttet af hensyn til kommerciel og statistisk fortrolighed og tredjeparters 
intellektuelle ejendomsrettigheder, samt personoplysninger, gælder forordningen om 
datastyring udtrykkeligt for disse.

Dette bør ikke virke hæmmende på de offentlige myndigheder med henblik på 
offentliggørelse af åbne data. Hvis teknikker som f.eks. anonymisering, aggregering og andre 
teknikker kan anvendes effektivt og dermed udlede data, der ikke hører under bestemmelserne 
om videreanvendelse i direktivet om åbne data, har sidstnævnte forrang.

D. Dataaltruisme skal føre til brug af data i offentlighedens interesse

Hvis enkeltpersoner motiveres til frivilligt at stille deres data til rådighed i offentlighedens 
interesse, bør deres tillid ikke misbruges. Det er derfor vigtigt at præcisere, at organisationer, 
der stiller sådanne data til rådighed, samt potentielle databrugere, anvender data med samme 

1 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-
governance-act_en 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
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mål om at bidrage i offentlighedens interesse.

Som følge heraf har ordføreren valgt at ændre navnet på de organisationer, der indsamler og 
deler altruismedata til "datacentre af offentlig interesse".

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation vil medføre enorme fordele for 
borgerne, f.eks. gennem forbedret 
personaliseret medicin, ny mobilitet og 
gennem bidraget til den europæiske grønne 
pagt23. I sin strategi for data24 har 
Kommissionen beskrevet visionen om et 
fælles europæisk dataområde, et indre 
marked for data, hvor data kan anvendes, 
uanset hvor de fysisk opbevares i Unionen, 
i overensstemmelse med gældende ret. 
Kommissionen har også opfordret til frie 
og sikre datastrømme med tredjelande med 
forbehold af undtagelser og begrænsninger 
af hensyn til den offentlige sikkerhed, den 
offentlige orden og andre legitime 
offentlige politiske mål for Den 
Europæiske Union i overensstemmelse 
med internationale forpligtelser. For at 
omsætte denne vision til virkelighed 
foreslås det at oprette områdespecifikke 
fælles europæiske dataområder som 
konkrete ordninger, hvorigennem 
datadeling og datasamling kan finde sted. 
Som planlagt i strategien kan sådanne 
fælles europæiske dataområder omfatte 
områder som sundhed, mobilitet, 

(2) I løbet af de seneste år har digitale 
teknologier forandret økonomien og 
samfundet og påvirket alle 
aktivitetsområder og dagliglivet. Kernen i 
denne omstilling er data; datadreven 
innovation giver mulighed for enorme 
fordele for borgerne, f.eks. gennem 
forbedret personaliseret medicin, ny 
mobilitet og gennem bidraget til den 
europæiske grønne pagt23. I sin strategi for 
data24 har Kommissionen beskrevet 
visionen om et fælles europæisk 
dataområde, et indre marked for data, hvor 
data kan anvendes, uanset hvor de fysisk 
opbevares i Unionen, i overensstemmelse 
med gældende ret. Kommissionen har også 
opfordret til frie og sikre datastrømme med 
tredjelande med forbehold af undtagelser 
og begrænsninger af hensyn til den 
offentlige sikkerhed, den offentlige orden 
og andre legitime offentlige politiske mål 
for Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med internationale 
forpligtelser. For at omsætte denne vision 
til virkelighed foreslås det at oprette 
områdespecifikke fælles europæiske 
dataområder som konkrete ordninger, 
hvorigennem datadeling og datasamling 
kan finde sted. Som planlagt i strategien 
kan sådanne fælles europæiske 
dataområder omfatte områder som 
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produktion, finansielle tjenesteydelser, 
energi og landbrug, tematiske områder som 
den europæiske grønne pagt og europæiske 
dataområder for offentlig forvaltning eller 
færdigheder.

sundhed, mobilitet, produktion, finansielle 
tjenesteydelser, energi og landbrug, 
tematiske områder som den europæiske 
grønne pagt og europæiske dataområder for 
offentlig forvaltning eller færdigheder.

_________________ _________________
23Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Den europæiske grønne pagt. Bruxelles, 
den 11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

23 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Den 
europæiske grønne pagt. Bruxelles, den 
11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 final. 24 COM(2020) 66 final.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata. Desuden er visse økonomiske 
sektorer allerede reguleret ved 
sektorspecifik EU-lovgivning, der omfatter 
regler om grænseoverskridende eller EU-
dækkende deling af eller adgang til data26. 
Denne forordning berører derfor ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679(27), og dens 
gennemførelse forhindrer navnlig ikke 
grænseoverskridende overførsler af data i 
overensstemmelse med kapitel V i 
forordning (EU) 2016/679 i at finde sted, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680(28), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/943(29), 

(3) Det er nødvendigt at forbedre 
betingelserne for datadeling i det indre 
marked ved at skabe en harmoniseret 
ramme for dataudveksling og fastsætte 
betingelser for datastyring. Med 
sektorspecifik lovgivning kan nye og 
supplerende elementer udvikles, tilpasses 
og foreslås afhængigt af sektorernes 
særlige kendetegn, såsom den planlagte 
lovgivning om det europæiske 
sundhedsdataområde25 og om adgangen til 
køretøjsdata, under fuld overholdelse af de 
regler og principper, der er fastsat i 
gældende EU- og medlemsstatslovgivning. 
Desuden er visse økonomiske sektorer 
allerede reguleret ved sektorspecifik EU-
lovgivning, der omfatter regler om 
grænseoverskridende eller EU-dækkende 
deling af eller adgang til data26. Denne 
forordning berører derfor ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/943 (27), Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/1807 (28), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 223/2009 (29), Europa-
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/1807(30), Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) 
nr. 223/2009(31), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF(32), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF(33), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/790(34), 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF(35), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/1024(36) samt 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/858(37), Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2010/40/EU(38) og 
delegerede forordninger, der er vedtaget på 
grundlag heraf, og anden sektorspecifik 
EU-lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data.  Denne 
forordning bør ikke berøre adgangen til og 
anvendelsen af data med henblik på 
internationalt samarbejde i forbindelse 
med forebyggelse, efterforskning, afsløring 
og retsforfølgning af strafbare handlinger 
eller fuldbyrdelse af strafferetlige 
sanktioner. Der bør indføres en horisontal 
ordning for videreanvendelse af bestemte 
kategorier af beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
datadelingstjenester og tjenester baseret på 
dataaltruisme i Unionen. De forskellige 
sektorers særlige kendetegn kan kræve, at 
der udvikles sektorielle databaserede 
systemer, samtidig med at der bygges 
videre på kravene i denne forordning. Hvis 
en sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der leverer dataaltruismetjenester, 
skal opfylde specifikke supplerende 
tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder bestemmelserne i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF (30), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF (31), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/790 (32), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/48/EF (33), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/1024 (34) samt Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2018/858 (35), 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU (36) og delegerede 
forordninger, der er vedtaget på grundlag 
heraf, og anden sektorspecifik EU-
lovgivning om adgang til og 
videreanvendelse af data. Denne 
forordning bør ikke berøre EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret om 
adgangen til og anvendelsen af data med 
henblik på forebyggelse, efterforskning, 
afsløring og retsforfølgning af strafbare 
handlinger eller fuldbyrdelse af 
strafferetlige sanktioner og det 
internationale samarbejde i den 
forbindelse. Denne forordning bør ikke 
berøre medlemsstaternes kompetencer 
med hensyn til aktiviteter vedrørende 
offentlig sikkerhed, forsvar og national 
sikkerhed. Der bør indføres en horisontal 
ordning for videreanvendelse af bestemte 
kategorier af beskyttede data i de offentlige 
myndigheders besiddelse, levering af 
dataformidlingstjenester og tjenester 
baseret på dataaltruisme i Unionen. De 
forskellige sektorers særlige kendetegn kan 
kræve, at der udvikles sektorielle 
databaserede systemer, samtidig med at der 
bygges videre på kravene i denne 
forordning. Hvis en sektorspecifik EU-
retsakt kræver, at offentlige myndigheder, 
udbydere af dataformidlingstjenester eller 
registrerede enheder, der leverer 
dataaltruismetjenester, skal opfylde 
specifikke supplerende tekniske, 
administrative eller organisatoriske krav, 
herunder gennem en tilladelses- eller 
certificeringsordning, finder 
bestemmelserne i den sektorspecifikke EU-
retsakt også anvendelse.
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_________________ _________________
25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

25 Se bilagene til meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 
Kommissionens arbejdsprogram for 2021 
(COM(2020) 690 final).

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

26 F.eks. direktiv 2011/24/EU i forbindelse 
med det europæiske sundhedsdataområde 
og relevant transportlovgivning såsom 
direktiv 2010/40/EU, forordning (EU) 
2019/1239 og forordning (EU) 2020/1056 i 
forbindelse med det europæiske 
mobilitetsdataområde.

27 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).
28 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 rammeafgørelse 
2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).
29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse 
(EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 
14. november 2018 om en ramme for fri 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1807 af 14. 
november 2018 om en ramme for fri 
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udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske 
Union (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 
2009 om europæiske statistikker og om 
ophævelse af forordning (EF, Euratom) 
nr. 1101/2008 om fremsendelse af 
fortrolige statistiske oplysninger til De 
Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 
om EF-statistikker og Rådets afgørelse 
89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et 
udvalg for De Europæiske Fællesskabers 
statistiske program (EUT L 87 af 
31.3.2009, s. 164).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF 
(EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/790 af 17. april 2019 om 
ophavsret og beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked og om ændring af 
direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF (EUT L 
130 af 17.5.2019, s. 92).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 
30.4.2004).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne 
data og videreanvendelse af den offentlige 
sektors informationer (EUT L 172 af 
26.6.2019, s. 56).

37 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
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om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018).

38 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtransportområdet 
og for grænsefladerne til andre 
transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 
1).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Denne forordning berører ikke 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/6791a og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF1b og (EU) 2016/6801c. Denne 
forordning bør især ikke betragtes som et 
nyt retsgrundlag for behandlingen af 
personoplysninger til de regulerede 
aktiviteter. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i denne forordning og 
EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger bør sidstnævnte have 
forrang. Det bør være muligt at opfatte 
databeskyttelsesmyndighederne som de 
kompetente myndigheder med henblik på 
denne forordning. Hvis andre enheder 
handler som kompetente myndigheder i 
henhold til denne forordning, berører det 
ikke databeskyttelsesmyndighedernes 
tilsynsbeføjelser i henhold til forordning 
(EU) 2016/679.
_________________
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1a 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).
1b 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 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).
1c 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 rammeafgørelse 
2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
89).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Hvis der er tale om et datasæt 
bestående af både personoplysninger og 
andre data end personoplysninger, hvor 
disse data hænger uløseligt sammen, bør 
datasættene opfattes som 
personoplysninger.

Ændringsforslag 5



PE691.139v04-00 320/421 RR\1237015DA.docx

DA

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt med en indsats 
på EU-plan for at afhjælpe hindringerne 
for en velfungerende datadreven økonomi 
og skabe en EU-dækkende 
forvaltningsramme for dataadgang og -
anvendelse, navnlig med hensyn til 
videreanvendelsen af visse typer data fra 
den offentlige sektor, 
datadelingstjenesteudbyderes levering af 
tjenester til erhvervsbrugere og registrerede 
personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

(4) En indsats på EU-plan kan 
bidrage til at øge bevidstheden om og 
tilliden til delingen af data, navnlig ved at 
indføre korrekte mekanismer, så de 
registrerede kender og kan udøve deres 
rettigheder på en meningsfuld måde, og så 
dataindehaverne kan udøve kontrol med 
data, for at afhjælpe de forskellige 
hindringer for en velfungerende 
datadreven økonomi og skabe en EU-
dækkende forvaltningsramme for 
dataadgang og -anvendelse, navnlig med 
hensyn til videreanvendelsen af visse typer 
data fra den offentlige sektor, 
datadelingstjenesteudbyderes levering af 
tjenester til erhvervsbrugere og registrerede 
personer samt indsamlingen og 
behandlingen af data, der af fysiske og 
juridiske personer stilles til rådighed til 
altruistiske formål.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer, 
til rådighed til anvendelse og 
videreanvendelse. Bestemte kategorier af 
data (data, der er kommercielt fortrolige, 
data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 

(5) Idéen om, at data, der er genereret 
på bekostning af offentlige budgetter, bør 
komme samfundet til gode, har længe 
været en del af EU's politik. Ved direktiv 
(EU) 2019/1024 såvel som sektorspecifik 
lovgivning er det sikret, at den offentlige 
sektor stiller flere af de data, den genererer 
eller er i besiddelse af, til rådighed til 
anvendelse og videreanvendelse. Bestemte 
kategorier af data (data, der er kommercielt 
fortrolige, data, der er underlagt statistisk 
fortrolighed, data, der er beskyttet af 
tredjeparters intellektuelle 
ejendomsrettigheder, herunder 
forretningshemmeligheder, og 
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personoplysninger, der ikke er 
tilgængelige på grundlag af specifik 
national lovgivning eller EU-lovgivning 
såsom forordning (EU) 2016/679 og 
direktiv (EU) 2016/680) i offentlige 
databaser stilles imidlertid ofte ikke til 
rådighed, end ikke til forskning eller 
innovative aktiviteter. På grund af disse 
datas følsomhed skal visse tekniske og 
juridiske procedurekrav være opfyldt, før 
de stilles til rådighed, for at sikre at andres 
rettigheder over dataene respekteres. 
Opfyldelsen af sådanne krav kræver 
normalt omfattende tid og viden. Det har 
ført til en underudnyttelse af disse data. 
Nogle medlemsstater indfører strukturer og 
processer og lovgiver nogle gange for at 
lette denne form for videreanvendelse, men 
det er ikke tilfældet i hele EU.

personoplysninger i offentlige databaser 
stilles imidlertid ofte ikke til rådighed, til 
trods for at det er en mulighed i henhold 
til den gældende EU-lovgivning, navnlig 
forordning (EU) 2016/679, direktiv (EU) 
2016/680 og direktiv 2002/58/EF, end ikke 
til forskning eller innovative aktiviteter i 
offentlighedens interesse. På grund af 
disse datas følsomhed skal visse tekniske 
og juridiske procedurekrav være opfyldt, 
før de stilles til rådighed, ikke mindst for at 
sikre, at andres rettigheder over dataene 
respekteres, eller for at begrænse negativ 
indvirkning på grundlæggende 
rettigheder, princippet om 
ikkeforskelsbehandling og 
databeskyttelse. Opfyldelsen af sådanne 
tekniske og juridiske procedurekrav 
kræver normalt omfattende tid og viden. 
Det har ført til en underudnyttelse af disse 
data og en mangel på offentlig tillid, 
gennemsigtighed og juridisk klarhed. 
Nogle medlemsstater indfører strukturer og 
processer og lovgiver nogle gange for at 
lette denne form for videreanvendelse, men 
det er ikke tilfældet i hele EU.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser, hvor privatlivets fred sikres, i 
databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering. Anvendelsen af disse 
privatlivsfremmende teknologier sammen 
med en omfattende tilgang til 
databeskyttelse bør garantere en sikker 
videreanvendelse af personoplysninger og 
kommercielt fortrolige forretningsdata til 
statistiske formål og forsknings- og 

(6) Der findes teknikker, der muliggør 
analyser af databaser, der indeholder 
personoplysninger, som for eksempel 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentiel beskyttelse af privatlivets fred, 
generalisering og undertrykkelse og 
randomisering samt andre avancerede 
metoder til beskyttelse af privatlivets fred, 
der kan bidrage til en behandling af data, 
der i højere grad sikrer beskyttelse af 
privatlivets fred. Medlemsstaterne bør yde 
støtte til offentlige myndigheder for at 
udnytte sådanne teknikker fuldt ud og 
dermed stille så store datamængder som 
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innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet og 
overvåges af den offentlige sektor. Der er 
erfaringer på EU-plan med sådanne sikre 
behandlingsmiljøer, som anvendes til 
forskning i statistiske mikrodata på 
grundlag af Kommissionens forordning 
(EU) nr. 557/2013(39). For så vidt angår 
personoplysninger bør databehandlingen 
generelt basere sig på en eller flere af de 
grunde til behandling, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/679.

muligt til rådighed for deling. 
Anvendelsen af disse teknologier sammen 
med omfattende konsekvensanalyser 
vedrørende databeskyttelse og andre 
beskyttelsesforanstaltninger kan bidrage 
til mere sikkerhed med hensyn til 
anvendelse og videreanvendelse af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
f.eks. personoplysninger og kommercielt 
fortrolige forretningsdata til statistiske 
formål og forsknings- og 
innovationsformål. I mange tilfælde 
indebærer det, at anvendelsen og 
videreanvendelsen af data i denne 
forbindelse kun kan ske i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der er oprettet af den 
offentlige sektor og underlagt dennes 
tilsyn. Der er erfaringer på EU-plan med 
sådanne sikre behandlingsmiljøer, som 
anvendes til forskning i statistiske 
mikrodata på grundlag af Kommissionens 
forordning (EU) nr. 557/2013 (39). For så 
vidt angår personoplysninger bør 
databehandlingen generelt basere sig på en 
eller flere af de grunde til behandling, der 
er fastsat i artikel 6 og 9 i forordning (EU) 
2016/679.

_________________ _________________
39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

39 Kommissionens forordning (EU) 
nr. 557/2013 af 17. juni 2013 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europæiske statistikker for så vidt angår 
adgang til fortrolige data til videnskabelige 
formål og om ophævelse af 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 831/2002 (EUT L 164 af 18.6.2013, s. 
16).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



RR\1237015DA.docx 323/421 PE691.139v04-00

DA

(6a) Medlemsstaterne bør med henblik 
på at fremme beskyttelsen af 
personoplysninger eller fortrolige data og 
fremskynde processen til at stille sådanne 
data til rådighed for videreanvendelse i 
henhold til denne forordning tilskynde de 
offentlige myndigheder til at anvende 
princippet om "åbne gennem design og 
standardindstillinger", jf. betragtning 16 i 
direktiv (EU) 2019/1024, og fremme 
oprettelsen og anskaffelsen af data i 
formater og strukturer, der muliggør 
hurtig anonymisering i denne henseende.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De kategorier af data, der er i de 
offentlige myndigheders besiddelse, og 
som bør kunne videreanvendes i henhold 
til denne forordning, falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, som ikke omfatter data, der 
ikke er tilgængelige på grund af 
kommerciel eller statistisk fortrolighed, og 
data, som tredjeparter har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til. Personoplysninger 
falder uden for anvendelsesområdet for 
direktiv (EU) 2019/1024, for så vidt som 
aktindsigtsordningen udelukker adgangen 
til sådanne oplysninger af hensyn til 
databeskyttelsen, privatlivets fred og den 
enkeltes integritet, navnlig i henhold til 
databeskyttelsesregler. Videreanvendelse 
af data, der kan indeholde 
forretningshemmeligheder, bør ske, uden at 
det berører direktiv (EU) 2016/94340, hvori 
rammen for lovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse af forretningshemmeligheder 
fastsættes. Denne forordning berører ikke 
og supplerer de mere specifikke 
forpligtelser for offentlige myndigheder til 
at tillade videreanvendelse af data, der er 
fastsat i sektorspecifik EU-lovgivning eller 

(7) De kategorier af data, der er i de 
offentlige myndigheders besiddelse, og 
som bør kunne videreanvendes i henhold 
til denne forordning, falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, som ikke omfatter data, der 
ikke er tilgængelige på grund af 
kommerciel eller statistisk fortrolighed, og 
data, som tredjeparter har intellektuelle 
ejendomsrettigheder til. Denne forordning 
bør finde anvendelse på 
personoplysninger, der falder uden for 
anvendelsesområdet for direktiv (EU) 
2019/1024, for så vidt som 
aktindsigtsordningen udelukker adgangen 
til sådanne oplysninger af hensyn til 
databeskyttelsen, privatlivets fred og den 
enkeltes integritet, navnlig i henhold til 
databeskyttelsesregler. Videreanvendelse 
af data, der kan indeholde 
forretningshemmeligheder, bør ske, uden at 
det berører direktiv (EU) 2016/94340, hvori 
rammen for lovlig erhvervelse, brug og 
videregivelse af forretningshemmeligheder 
fastsættes. Denne forordning berører ikke 
og supplerer de mere specifikke 
forpligtelser for offentlige myndigheder til 
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national lovgivning. at tillade videreanvendelse af data, der er 
fastsat i sektorspecifik EU-lovgivning eller 
national lovgivning. Denne forordning bør 
ikke forpligte til at tillade 
videreanvendelse af personoplysninger, 
der er i de offentlige myndigheders 
besiddelse.

_________________ _________________
40EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1. 40 EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til følge at skabe eksklusive rettigheder til 
videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af almen interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste af 
almen interesse. Sådanne aftaler bør 
imidlertid indgås i overensstemmelse med 
reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige tre år. For at 

(9) Offentlige myndigheder bør 
overholde konkurrencelovgivningen, når 
de fastlægger principperne for 
videreanvendelsen af de data, de er i 
besiddelse af, og så vidt muligt undgå at 
indgå aftaler, der kan have til formål eller 
til følge at skabe eksklusive rettigheder til 
videreanvendelsen af visse data. Sådanne 
aftaler bør kun være mulige, når de er 
berettigede og nødvendige for leveringen 
af en tjenesteydelse af offentlig interesse. 
Dette kan være tilfældet, når en eksklusiv 
anvendelse af data er den eneste måde, 
hvorpå de samfundsmæssige fordele ved 
dem kan maksimeres, for eksempel hvis 
der kun er en enhed (som har specialiseret 
sig i behandlingen af et specifikt datasæt), 
der er i stand til at levere den 
tjenesteydelse eller det produkt, der gør det 
muligt for den offentlige myndighed at 
levere en avanceret digital tjeneste i 
offentlighedens interesse. Sådanne aftaler 
bør imidlertid indgås i overensstemmelse 
med reglerne for offentlige udbud og 
regelmæssigt tages op til revision på 
grundlag af en markedsanalyse for at 
fastslå, om en sådan eksklusivitet fortsat er 
nødvendig. Desuden bør aftalerne 
overholde statsstøttereglerne, hvis det er 
relevant, og indgås for en begrænset 
periode, der ikke bør overstige tre år. For at 
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sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

sikre gennemsigtighed bør sådanne 
eneretsaftaler offentliggøres online, 
uafhængigt af en eventuel offentliggørelse 
af en tildeling af et offentligt udbud.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør fastsættes betingelser for 
videreanvendelsen af beskyttede data, som 
gælder for offentlige myndigheder, der i 
henhold til national ret er kompetente til at 
tillade videreanvendelse, og disse 
betingelser bør ikke berøre rettigheder eller 
forpligtelser vedrørende adgangen til 
sådanne data. Betingelserne bør være 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. Navnlig bør de offentlige 
myndigheder, der tillader 
videreanvendelse, råde over de tekniske 
midler, der er nødvendige for at sikre 
beskyttelsen af tredjeparters rettigheder og 
interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor indsats for den offentlige sektor. 
Afhængigt af den pågældende sag bør 
personoplysningerne være fuldt 
anonymiserede, inden de videregives, 
således at det definitivt ikke er muligt at 
identificere de registrerede, og data, der 
indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
leveringen af anonymiserede eller 

(11) Der bør i EU-retten eller 
medlemsstaternes nationale ret fastsættes 
betingelser for videreanvendelsen af 
beskyttede data, som gælder for offentlige 
myndigheder, der i henhold til national ret 
er kompetente til at tillade 
videreanvendelse, og disse betingelser bør 
ikke berøre rettigheder eller forpligtelser 
vedrørende adgangen til sådanne data. 
Betingelserne bør være 
ikkediskriminerende, rimelige og objektivt 
begrundede og må ikke begrænse 
konkurrencen. De offentlige myndigheder, 
der tillader videreanvendelse, bør råde over 
de tekniske midler, der er nødvendige for 
at sikre beskyttelsen af tredjeparters 
rettigheder og interesser. Betingelser for 
videreanvendelsen af data bør være 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at beskytte andres rettigheder til og 
interesser i dataene og integriteten af de 
offentlige myndigheders IT- og 
kommunikationssystemer. Offentlige 
myndigheder bør anvende betingelser, der 
bedst tjener videreanvenderens interesser, 
uden at dette fører til en uforholdsmæssig 
stor byrde for den offentlige sektor. 
Betingelserne bør udformes, så de sikrer 
effektive sikkerhedsforanstaltninger med 
hensyn til beskyttelsen af 
personoplysninger. Personoplysningerne 
bør være fuldt anonymiserede, inden de 
videregives, således at det definitivt ikke er 
muligt at identificere de registrerede, og 
data, der indeholder kommercielt fortrolige 
oplysninger, bør, inden de videregives, 
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ændrede data ikke imødekommer 
videreanvenderens behov, kan der gives 
tilladelse til lokal videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. Den offentlige myndighed 
kan gøre brugen af et sikkert 
databehandlingsmiljø betinget af, at 
videreanvenderen underskriver en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
data på grundlag af de registreredes 
samtykke eller de juridiske personers 
tilladelse til videreanvendelse af data, der 
vedrører dem, ved hjælp af passende 
tekniske midler. I den forbindelse bør den 
offentlige myndighed støtte potentielle 
videreanvendere i at indhente et sådant 
samtykke ved at indføre tekniske 
mekanismer, der gør det muligt at 
videresende anmodninger om samtykke fra 
videreanvendere, hvor dette er praktisk 
muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte.

være ændret på en sådan måde, at der ikke 
videregives fortrolige oplysninger. Hvis 
eventuelle krav om at gennemføre en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse og høre 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
35 og 36 i forordning (EU) 2016/679 er 
opfyldt, og risiciene for de registreredes 
rettigheder og interesser er minimale, kan 
der gives tilladelse til lokal 
videreanvendelse eller 
fjernvidereanvendelse af dataene i et 
sikkert databehandlingsmiljø. Dataanalyser 
i sådanne sikre databehandlingsmiljøer bør 
overvåges af den offentlige myndighed, 
således at andres rettigheder og interesser 
beskyttes. Navnlig bør personoplysninger 
kun videregives med henblik på 
videreanvendelse til tredjeparter, hvis et 
retsgrundlag tillader en sådan 
videregivelse. I forbindelse med den øgede 
tilgængelighed og deling af data kan selv 
videreanvendelse af andre data end 
personoplysninger have indflydelse på 
beskyttelsen af personoplysninger, især 
hvis sådanne data skyldes anonymisering, 
aggregering og andre teknikker, eftersom 
en øget mængde af tilgængelige data kan 
føre til en øget sandsynlighed for 
genidentifikation af registrerede, hvilket 
også blev påpeget i det fælles dokument 
fra Agencia Española de Protección de 
Datos og Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse med titlen 
"10 misunderstandings related to 
anonymisation", der blev offentliggjort 
den 27. april 2021. I tilfælde af 
genkendelse af de berørte personer, bør 
videreanvenderne anmelde hændelsen til 
den tilsynsmyndighed, der er kompetent i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 og 
underrette den offentlige myndighed. Hvis 
det er relevant, bør de offentlige 
myndigheder lette videreanvendelsen af 
personoplysninger på grundlag af de 
registreredes samtykke eller, hvis der er 
tale om andre data end 
personoplysninger, på grundlag af de 
juridiske personers tilladelse til 
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videreanvendelse af data, der vedrører 
dem, eller dataindehaveres tilladelse til 
anvendelse af andre data end 
personoplysninger, som de er i besiddelse 
af, ved hjælp af passende tekniske midler. I 
den forbindelse bør det være muligt for 
den offentlige myndighed at støtte 
potentielle videreanvendere i at indhente et 
sådant samtykke eller en sådan tilladelse 
ved at indføre tekniske mekanismer, der 
gør det muligt at videresende anmodninger 
om samtykke eller tilladelse fra 
videreanvendere, hvor dette er tilladt og 
praktisk muligt. Der bør ikke opgives 
kontaktoplysninger, der gør det muligt for 
videreanvendere at kontakte registrerede 
eller virksomheder direkte. Når 
anmodningen om samtykke til 
videreanvendelse af deres oplysninger 
videresendes til registrerede, der tidligere 
har givet deres samtykke, eller hvis der er 
et andet retsgrundlag for at kontakte dem, 
bør de offentlige myndigheder sikre, at de 
registrerede er grundigt orienteret om 
deres rettigheder, navnlig om retten til at 
afslå en sådan anmodning og ikke give 
deres samtykke. Ansvaret for at påvise, at 
der er indhentet et gyldigt samtykke, bør 
ligge hos videreanvenderne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Afanonymisering af datasæt bør 
være forbudt, medmindre de registrerede 
har givet deres samtykke hertil, eller det 
er tilladt i henhold til et andet 
retsgrundlag. Det bør ikke berøre 
muligheden for at forske i 
anonymiseringsteknikker, især når 
afdækning af eventuelle svagheder i de 
eksisterende anonymiseringsteknikker vil 
kunne give anledning til generel styrkelse 
af anonymisering med behørig respekt for 
den grundlæggende ret til beskyttelse af 
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personoplysninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder fuldt ud skal 
tilgodese fysiske og juridiske personers 
rettigheder og interesser (navnlig 
beskyttelsen af personoplysninger, 
kommercielt følsomme data og 
beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

(14) Virksomheder og registrerede bør 
kunne stole på, at videreanvendelsen af 
bestemte kategorier af beskyttede data, 
som den offentlige sektor er i besiddelse af, 
vil finde sted på en måde, der respekterer 
deres rettigheder og interesser. Der bør 
derfor indføres yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på situationer, hvor videreanvendelse af 
sådanne data fra den offentlige sektor 
finder sted på grundlag af en behandling af 
dataene uden for den offentlige sektor. En 
sådan yderligere beskyttelsesforanstaltning 
kan for eksempel bestå i et krav om, at 
offentlige myndigheder skal respektere 
fysiske og juridiske personers rettigheder 
og interesser (navnlig beskyttelsen af 
personoplysninger, kommercielt følsomme 
data og beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder), hvis sådanne data 
overføres til tredjelande.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
kommercielt følsomme data af 
ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 

(15) Desuden er det vigtigt at beskytte 
data af ikkepersonlig karakter, navnlig 
forretningshemmeligheder, men også andre 
data, der udgør indhold, som er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, mod 
ulovlig adgang, der kan føre til tyveri af 
intellektuel ejendom eller industrispionage. 
For at sikre beskyttelsen af de 
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For at sikre beskyttelsen af 
dataindehavernes grundlæggende 
rettigheder eller interesser bør andre data 
end personoplysninger, der skal beskyttes 
mod ulovlig eller uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller national ret, og 
som er i offentlige myndigheders 
besiddelse, kun overføres til tredjelande, 
hvis anvendelsen af dataene er omfattet af 
passende beskyttelsesforanstaltninger. 
Sådanne passende 
beskyttelsesforanstaltninger bør anses for 
at foreligge, når der i det pågældende 
tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 

registreredes og dataindehavernes 
grundlæggende rettigheder eller interesser 
bør andre data end personoplysninger, der 
skal beskyttes mod ulovlig eller 
uautoriseret adgang i henhold til EU-retten 
eller national ret, og som er i offentlige 
myndigheders besiddelse, kun overføres til 
tredjelande, hvis anvendelsen af dataene er 
omfattet af passende 
beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne 
passende beskyttelsesforanstaltninger bør 
anses for at foreligge, når der i det 
pågældende tredjeland gælder tilsvarende 
foranstaltninger, som sikrer, at der for 
andre data end personoplysninger gælder et 
beskyttelsesniveau svarende til det, der 
gælder i henhold til EU-retten eller 
national ret i medlemsstaterne, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Med henblik herpå 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
erklæres, at et tredjeland yder et 
beskyttelsesniveau, der i det væsentlige 
svarer til det beskyttelsesniveau, der er 
fastsat i EU-retten eller national ret. Ved 
vurderingen af beskyttelsesniveauet i et 
tredjeland bør navnlig følgende aspekter 
tages i betragtning: den relevante 
lovgivning, både generel og sektorspecifik 
lovgivning, herunder om offentlig 
sikkerhed, forsvar, national sikkerhed og 
strafferet vedrørende adgang til og 
beskyttelse af andre data end 
personoplysninger, hvorvidt de offentlige 
myndigheder i tredjelandet har adgang til 
de overførte data, hvorvidt der er en eller 
flere uafhængige tilsynsmyndigheder i 
tredjelandet med ansvar for at sikre og 
håndhæve overholdelsen af de retlige 
bestemmelser, der sikrer adgang til 
sådanne data, samt hvordan sådanne 
myndigheder udfører deres opgaver i 
praksis, internationale forpligtelser 
vedrørende databeskyttelse, som 
tredjelandet har indgået, samt andre 
forpligtelser i forbindelse med retligt 
bindende konventioner eller instrumenter 
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bindende konventioner eller instrumenter 
eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for dataindehavere, offentlige 
myndigheder og udbydere af 
datadelingstjenester i det pågældende 
tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

eller deltagelse i multilaterale eller 
regionale aftaler. I forbindelse med 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til et tredjeland er det 
navnlig vigtigt, at der findes effektive 
retsmidler for registrerede og 
dataindehavere, offentlige myndigheder og 
dataformidlingstjenester i det pågældende 
tredjeland. Ovennævnte 
beskyttelsesforanstaltninger bør derfor 
omfatte bestemmelser om rettigheder, der 
kan håndhæves, og effektive retsmidler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
datadelingstjenester og enheder, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffe alle 
rimelige foranstaltninger for at forhindre 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data eller interne 
databeskyttelsespolitikker.

(18) For at forhindre ulovlig adgang til 
andre data end personoplysninger bør 
offentlige myndigheder samt fysiske og 
juridiske personer, der er tildelt ret til at 
videreanvende data, udbydere af 
dataformidlingstjenester og enheder, der 
er opført i registret over datacentre af 
offentlig interesse, træffe alle rimelige 
foranstaltninger for at sikre et højt 
cybersikkerhedsniveau, der er 
proportionalt med følsomheden af de 
behandlede data, og forhindre uautoriseret 
adgang til de systemer, hvor andre data end 
personoplysninger er lagret, herunder 
gennem kryptering af data.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data kan det være 

(19) For at opbygge tillid til ordninger 
for videreanvendelse af data er det 
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nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 
sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør stå 
i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.

nødvendigt at fastsætte strengere 
betingelser, der er i overensstemmelse med 
internationale forpligtelser, for visse typer 
af andre data end personoplysninger, der er 
kategoriseret som meget følsomme for så 
vidt angår overførsel til tredjelande, hvis en 
sådan overførsel kan sætte offentlige 
politiske mål på spil. På sundhedsområdet 
for eksempel kan visse datasæt, som 
aktører i det offentlige sundhedssystem 
såsom offentlige hospitaler er i besiddelse 
af, kategoriseres som meget følsomme 
sundhedsdata. For at sikre en ensartet 
praksis i hele Unionen bør sådanne typer af 
andre data end personoplysninger, der er 
meget følsomme, defineres i EU-retten, 
f.eks. inden for rammerne af lovgivningen 
om det europæiske sundhedsdataområde 
eller anden sektorspecifik lovgivning. 
Betingelserne for overførsel af sådanne 
data til tredjelande bør fastsættes i 
delegerede retsakter. Betingelserne bør stå 
i et rimeligt forhold til formålet og være 
ikkediskriminerende og nødvendige for at 
beskytte legitime offentlige politiske mål 
såsom beskyttelse af folkesundheden, den 
offentlige orden, sikkerhed, miljøet, den 
offentlige moral, forbrugerbeskyttelse, 
beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger. Betingelserne bør stå i 
forhold til de risici, der er konstateret 
vedrørende sådanne datas følsomhed, 
herunder med hensyn til risikoen for 
genkendelse af enkeltpersoner. De kan for 
eksempel omfatte betingelser for 
overførsler eller tekniske ordninger såsom 
krav om anvendelse af et sikkert 
databehandlingsmiljø, begrænsninger for 
videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og hvilke kategorier der kan 
få adgang til oplysningerne i tredjelandet. I 
særlige tilfælde kan de også omfatte 
begrænsninger for overførsel af data til 
tredjelande med det formål at beskytte 
offentlighedens interesser.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
— under overholdelse af statsstøttereglerne 
— kunne beslutte at gøre dataene 
tilgængelige til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse eller 
videreanvendelse i små og mellemstore 
virksomheder, for at tilskynde til en sådan 
videreanvendelse og derved stimulere 
forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, gennemsigtige, 
og ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online.

(20) Offentlige myndigheder bør kunne 
opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men de bør også 
– under overholdelse af statsstøttereglerne 
– kunne beslutte at tillade 
videreanvendelse til lavere eller ingen 
omkostninger, f.eks. for bestemte 
kategorier af videreanvendelse såsom 
ikkekommerciel videreanvendelse, 
videreanvendelse til forskningsmæssige 
formål eller videreanvendelse i små og 
mellemstore virksomheder, for at tilskynde 
til en sådan videreanvendelse og derved 
stimulere forskning og innovation og støtte 
virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere 
ved selv at indsamle relevante data. 
Gebyrer bør være rimelige, gennemsigtige, 
og ikkediskriminerende og bør 
offentliggøres online.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tilskynde til 
videreanvendelse af disse kategorier af data 
bør medlemsstaterne oprette et centralt 
informationssted, der skal fungere som den 
primære kontaktflade for videreanvendere, 
der ønsker at videreanvende data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af. 
Informationsstedet bør have et 
tværsektorielt mandat og bør om 
nødvendigt supplere ordninger på 
sektorniveau. Desuden bør 

(21) For at tilskynde til 
videreanvendelse af disse kategorier af data 
bør medlemsstaterne oprette et centralt 
informationssted, der skal fungere som den 
primære kontaktflade for videreanvendere, 
der ønsker at videreanvende data, som de 
offentlige myndigheder er i besiddelse af. 
Kommissionen bør på en let tilgængelig 
måde og på alle Unionens officielle sprog 
offentliggøre oplysninger om tilgængelige 
dataressourcer fra alle medlemsstaternes 
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medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave. De kompetente organer bør 
bistå offentlige myndigheder med de mest 
avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte dataindehavernes 
samtykkeforvaltning, herunder når der 
gives samtykke til brug af data inden for 
bestemte videnskabelige 
forskningsområder under forudsætning af, 
at anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning overholdes. 
Databehandlingen bør udføres under 
ansvar af den offentlige myndighed, der er 
ansvarlig for registret med de pågældende 
data, og som forbliver dataansvarlig som 
defineret i forordning (EU) 2016/679 for så 
vidt angår personoplysninger. 
Medlemsstaterne kan have et eller flere 
kompetente organer, der kan yde bistand 
inden for forskellige sektorer.

centrale informationssteder. Det centrale 
informationssted bør have et tværsektorielt 
mandat og bør om nødvendigt supplere 
ordninger på sektorniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne udpege, oprette eller lette 
oprettelsen af kompetente organer til støtte 
for offentlige myndigheder, der tillader 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
beskyttede data. Disse organers opgaver 
kan bl.a. bestå i at give adgang til data, når 
Unionens eller medlemsstaternes 
sektorspecifikke lovgivning pålægger dem 
denne opgave. De kompetente organer bør 
bistå offentlige myndigheder med de mest 
avancerede teknikker, herunder sikre 
databehandlingsmiljøer, som muliggør 
dataanalyse på en måde, der beskytter 
privatlivets fred. En sådanne støttestruktur 
kan understøtte de registreredes og 
dataindehavernes forvaltning af samtykker 
og tilladelser, herunder når der gives 
samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse af data inden for 
bestemte videnskabelige 
forskningsområder, under forudsætning af 
at anerkendte etiske standarder for 
videnskabelig forskning overholdes. De 
kompetente organer bør ikke have nogen 
tilsynsfunktion, da denne er forbeholdt 
tilsynsmyndigheder i henhold til 
forordning (EU) 2016/679. Behandlingen 
bør udføres under ansvar af den offentlige 
myndighed, der er ansvarlig for registret 
med de pågældende data, og som forbliver 
dataansvarlig som defineret i forordning 
(EU) 2016/679 for så vidt angår 
personoplysninger, uden at dette berører 
databeskyttelsesmyndighedernes 
tilsynsbeføjelser. Medlemsstaterne kan 
have et eller flere kompetente organer, der 
kan yde bistand inden for forskellige 
sektorer, idet tilsynsmyndighedernes 
beføjelser i henhold til forordning (EU) 
2016/679 samtidig respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
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Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Udbydere af datadelingstjenester 
(dataformidlere) forventes at spille en 
central rolle i dataøkonomien som et 
middel til at lette aggregering og 
udveksling af betydelige mængder 
relevante data. Dataformidlere, der tilbyder 
tjenester, som forbinder de forskellige 
aktører, vil kunne bidrage til, at data 
samles på en effektiv måde, og at bilateral 
datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlere, der er uafhængige af både 
dataindehavere og databrugere, kan spille 
en rolle i fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke. Denne 
forordning bør kun finde anvendelse på 
udbydere af datadelingstjenester, hvis 
hovedformål er at etablere en 
forretningsmæssig, juridisk og eventuelt 
også teknisk forbindelse mellem 
dataindehavere, herunder registrerede, på 
den ene side og potentielle brugere på den 
anden side, og som bistår begge parter i en 
datatransaktion mellem parterne. Den bør 
kun gælde for tjenester, hvis formål er 
formidling mellem et ubegrænset antal 
dataindehavere og databrugere, og bør ikke 
omfatte datadelingstjenester, der er 
bestemt til at blive anvendt af en lukket 
gruppe af dataindehavere og -brugere. 
Forordningen bør heller ikke omfatte 
udbydere af cloudtjenester eller 
tjenesteudbydere, der indsamler data fra 
dataindehavere og aggregerer, beriger eller 
omdanner dataene og udsteder licens til 
anvendelse af de deraf følgende data til 
databrugere, uden at de etablerer en direkte 
forbindelse mellem dataindehavere og 
databrugere, f.eks. reklame- eller 
datamæglere, datakonsulenter og udbydere 
af dataprodukter, der er et resultat af 
udbyderens tilføjelse af merværdi til 
dataene. Udbydere af datadelingstjenester 
bør dog have mulighed for at foretage 
tilpasninger af de data, der udveksles, for 

(22) Udbydere af 
dataformidlingstjenester (dataformidlere) 
forventes at spille en central rolle i 
dataøkonomien, navnlig med hensyn til at 
støtte dataformidlingspraksis mellem 
dataindehavere og databrugere på 
grundlag af frivillige aftaler eller EU-
retten eller medlemsstaternes nationale 
ret samt de registreredes levering af data 
til databrugere på grundlag af samtykke. 
De kan blive et middel til at lette 
aggregering og udveksling af betydelige 
mængder relevante data. Dataformidlere, 
der tilbyder tjenester, som forbinder de 
forskellige aktører, vil kunne bidrage til, at 
data samles på en effektiv måde, og at 
bilateral datadeling lettes. Specialiserede 
dataformidlere, der er uafhængige af både 
registrerede og dataindehavere og 
databrugere, kan spille en rolle i 
fremvæksten af nye datadrevne 
økosystemer, der er uafhængige af aktører 
med en betydelig markedsstyrke. Denne 
forordning bør kun finde anvendelse på 
udbydere af dataformidlingstjenester, hvis 
hovedformål er at etablere en 
forretningsmæssig, juridisk og teknisk 
forbindelse mellem registrerede og 
dataindehavere, på den ene side og 
potentielle brugere på den anden side, og 
som bistår begge parter i en datatransaktion 
mellem parterne. Den bør kun gælde for 
tjenester, hvis formål er formidling mellem 
et ubestemt antal registrerede og 
dataindehavere på den ene side og 
databrugere på den anden side, og bør ikke 
omfatte dataformidlingstjenester, der er 
bestemt til at blive anvendt af en lukket 
gruppe af registrerede og dataindehavere 
og -brugere. Forordningen bør heller ikke 
omfatte udbydere af cloudtjenester eller 
tjenesteudbydere, der indsamler data fra 
registrerede og dataindehavere og 
aggregerer, beriger eller omdanner dataene 
og udsteder licens til anvendelse af de 
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så vidt som dette øger dataenes 
anvendelighed for databrugeren, og hvis 
denne ønsker det, f.eks. gennem 
konvertering af dataene til bestemte 
formater. Endvidere bør tjenester, der 
fokuserer på formidling af indhold, navnlig 
ophavsretligt beskyttet indhold, ikke være 
omfattet af denne forordning. 
Dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én dataindehaver 
med det formål at muliggøre anvendelsen 
af de data, vedkommende er i besiddelse 
af, samt platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester, bør 
heller ikke være omfattet af denne 
forordning. "Udbydere af konsolideret 
løbende handelsinformation" som defineret 
i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU42 samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/2366 43 bør ikke betragtes som 
udbydere af datadelingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til at 
lette anvendelsen af data stillet til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme, og som 
drives uden sigte på fortjeneste, bør ikke 
være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
almennyttige formål ved at øge mængden 
af data, der er tilgængelige til sådanne 
formål.

deraf følgende data til databrugere, uden at 
de etablerer en direkte forbindelse mellem 
registrerede og dataindehavere på den ene 
side og databrugere, f.eks. reklame- eller 
datamæglere, datakonsulenter og udbydere 
af dataprodukter, der er et resultat af 
udbyderens tilføjelse af merværdi til 
dataene, på den anden side. Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør dog have 
mulighed for at foretage tilpasninger af de 
data, der udveksles, for så vidt som dette 
øger dataenes anvendelighed for 
databrugeren, og hvis denne ønsker det, 
f.eks. gennem konvertering af dataene til 
bestemte formater. Endvidere bør tjenester, 
der fokuserer på formidling af indhold, 
navnlig ophavsretligt beskyttet indhold, 
ikke være omfattet af denne forordning. 
Dataudvekslingsplatforme, der 
udelukkende anvendes af én dataindehaver 
med det formål at muliggøre anvendelsen 
af de data, vedkommende er i besiddelse 
af, samt platforme, der er udviklet til brug i 
forbindelse med objekter og enheder 
forbundet med tingenes internet, og hvis 
hovedformål er at sikre funktionaliteten i 
de forbundne objekter eller enheder og 
muliggøre værdiforøgende tjenester, bør 
heller ikke være omfattet af denne 
forordning. "Udbydere af konsolideret 
løbende handelsinformation" som defineret 
i artikel 4, stk. 1, nr. 53), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU42 samt 
"kontooplysningstjenesteudbydere" som 
defineret i artikel 4, nr. 19), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2015/236643 bør ikke betragtes som 
udbydere af dataformidlingstjenester i 
forbindelse med denne forordning. 
Enheder, hvis aktiviteter er begrænset til at 
lette anvendelsen af data stillet til rådighed 
på grundlag af dataaltruisme, og som 
drives uden sigte på fortjeneste, bør ikke 
være omfattet af kapitel III i denne 
forordning, da disse aktiviteter tjener 
målsætninger i offentlighedens interesse 
ved at øge mængden af data, der er 
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tilgængelige til sådanne formål.

_________________ _________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 
for finansielle instrumenter og om ændring 
af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder 
for finansielle instrumenter og om ændring 
af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 
(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF.

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om 
betalingstjenester i det indre marked, om 
ændring af direktiv 2002/65/EF, 
2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning 
(EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af 
direktiv 2007/64/EF.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) En særlig kategori af 
dataformidlere er udbydere af 
datadelingstjenester, der tilbyder deres 
tjenester til registrerede som omhandlet i 
forordning (EU) 2016/679. Sådanne 
udbydere fokuserer udelukkende på 
personoplysninger og søger at styrke 
enkeltpersoners handlingsevne og kontrol 
med de data, der vedrører dem selv. 
Formålet er at bistå enkeltpersoner med at 
udøve deres rettigheder i henhold til 
forordning (EU) 2016/679, navnlig 
vedrørende forvaltning af deres samtykke 
til databehandling, retten til indsigt i deres 
egne data, retten til berigtigelse af 
ukorrekte personoplysninger, retten til 
sletning eller "retten til at blive glemt", 
retten til begrænsning af behandlingen og 
retten til dataportabilitet, der gør det muligt 
for registrerede at flytte deres 
personoplysninger fra en dataansvarlig til 
en anden. I denne forbindelse er det vigtigt, 
at deres forretningsmodel sikrer, at der ikke 
er uhensigtsmæssige incitamenter, der 

(23) En særlig kategori af 
dataformidlere er udbydere af 
dataformidlingstjenester, der tilbyder 
deres tjenester til registrerede som 
omhandlet i forordning (EU) 2016/679. 
Sådanne udbydere søger at styrke 
enkeltpersoners handlingsevne og ikke 
mindst enkeltpersoners kontrol med de 
data, der vedrører dem selv. Formålet er at 
bistå enkeltpersoner med at udøve deres 
rettigheder i henhold til forordning (EU) 
2016/679, navnlig vedrørende meddelelse 
og tilbagetrækning af deres samtykke til 
databehandling, retten til indsigt i deres 
egne data, retten til berigtigelse af 
ukorrekte personoplysninger, retten til 
sletning eller "retten til at blive glemt", 
retten til begrænsning af behandlingen og 
retten til dataportabilitet, der gør det muligt 
for registrerede at flytte deres 
personoplysninger fra en dataansvarlig til 
en anden. I denne forbindelse er det vigtigt, 
at deres forretningsmodel sikrer, at der ikke 
er uhensigtsmæssige incitamenter, der 
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tilskynder enkeltpersoner til at stille flere 
data til rådighed for behandling, end hvad 
der er i den enkeltes egen interesse. 
Tjenesterne kan f.eks. omfatte rådgivning 
til enkeltpersoner om, hvilke former for 
anvendelse af deres data de eventuelt kan 
tillade, og kontrol af databrugernes indsats 
for at udvise fornøden omhu, inden disse 
får mulighed for at kontakte de 
registrerede, med det formål at undgå 
misbrug. For at sikre maksimal beskyttelse 
af personoplysninger og privatlivets fred 
kan det i visse situationer være ønskeligt at 
samle konkrete data inden for et 
"persondataområde", dvs. et særligt 
lagerområde for personoplysninger, så 
behandlingen kan finde sted inden for dette 
område, uden at der videregives nogen 
personoplysninger til tredjeparter.

tilskynder enkeltpersoner til at stille flere 
data til rådighed for behandling, end hvad 
der er i den enkeltes egen interesse. 
Tjenesterne kan f.eks. omfatte rådgivning 
til enkeltpersoner om, hvilke former for 
anvendelse af deres data de eventuelt kan 
tillade, og kontrol af databrugernes indsats 
for at udvise fornøden omhu, inden disse 
får mulighed for at kontakte de 
registrerede, med det formål at undgå 
misbrug. For at sikre maksimal beskyttelse 
af personoplysninger og privatlivets fred 
kan det i visse situationer være ønskeligt at 
samle konkrete data inden for et 
"persondataområde", dvs. et særligt 
lagerområde for personoplysninger, så 
behandlingen kan finde sted inden for dette 
område, uden at der videregives nogen 
personoplysninger til tredjeparter.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Datakooperativer søger at bistå 
enkeltpersoner med at træffe informerede 
valg, inden de giver deres samtykke til 
dataanvendelse, samt at påvirke 
beslutninger om, hvilke vilkår og 
betingelser for databrugerorganisationer 
der knyttes til dataanvendelse, og bilægge 
eventuelle tvister mellem medlemmerne af 
en gruppe om, hvordan data må anvendes, 
når dataene vedrører flere registrerede 
inden for samme gruppe. I denne 
sammenhæng er det vigtigt at erkende, at 
rettighederne i henhold til forordning (EU) 
2016/679 kun kan udøves af enkeltpersoner 
og ikke kan tillægges eller delegeres til et 
datakooperativ. Datakooperativer kan også 
være til nytte for enmandsvirksomheder, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, der med hensyn til viden om 
datadeling ofte kan sammenlignes med 
enkeltpersoner.

(24) Datakooperativer søger at nå en 
række mål, navnlig at bistå enkeltpersoner 
med at træffe informerede valg, inden de 
giver deres samtykke til dataanvendelse, 
samt at påvirke beslutninger om, hvilke 
vilkår og betingelser for 
databrugerorganisationer der knyttes til 
dataanvendelse, således at de enkelte 
medlemmer af gruppen får bedre 
valgmuligheder og kan bilægge eventuelle 
tvister mellem medlemmerne af en gruppe 
om, hvordan data må anvendes, når 
dataene vedrører flere registrerede inden 
for samme gruppe. I denne sammenhæng 
er det vigtigt at erkende, at rettighederne i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 kun 
kan udøves af enkeltpersoner og ikke kan 
tillægges eller delegeres til et 
datakooperativ. Datakooperativer kan også 
være til nytte for enmandsvirksomheder, 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder, der med hensyn til viden om 
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datadeling ofte kan sammenlignes med 
enkeltpersoner.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at øge tilliden til sådanne 
datadelingstjenester, navnlig hvad angår 
anvendelsen af data og overholdelsen af de 
betingelser, der pålægges af 
dataindehaverne, er det nødvendigt at 
skabe en lovramme på EU-plan, som 
fastsætter stærkt harmoniserede krav til 
pålideligheden af datadelingstjenester. 
Dette vil bidrage til at sikre, at 
dataindehavere og databrugere har bedre 
kontrol over adgangen til og anvendelsen 
af deres data i overensstemmelse med EU-
retten. Både i forbindelse med datadeling 
mellem virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af datadelingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af datadelingstjenester kan også 
stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af dataindehavere og databrugere.

(25) For at øge tilliden til sådanne 
dataformidlingstjenester, navnlig hvad 
angår anvendelsen af data og overholdelsen 
af de betingelser, der pålægges af de 
registrerede og dataindehaverne, er det 
nødvendigt at skabe en lovramme på EU-
plan, som fastsætter stærkt harmoniserede 
krav til pålideligheden af 
datadelingstjenester. Dette vil bidrage til at 
sikre, at registrerede og dataindehavere 
samt databrugere har bedre kontrol over 
adgangen til og anvendelsen af deres data i 
overensstemmelse med EU-retten. Både i 
forbindelse med datadeling mellem 
virksomheder indbyrdes og mellem 
virksomheder og forbrugere bør udbydere 
af dataformidlingstjenester tilbyde en ny 
"europæisk" form for datastyring ved i 
dataøkonomien at adskille levering, 
formidling og anvendelse af data. 
Udbydere af dataformidlingstjenester kan 
også stille særlig teknisk infrastruktur til 
rådighed med henblik på sammenkobling 
af registrerede og dataindehavere med 
databrugere.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
dataindehaveres og databrugeres tillid og 
kontrol i forbindelse med brug af 
datadelingstjenester er, at udbyderne af 

(26) En vigtig forudsætning for at styrke 
registreredes og dataindehaveres samt 
databrugeres tillid og kontrol i forbindelse 
med brug af dataformidlingstjenester er, at 
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datadelingstjenester forholder sig neutralt 
til de data, der udveksles mellem 
dataindehavere og databrugere. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
datadelingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål. Dette vil også kræve strukturel 
adskillelse mellem datadelingstjenesten og 
eventuelle andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
datadelingstjenesten bør leveres gennem 
en juridisk enhed, der er adskilt fra samme 
datadelingstjenesteudbyders andre 
aktiviteter. Udbydere af 
datadelingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som dataindehavere, og 
juridiske personer, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i dataindehavernes bedste 
interesse.

udbyderne af dataformidlingstjenester 
forholder sig neutralt til de data, der 
udveksles mellem registrerede og 
dataindehavere på den ene side og 
databrugere på den anden side. Det er 
derfor nødvendigt, at udbydere af 
dataformidlingstjenester kun fungerer som 
formidlere af transaktionerne og ikke 
anvender de udvekslede data til andre 
formål, medmindre det udelukkende gøres 
for at forbedre deres tjenester. Dette vil 
også kræve strukturel adskillelse mellem 
dataformidlingstjenesten og eventuelle 
andre tjenester, der udbydes, så 
interessekonflikter undgås. Det betyder, at 
dataformidlingstjenesten bør leveres 
gennem en juridisk enhed, der er adskilt fra 
samme dataformidlingstjenesteudbyders 
andre aktiviteter. Udbydere af 
dataformidlingstjenester, der formidler 
udveksling af data mellem enkeltpersoner, 
der handler som registrerede, og juridiske 
personer, der handler som 
dataindehavere, bør desuden have en 
tillidsforpligtelse over for 
enkeltpersonerne, så det sikres, at de 
handler i de registreredes bedste interesse. 
Dataformidlingstjenester bør kunne 
tilbyde yderligere specifikke værktøjer og 
tjenester til registrerede og 
dataindehavere for at lette udøvelsen af de 
registreredes rettigheder på den ene side 
og udvekslingen af oplysninger på den 
anden side. Disse værktøjer og tjenester 
bør kun anvendes efter anmodning fra de 
registrerede, eller efter deres samtykke, og 
efter udtrykkelig anmodning fra eller med 
udtrykkelig tilladelse fra dataindehaveren. 
Sådanne værktøjer og tjenester kan 
omfatte analyse, midlertidig opbevaring, 
aggregering, kuratering, konvertering, 
anonymisering og pseudonymisering. 
Tredjepartsværktøjer, der tilbydes i denne 
forbindelse, bør ikke anvende data til 
andre formål.

Ændringsforslag 24
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at udbydere af 
datadelingstjenester opfylder betingelserne 
i denne forordning, bør sådanne udbydere 
være etableret i Unionen. Alternativt bør en 
udbyder af datadelingstjenester, der ikke 
er etableret i Unionen, og som udbyder 
tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af datadelingstjenester behandler 
personoplysninger og kommercielt 
fortrolige data, hvilket kræver nøje 
overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
datadelingstjenester udbyder tjenester i 
Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til 
datadelingstjenesteudbyderens websted 
eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
datadelingstjenester påtænker at tilbyde 
tjenester i Unionen. Repræsentanten bør 
handle på vegne af udbyderen af 
datadelingstjenester, og kompetente 
myndigheder bør kunne kontakte 
repræsentanten. Repræsentanten bør 
udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af datadelingstjenester til at 
handle på dennes vegne for så vidt angår 
dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

(27) For at sikre, at udbydere af 
dataformidlingstjenester opfylder 
betingelserne i denne forordning, bør 
sådanne udbydere være etableret i 
Unionen. Alternativt bør en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, og som udbyder 
tjenester i Unionen, udpege en 
repræsentant. Dette er nødvendigt, da 
udbydere af dataformidlingstjenester 
behandler personoplysninger og 
kommercielt fortrolige data, hvilket kræver 
nøje overvågning af, om de opfylder 
betingelserne i denne forordning. Med 
henblik på at afgøre, om en udbyder af 
dataformidlingstjenester udbyder tjenester 
i Unionen, bør det fastslås, om det er 
åbenbart, at udbyderen har til hensigt at 
tilbyde tjenester til personer i en eller flere 
medlemsstater. Alene det forhold, at der i 
Unionen er adgang til 
dataformidlingstjenesteudbyderens 
websted eller til en e-mailadresse og andre 
kontaktoplysninger, eller at der anvendes et 
sprog, som almindeligvis anvendes i det 
tredjeland, hvor udbyderen af 
dataformidling er etableret, er 
utilstrækkeligt til at fastslå en sådan 
hensigt. Imidlertid kan faktorer såsom 
anvendelse af et sprog eller en valuta, der 
almindeligvis anvendes i en eller flere 
medlemsstater, med mulighed for at 
bestille tjenester på det pågældende sprog, 
eller omtale af brugere i Unionen gøre det 
åbenbart, at udbyderen af 
dataformidlingstjenester påtænker at 
tilbyde tjenester i Unionen. 
Repræsentanten bør handle på vegne af 
udbyderen af dataformidlingstjenester, og 
kompetente myndigheder bør kunne 
kontakte repræsentanten. Repræsentanten 
bør udpeges ved et skriftligt mandat fra 
udbyderen af dataformidlingstjenester til 
at handle på dennes vegne for så vidt angår 
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dennes forpligtelser i medfør af denne 
forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
datadelingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Hvis 
udbydere af datadelingstjenester er 
dataansvarlige eller databehandlere som 
defineret i forordning (EU) 2016/679, er de 
bundet af reglerne i nævnte forordning. 
Nærværende forordning bør heller ikke 
berøre anvendelsen af 
konkurrencelovgivningen.

(28) Nærværende forordning bør ikke 
berøre forpligtelsen for udbydere af 
dataformidlingstjenester til at overholde 
forordning (EU) 2016/679 og 
tilsynsmyndighedernes ansvar for at sikre 
overholdelse af nævnte forordning. Når 
udbydere af dataformidlingstjenester 
behandler personoplysninger, bør denne 
forordning ikke påvirke beskyttelsen af 
personoplysninger. Hvis udbydere af 
dataformidlingstjenester er dataansvarlige 
eller databehandlere som defineret i 
forordning (EU) 2016/679, er de bundet af 
reglerne i nævnte forordning. Nærværende 
forordning bør heller ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Udbydere af datadelingstjenester 
bør også træffe foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af konkurrencelovgivningen. 
Datadeling kan skabe forskellige former 
for effektivitetsgevinster, men kan også 
føre til konkurrencebegrænsninger, navnlig 
når datadelingen omfatter deling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
konkurrenters markedsstrategier. 

(29) Udbydere af 
dataformidlingstjenester bør også træffe 
foranstaltninger til at sikre overholdelse af 
konkurrencelovgivningen. Datadeling kan 
skabe forskellige former for 
effektivitetsgevinster, men kan også føre til 
konkurrencebegrænsninger, navnlig når 
datadelingen omfatter deling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger. Dette gælder især i 
situationer, hvor datadeling sætter 
virksomhederne i stand til at få kendskab 
til deres nuværende eller potentielle 
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Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet. 

konkurrenters markedsstrategier. 
Konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger omfatter typisk oplysninger 
om fremtidige priser, 
produktionsomkostninger, mængder, 
omsætning, salg eller kapacitet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der bør indføres en 
anmeldelsesprocedure for 
datadelingstjenester for at sikre, at 
datastyring i Unionen er baseret på en 
pålidelig udveksling af data. Fordelene ved 
et pålideligt miljø opnås bedst ved at 
fastsætte en række krav til udbud af 
datadelingstjenester, men uden at der 
kræves nogen udtrykkelig afgørelse eller 
administrativ handling fra den kompetente 
myndigheds side om udbud af sådanne 
tjenester.

(30) Der bør indføres en 
anmeldelsesprocedure for 
dataformidlingstjenester for at sikre, at 
datastyring i Unionen er baseret på en 
pålidelig udveksling af data. Fordelene ved 
et pålideligt miljø opnås bedst ved at 
fastsætte en række krav til udbud af 
dataformidlingstjenester, men uden at der 
kræves nogen udtrykkelig afgørelse eller 
administrativ handling fra den kompetente 
myndigheds side om udbud af sådanne 
tjenester.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af datadelingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 

(31) For at støtte et effektivt udbud af 
tjenester på tværs af grænserne bør 
udbydere af dataformidlingstjenester kun 
forpligtes til at sende en anmeldelse til den 
udpegede kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sit 
hovedsæde, eller hvor dennes retlige 
repræsentant er etableret. En sådan 
anmeldelse bør blot bestå i en erklæring 
om, at udbyderen har til hensigt at udbyde 
sådanne tjenester, og bør kun suppleres 
med de oplysninger, der er fastsat i denne 
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forordning. forordning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) En datadelingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

(32) En 
dataformidlingstjenesteudbyders 
hovedsæde i Unionen bør være den 
medlemsstat, hvor udbyderen har sin 
centrale administration i Unionen. 
Hovedsædet bør fastslås ud fra objektive 
kriterier og bør indebære en effektiv og 
faktisk udøvelse af ledelsesaktiviteter.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
datadelingstjenester opfylder kravene i 
denne forordning, bør vælges på grundlag 
af deres kapacitet og ekspertise inden for 
horisontal eller sektorspecifik datadeling, 
og de bør varetage deres opgaver på en 
uafhængig, gennemsigtig og upartisk 
måde. Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om identiteten af de 
udpegede kompetente myndigheder.

(33) De kompetente myndigheder, der 
udpeges til at overvåge, at 
dataformidlingstjenester opfylder kravene 
i denne forordning, bør vælges på grundlag 
af deres kapacitet og ekspertise inden for 
horisontal eller sektorspecifik datadeling, 
og de bør varetage deres opgaver på en 
uafhængig, gennemsigtig og upartisk 
måde. Medlemsstaterne bør underrette 
Kommissionen om identiteten af de 
udpegede kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Den anmeldelsesramme, der 
fastsættes i denne forordning, bør ikke 

(34) Den anmeldelsesramme, der 
fastsættes i denne forordning, bør ikke 
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berøre specifikke yderligere regler for 
udbud af datadelingstjenester, der finder 
anvendelse gennem sektorspecifik 
lovgivning.

berøre specifikke yderligere regler for 
udbud af dataformidlingstjenester, der 
finder anvendelse gennem sektorspecifik 
lovgivning.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres samtykke eller, når det drejer sig om 
andre data end personoplysninger, som 
juridiske personer stiller til rådighed med 
henblik på almennyttige formål. Sådanne 
formål omfatter bl.a. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, forbedring 
af mobiliteten, lettelse af udarbejdelsen af 
officielle statistikker og forbedring af 
leveringen af offentlige tjenesteydelser. 
Støtte til videnskabelig forskning, herunder 
f.eks. teknologisk udvikling og 
demonstration, grundforskning, anvendt 
forskning og privatfinansieret forskning, 
bør også betragtes som almennyttige 
formål. Denne forordning har til formål at 
bidrage til, at der skabes samlinger af data, 
der stilles til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme, som har en tilstrækkelig 
størrelse til at muliggøre dataanalyse og 
maskinlæring, herunder på tværs af 
grænserne i Unionen.

(35) Der er et stort potentiale i 
anvendelsen af data, som registrerede 
frivilligt stiller til rådighed på grundlag af 
deres samtykke eller, når det drejer sig om 
andre data end personoplysninger, som 
juridiske personer stiller til rådighed i 
offentlighedens interesse. Sådanne formål 
omfatter bl.a. sundhedspleje, bekæmpelse 
af klimaændringer, forbedring af 
mobiliteten, forbedring af 
oplysningsarbejdet, lettelse af 
udarbejdelsen af officielle statistikker og 
forbedring af leveringen af offentlige 
tjenesteydelser. Støtte til videnskabelig 
forskning, herunder f.eks. teknologisk 
udvikling og demonstration, 
grundforskning, anvendt forskning og 
privatfinansieret forskning, kan også være 
i offentlighedens interesse. Denne 
forordning har til formål at bidrage til, at 
der skabes samlinger af interoperable data, 
der stilles til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme, som har en tilstrækkelig 
størrelse til at muliggøre dataanalyse og 
maskinlæring, herunder på tværs af 
grænserne i Unionen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Retlige enheder, der søger at støtte (36) Retlige enheder, der søger at støtte 
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almennyttige formål ved at stille relevante 
data til rådighed på grundlag af 
dataaltruisme i stor skala, og som opfylder 
visse krav, bør kunne registreres som 
"dataaltruistiske organisationer, der er 
anerkendt i Unionen". Dette kan føre til, 
at der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. I denne 
sammenhæng kan registrerede give deres 
samtykke til specifikke 
databehandlingsformål, men de kan også 
give samtykke til databehandling inden 
for bestemte forskningsområder eller dele 
af forskningsprojekter, da det ofte ikke er 
muligt fuldt ud at afgrænse formålet med 
behandling af personoplysninger til 
videnskabelige forskningsformål på 
tidspunktet for dataindsamlingen. 
Juridiske personer kan give tilladelse til 
behandling af andre data end 
personoplysninger, som de er i besiddelse 
af, til en række formål, der ikke ligger fast 
på det tidspunkt, hvor tilladelsen gives. 
Registrerede enheders frivillige 
overholdelse af et sæt krav bør skabe tillid 
til, at de data, der stilles til rådighed til 
altruistiske formål, tjener et almennyttigt 
formål. Tilliden bør navnlig være en følge 
af, at de registrerede enheder er etableret i 
Unionen, samt af kravet om, at de har 
nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, der skal sikre, at 
dataansvarlige opretholder høje standarder 
for videnskabelig etik, effektive tekniske 
midler til at ændre et samtykke eller trække 
det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 

formål, som er i offentlighedens interesse, 
ved at stille relevante data til rådighed på 
grundlag af dataaltruisme i stor skala, og 
som opfylder visse krav, bør kunne ansøge 
om registrering som "datacenter af 
offentlig interesse". Dette kan føre til, at 
der etableres datalagre. Da en sådan 
registrering i en medlemsstat vil være 
gyldig i hele Unionen, vil dette lette 
anvendelsen af data på tværs af grænserne i 
Unionen og fremvæksten af datasamlinger, 
der dækker flere medlemsstater. Juridiske 
personer kan give tilladelse til behandling 
af andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, til en række formål, 
der ikke ligger fast på det tidspunkt, hvor 
tilladelsen gives. Registrerede enheders 
overholdelse af et sæt krav bør skabe tillid 
til, at de data, der stilles til rådighed til 
altruistiske formål, tjener et almennyttigt 
formål. Tilliden bør navnlig være en følge 
af, at de registrerede enheder er etableret 
eller har en retlig repræsentant i Unionen, 
samt af kravet om, at de har 
nonprofitkarakter, af krav om 
gennemsigtighed og af specifikke 
foranstaltninger til beskyttelse af 
registreredes og virksomheders rettigheder 
og interesser. Desuden bør der indføres 
yderligere beskyttelsesforanstaltninger 
såsom mulighed for at behandle relevante 
oplysninger i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der drives af den 
registrerede enhed, tilsynsmekanismer 
såsom etiske råd eller råd, herunder 
repræsentanter for civilsamfundet og 
relevante berørte samfund, der skal sikre, 
at dataansvarlige opretholder høje 
standarder for videnskabelig etik og 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder, 
effektive tekniske midler til at ændre et 
samtykke eller trække det tilbage på et 
hvilket som helst tidspunkt på grundlag af 
databehandleres oplysningsforpligtelser i 
henhold til forordning (EU) 2016/679 samt 
midler, der sætter de registrerede i stand til 
at holde sig ajour om anvendelsen af de 
data, de har stillet til rådighed.
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på grundlag af databehandleres 
oplysningsforpligtelser i henhold til 
forordning (EU) 2016/679 samt midler, der 
sætter de registrerede i stand til at holde sig 
ajour om anvendelsen af de data, de har 
stillet til rådighed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"dataaltruistisk organisation, der er 
anerkendt i Unionen".

(37) Denne forordning berører ikke 
oprettelse, organisation og drift af enheder, 
der engagerer sig i dataaltruisme i henhold 
til national ret. Den bygger på nationale 
lovkrav om, at en nonprofitorganisations 
virke i en medlemsstat skal være i 
overensstemmelse med national ret. 
Enheder, der opfylder kravene i denne 
forordning, bør kunne anvende betegnelsen 
"datacenter af offentlig interesse".

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Dataaltruistiske organisationer, 
der er anerkendt i Unionen, bør kunne 
indsamle relevante data direkte fra fysiske 
og juridiske personer eller behandle data, 
der er indsamlet af andre. Dataaltruisme vil 
typisk være baseret på de registreredes 
samtykke som omhandlet i artikel 6, stk. 1, 
litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) 2016/679 samt på 
overensstemmelse med kravene om lovligt 
samtykke i samme forordnings artikel 7. I 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 kan videnskabelige 
forskningsformål understøttes af samtykke 

(38) Datacentre af offentlig interesse 
bør kunne indsamle relevante data direkte 
fra fysiske og juridiske personer eller 
behandle data, der er indsamlet af andre. 
Hvis de er dataansvarlige eller 
databehandlere som defineret i 
forordning (EU) 2016/679, er de bundet 
af nævnte forordning. Dataaltruisme vil 
typisk være baseret på de registreredes 
samtykke som omhandlet i artikel 6, stk. 1, 
litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) 2016/679 samt på 
overensstemmelse med kravene om lovligt 
samtykke i samme forordnings artikel 7 og 
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til bestemte videnskabelige 
forskningsområder, når dette er i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
standarder for videnskabelig forskning, 
eller udelukkende til nærmere afgrænsede 
forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter. I artikel 5, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) 2016/679 
præciseres det, at viderebehandling til 
videnskabelige eller historiske 
forskningsformål eller til statistiske formål 
i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, 
ikke anses for at være uforenelig med de 
oprindelige formål.

8. I overensstemmelse med forordning 
(EU) 2016/679 kan videnskabelige 
forskningsformål understøttes af samtykke 
til bestemte videnskabelige 
forskningsområder, når dette er i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
standarder for videnskabelig forskning, 
eller udelukkende til nærmere afgrænsede 
forskningsområder eller dele af 
forskningsprojekter. I artikel 5, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) 2016/679 
præciseres det, at viderebehandling til 
videnskabelige eller historiske 
forskningsformål eller til statistiske formål 
i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, 
ikke anses for at være uforenelig med de 
oprindelige formål. For andre data end 
personoplysninger bør begrænsninger for 
så vidt angår anvendelse fremgå af den 
tilladelse, som dataindehaveren har givet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik). Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 
Det Europæiske Datainnovationsråd.

(40) For at sikre en vellykket 
gennemførelse af rammen for datastyring 
bør der oprettes et europæisk 
datainnovationsråd i form af en 
ekspertgruppe. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for medlemsstaterne, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
specifikke sektorer (f.eks. sundhed, 
landbrug, transport og statistik) samt 
repræsentanter fra civilsamfundet, den 
akademiske verden samt forsknings- og 
standardiseringsorganisationer, når det er 
relevant. Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd, koordineringsrådet 
på EU-plan, som består af 
[tilsynsmyndighederne for kunstig 
intelligens som foreslået i forslaget til en 
retsakt om kunstig intelligens]1a og 
koordineringsgruppen for cybersikkerhed, 
der er nedsat ved Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv (EU) 2016/11481b, bør 
opfordres til at udpege en repræsentant til 
Det Europæiske Datainnovationsråd.

_________________
1a "Det Europæiske Udvalg for Kunstig 
Intelligens" i forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
fastsættelse af harmoniserede regler om 
kunstig intelligens (retsakten om kunstig 
intelligens) og om ændring af visse 
retsakter.
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der 
skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau 
for net- og informationssystemer i hele 
Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 
artikel 101 og 102 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Foranstaltningerne i denne forordning bør 
ikke anvendes til at begrænse 
konkurrencen på en måde, der er i strid 
med traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Dette gælder navnlig 
reglerne for udveksling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger mellem faktiske eller 
potentielle konkurrenter gennem 
datadelingstjenester.

(44) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 
artikel 101 og 102 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Foranstaltningerne i denne forordning bør 
ikke anvendes til at begrænse 
konkurrencen på en måde, der er i strid 
med traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Dette gælder navnlig 
reglerne for udveksling af 
konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger mellem faktiske eller 
potentielle konkurrenter gennem 
dataformidlingstjenester.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(45) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1725 47og afgav udtalelse den […].

(45) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 42 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/1725 47 og afgav udtalelse den 10. 
marts 2021.

_________________ _________________
47 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

47 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en anmeldelses- og tilsynsramme 
for udbud af datadelingstjenester

b) en anmeldelses- og tilsynsramme 
for udbud af dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c)  en ramme for frivillig registrering 
af enheder, der indsamler og behandler 
data, som stilles til rådighed til altruistiske 
formål.

c)  en ramme for registrering af 
enheder, der indsamler og behandler data, 
som stilles til rådighed til altruistiske 
formål.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
datadelingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

2. Denne forordning berører ikke 
specifikke bestemmelser i andre EU-
retsakter om adgang til eller 
videreanvendelse af bestemte kategorier af 
data eller om krav i forbindelse med 
behandling af personoplysninger eller 
andre data end personoplysninger. Hvis en 
sektorspecifik EU-retsakt kræver, at 
offentlige myndigheder, udbydere af 
dataformidlingstjenester eller registrerede 
enheder, der tilbyder 
dataaltruismetjenester, skal opfylde særlige 
supplerende tekniske, administrative eller 
organisatoriske krav, herunder gennem en 
tilladelses- eller certificeringsordning, 
finder disse bestemmelser i den 
sektorspecifikke EU-retsakt også 
anvendelse.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger finder 
anvendelse på alle personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med denne 
forordning. Denne forordning berører 
ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/6791a og (EU) 
2018/17251b og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/58/EF1c og de 
tilsvarende bestemmelser i 
medlemsstaternes lovgivning, herunder 
tilsynsmyndighedernes kompetencer og 
beføjelser. I tilfælde af 
uoverensstemmelse mellem 
bestemmelserne i denne forordning og 
EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger har sidstnævnte 
forrang. Denne forordning skaber ikke et 
retsgrundlag for behandlingen af 
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personoplysninger.
1a 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).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 39).
1c 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 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis dataene med rimelighed kan 
antages at føre til identifikation eller gør 
det muligt at identificere fysiske personer, 
når de kombineres med andre datasæt, 
eller hvis personoplysninger og andre 
data end personoplysninger i et datasæt er 
uløseligt forbundet i blandede datasæt, 
skal dataene behandles som 
personoplysninger.
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Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i artikel 
4, nr. 1), i forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "samtykke": samtykke som 
defineret i artikel 4, nr. 11), i forordning 
(EU) 2016/679 og underlagt betingelserne 
i forordningens artikel 7 og 8

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "den registrerede": registreret 
person som defineret i artikel 4, nr. 1), i 
forordning (EU) 2016/679

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "metadata": data indsamlet om en 
fysisk eller juridisk persons aktiviteter 
med henblik på udbud af en 

udgår
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datadelingstjeneste, herunder dato og 
tidspunkt for aktiviteten, 
geolokaliseringsdata, aktivitetens 
varighed og forbindelser til andre fysiske 
eller juridiske personer, der etableres af 
den person, der anvender tjenesten

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "dataindehaver": en juridisk person 
eller en registreret person, som i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
eller national ret har ret til at give indsigt i 
eller videregive bestemte 
personoplysninger eller andre data end 
personoplysninger, som er under 
vedkommendes kontrol

5) "dataindehaver": en fysisk eller 
juridisk person, som i overensstemmelse 
med gældende EU-ret eller national ret har 
ret til at give indsigt i eller videregive 
bestemte andre data end 
personoplysninger, som er under 
vedkommendes kontrol

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
tilladelse til at anvende disse oplysninger 
til kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

6) "databruger": en fysisk eller 
juridisk person, der har lovlig adgang til 
bestemte personoplysninger eller andre 
data end personoplysninger, og som har 
ret, bl.a. i henhold til forordning (EU) 
2016/679 i tilfælde af personoplysninger, 
til at anvende disse oplysninger til 
kommercielle eller ikkekommercielle 
formål

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "datavidereanvender": en fysisk 
eller juridisk person, som videreanvender 
data

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "datadeling": en dataindehavers 
tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de delte data på grundlag 
af frivillige aftaler, enten direkte eller 
gennem en formidler

7) "datadeling": en dataindehavers 
tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger med henblik på fælles eller 
enkeltvis brug af de pågældende data på 
grundlag af frivillige aftaler eller EU-
retten samt en registreret persons 
tilrådighedsstillelse af data for en 
databruger på grundlag af samtykke, 
enten direkte eller gennem en formidler

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "dataformidlingstjeneste": en 
tjeneste, der gennem tilvejebringelse af 
tekniske, retlige eller andre tjenester 
etablerer forbindelse mellem et ubestemt 
antal registrerede eller dataindehavere på 
den ene side og databrugere på den anden 
side

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "behandling": behandling som 
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defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning 
(EU) 2016/679

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "adgang": en databrugers 
behandling af data, der stilles til rådighed 
af en dataindehaver, i overensstemmelse 
med bestemte tekniske, juridiske eller 
organisatoriske krav, uden at dette 
nødvendigvis indebærer overførsel eller 
download af sådanne data

8) "adgang": databrug i 
overensstemmelse med bestemte tekniske, 
juridiske eller organisatoriske krav, uden at 
dette nødvendigvis indebærer overførsel 
eller download af sådanne data

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "dataaltruisme": registrerede 
personers samtykke til behandling af 
personoplysninger, der vedrører dem, 
eller andre dataindehaveres tilladelse til, 
at andre data end personoplysninger, som 
de er i besiddelse af, anvendes uden 
modydelse med henblik på almennyttige 
formål, f.eks. videnskabelige formål eller 
for at forbedre offentlige tjenester

10) "dataaltruisme": frivillig datadeling 
blandt dataindehavere eller en registreret 
persons samtykke til datadeling uden 
modydelse i offentlighedens interesse, 
f.eks. sundhedspleje, bekæmpelse af 
klimaændringer, forøgelse af mobilitet, 
fremme af udarbejdelsen af officielle 
statistikker, forbedring af offentlige 
tjenester eller videnskabelige formål i 
offentlighedens interesse

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "datacenter af offentlig interesse": 
en enhed, der kontrollerer, formidler eller 
selv varetager behandling af data i 
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henhold til stk. 10 i offentlighedens 
interesse, f.eks. sundhedspleje, 
bekæmpelse af klimaændringer, 
forbedring af mobilitet, fremme af 
udarbejdelsen af officielle statistikker, 
forbedring af offentlige tjenester eller 
videnskabelige formål i offentlighedens 
interesse

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de er oprettet specielt med henblik 
på at opfylde almennyttige formål og har 
ikke industriel eller kommerciel karakter

a) de er oprettet specielt med henblik 
på at opfylde behov i offentlighedens 
interesse og har ikke industriel eller 
kommerciel karakter

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler, der gør det muligt 
at videreanvende data på en sådan måde, 
at operatøren af det sikre 
databehandlingsmiljø kan fastslå og 
overvåge alle databehandlingsaktiviteter, 
herunder visning, lagring, download og 
eksport af data samt beregning af afledte 
data ved hjælp af algoritmer.

14) "sikkert databehandlingsmiljø": et 
fysisk eller virtuelt miljø samt 
organisatoriske midler, der gør det muligt 
at videreanvende data på en måde, der 
sikrer overholdelse af gældende ret, 
navnlig bevarelse af registreredes 
rettigheder i henhold til forordning (EU) 
2016/679, samt kommerciel og statistisk 
fortrolighed, hvis det er relevant, og 
tillader, at den enhed, der tilvejebringer 
det sikre databehandlingsmiljø, kan fastslå 
og overvåge alle 
databehandlingsaktiviteter, herunder 
visning, lagring, download og eksport af 
data samt beregning af afledte data

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
og som udtrykkeligt er udpeget til at handle 
på vegne af en udbyder af 
datadelingstjenester, der ikke er etableret i 
Unionen, eller på vegne af en enhed, der 
ikke er etableret i Unionen, og som med 
henblik på almennyttige formål indsamler 
data, der stilles til rådighed af fysiske eller 
juridiske personer på grundlag af 
dataaltruisme; den nationale kompetente 
myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, for så 
vidt angår den pågældende udbyders eller 
enheds forpligtelser i henhold til denne 
forordning.

15) "repræsentant": enhver fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
og som udtrykkeligt er udpeget til at handle 
på vegne af en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, eller på vegne af en 
enhed, der ikke er etableret i Unionen, og 
som i offentlighedens interesse indsamler 
data, der stilles til rådighed af fysiske eller 
juridiske personer på grundlag af 
dataaltruisme; den nationale kompetente 
myndighed kan henvende sig til 
repræsentanten i stedet for til udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller enheden, for 
så vidt angår den pågældende udbyders 
eller enheds forpligtelser i henhold til 
denne forordning.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) personoplysninger, der er 
behandlet i forbindelse med 
ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Bestemmelserne i dette kapitel 
forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser. Dette 
kapitel berører ikke EU-retten og national 
ret eller internationale aftaler, som 
Unionen eller medlemsstaterne er part i, 
om beskyttelse af de kategorier af data, der 
er omhandlet i stk. 1. Dette kapitel berører 

3. Bestemmelserne i dette kapitel 
forpligter ikke offentlige myndigheder til at 
tillade videreanvendelse af data og fritager 
heller ikke offentlige myndigheder for 
deres fortrolighedsforpligtelser i henhold 
til EU-retten eller medlemsstaternes 
nationale ret. Dette kapitel berører ikke 
EU-retten og national ret eller 
internationale aftaler, som Unionen eller 
medlemsstaterne er part i, om beskyttelse 
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ikke EU-retten og national ret om 
aktindsigt og offentlige myndigheders 
forpligtelser i henhold til EU-retten og 
national ret til at tillade videreanvendelse 
af data.

af de kategorier af data, der er omhandlet i 
stk. 1. Dette kapitel berører ikke EU-retten 
og national ret om aktindsigt og offentlige 
myndigheders forpligtelser i henhold til 
EU-retten og national ret til at tillade 
videreanvendelse af data.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor anonymisering, aggregering 
eller andre teknikker kan anvendes, 
således at den i stk. 1 omhandlede 
beskyttelse ikke længere finder 
anvendelse, finder direktiv (EU) 
2019/1024 anvendelse med forbehold af 
dette direktivs artikel 5.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis.

1. Aftaler eller anden praksis 
vedrørende videreanvendelse af data, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
og som omfatter de kategorier af data, der 
er omhandlet i artikel 3, stk. 1, må ikke 
tildele enerettigheder eller have til formål 
eller til følge at tildele sådanne 
enerettigheder eller begrænse 
tilgængeligheden af data til 
videreanvendelse for andre enheder end 
parterne i sådanne aftaler eller anden 
praksis. Sådanne aftaler eller former for 
praksis og de enerettigheder, der tildeles i 
henhold til dem, er ugyldige.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan der tildeles eneret 
til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, i det omfang 
det er nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt, der opfylder 
et almennyttigt formål.

2. Uanset stk. 1 kan der kun tildeles 
eneret til at videreanvende de data, der er 
omhandlet i nævnte stykke, i det omfang 
det er nødvendigt for leveringen af en 
tjenesteydelse eller et produkt med et klart 
defineret formål i offentlighedens 
interesse.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I alle tilfælde, der ikke er omfattet 
af stk. 3, og hvor det almennyttige formål 
ikke kan opfyldes uden tildeling af en 
eneret, gælder principperne om 
gennemsigtighed, ligebehandling og 
ikkediskriminering på grundlag af 
nationalitet.

4) I alle tilfælde, der ikke er omfattet 
af stk. 3, og hvor offentlighedens 
interesser ikke kan opfyldes uden tildeling 
af en eneret, gælder principperne om 
gennemsigtighed, ligebehandling og 
ikkediskriminering på grundlag af 
nationalitet.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Offentlige myndigheder kan 
kræve, at kun forbehandlede data 
videreanvendes, hvis formålet med en 
sådan forbehandling er at anonymisere 
eller pseudonymisere personoplysninger 
eller slette fortrolige 
forretningsoplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder.

udgår

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Offentlige myndigheder kan 
pålægge krav om

4. Offentlige myndigheder fastsætter i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
de betingelser, der er nødvendige for at 
sikre beskyttelse af hensyn til de årsager, 
der fremgår af artikel 3, stk. 1, for at 
muliggøre videreanvendelse. Disse 
betingelser skal bestå af et eller flere af 
følgende krav:

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) der i forbindelse med 
personoplysninger udelukkende tillades 
adgang til forbehandlede data, der er 
blevet anonymiseret, og hvis der er tale 
om kommercielt fortrolige oplysninger, 
herunder forretningshemmeligheder, og 
fortrolige statistiske data eller indhold, 
der er beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kun at tillade 
adgang til data, der er blevet ændret, 
aggregeret eller behandlet med en anden 
metode for at forhindre uønsket 
videregivelse

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at data tilgås og videreanvendes i et 
sikkert databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor

a) at data tilgås og videreanvendes via 
fjernadgang i et sikkert 
databehandlingsmiljø, der stilles til 
rådighed af og kontrolleres af den 
offentlige sektor, eller
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Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De offentlige myndigheder 
fastsætter betingelser, der bevarer 
integriteten af de tekniske systemers 
funktion i det anvendte sikre 
databehandlingsmiljø. Den offentlige 
myndighed skal kunne kontrollere 
resultaterne af videreanvenderens 
behandling af data og forbeholde sig ret til 
at forbyde anvendelsen af resultater, der 
indeholder oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare.

5. Hvis videreanvendelse er blevet 
tilladt i henhold til stk. 4, litra a) og b), 
fastsætter de offentlige myndigheder 
betingelser, der bevarer integriteten af de 
tekniske systemers funktion i det anvendte 
sikre databehandlingsmiljø. Den offentlige 
myndighed skal forbeholde sig ret til at 
kontrollere processen, midlerne og 
resultaterne af videreanvenderens 
behandling af data med henblik på 
overholdelse af integriteten af 
databeskyttelsen og forbeholde sig ret til at 
forbyde anvendelsen af resultater, der 
indeholder oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare. For at kunne gøre brug af et sådant 
sikkert databehandlingsmiljø skal 
videreanvenderen indgå en 
fortrolighedsaftale, der forbyder 
videregivelse af oplysninger, der bringer 
tredjeparters rettigheder og interesser i 
fare, og som måtte være kommet 
videreanvenderen i besiddelse på trods af 
de indførte sikkerhedsforanstaltninger og 
betingelser i henhold til stk. 4.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Offentlige myndigheder skal 
anvende tekniske midler til at forhindre 
videreanvendere i at identificere 
registrerede som følge af databehandling 
uden for det sikre databehandlingsmiljø 
og drage videreanvendere til ansvar for 
løbende at vurdere risikoen for 
identifikation og afanonymisering af 
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resultaterne af behandlingen og for at 
rapportere til den offentlige myndighed 
vedrørende ethvert brud på 
fortroligheden, integriteten eller 
datasikkerheden, navnlig hvis et brud på 
datasikkerheden har gjort det muligt at 
identificere en enkeltperson, uanset 
eventuelle indberetningsforpligtelser.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Hvis det med rimelighed kan 
antages, eller hvis en konsekvensanalyse 
viser, at der foreligger en specifik risiko, 
at behandlingen eller den efterfølgende 
kombination af data kan føre til 
identifikation eller afanonymisering, må 
den offentlige myndighed ikke tillade 
adgang til eller videreanvendelse af disse 
data, før kravene om at gennemføre en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse og rådføre sig med 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
35 og 36 i forordning (EU) 2016/679 er 
opfyldt.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Videreanvendelse med det formål 
at identificere registrerede eller på anden 
måde afanonymisere datasæt er forbudt, 
medmindre de registrerede har givet deres 
samtykke hertil.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. De offentlige myndigheder 
offentliggør en liste over de kategorier af 
anonymiserede data, der er stillet til 
rådighed for videreanvendelse, de 
metoder, der anvendes til anonymisering 
og anden forbehandling, samt 
transmissionsmetoder, der dækker mindst 
de foregående to kalenderår, eller den 
kortere periode, hvor anonymiserede data 
blev gjort tilgængelige for 
videreanvendelse.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hvis videreanvendelse af data ikke 
kan tillades i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 3-5, og der ikke er 
noget andet retsgrundlag for at videregive 
data i henhold til forordning (EU) 
2016/679, støtter den offentlige myndighed 
videreanvendere i at indhente samtykke fra 
de registrerede og/eller tilladelse fra de 
juridiske enheder, hvis rettigheder og 
interesser kan blive berørt af en sådan 
videreanvendelse, når det er muligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger for 
den offentlige sektor. De kan i forbindelse 
med denne opgave bistås af de kompetente 
organer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

6. Hvis videreanvendelse af 
personoplysninger ikke kan tillades i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
stk. 3-5d, og der ikke er noget andet 
retsgrundlag for at videregive data i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, 
støtter den offentlige myndighed enheder, 
der ansøger om videreanvendelse, i at 
indhente gyldigt samtykke fra de 
registrerede, for så vidt som der findes et 
retsgrundlag for de offentlige 
myndigheders indhentning af deres 
samtykke, og/eller i at indhente tilladelse 
fra de dataindehavere, hvis rettigheder og 
interesser kan blive berørt af en sådan 
videreanvendelse, når det er muligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger for 
den offentlige sektor, og hvor der ikke er 
nogen grund til at tro, at kombinationen 
af datasæt med andre data end 
personoplysninger vil føre til 
identifikation af registrerede. De kan i 
forbindelse med denne opgave bistås af de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1. Videreanvendelse af data 
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er betinget af, at viderebrugeren indgår en 
fortrolighedsaftale.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis offentlige myndigheder stiller 
personoplysninger til rådighed for 
videreanvendelse i henhold til denne 
artikel, støtter de offentlige myndigheder 
de registrerede i udøvelsen af deres 
rettigheder, herunder i forbindelse med 
eventuelle videreanvendere. De kan i 
forbindelse med denne opgave bistås af de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Hvor det er relevant, opfordrer 
offentlige myndigheder enkeltpersoner og 
civilsamfundet, herunder 
forbrugerorganisationer, til på åben og 
samarbejdsorienteret vis at deltage i 
etableringen af processer, der muliggør 
videreanvendelse af personoplysninger.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Ved videreanvendelse af 
personoplysninger skal der tages hensyn 
til resultatet af tidligere 
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konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse, når sådanne 
konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse er påkrævet i henhold til 
EU-retten, navnlig når der er tale om 
særlige kategorier af data og følsomme 
sektorer såsom sundhedssektoren.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, hvori det 
fastsættes, at tredjelandes retlige, 
tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige 
rammer:

9. Hvis det er berettiget ud fra det 
store antal sager i henhold til stk. 10 i 
specifikke tredjelande, kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter, hvori det 
fastsættes, at tredjelandes retlige, 
tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige 
rammer:

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Offentlige myndigheder må kun 
videregive fortrolige data eller data, der er 
beskyttet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, til en 
videreanvender, som har til hensigt at 
overføre dataene til et andet tredjeland end 
et land, der er udpeget i overensstemmelse 
med stk. 9, hvis videreanvenderen 
forpligter sig til:

10. Offentlige myndigheder pålægger 
videreanvenderen en forpligtelse til ikke 
at overføre andre data end 
personoplysninger eller data, der er 
beskyttet af de årsager, der fremgår af 
artikel 3, stk. 1, litra a), b) eller c), til et 
andet tredjeland end et land, der er udpeget 
i overensstemmelse med stk. 9, medmindre 
videreanvenderen forpligter sig til:

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Når det fastsættes i specifikke EU-
retsakter, som er vedtaget efter en 
lovgivningsprocedure, at visse kategorier 
af andre data end personoplysninger, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
anses for at være meget følsomme med 
henblik på denne artikel, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 28, der supplerer denne 
forordning ved at fastsætte særlige 
betingelser for overførsler til tredjelande. 
Betingelserne for overførsel til tredjelande 
skal baseres på karakteren af de kategorier 
af data, der er fastlagt i EU-retsakten, og 
årsagerne til, at de anses for at være meget 
følsomme, og de skal være 
ikkediskriminerende og begrænsede til, 
hvad der er nødvendigt for at nå de 
offentlige politiske mål, der er fastlagt i 
EU-retten, såsom sikkerhed og 
folkesundhed; de skal også baseres på 
risiciene for genidentifikation af 
anonymiserede data for registrerede i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser. De kan omfatte 
vilkårene for overførsler eller tekniske 
ordninger i den henseende, begrænsninger 
for videreanvendelsen af data i tredjelande 
eller for, hvilke kategorier af personer der 
har ret til at overføre sådanne oplysninger 
til tredjelande, og i særlige tilfælde 
begrænsninger i forbindelse med 
overførsler til tredjelande.

11. Når det fastsættes i specifikke EU-
retsakter, som er vedtaget efter en 
lovgivningsprocedure, at visse kategorier 
af andre data end personoplysninger, som 
offentlige myndigheder er i besiddelse af, 
anses for at være meget følsomme med 
henblik på denne artikel, og når 
overførslen heraf til tredjelande kan 
risikere at bringe Unionens politiske mål i 
fare, herunder med hensyn til sikkerhed 
og folkesundhed,  tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 28, der 
supplerer denne forordning ved at fastsætte 
særlige betingelser for overførsler til 
tredjelande. Disse betingelser skal baseres 
på karakteren af de kategorier af data, der 
er fastlagt i EU-retsakten, og årsagerne til, 
at de anses for at være meget følsomme, og 
de skal være ikkediskriminerende og 
begrænsede til, hvad der er nødvendigt for 
at nå de offentlige politiske mål, der er 
fastlagt i EU-retten, såsom sikkerhed og 
folkesundhed; de skal også baseres på 
risiciene for identifikation af registrerede i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser. Betingelserne 
kan omfatte vilkårene for overførsler eller 
tekniske ordninger i den henseende, 
begrænsninger for videreanvendelsen af 
data i tredjelande eller for, hvilke 
kategorier af personer der har ret til at 
overføre sådanne oplysninger til 
tredjelande, og i særlige tilfælde 
begrænsninger i forbindelse med 
overførsler til tredjelande.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 

13. Hvis videreanvenderen har til 
hensigt at overføre andre data end 
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personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om overførslen af data til 
det pågældende tredjeland.

personoplysninger til et tredjeland, 
underretter den offentlige myndighed 
dataindehaveren om hensigten om at 
overføre disse data til det pågældende 
tredjeland og formålet med overførslen. 

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eventuelle gebyrer skal være 
ikkediskriminerende, stå i et rimeligt 
forhold til formålet og være objektivt 
begrundede, og de må ikke begrænse 
konkurrencen.

2. Eventuelle gebyrer i henhold til 
stk. 1 skal være ikkediskriminerende, stå i 
et rimeligt forhold til formålet og være 
objektivt begrundede, og de må ikke 
begrænse konkurrencen, skabe 
incitamenter til at forringe beskyttelsen af 
følsomme data eller hindre 
videreanvendelse af data til formål i 
offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, til 
ikkekommercielle formål og af små og 
mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne.

4. Når offentlige myndigheder 
anvender gebyrer, træffer de 
foranstaltninger til at tilskynde til 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, af 
nonprofitorganisationer og til 
ikkekommercielle formål som f.eks. 
videnskabelig forskning og af små og 
mellemstore virksomheder i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne. 
Når det er muligt, bør dette give mulighed 
for videreanvendelse til lavere eller ingen 
omkostninger.

Ændringsforslag 85
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Gebyrerne beregnes på grundlag af 
de omkostninger, der er forbundet med 
behandlingen af anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1. 
Metoden til beregning af gebyrer 
offentliggøres på forhånd.

5. Gebyrerne beregnes på grundlag af 
de omkostninger, der er forbundet med 
behandlingen af anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1. Ethvert 
gebyr skal begrænses til at dække de 
omkostninger, der opstår, f.eks. til 
forberedelse af data med henblik på at 
sikre beskyttelse af de årsager, der 
fremgår af artikel 3, stk. 1, for at 
opretholde et sikkert 
databehandlingsmiljø og yderligere 
omkostninger, som opstår  i forbindelse 
med artikel 5, stk. 3, som opstår i 
forbindelse med støtte til videreanvendere, 
der indhenter samtykke og tilladelse som 
fastsat i artikel 5, stk. 6, og som opstår i 
forbindelse med overvågning og 
håndhævelse. Kriterierne for og metoden 
til beregning af gebyrer offentliggøres på 
forhånd.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et eller 
flere kompetente organer, som kan være 
sektorspecifikke, til at støtte de offentlige 
myndigheder, der giver adgang til de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, i forbindelse med 
udførelsen af denne opgave.

1. Medlemsstaterne udpeger eller 
opretter i forbindelse med de opgaver, der 
nævnes i denne artikel, et eller flere 
kompetente organer, som kan være 
sektorspecifikke, til at støtte de offentlige 
myndigheder, der giver adgang til de 
kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, med henblik på 
videreanvendelse, i forbindelse med 
udførelsen af denne opgave.

Ændringsforslag 87
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknisk støtte til anvendelsen af 
afprøvede teknikker, der sikrer, at 
databehandlingen foretages på en måde, 
der beskytter privatlivets fred for så vidt 
angår de oplysninger, der er indeholdt i de 
data, som det er tilladt at videreanvende, 
herunder teknikker til pseudonymisering, 
anonymisering, generalisering, 
undertrykkelse og randomisering af 
personoplysninger

b) teknisk støtte med henblik på at 
sikre, at databehandlingen foretages på en 
måde, der beskytter privatlivets fred for så 
vidt angår de oplysninger, der er indeholdt 
i de data, som det er tilladt at 
videreanvende

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med videreanvenderes 
indhentning af samtykke eller tilladelse til 
videreanvendelse med altruistiske og 
andre formål i overensstemmelse med 
dataindehavernes specifikke afgørelser, 
herunder vedrørende den eller de 
jurisdiktioner, hvor databehandlingen efter 
planen skal finde sted

c) bistand til de offentlige 
myndigheder, så de kan støtte 
videreanvendere i forbindelse med 
indhentning af samtykke til 
videreanvendelse af personoplysninger 
eller tilladelse fra dataindehavere i 
overensstemmelse med deres specifikke 
afgørelser, herunder vedrørende den eller 
de jurisdiktioner, hvor databehandlingen 
efter planen skal finde sted

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bistand til de offentlige 
myndigheder, hvor det er relevant, i 
forbindelse med formateringen af data 
med henblik på at sikre en højere grad af 
interoperabilitet med andre data, der er 
stillet til rådighed for videreanvendelse, i 
overensstemmelse med EU's 
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interoperabilitetsstandarder, og uden at 
dette berører dataene i sig selv eller EU-
retten

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
relevante oplysninger om anvendelsen af 
artikel 5 og 6 er tilgængelige via et centralt 
informationssted.

1. Hver enkelt medlemsstat sikrer, at 
alle relevante oplysninger om anvendelsen 
af artikel 5 og 6 er tilgængelige via et 
centralt informationssted. De underretter 
Kommissionen om de centrale 
informationssteder.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det centrale informationssted 
modtager anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 
videregiver dem til de kompetente 
offentlige myndigheder eller til de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, hvis det er relevant. Det 
centrale informationssted stiller et 
elektronisk register over tilgængelige 
dataressourcer til rådighed med relevante 
oplysninger, der beskriver karakteren af de 
tilgængelige data.

2. Det centrale informationssted 
modtager anmodninger om 
videreanvendelse af de kategorier af data, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 
videregiver dem til de kompetente 
offentlige myndigheder eller til de 
kompetente organer, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 1, hvis det er relevant. Hver 
enkelt centrale informationssted stiller et 
elektronisk register over tilgængelige 
dataressourcer til rådighed med relevante 
oplysninger, der beskriver karakteren af de 
tilgængelige data.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør på en 
let tilgængelig måde og på alle Unionens 
officielle sprog oplysninger om 
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tilgængelige dataressourcer fra alle 
medlemsstaternes centrale 
informationssteder.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodninger om videreanvendelse 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, imødekommes eller afslås 
af de kompetente offentlige myndigheder 
eller de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, inden for en 
rimelig frist og under alle omstændigheder 
inden for to måneder efter datoen for 
anmodningen.

3. Anmodninger om videreanvendelse 
af de kategorier af data, der er omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, imødekommes eller afslås 
af de kompetente offentlige myndigheder 
eller de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, inden for en 
rimelig frist og under alle omstændigheder 
inden for tre måneder efter datoen for 
anmodningen.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbud af følgende 
datadelingstjenester er underlagt en 
anmeldelsesprocedure:

1. Udbud af følgende 
dataformidlingstjenester er underlagt en 
anmeldelsesprocedure:

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere, som er juridiske personer, 
og potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral dataudveksling 

a) formidlingstjenester mellem 
dataindehavere og potentielle databrugere 
af andre data end personoplysninger, 
herunder tilrådighedsstillelse af de tekniske 
eller andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester disse tjenester kan omfatte 
bilateral eller multilateral udveksling af 
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eller oprettelse af platforme eller databaser, 
der muliggør udveksling eller fælles 
udnyttelse af data, samt opbygning af en 
særlig infrastruktur til sammenkobling af 
dataindehavere og databrugere

andre data end personoplysninger eller 
oprettelse af platforme eller databaser, der 
muliggør udveksling eller fælles udnyttelse 
af andre data end personoplysninger, samt 
opbygning af en særlig infrastruktur til 
sammenkobling af dataindehavere og 
databrugere

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidlingstjenester mellem 
registrerede, der ønsker at stille deres 
personoplysninger til rådighed, og 
potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester, i forbindelse med udøvelsen af 
de rettigheder, der er fastsat i forordning 
(EU) 2016/679

b) formidlingstjenester mellem 
registrerede, der ønsker at stille deres 
personoplysninger til rådighed, og 
potentielle databrugere, herunder 
tilrådighedsstillelse af de tekniske eller 
andre midler, der muliggør sådanne 
tjenester, og især muliggør udøvelsen af de 
registreredes rettigheder, der er fastsat i 
forordning (EU) 2016/679. 

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tjenester fra datakooperativer, dvs. 
tjenester, der understøtter registrerede, 
enmandsvirksomheder eller mikro-, små 
og mellemstore virksomheder, som er 
medlemmer af kooperativet, eller som 
giver kooperativet beføjelse til at 
forhandle vilkår og betingelser for 
databehandling, inden de giver deres 
samtykke hertil, således at de kan træffe 
informerede valg, inden de giver samtykke 
til databehandling, og tjenester, der 
tilvejebringer mekanismer til udveksling 
af synspunkter om, hvilke formål med og 
betingelser for databehandling der bedst 
kan repræsentere de registreredes eller de 

c) aktiviteter hos datakooperativer, 
dvs. organisationer eller tjenester, der:
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juridiske personers interesser.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtter medlemmer, som er 
registrerede, i udøvelsen af de rettigheder, 
der er fastlagt i forordning (EU) 
2016/679, ved at tilbyde tjenester, der 
omfatter, men ikke er begrænset til, 
kollektiv forhandling af vilkår og 
betingelser for databehandling og 
mulighed for mekanismer til udveksling 
af synspunkter om formål med og 
betingelser for databehandling, hvorved 
deres interesser repræsenteres. Dette kan 
kombineres med tilrådighedsstillelse af 
datalagringstjenester for medlemmer eller

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) gør det muligt for små og 
mellemstore virksomheder, institutioner, 
der arbejder uden gevinst for øje, eller 
akademiske institutioner, der er 
medlemmer af kooperativet, eller som 
giver kooperativet beføjelse hertil, 
kollektivt at forhandle betingelserne for 
deling af andre data end 
personoplysninger.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette kapitel berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på udbydere af datadelingstjenester, 
herunder tilsynsmyndighedernes beføjelser 
til at sikre overholdelse af gældende ret, 
navnlig med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger og 
konkurrencelovgivning.

2. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af anden EU-ret og national 
ret på udbydere af 
dataformidlingstjenester, herunder 
tilsynsmyndighedernes beføjelser til at 
sikre overholdelse af gældende ret, navnlig 
med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger og 
konkurrencelovgivning.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af udbud af 
datadelingstjenester

Anmeldelse af udbud af 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver udbyder af 
datadelingstjenester, der har til hensigt at 
udbyde de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, skal indgive en anmeldelse 
til den kompetente myndighed, der er 
omhandlet i artikel 12.

1. Enhver udbyder af 
dataformidlingstjenester, der har til 
hensigt at udbyde de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal indgive 
en anmeldelse til den kompetente 
myndighed, der er omhandlet i artikel 12.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af datadelingstjenester, 
der er etableret i mere end én medlemsstat, 

2. Med henblik på denne forordning 
anses en udbyder af 
dataformidlingstjenester, der er etableret i 
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for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den har sit hovedsæde.

mere end én medlemsstat, for at høre under 
den medlemsstats jurisdiktion, hvor den 
har sit hovedsæde.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En udbyder af datadelingstjenester, 
der ikke er etableret i Unionen, men 
udbyder de tjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, i Unionen, udpeger en 
retlig repræsentant i en af de 
medlemsstater, hvor disse tjenester 
udbydes. En udbyder anses for at høre 
under den medlemsstats jurisdiktion, hvor 
den retlige repræsentant er etableret.

3. En udbyder af 
dataformidlingstjenester, der ikke er 
etableret i Unionen, men udbyder de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 9, 
stk. 1, i Unionen, udpeger en retlig 
repræsentant i en af de medlemsstater, hvor 
disse tjenester udbydes. En udbyder anses 
for at høre under den medlemsstats 
jurisdiktion, hvor den retlige repræsentant 
er etableret. Repræsentanten bemyndiges 
af udbyderen af dataformidlingstjenester 
til at modtage henvendelser ud over eller i 
stedet for udbyderen fra især kompetente 
myndigheder og registrerede og 
dataindehavere om ethvert forhold 
vedrørende dataformidlingstjenester med 
henblik på at sikre overholdelse af denne 
forordning. Det forhold, at en given 
medlemsstat har jurisdiktion med hensyn 
til en udbyder af en 
dataformidlingstjeneste på grundlag af, at 
denne udbyders repræsentant er etableret 
i den pågældende medlemsstat, forhindrer 
ikke, at der kan tages retlige skridt over 
for den pågældende udbyder i en anden 
jurisdiktion eller et andet forum.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter anmeldelse kan udbyderen af 
datadelingstjenester påbegynde aktiviteten 

4. En udbyder af 
dataformidlingstjenester må ikke 
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på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel.

påbegynde aktiviteten, før der er truffet 
foranstaltninger, der kræves i henhold til 
gældende ret, navnlig gennemførelse af 
en konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse og høring af 
tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 
35 og 36 i forordning (EU) 2016/679. 
Uden at det berører sådanne forpligtelser, 
kan udbyderen af dataformidlingstjenester 
påbegynde aktiviteten på de betingelser, 
der er fastsat i dette kapitel, efter 
anmeldelse fra den kompetente 
myndighed.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Anmeldelsen giver udbyderen ret til 
at udbyde datadelingstjenester i alle 
medlemsstater.

5. Anmeldelsen giver udbyderen ret til 
at udbyde dataformidlingstjenester i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navnet på 
datadelingstjenesteudbyderen

a) navnet på 
dataformidlingstjenesteudbyderen

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et websted med oplysninger om 
udbyderen og aktiviteterne, hvor et sådant 
findes

d) et offentligt tilgængeligt websted 
med oplysninger om udbyderen og 
aktiviteterne, herunder som minimum de 
oplysninger, der er omhandlet litra a), b), 
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c), e), f) og fa) i dette stykke

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere

f) en beskrivelse af de tjenester, som 
udbyderen har til hensigt at levere og en 
erklæring om overensstemmelse med de 
betingelser, der er fastlagt i artikel 11, og 
med forordning (EU) 2016/679, når 
dataformidlingstjenesten omfatter 
personoplysninger

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) arten af de data, som udbyderen 
skal kontrollere, behandle eller 
videreanvende, herunder i givet fald 
oplysninger om, hvorvidt udbyderen har 
til hensigt at levere tjenester på grundlag 
af eller med rimelighed kan antages at 
behandle nogle af de følgende: 
personoplysninger eller anonymiserede 
data fra personoplysninger; hvis der er 
tale om personoplysninger, en angivelse 
af kategorierne af personoplysninger og 
kategorierne af modtagere af 
personoplysninger

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) en angivelse, hvis der er tale om 
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behandling af personoplysninger, eller 
hvis udbyderen med rimelighed kan 
antage, at kombinationen af andre data 
end personoplysninger i forbindelse med 
den tjeneste, som den leverer, kan føre til 
identifikation eller identificerbarhed af 
fysiske personer

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den forventede begyndelsesdato for 
aktiviteten

g) den planlagte begyndelsesdato for 
aktiviteten, og, hvis relevant, den 
forventede varighed

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de medlemsstater, hvor udbyderen 
har til hensigt at udbyde tjenesterne.

udgår

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Efter anmodning fra udbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for en uge en standardiseret erklæring, der 
bekræfter, at udbyderen har indgivet den i 
stk. 4 omhandlede anmeldelse.

7. Efter anmodning fra udbyderen 
udsteder den kompetente myndighed inden 
for to uger en standardiseret erklæring, der 
bekræfter, at udbyderen har indgivet den i 
stk. 4 omhandlede anmeldelse.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et register 
over udbydere af datadelingstjenester.

9. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen om hver ny 
anmeldelse. Kommissionen fører et 
offentligt register over alle udbydere af 
dataformidlingstjenester i Unionen, og 
skal i registeret tilvejebringe de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 6, 
litra a), b), c), d), f), fa) og fb).

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af datadelingstjenester.

10. Den kompetente myndighed kan 
opkræve gebyrer. Sådanne gebyrer skal stå 
i et rimeligt forhold til formålet, være 
objektive og være baseret på de 
administrative omkostninger, der er 
forbundet med den kompetente 
myndigheds overvågning af overholdelsen 
af reglerne og andre 
markedskontrolaktiviteter i forbindelse 
med anmeldelser af 
dataformidlingstjenester.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Hvis en udbyder af 
datadelingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 

11. Hvis en udbyder af 
dataformidlingstjenester indstiller sine 
aktiviteter, underretter den inden for 15 
dage den relevante kompetente myndighed, 
der er fastsat i henhold til stk. 1, 2 og 3. 
Den kompetente myndighed videresender 
uden ophold hver underretning elektronisk 
til de nationale kompetente myndigheder i 
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medlemsstaterne og til Kommissionen. medlemsstaterne og til Kommissionen.

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for at udbyde 
datadelingstjenester

Betingelser for at udbyde 
dataformidlingstjenester

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
 Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbud af datadelingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Udbud af dataformidlingstjenester som 
omhandlet i artikel 9, stk. 1, er underlagt 
følgende betingelser:

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og datadelingstjenester 
skal placeres i en særskilt retlig enhed

1) udbyderen må ikke anvende de 
data, som den udbyder tjenester for, til 
andre formål end at stille dem til rådighed 
for databrugere, og 
dataformidlingstjenester skal placeres i en 
særskilt retlig enhed

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) de metadata, der indsamles i 2) de data, der indsamles om en fysisk 
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forbindelse med leveringen af 
datadelingstjenesten, må kun anvendes til 
udvikling af denne tjeneste

eller juridisk persons aktiviteter med 
henblik på leveringen af en 
dataformidlingstjeneste, bl.a. dato, 
tidspunkt og geolokaliseringsdata, 
aktivitetens varighed og forbindelser med 
andre fysiske eller juridiske personer, der 
etableres af den person, som anvender 
tjenesten, må kun anvendes til udvikling af 
denne tjeneste

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) udbyderen skal sikre, at proceduren 
for adgang til vedkommendes tjeneste er 
retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for både 
dataindehavere og databrugere, herunder 
med hensyn til priser

3) udbyderen skal sikre, at proceduren 
for adgang til vedkommendes tjeneste er 
retfærdig, gennemsigtig og 
ikkediskriminerende for både registrerede 
og dataindehavere samt for databrugere, 
herunder med hensyn til priser samt vilkår 
og betingelser for tjenesterne

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra dataindehaveren, og må kun 
konvertere dataene til specifikke formater 
for at øge interoperabiliteten inden for og 
på tværs af sektorer, eller hvis 
databrugeren anmoder herom, eller hvis det 
er påkrævet i henhold til EU-retten, eller 
for at sikre harmonisering med 
internationale eller europæiske 
datastandarder

4) udbyderen skal muliggøre 
udveksling af data i det format, hvori de 
modtages fra en registreret eller en 
dataindehaver, og må kun konvertere 
dataene til specifikke formater for at øge 
interoperabiliteten inden for og på tværs af 
sektorer, eller hvis databrugeren anmoder 
herom, eller hvis det er påkrævet i henhold 
til EU-retten, eller for at sikre 
harmonisering med internationale eller 
europæiske datastandarder

Ændringsforslag 124
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) dataformidlingstjenester kan 
omfatte tilbud om yderligere specifikke 
værktøjer og tjenester til registrerede og 
dataindehavere for på den ene side at lette 
udøvelsen af de registreredes rettigheder 
og på den anden side lette udvekslingen af 
data, og disse værktøjer og tjenester må 
kun anvendes efter anmodning eller 
samtykke fra de registrerede og efter 
udtrykkelig anmodning eller godkendelse 
fra dataindehaveren, og 
tredjepartsværktøjer, der tilbydes i denne 
forbindelse, må ikke anvende data til 
andre formål

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) udbyderen skal indføre procedurer, 
der skal forhindre svigagtig praksis og 
misbrug i forbindelse med adgangen til 
data, når brugere ønsker adgang gennem 
udbyderens tjenester

5) udbyderen skal indføre procedurer, 
der skal overvåge og forhindre svigagtig 
praksis og misbrug, når brugere ønsker 
adgang gennem udbyderens tjenester

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige garantier for, at 
dataindehavere og databrugere kan få 
adgang til deres data i tilfælde af insolvens

6) udbyderen skal sikre rimelig 
kontinuitet i leveringen af sine tjenester og 
skal i forbindelse med tjenester til lagring 
af data stille tilstrækkelige og effektive 
garantier for, at dataindehavere og 
databrugere kan få adgang til , overføre 
eller hente deres data, eller, hvis der 
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leveres formidlingstjenester mellem 
registrerede og databrugere i henhold til 
artikel 9, stk. 1, litra b), for, at 
registrerede kan udøve deres rettigheder i 
tilfælde af udbyderens insolvens

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) udbyderen træffer rimelige 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
interoperabilitet med andre 
dataformidlingstjenester ved hjælp af 
tilgængelige 
applikationsprogrammeringsgrænseflader 
(API'er), almindeligt anvendte formater 
og almindeligt anvendte, formelle eller 
uformelle, åbne standarder i den sektor, 
hvor udbyderne af 
dataformidlingstjenester opererer

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) udbyderen skal indføre procedurer, 
der sikrer, at Unionens og nationale 
konkurrenceregler overholdes

9) udbyderen skal indføre procedurer, 
der sikrer, at Unionens og nationale 
konkurrence- og 
forbrugerbeskyttelsesregler overholdes

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) udbyderen kan især forsyne de 
registrerede med lettilgængelige 



PE691.139v04-00 384/421 RR\1237015DA.docx

DA

værktøjer, der giver dem mulighed for at 
få et omfattende overblik over, hvordan, 
med hvem og til hvilke specifikke formål 
deres personoplysninger deles med 
udbyderen

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) hvis en udbyder stiller værktøjer til 
rådighed til at indhente samtykke fra 
registrerede eller tilladelser til at behandle 
data, der stilles til rådighed af juridiske 
personer, angiver udbyderen den eller de 
jurisdiktioner, hvor dataanvendelsen efter 
planen skal finde sted.

11) hvis en udbyder stiller værktøjer til 
rådighed til at indhente samtykke fra 
registrerede eller tilladelser til at behandle 
data, der stilles til rådighed af 
dataindehavere, angiver udbyderen den 
eller de jurisdiktioner, hvor 
dataanvendelsen efter planen skal finde 
sted, og stiller værktøjer til rådighed for 
registrerede, så de kan trække deres 
samtykke tilbage, og værktøjer til 
rådighed for dataindehavere, så de kan 
trække tilladelser til at behandle data 
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De udpegede kompetente 
myndigheder, 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale konkurrencemyndigheder, 
myndighederne med ansvar for 
cybersikkerhed og andre relevante 
sektormyndigheder udveksler de 
oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver i forbindelse med 
udbydere af datadelingstjenester.

3. De udpegede kompetente 
myndigheders beføjelser berører ikke 
beføjelserne hos 
databeskyttelsesmyndighederne, de 
nationale tilsynsmyndigheder for kunstig 
intelligens, de nationale 
konkurrencemyndigheder, myndighederne 
med ansvar for cybersikkerhed og andre 
relevante sektormyndigheder. I 
overensstemmelse med deres respektive 
kompetencer i henhold til EU-
lovgivningen og medlemsstaternes 
lovgivning udveksler disse myndigheder 
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de oplysninger, der er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver i forbindelse med 
udbydere af dataformidlingstjenester. Med 
hensyn til ethvert spørgsmål vedrørende 
overholdelse af forordning (EU) 2016/679 
er de kompetente tilsynsmyndigheder, der 
er oprettet i henhold til nævnte 
forordning, fuldt ud kompetente.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode udbydere af 
datadelingstjenester om alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kontrollere, at kravene i artikel 10 og 11 
overholdes. Enhver anmodning om 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold 
til, hvad opgaven kræver, og være 
begrundet.

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at fremsætte begrundede 
anmodninger fra udbydere af 
dataformidlingstjenester om alle de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kontrollere, at kravene i dette kapitel 
overholdes.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en udbyder af 
datadelingstjenester ikke opfylder et eller 
flere af kravene i artikel 10 eller 11, 
underretter den den pågældende udbyder 
herom og giver denne mulighed for at 
fremføre sine synspunkter inden for en 
rimelig frist.

3. Hvis den kompetente myndighed 
konstaterer, at en udbyder af 
dataformidlingstjenester ikke opfylder et 
eller flere af kravene i dette kapitel, 
underretter den den pågældende udbyder 
herom og giver denne mulighed for at 
fremføre sine synspunkter inden for en 
rimelig frist.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I den forbindelse skal de 
kompetente myndigheder, hvis det er 
relevant, kunne:

4. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at kræve, at overtrædelsen, jf. 
stk. 3, ophører øjeblikkeligt eller inden for 
en rimelig frist, og træffer passende 
foranstaltninger, der står i et rimeligt 
forhold til formålet, for at sikre, at kravene 
overholdes. I den forbindelse skal de 
kompetente myndigheder kunne:

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, herunder periodiske sanktioner 
med tilbagevirkende kraft

a) pålægge afskrækkende økonomiske 
sanktioner, herunder periodiske sanktioner 
og sanktioner med tilbagevirkende kraft

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kræve, at leveringen af 
datadelingstjenesten ophører eller 
udsættes.

b) kræve, at leveringen af 
dataformidlingstjenesten ophører, når 
forsætlige, gentagne, alvorlige eller 
væsentlige overtrædelser ikke er blevet 
korrigeret, selv efter at den kompetente 
myndighed har givet forudgående 
underretning, udstedt en advarsel eller 
anmodet om udsættelse af leveringen af 
en sådan tjeneste, indtil der er foretaget 
ændringer af betingelserne for tjenesten. 
Den kompetente myndighed anmoder 
Kommissionen om at fjerne udbyderen af 
dataformidlingstjenester fra registeret 
over udbydere af dataformidlingstjenester, 
når den har beordret tjenestens ophør.
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Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en 
datadelingstjenesteudbyders hovedsæde 
eller retlige repræsentant befinder sig i en 
medlemsstat, men den udbyder tjenester i 
andre medlemsstater, samarbejder den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor hovedsædet eller den retlige 
repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

6. Hvis en 
dataformidlingstjenesteudbyders 
hovedsæde eller retlige repræsentant 
befinder sig i en medlemsstat, men den 
udbyder tjenester i andre medlemsstater, 
samarbejder den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor hovedsædet eller 
den retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder i 
forbindelse med deres opgaver i henhold 
til denne forordning og anmodninger om 
at gennemføre de foranstaltninger, der er 
omhandlet i nærværende artikel. Hvis en 
kompetent myndighed for 
dataformidlingstjenester i én medlemsstat 
anmoder om bistand fra en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat, skal 
den indsende en behørigt begrundet 
anmodning. Den kompetente myndighed 
for dataformidlingstjenester i den anden 
medlemsstat skal svare inden for to uger 
efter modtagelse af anmodningen. Alle 
oplysninger, der udveksles i forbindelse 
med bistand, som der anmodes om og ydes 
i henhold til dette stykke, må kun 
anvendes i forbindelse med den sag, 
hvortil der blev anmodet om 
oplysningerne.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel finder ikke anvendelse på Dette kapitel finder ikke anvendelse på:
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enheder uden fortjeneste for øje, hvis 
aktiviteter udelukkende består i at 
indsamle data til almennyttige formål, 
som fysiske eller juridiske personer stiller 
til rådighed på grundlag af dataaltruisme.

a) offentlige myndigheder, der 
tilbyder datadelingstjenester på et ikke-
kommercielt grundlag
b) enheder uden fortjeneste for øje, 
hvis aktiviteter udelukkende består i at 
indsamle data til almennyttige formål, 
som fysiske eller juridiske personer stiller 
til rådighed på grundlag af dataaltruisme.

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a (ny)
Politikker for dataaltruisme i 

medlemsstaterne
1. Medlemsstaterne skal fastsætte 
politikker for dataaltruisme og iværksætte 
organisatoriske eller tekniske ordninger, 
navnlig for at give offentlige myndigheder 
mulighed for at skabe et sikkert 
behandlingsmiljø, som den offentlige 
sektor kan stille til rådighed for 
datacentre af offentlig interesse for at 
muliggøre tilsynsføring, sikre beskyttelsen 
af personoplysninger og fortrolighed og 
for at fremme dataaltruisme yderligere. 
Disse politikker skal især støtte 
registrerede i at gøre brug af deres 
rettigheder og i frivilligt at stille 
personoplysninger, som offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, til 
rådighed for dataaltruisme.
2. Det Europæiske 
Datainnovationsråd skal rådgive og bistå 
ved udviklingen af en fast praksis med 
hensyn til dataaltruisme i hele Unionen.
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer

Register over datacentre af offentlig 
interesse

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver kompetent myndighed, der er 
udpeget i henhold til artikel 20, fører et 
register over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

1. Hver kompetent myndighed, der er 
ansvarlig for registreringen af datacentre 
af offentlig interesse, og som er udpeget i 
henhold til artikel 20, fører et offentligt 
register over datacentre af offentlig 
interesse.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fører et EU-register 
over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

2. Kommissionen fører et offentligt 
EU-register over datacentre af offentlig 
interesse.

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En enhed, der er opført i registret i 
overensstemmelse med artikel 16, kan i sin 

3. En enhed, der er opført i registret i 
overensstemmelse med artikel 16, kan i sin 
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skriftlige og mundtlige kommunikation 
henvise til sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i 
Unionen".

skriftlige og mundtlige kommunikation 
henvise til sig selv som et "datacenter af 
offentlig interesse".

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle krav til registrering Generelle krav til datacentre af offentlig 
interesse

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne blive registreret skal den 
dataaltruistiske organisation:

1. For at kunne blive registreret som 
et datacenter af offentlig interesse skal en 
enhed:

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være en retlig enhed, der er oprettet 
med henblik på at opfylde almennyttige 
formål

a) være en juridisk person, der er 
oprettet med henblik på at opfylde formål 
af offentlig interesse, hvilket skal påvises i 
ansøgningen i henhold til artikel 17, stk. 4

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være uafhængig af enheder, der drives med 
fortjeneste for øje

b) drives uden sigte på fortjeneste og 
være fuldt ud uafhængig af enheder, der 
drives med fortjeneste for øje

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indføre tilsynsmekanismer såsom 
etiske udvalg eller råd

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udføre de aktiviteter, der forbundet 
med dataaltruisme, gennem en juridisk 
uafhængig struktur, der er adskilt fra dens 
andre aktiviteter.

c) udføre de aktiviteter, der er 
forbundet med dataaltruisme, gennem en 
juridisk uafhængig struktur, der er adskilt 
fra dens andre aktiviteter

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indføre procedurer, der sikrer 
overholdelse af EU-regler og nationale 
regler om beskyttelse af 
personoplysninger, herunder procedurer 
til at sikre udøvelsen af registreredes 
rettigheder 

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) træffe passende tekniske, retlige og 
organisatoriske foranstaltninger til at 
forhindre overførsel eller offentliggørelse 
af andre data end personoplysninger, 
hvilket er ulovligt i henhold til EU-retten

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Datacentre af offentlig interesse 
må kun stille data til rådighed for 
databrugere fra følgende kategorier:
a) databrugere, der forfølger mål af 
offentlig interesse
b) databrugere, der tilstræber at 
gennemføre videnskabelig forskning i 
offentlighedens interesse.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Datacentre af offentlig interesse 
må ikke anvende de data, som deres 
tjenesteydelser vedrører, til andre formål 
end med henblik på at stille dem til 
rådighed for databrugere, herunder når 
data stilles til rådighed gennem et sikkert 
behandlingsmiljø

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Datacentre af offentlig interesse 
skal træffe foranstaltninger til at sikre et 
højt sikkerhedsniveau for lagring og 
videregivelse af andre data end 
personoplysninger

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Datacentre af offentlig interesse 
skal handle i de registreredes bedste 
interesse og gøre det lettere for dem at 
udøve deres rettigheder, navnlig ved at 
rådgive registrerede om mulige 
dataanvendelser og de standardvilkår og -
betingelser, der knytter sig til sådanne 
anvendelser

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrering Registrering af datacentre af offentlig 
interesse

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle enheder, der opfylder kravene 
i artikel 16, kan anmode om at blive opført 
i registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer som nævnt i artikel 15, 
stk. 1.

1. Alle enheder, der opfylder kravene 
i artikel 16, kan anmode om at blive opført 
i registret over datacentre af offentlig 
interesse som nævnt i artikel 15, stk. 1.



PE691.139v04-00 394/421 RR\1237015DA.docx

DA

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ansøgninger om registrering skal 
indeholde følgende oplysninger:

4. Ansøgninger om registrering skal 
indeholde alle følgende oplysninger:

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhedens vigtigste indtægtskilder d) enhedens indtægtskilder

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et websted med oplysninger om 
enheden og aktiviteterne

f) et offentligt tilgængeligt websted 
med oplysninger om enheden og 
aktiviteterne, herunder som minimum de 
oplysninger, der henvises til i litra a), b), 
d), e), g), h) og ha) i dette stykke

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) de almennyttige formål, som den 
agter at fremme i forbindelse med 
indsamlingen af data

h) de formål af offentlig interesse, 
som den agter at fremme i forbindelse med 
indsamlingen af data



RR\1237015DA.docx 395/421 PE691.139v04-00

DA

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) karakteren af de data, der skal 
kontrolleres, behandles eller 
videreanvendes af udbyderen, og, hvis der 
er tale om personoplysninger, en 
angivelse af kategorierne af 
personoplysninger og kategorierne af 
modtagere af personoplysninger

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) en angivelse, hvis der er tale om 
behandlingen af personoplysninger, eller 
hvis udbyderen med rimelighed kan 
antage, at kombinationen af andre data 
end personoplysninger i forbindelse med 
den tjeneste, som den leverer, kan føre til 
identifikation eller identificerbarhed af 
fysiske personer.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) oplysninger om, hvorvidt enheden 
forsyner de registrerede med 
lettilgængelige og effektive værktøjer, der 
giver dem mulighed for at få et 
omfattende overblik over, hvordan og til 
hvilke specifikke formål deres 
personoplysninger deles med eller 
anvendes af enheden og databrugerne, og 
hvorvidt samtykket kan trækkes tilbage 
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eller ændres på noget tidspunkt

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed finder, at 
enheden opfylder kravene i artikel 16, 
optager den kompetente myndighed senest 
tolv uger efter ansøgningsdatoen enheden i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer. Registreringen er gyldig i 
alle medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

5. Hvis enheden har indsendt alle 
nødvendige oplysninger i henhold til stk. 4, 
og den kompetente myndighed, der er 
ansvarlig for registreringen af datacentre 
af offentlig interesse, finder, at enheden 
opfylder kravene i artikel 16, optager den 
kompetente myndighed senest tolv uger 
efter ansøgningsdatoen enheden i registret 
over datacentre af offentlig interesse. 
Registreringen er gyldig i alle 
medlemsstater. Alle registreringer 
meddeles Kommissionen med henblik på 
optagelse i EU-registret over datacentre af 
offentlig interesse.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g) og h), 
offentliggøres i det nationale register over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

6. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 4, litra a), b), f), g), h), ha) og 
hb),offentliggøres i det nationale register 
over datacentre af offentlig interesse.

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 

7. Alle enheder, der er opført i 
registret over datacentre af offentlig 
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organisationer, meddeler den kompetente 
myndighed enhver ændring af de 
oplysninger, der er indgivet i henhold til 
stk. 4, senest 14 kalenderdage efter den 
dag, hvor ændringen finder sted.

interesse, meddeler den kompetente 
myndighed, der er ansvarlig for 
registrering af datacentre af offentlig 
interesse, om enhver ændring af de 
oplysninger, der er indgivet i henhold til 
stk. 4, senest 14 kalenderdage efter den 
dag, hvor ændringen finder sted. Den 
kompetente myndighed informerer 
Kommissionen elektronisk om en sådan 
meddelelse inden for 14 kalenderdage.

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis oplysningerne i ansøgningen 
tyder på, at følsomme datakategorier kan 
kontrolleres, behandles eller 
videreanvendes, gennemfører 
datacentrene af offentlig interesse en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 35 og, 
hvis det er relevant, artikel 36 i 
forordning (EU) 2016/679, idet der tages 
højde for muligheden for at benytte et 
sikkert databehandlingsmiljø som 
omhandlet i artikel 14a i denne 
forordning, eller giver afslag på 
ansøgningen.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, fører 
fuldstændige og nøjagtige registre over:

1. Alle enheder, der er opført i det 
nationale register over datacentre af 
offentlig interesse, fører fuldstændige og 
nøjagtige registre over:

Ændringsforslag 170
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fysiske eller juridiske personer, 
der har fået mulighed for at behandle data, 
som den pågældende enhed er i besiddelse 
af

a) alle fysiske eller juridiske personer, 
der har fået mulighed for at behandle data, 
som den pågældende enhed er i besiddelse 
af, og deres kontaktoplysninger

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for eller varigheden af en 
sådan behandling

b) datoen for eller varigheden af en 
sådan behandling og de behandlede 
datasæt

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, udarbejder og indgiver en 
årlig aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed, der som minimum 
skal indeholde følgende:

2. Alle enheder, der er opført i 
registret over datacentre af offentlig 
interesse, udarbejder og indgiver en årlig 
aktivitetsrapport til den kompetente 
nationale myndighed, der er ansvarlig for 
registreringen af datacentre af offentlig 
interesse, og denne aktivitetsrapport skal 
som minimum indeholde følgende:

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af, hvordan de 
almennyttige formål, som dataene er 

b) en beskrivelse af, hvordan de 
formål af offentlig interesse, som dataene 
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indsamlet til, er blevet fremmet i løbet af 
det pågældende regnskabsår

er indsamlet til, er blevet fremmet i løbet af 
det pågældende regnskabsår

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversigt over alle fysiske og 
juridiske personer, der har fået tilladelse til 
at anvende de data, som enheden er i 
besiddelse af, herunder en kortfattet 
beskrivelse af de almennyttige formål, der 
forfølges med denne dataanvendelse, og en 
beskrivelse af de tekniske midler, der er 
anvendt, bl.a. en beskrivelse af de 
teknikker, der anvendes til beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse

c) en oversigt over alle fysiske og 
juridiske personer, der har fået tilladelse til 
at behandle eller på anden vis anvende de 
data, som enheden er i besiddelse af, 
herunder en omfattende beskrivelse af de 
formål af offentlig interesse, der forfølges 
med denne dataanvendelse, og en 
beskrivelse af de tekniske midler, der er 
anvendt, bl.a. en beskrivelse af de 
teknikker, der anvendes til beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særlige krav til beskyttelse af registreredes 
og retlige enheders rettigheder og 
interesser for så vidt angår deres data

Særlige krav til beskyttelse af registreredes 
og dataindehaveres rettigheder og 
interesser for så vidt angår deres data

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, underretter 
dataindehaverne:

1. Enhver enhed, der er opført i 
registret over datacentre af offentlig 
interesse, underretter de registrerede og 
dataindehaverne på en klar og forståelig 
måde forud for enhver behandling af 
deres data:
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Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) hvis der er tale om 
personoplysninger, om det i forordning 
(EU) 2016/679 etablerede retsgrundlag, 
på grundlag af hvilket den behandler data

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) om de almennyttige formål, for 
hvilke den tillader, at en databruger 
behandler dens data, på en letforståelig 
måde

a) om de nærmere angivne formål, 
som den registrerede giver samtykke til, 
og for hvilke enheden tillader, at en 
databruger behandler dens data, på en 
letforståelig måde

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eventuel behandling uden for 
Unionen.

b) om placeringen af en eventuel 
behandling af deres data uden for Unionen 
og de formål, til hvilke den tillader 
databehandlingen.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
almennyttige formål, til hvilke den tillader 
behandlingen.

2. Enheden skal også sikre, at dataene 
ikke anvendes til andre formål end de 
formål af offentlig interesse, til hvilke den 
tillader behandlingen.

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en enhed, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, stiller værktøjer til 
rådighed til indhentning af samtykke fra 
registrerede eller af tilladelser til at 
behandle data, der stilles til rådighed af 
juridiske personer, angiver enheden den 
eller de jurisdiktioner, hvor 
dataanvendelsen efter planen skal finde 
sted.

3. Hvis en enhed, der er opført i 
registret over datacentre af offentlig 
interesse, stiller værktøjer til rådighed til 
indhentning af samtykke fra registrerede 
eller af tilladelser til at behandle data, der 
stilles til rådighed af dataindehavere, 
angiver enheden den eller de jurisdiktioner, 
hvor dataanvendelsen efter planen skal 
finde sted.

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheder, der er ansvarlige for 
registrering 

Myndigheder, der er ansvarlige for 
registreringen af datacentre af offentlig 
interesse

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer og for 
overvågningen af, at kravene i dette kapitel 

1. Hver medlemsstat udpeger en eller 
flere kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registret over datacentre af 
offentlig interesse og for overvågningen 
af, at kravene i dette kapitel overholdes. De 
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overholdes. De udpegede kompetente 
myndigheder skal opfylde kravene i 
artikel 23.

udpegede kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for registreringen af 
datacentre af offentlig interesse, skal 
opfylde kravene i artikel 23.

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed 
varetager sine opgaver i samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 
forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning, og 
efterkommer denne udtalelse eller 
afgørelse.

3. Den kompetente myndighed, der er 
ansvarlig for registreringen af datacentre 
af offentlig interesse, varetager sine 
opgaver i samarbejde med 
databeskyttelsesmyndigheden, når sådanne 
opgaver vedrører behandling af 
personoplysninger, og med relevante 
sektorspecifikke organer i samme 
medlemsstat. Med hensyn til eventuelle 
spørgsmål, der kræver en vurdering af, om 
forordning (EU) 2016/679 overholdes, 
indhenter den kompetente myndighed en 
udtalelse eller afgørelse, som skal være 
retligt bindende for den kompetente 
myndighed, fra den kompetente 
tilsynsmyndighed, der er etableret i 
henhold til nævnte forordning.

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, overholder 
betingelserne i dette kapitel.

1. Den kompetente myndighed 
overvåger og fører tilsyn med, at enheder, 
der er opført i registret over datacentre af 
offentlig interesse, overholder 
betingelserne i dette kapitel.

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
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Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode om oplysninger fra 
enheder, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, som er nødvendige for at 
kontrollere, at bestemmelserne i dette 
kapitel overholdes. Enhver anmodning om 
oplysninger skal stå i et rimeligt forhold til, 
hvad opgaven kræver, og være begrundet.

2. Den kompetente myndighed har 
beføjelse til at anmode om oplysninger fra 
enheder, der er opført i registret over 
datacentre af offentlig interesse, som er 
nødvendige for at kontrollere, at 
bestemmelserne i dette kapitel overholdes. 
Enhver anmodning om oplysninger skal stå 
i et rimeligt forhold til, hvad opgaven 
kræver, og være begrundet.

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mister den sin ret til at henvise til 
sig selv som en "dataaltruistisk 
organisation, der er anerkendt i 
Unionen" i sin skriftlige og mundtlige 
kommunikation

a) mister den sin ret til at henvise til 
sig selv som et "datacenter af offentlig 
interesse" i sin skriftlige og mundtlige 
kommunikation

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slettes den fra registret over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

b) slettes den fra registret over 
datacentre af offentlig interesse.

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en enhed, der er opført i 6. Hvis en enhed, der er opført i 
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registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant i en medlemsstat, men 
er aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
tilsynsforanstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

registret over datacentre af offentlig 
interesse, har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant i en medlemsstat, men 
er aktiv i andre medlemsstater, samarbejder 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor hovedsædet eller den 
retlige repræsentant befinder sig, og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater og bistår hinanden. En 
sådan bistand og et sådant samarbejde kan 
omfatte udveksling af oplysninger mellem 
de berørte kompetente myndigheder og 
anmodninger om at gennemføre de 
tilsynsforanstaltninger, der er omhandlet i 
nærværende artikel.

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme. Formularen skal gøre det 
muligt at indhente samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, stk. 
2.

1. For at lette indsamlingen af data 
baseret på dataaltruisme kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter om udarbejdelse 
af en europæisk samtykkeformular for 
dataaltruisme efter høring af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd. 
Formularen skal gøre det muligt at 
indhente samtykke på tværs af 
medlemsstaterne i et ensartet format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren, jf. artikel 29, stk. 
2.

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I den europæiske 
samtykkeformular for dataaltruisme 
beskrives det eller de specifikke planlagte 
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anvendelsesformål.

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formularen skal foreligge i et 
almindeligt læsbart format, der kan trykkes 
på papir, samt i elektronisk, maskinlæsbar 
form.

4. Formularen skal foreligge på alle 
officielle EU-sprog i et almindeligt læsbart 
format, der kan trykkes på papir, samt i 
elektronisk, maskinlæsbar form.

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle 
datadelingstjenesteudbydere eller enheder, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

1. De kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 12 og 20, skal 
være juridisk adskilt fra og funktionelt 
uafhængige af alle 
dataformidlingstjenesteudbydere eller 
enheder, der er opført i registret over 
datacentre af offentlig interesse. Opgaver 
for de kompetente myndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 12 og 20, kan 
varetages af samme enhed. 
Medlemsstaterne kan enten etablere en 
eller flere nye enheder eller gøre brug af 
eksisterende enheder. Medlemsstaterne 
kan beslutte at tildele de 
tilsynsmyndigheder, der er udpeget i 
henhold til forordning (EU) 2016/679, 
kompetencerne i henhold til denne 
forordning.

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En medlemsstats kompetente 
myndigheder giver efter begrundet 
anmodning Kommissionen og andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
de oplysninger, der er nødvendige for, at 
disse kan udføre deres opgaver i henhold til 
denne forordning. Hvis en national 
kompetent myndighed anser de 
oplysninger, der anmodes om, for at være 
fortrolige i overensstemmelse med EU-
regler og nationale regler om 
forretningshemmeligheder og 
tavshedspligt, sikrer Kommissionen og alle 
andre berørte kompetente myndigheder en 
sådan fortrolighed.

6. En medlemsstats kompetente 
myndigheder giver efter begrundet 
anmodning og uden unødigt ophold 
Kommissionen og andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder de oplysninger, 
der er nødvendige for, at disse kan udføre 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning. Hvis en national kompetent 
myndighed anser de oplysninger, der 
anmodes om, for at være fortrolige i 
overensstemmelse med EU-regler og 
nationale regler om 
forretningshemmeligheder og 
tavshedspligt, sikrer Kommissionen og alle 
andre berørte kompetente myndigheder en 
sådan fortrolighed.

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

1. Fysiske og juridiske personer har 
ret til at indgive en klage til den relevante 
nationale kompetente myndighed over en 
dataformidlingstjenesteudbyder eller en 
enhed, der er opført i registret over 
datacentre af offentlig interesse, om 
ethvert forhold vedrørende denne 
forordning.

Ændringsforslag 196

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
datadelingstjenesteudbydere og 

b) afgørelser truffet af de kompetente 
myndigheder, jf. artikel 13, 17 og 21, i 
forbindelse med forvaltning, kontrol og 
håndhævelse af anmeldelsesordningen for 
dataformidlingstjenesteudbydere og 
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overvågning af enheder, der er opført i 
registret over anerkendte dataaltruistiske 
organisationer.

overvågning af enheder, der er opført i 
registret over datacentre af offentlig 
interesse.

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Kommissionen, relevante dataområder og 
andre repræsentanter for kompetente 
myndigheder i specifikke sektorer.

1. Kommissionen nedsætter et råd, 
Det Europæiske Datainnovationsråd 
("rådet"), i form af en ekspertgruppe 
bestående af repræsentanter for kompetente 
myndigheder i alle medlemsstaterne i 
henhold til artikel 12 og 20, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
koordineringsrådet på EU-plan, som 
består af [tilsynsmyndighederne for 
kunstig intelligens som foreslået i 
forslaget til en retsakt om kunstig 
intelligens], koordineringsgruppen for 
cybersikkerhed, Kommissionen og andre 
repræsentanter for relevante organer i 
specifikke sektorer samt organer med 
specifik viden som f.eks. nationale 
statistiske kontorer.

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessenter og relevante 
tredjeparter kan indbydes til at deltage i 
rådets møder og til at deltage i dets arbejde.

2. Interessenter og relevante 
tredjeparter, navnlig fra civilsamfundet, 
herunder forbrugerbeskyttelsesgrupper, 
kan indbydes til at deltage i rådets møder 
og til at deltage i dets arbejde fra sag til 
sag eller på permanent basis, alt efter 
hvad der er relevant. Når interessenter 
indbydes, skal forskellige grupper såsom 
industrien, den akademiske verden, 
forbrugerbeskyttelsesgrupper og andre 
dele af civilsamfundet være ligeligt 
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repræsenteret. Kun interessenter, der er 
registreret i det åbenhedsregister, som er 
oprettet ved den interinstitutionelle aftale 
af 20. maj 2021 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om et 
obligatorisk åbenhedsregister1a, indbydes, 
med undtagelse af den akademiske 
verden.
_________________
1a EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1.

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Rådet offentliggør en dagsorden 
for hvert møde i god tid, inden det finder 
sted. Efter hvert møde offentliggøres 
referatet uden unødig forsinkelse med en 
liste over de tilstedeværende 
repræsentanter og de interessenter, der 
var repræsenteret, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets opgaver Det Europæiske Datainnovationsråds 
opgaver

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rådgive og bistå Kommissionen i b) rådgive og bistå Kommissionen i 



RR\1237015DA.docx 409/421 PE691.139v04-00

DA

forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
datadelingstjenester

forbindelse med udviklingen af en fast 
praksis hos de kompetente myndigheder i 
forbindelse med anvendelsen af de krav, 
der gælder for udbydere af 
dataformidlingstjenester og enheder, der 
udfører aktiviteter relateret til 
dataaltruisme

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistå Kommissionen med at 
forbedre datainteroperabilitet og 
datadelingstjenester mellem forskellige 
sektorer og områder på grundlag af 
eksisterende europæiske, internationale 
eller nationale standarder

d) bistå Kommissionen med at 
forbedre datainteroperabilitet og 
dataformidlingstjenester mellem 
forskellige sektorer og områder på 
grundlag af eksisterende europæiske, 
internationale eller nationale standarder

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for 
datadelingstjenesteudbydere og 
registrering og overvågning af anerkendte 
dataaltruistiske organisationer.

e) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder inden 
for rammerne af denne forordning gennem 
kapacitetsopbygning og udveksling af 
oplysninger, navnlig ved at fastlægge 
metoder til effektiv udveksling af 
oplysninger vedrørende 
anmeldelsesproceduren for udbydere af 
dataformidlingstjenester og registrering og 
overvågning af datacentre af offentlig 
interesse.

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) lette samarbejdet mellem de 
nationale kompetente myndigheder om 
anvendelsen af artikel 30 og i forbindelse 
med de regler om sanktioner, som er 
fastsat i henhold til artikel 31.

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

International adgang International adgang og overførsel af 
andre data end personoplysninger

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Denne artikel finder kun 
anvendelse på overførslen af andre data 
end personoplysninger.

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
datadelingstjenester eller enheden, der er 
opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, træffer alt 
efter omstændighederne alle rimelige 
tekniske, juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 

1. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller enheden, der 
er opført i registret over datacentre af 
offentlig interesse, træffer alt efter 
omstændighederne alle rimelige tekniske, 
juridiske og organisatoriske 
foranstaltninger for at forhindre overførsel 
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af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 
strid med EU-retten eller den relevante 
medlemsstats lovgivning, medmindre 
overførslen eller adgangen er i 
overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

af eller adgang til andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
hvis en sådan overførsel eller adgang er i 
strid med EU-retten eller den relevante 
medlemsstats lovgivning, uden at dette 
berører stk. 2 eller 3.

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel 2, 
en datadelingstjenesteudbyder eller en 
enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, overfører andre data end 
personoplysninger, der er omfattet af denne 
forordning, fra Unionen eller giver adgang 
til disse data i Unionen, kan kun 
anerkendes eller håndhæves på nogen 
måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den 
[denne forordnings ikrafttræden].

2. Enhver dom afsagt af en domstol 
eller ret og enhver afgørelse truffet af en 
administrativ myndighed i et tredjeland, 
ifølge hvilken der anmodes om, at en 
offentlig myndighed eller en fysisk eller 
juridisk person, som har fået tildelt ret til at 
videreanvende data i henhold til kapitel 2, 
en udbyder af dataformidlingstjenester 
eller en enhed, der er opført i registret over 
datacentre af offentlig interesse, overfører 
andre data end personoplysninger, der er 
omfattet af denne forordning, fra Unionen 
eller giver adgang til disse data i Unionen, 
kan kun anerkendes eller håndhæves på 
nogen måde, hvis den er baseret på en 
international aftale såsom en traktat om 
gensidig retshjælp mellem det anmodende 
tredjeland og Unionen eller en aftale 
mellem det anmodende tredjeland og en 
medlemsstat, der er indgået inden den 
[denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en offentlig myndighed, en 
fysisk eller juridisk person, som har fået 

3. I mangel af en international aftale 
som omhandlet i stk. 2 og hvis en offentlig 
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tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, en 
datadelingstjenesteudbyder eller en enhed, 
der er opført i registret over anerkendte 
dataaltruistiske organisationer, er adressat 
for en afgørelse truffet af en domstol eller 
en administrativ myndighed i et tredjeland 
om at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

myndighed, en fysisk eller juridisk person, 
som har fået tildelt ret til at videreanvende 
data i henhold til kapitel 2, en udbyder af 
dataformidlingstjenester eller en enhed, 
der er opført i registret over datacentre af 
offentlig interesse, er adressat for en 
afgørelse truffet af en domstol eller en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at overføre andre data end 
personoplysninger, der er lagret i Unionen, 
eller give adgang til disse, og hvis 
overholdelsen af en sådan afgørelse 
risikerer at medføre, at adressaten handler i 
strid med EU-retten eller retten i den 
relevante medlemsstat, må overførslen af 
sådanne data til den pågældende 
tredjelandsmyndighed eller dennes adgang 
til sådanne data kun finde sted:

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 –afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelsens adressat skal anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt.

Afgørelsens adressat skal anmode om en 
udtalelse fra de relevante kompetente 
organer eller myndigheder i henhold til 
denne forordning med henblik på at afgøre, 
om disse betingelser er opfyldt. De 
relevante kompetente organer eller 
myndigheder udveksler oplysninger om 
anmodninger om international adgang 
inden for rammerne af Det Europæiske 
Datainnovationsråd.

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 

4. Hvis betingelserne i stk. 2 eller 3 er 
opfyldt, skal den offentlige myndighed, 
den fysiske eller juridiske person, som har 
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fået tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen eller den 
enhed, der er opført i registret over 
anerkendte dataaltruistiske 
organisationer, fremlægge den mindste 
mængde data, der er tilladt som svar på en 
anmodning, på grundlag af en rimelig 
fortolkning af anmodningen.

fået tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
dataformidlingstjenester eller den enhed, 
der er opført i registret over datacentre af 
offentlig interesse, fremlægge den mindste 
mængde data, der er tilladt som svar på en 
anmodning, på grundlag af en rimelig 
fortolkning af anmodningen.

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, 
datadelingstjenesteudbyderen og den 
enhed, der praktiserer dataaltruisme, 
underretter dataindehaveren om, at der 
foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, 
undtagen i tilfælde, hvor anmodningen 
tjener retshåndhævelsesformål, og så længe 
dette er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

5. Den offentlige myndighed, den 
fysiske eller juridiske person, som har fået 
tildelt ret til at videreanvende data i 
henhold til kapitel 2, udbyderen af 
dataformidlingstjenester og den enhed, der 
praktiserer dataaltruisme, underretter den 
registrerede eller dataindehaveren om, at 
der foreligger en anmodning fra en 
administrativ myndighed i et tredjeland om 
at få adgang til vedkommendes data, inden 
anmodningen efterkommes, undtagen i 
tilfælde, hvor anmodningen tjener 
retshåndhævelsesformål, og så længe dette 
er nødvendigt for at bevare 
retshåndhævelsesaktivitetens effektivitet.

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelser af denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt 
forhold til overtrædelsen og have 

udgår
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afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [forordningens 
anvendelsesdato] Kommissionen 
meddelelse om disse regler og 
foranstaltninger og meddeler uden ophold 
Kommissionen senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver kompetent myndighed sikrer, 
at pålæggelsen af administrative bøder i 
henhold til denne artikel med hensyn til 
overtrædelse af denne forordning i hver 
enkelt sag er effektiv, står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Når der træffes afgørelse om, 
hvorvidt der skal pålægges en 
administrativ bøde, og om den 
administrative bødes størrelse i hver 
enkelt sag, tages der behørigt hensyn til 
følgende:
a) Overtrædelser af følgende 
bestemmelser straffes med administrative 
bøder på op til 20 000 000 EUR eller, hvis 
det drejer sig om en virksomhed, med op 
til 4 % af dens samlede globale årlige 
omsætning i det foregående regnskabsår, 
såfremt dette beløb er højere:
1) forpligtelserne vedrørende 
overførsel af andre data end 
personoplysninger til tredjelande i 
henhold til artikel 5, stk. 12, og artikel 30,
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2) dataformidlingstjenesteudbyderes 
forpligtelse til at indgive en anmeldelse i 
henhold til artikel 10
3) betingelserne for at udbyde 
tjenester i henhold til artikel 11
4) betingelserne for at blive 
registreret som en anerkendt 
dataaltruistisk organisation i henhold til 
artikel 18 og 19.

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Den kompetente myndigheds 
udøvelse af beføjelser i henhold til denne 
artikel er underlagt fornødne 
proceduremæssige garantier i 
overensstemmelse med EU-retten og 
medlemsstaternes nationale ret, bl.a. 
effektive retsmidler og retfærdig 
procedure.

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Hvis en medlemsstats retssystem 
ikke giver mulighed for at pålægge 
administrative bøder, kan denne 
artikel anvendes på en sådan måde, at den 
kompetente myndighed tager skridt til 
bøder, og de kompetente nationale 
domstole pålægger dem, idet det sikres, at 
disse retsmidler er effektive, og at deres 
virkning svarer til virkningen af 
administrative bøder, som pålægges af de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning



PE691.139v04-00 416/421 RR\1237015DA.docx

DA

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [fire år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning og fremlægger en 
rapport om de vigtigste resultater for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af denne 
rapport.

Senest [tre år efter forordningens 
anvendelsesdato] evaluerer Kommissionen 
nærværende forordning, idet den bl.a. 
vurderer:

a) betingelserne for videreanvendelse 
af data i henhold til kapitel II med 
henblik på en yderligere harmonisering 
heraf og et potentielt behov for en 
definition af meget følsomme data
b) graden af overholdelse af kravene 
fastlagt i denne forordning samt 
kvaliteten og sikkerheden af tjenesterne 
leveret af dataformidlerne i henhold til 
kapitel III
c) typen af altruistiske organisationer 
registreret i henhold til kapitel IV og en 
oversigt over de  formål af offentlig 
interesse, til hvilke dataene deles, for at 
fastlægge klare kriterier i denne 
henseende
d) Det Europæiske 
Datainnovationsråds funktion
e) betingelserne for international 
adgang i henhold til artikel 30.
Kommissionen fremlægger en rapport om 
de vigtigste resultater for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, og denne 
rapport skal offentliggøres. 
Medlemsstaterne og Databeskyttelsesrådet 
forelægger Kommissionen alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af denne rapport. 
Rapporten skal indeholde en kvantitativ 
og kvalitativ analyse af denne forordnings 
indvirkning på den grundlæggende ret til 
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privatlivets fred og på beskyttelsen af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – tabel

Kommissionens forslag

Anmeldelse som udbyder 
af datadelingstjenester

Bekræftelse af modtagelse 
af anmeldelsen

Opstart, drift og lukning 
af en virksomhed

Registrering som 
europæisk dataaltruistisk 
organisation

Bekræftelse af 
registreringen

Ændringsforslag

Anmeldelse som udbyder 
af 
dataformidlingstjenester

Bekræftelse af modtagelse 
af anmeldelsen

Opstart, drift og lukning 
af en virksomhed

Registrering som et 
datacenter af offentlig 
interesse

Bekræftelse af 
registreringen

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enheder, der udbyder de 
datadelingstjenester, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden, skal opfylde de 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel III, 
senest den [dato — to år efter denne 
forordnings anvendelsesdato].

Enheder, der udbyder de 
dataformidlingstjenester, der er omhandlet 
i artikel 9, stk. 1, på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden, skal opfylde de 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel III, 
senest den [dato — to år efter denne 
forordnings anvendelsesdato].
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