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Om: Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af forordning EU 
2018/1807 om ”fri udveksling af andre data end personoplysninger”

Praktiske foranstaltninger

På opfordring af IMCO-koordinatorerne afholder IMCO-udvalget en lovgivningsmæssig 
spørgetid den 6. november 2019 om status på gennemførelsen af forordningen om ”fri 
udveksling af andre data end personoplysninger”1.

Pierre Chastanet, formand for ”Cloud and Software” i Generaldirektoratet for 
Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (DG CNECT) vil rette henvendelse til IMCO-
medlemmerne efterfulgt af en debat med medlemmerne.

Baggrundsoplysninger om forordningen

Det overordnede mål med forordningen om fri udveksling af data var at åbne op for EU-
datamarkedets potentiale ved at skabe et mere konkurrencedygtigt og integreret indre marked 
for datalagringstjenester og andre databehandlingstjenester. Forbuddet mod 
dataplaceringsforanstaltninger er centralt i forordningen. Dette indebærer, at 

1 Forordning (EU) 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end 
personoplysninger i Den Europæiske Union.
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medlemsstaternes regeringer og administrationer forbydes at fastsætte nogen 
dataplaceringskrav i et bestemt område inden for Unionen, medmindre de skyldes den 
offentlige sikkerhed. 

Forordningen fastsætter også, at kompetente myndigheder ikke kan nægtes adgang til data 
med den begrundelse, at dataene lagres eller behandles i en anden medlemsstat. Den 
tilskynder endvidere tjenesteleverandørerne til at udarbejde adfærdskodekser for bedste 
praksis på EU-plan i forbindelse med professionelle brugeres udskiftning af 
datalagringsleverandører.

Yderligere oplysninger om forordningens udformning og vej igennem lovgivningsprocessen 
findes i Europa-Parlamentets Forskningstjenestes briefing fra januar 2019

Indhold af den lovgivningsmæssige spørgetid

Formålet med den lovgivningsmæssige spørgetid er at kontrollere Kommissionen i forhold til 
gennemførelsen af forordningen om fri udveksling af data, der trådte i kraft pr. 28. maj 2019. 
Der er adskillige områder, som Kommissionen kan forventes at skulle forelægge udvalget en 
rapport om:

1. Status for gennemførelsen af forordningen i medlemsstaterne

2. Vejledning vedrørende forordningen udstedt af Kommissionen den 29. maj 2019

3. Statusrapport over adfærdskodekser for dataportering

1. Status for gennemførelsen af forordningen i medlemsstaterne
Forordningen om fri udveksling af data trådte i kraft i november 2018 og begyndte at finde 
anvendelse den 28. maj 2019. Fra den dato er det forbudt for medlemsstaterne at fastsætte 
nogen dataplaceringskrav i et bestemt område inden for Unionen, medmindre de skyldes 
den offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne skal ophæve alle eksisterende 
dataplaceringskrav inden maj 2021 eller begrunde, hvorfor de ikke har ophævet dem. 
Kommissionen er forpligtet til at offentliggøre en gennemførelsesrapport inden november 
2022.

Kommissionens repræsentant kan aflægge rapport om forekomsten af dataplaceringskrav 
et år fra ikrafttrædelse og angive eventuelle udfordringer i forbindelse med 
gennemførelsen.

2. Vejledning vedrørende forordningen udstedt af Kommissionen den 29. maj 2019
Kommissionens vejledning af 29. maj 2019 (COM(2019)0250) blev anmodet om af 
lovgivere i forordningens artikel 8, stk. 3. Dette stykke forpligtede Kommissionen til at 
offentliggøre retningslinjer om samspillet mellem forordningen om fri udveksling af data 
og den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) særligt "med hensyn til datasæt 
bestående af både personoplysninger og andre data end personoplysninger".

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&qid=1572962244509&from=EN
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Kommissionen giver særligt vejledning om:

 Anvendelsesområdet for henholdsvis forordningen om fri udveksling af data og 
GDPR og om, hvordan de blandede datasæt skal håndteres, herunder også datasæt 
hvor personoplysninger og andre data end personoplysninger er "knyttet uløseligt 
sammen".

 De forskellige, men supplerende tilgange til fri udveksling og til forbuddet mod 
datalokaliseringskrav i de to forordninger.

 Begrebet dataportabilitet i henhold til forordningen om fri udveksling af data og 
andre selvreguleringskrav i henhold til begge forordninger.

Kommissionens repræsentant kan forklare retningslinjerne for blandede datasæt og for 
andre punkter, der er omfattet af retningslinjerne. 

3. Adfærdskodekser for dataportering
Artikel 6 i forordningen om fri udveksling af data forpligter Kommissionen til at tilskynde 
tjenesteleverandørerne til at udarbejde adfærdskodekser for bedste praksis på EU-plan i 
forbindelse med professionelle brugeres udskiftning af datalagringsleverandører. Disse 
adfærdskodekser skal være udarbejdet senest den 29. november 2019 og gennemført senest 
den 29. maj 2020.

Kommissionens repræsentant kan afgive statusrapport over adfærdskodekser på EU-plan 
og give information om de næste skridt i processen.


