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Ärende: Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om det fria 
flödet av andra data än personuppgifter (förordning (EU) 2018/1807)

Praktiska arrangemang

På IMCO-samordnarnas begäran ska IMCO-utskottet hålla en lagstiftningsgranskning den 
6 november 2019 avseende läget för genomförandet av förordningen om det fria flödet av 
andra data än personuppgifter1.

Pierre Chastanet, enhetschef för enheten ”Molnet och mjukvara” vid GD CNECT, kommer att 
tala inför ledamöterna i IMCO, följt av en debatt med ledamöterna.

Bakgrundsinformation om förordningen

Det övergripande målet för förordningen om det fria flödet var att frigöra potentialen på 
EU:s datamarknad genom att skapa en mer konkurrenskraftig och integrerad inre marknad för 
datalagringstjänster och andra databehandlingstjänster. Kärnan i förordningen är ett förbud 
mot datalokaliseringsåtgärder. Detta innebär att medlemsstaternas regeringar eller 

1 Förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i 
Europeiska unionen.
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förvaltningar inte får fastställa några krav på att data ska vara lokaliserade på ett visst 
territorium inom unionen, utom av hänsyn till allmän säkerhet. 

I förordningen föreskrivs också att behöriga myndigheter inte får nekas tillgång till data på 
grundval av att de lagras eller behandlas i en annan medlemsstat. Leverantörer av datatjänster 
uppmuntras även att utarbeta uppförandekoder på EU-nivå för bästa praxis när det gäller 
professionella användare som byter leverantör av datalagringstjänster.

Mer information om förordningens utformning och gång genom lagstiftningsprocessen finns i 
denna briefing från Europaparlamentets utredningstjänst från januari 2019.

Innehållet i lagstiftningsgranskningen

Syftet med lagstiftningsgranskningen är att granska kommissionen när det gäller 
genomförandet av förordningen om det fria flödet, som började tillämpas den 28 maj 2019. 
Det finns flera områden där kommissionen kan förväntas rapportera till utskottet:

1. Läget för genomförandet av förordningen i medlemsstaterna

2. Vägledningen om förordningen utfärdad av kommissionen den 29 maj 2019

3. Läget för uppförandekoden om dataportering

1. Läget för genomförandet av förordningen i medlemsstaterna
Förordningen om det fria flödet trädde i kraft i november 2018 och började tillämpas den 
28 maj 2019. Från och med det datumet får medlemsstaterna inte fastställa några krav på 
att data ska vara lokaliserade på ett visst territorium inom unionen, utom av hänsyn till 
allmän säkerhet. Medlemsstaterna måste upphäva alla befintliga datalokaliseringskrav 
senast i maj 2021 eller motivera varför de inte har upphävt dem. Kommissionen måste 
offentliggöra en genomföranderapport senast i november 2022.

Kommissionens företrädare kan rapportera om förekomsten av datalokaliseringskrav upp 
till ett år efter ikraftträdandet, och redogöra för eventuella utmaningar i samband med 
genomförandet.

2. Vägledning om förordningen utfärdad av kommissionen den 29 maj 2019
Den vägledning som offentliggjordes av kommissionen den 29 maj 2019 
(COM(2019)0250) begärdes av lagstiftarna i artikel 8.3 i förordningen. I den punkten 
ålades kommissionen att offentliggöra informativ vägledning om samspelet mellan 
förordningen om det fria flödet och den allmänna dataskyddsförordningen, ”särskilt med 
avseende på datamängder som består av både personuppgifter och andra data än 
personuppgifter”.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SV/COM-2019-250-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
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Kommissionen ger vägledning särskilt om

 tillämpningsområdet för förordningen om det fria flödet och den allmänna 
dataskyddsförordningen och hur blandade datamängder ska hanteras, inklusive 
datamängder där personuppgifter och andra data än personuppgifter är ”oupplösligt 
sammanlänkade”,

 de olika men kompletterande tillvägagångssätten för fri rörlighet och förbud mot 
datalokaliseringskrav i de båda förordningarna, och

 begreppet dataportabilitet i förordningen om det fria flödet, och andra 
självregleringskrav i båda förordningarna.

Kommissionens företrädare kan förklara sin vägledning om blandade datamängder och de 
övriga frågor som tas upp i vägledningsdokumentet. 

3. Uppförandekoden för dataportering
I artikel 6 i förordningen om det fria flödet åläggs kommissionen att uppmuntra 
leverantörer av datatjänster att utarbeta uppförandekoder på EU-nivå för bästa praxis när 
det gäller professionella användare som byter leverantör av datalagringstjänster. Dessa 
uppförandekoder ska vara färdiga senast den 29 november 2019 och ska vara genomförda 
senast den 29 maj 2020.

Kommissionens företrädare kan förklara läget när det gäller uppförandekoder på EU-nivå 
och informera om nästa steg i processen.


