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KORTFATTAD MOTIVERING

Det är mycket viktigt att det skapas en verklig och innovativ inre marknad för data som blir 
ryggraden i EU:s dataekonomi och konkurrenskraft. EU måste vidta kraftfulla åtgärder i detta 
avseende för att stärka Europas digitala suveränitet, säkerställa ökad tillgång till kommersiella 
och icke-kommersiella uppgifter och förbättra konsumenträttigheter och kontrollen över sina 
egna uppgifter. Det är viktigt att förbättra sektorsövergripande interoperabilitet och 
dataportabilitet, med utgångspunkt i befintliga standarder, och att säkerställa förtroende för 
digitala tjänster och smarta produkter, så att europeiska företag och medborgare kan utveckla 
och dra nytta av innovativa och konkurrenskraftiga tjänster och produkter. 

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag om en dataförvaltningsakt och ser den 
som en avgörande milstolpe för att stärka datautbytet inom unionen till förmån för företag och 
konsumenter. 

När det gäller vidareutnyttjandet av vissa kategorier av uppgifter från den offentliga 
sektorn (kapitel II) föreslår föredraganden att man kopplar den gemensamma 
informationspunkten till den gemensamma digitala ingången och erbjuder ett offentligt register 
online över nationella gemensamma informationspunkter samt information om villkoren för att 
tillåta vidareutnyttjande och om förfarandet för att begära det. Dessutom föreslår han några 
ytterligare skyddsåtgärder för vidareutnyttjande av uppgifter utanför unionen, såsom att 
utse en rättslig företrädare inom unionen för vidareutnyttjare som finns utanför unionen. 

När det gäller de krav som är tillämpliga på datadelningstjänster (kapitel III) föreslår 
föredraganden nya och kraftfullare definitioner, bland annat när det gäller 
”dataförmedlingstjänst”, ”dataförmedlare” och ”datautbyte”. 

När det gäller begreppet dataaltruism (kapitel IV) vill föredraganden framhålla behovet av 
nationella strategier för dataaltruism och tekniska arrangemang för att underlätta detta. 
Dataförmedlare och dataaltruismorganisationer som uppfyller kraven i förordningen bör kunna 
få en ”etikett” och använda en särskild EU-logotyp som ger en enhetlig visuell identitet och 
länk till respektive offentliga register.

Föredraganden betonar att de avgifter som ska tillämpas enligt denna förordning bör vara 
transparenta, proportionella, icke-diskriminerande och objektivt motiverade. Dessutom bör 
behöriga myndigheter få besluta om nedsatta avgifter eller inga avgifter alls för mikroföretag, 
små och medelstora företag och nystartade företag. 

När det gäller tillsyn och efterlevnad betonar föredraganden att behöriga myndigheter måste 
samarbeta och ha tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att kunna utföra sina 
uppgifter. Vidare föreslår föredraganden att förfarandefristerna i förordningen ska 
rationaliseras och bli kortare. Både dataförmedlare och dataaltruismorganisationer bör tas bort 
från respektive nationella register och unionsregister vid bristande efterlevnad. 

Förutom rätten till rättslig prövning anser föredraganden att de rättigheter som anges i direktivet 
om grupptalan bör tillämpas vid överträdelser av denna förordning. Han betonar betydelsen av 
ersättning vid förlust av data för datainnehavare och i händelse av materiell eller immateriell 
skada för de registrerade. 
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När det gäller Europeiska datainnovationsstyrelsen (kapitel VI) betonar föredraganden 
behovet av att anpassa den till andra organ på unionsnivå som inrättats för relaterade frågor, 
särskilt för artificiell intelligens. Dessutom lägger han fram förslag för att nämnden ska bli mer 
inkluderande, fungera bättre och vara öppnare. Företrädaren för små och medelstora företag, 
standardiseringsorganisationer, konsument- och civilsamhällesorganisationer bör bland annat 
ingå. Styrelsen kan mötas i olika konstellationer och dess överläggningar bör offentliggöras. 
Föredraganden förtydligar dessutom styrelsens uppgifter, bland annat att ta itu med skadlig 
fragmentering av den inre marknaden genom att förbättra sektorsövergripande 
interoperabilitet och portabilitet, utgå ifrån befintliga standarder och skapa europeiska 
dataområden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget) ska en inre marknad 
inrättas och en ordning skapas som 
säkerställer att konkurrensen på den inre 
marknaden inte snedvrids. Fastställande av 
gemensamma regler och gemensam praxis 
i medlemsstaterna för utformning av en 
ram för dataförvaltning bör bidra till att 
dessa mål uppnås.

(1) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget) ska en inre marknad 
inrättas och en ordning skapas som 
säkerställer att konkurrensen på den inre 
marknaden inte snedvrids. Fastställande av 
gemensamma regler och gemensam praxis 
i medlemsstaterna för utformning av en 
ram för dataförvaltning och utveckling av 
en verklig inre marknad för data där 
företag, särskilt mikroföretag, små och 
medelstora företag och nystartade företag, 
har underlättat tillgången till data av hög 
kvalitet som möjliggör teknisk utveckling 
och innovation, bör bidra till att dessa mål 
uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Under de senaste åren har den 
digitala tekniken förändrat ekonomin och 
samhället genom sin inverkan på alla 
verksamhetssektorer och det dagliga livet. 
I centrum för omvandlingen står data. 
Datadriven innovation kommer att medföra 
enorma fördelar för befolkningen, till 
exempel genom bättre precisionsmedicin 
och ny mobilitet och genom den datadrivna 
innovationens bidrag till den europeiska 
gröna given23. I EU:s strategi för data24 
beskrev kommissionen visionen om ett 
gemensamt europeiskt dataområde, alltså 
en inre marknad för data, där data kan 
användas i enlighet med gällande 
lagstiftning oavsett var i unionen de lagras. 
I strategin efterlystes också ett fritt och 
säkert dataflöde med tredjeländer, med 
undantag och inskränkningar som rör 
allmän säkerhet, allmän ordning och andra 
legitima mål för Europeiska unionens 
offentliga politik, i enlighet med 
internationella åtaganden. För att 
förverkliga denna vision föreslås det i 
strategin att det inrättas domänspecifika 
gemensamma europeiska dataområden, 
som ska utgöra de konkreta system inom 
vilka datapoolning och datadelning kan 
ske. Enligt strategin kan sådana 
gemensamma europeiska dataområden 
utgöras av till exempel hälsa, mobilitet, 
tillverkning, finansiella tjänster, energi och 
jordbruk, eller av tematiska områden 
såsom den europeiska gröna given eller 
europeiska dataområden för offentlig 
förvaltning eller kompetens.

(2) Under de senaste åren har den 
digitala tekniken förändrat ekonomin och 
samhället genom sin inverkan på alla 
verksamhetssektorer och det dagliga livet. 
I centrum för omvandlingen står data. 
Datadriven innovation kommer att medföra 
enorma fördelar för både företag och 
konsumenter, till exempel genom bättre 
precisionsmedicin och ny mobilitet och 
genom den datadrivna innovationens 
bidrag till den europeiska gröna given23. 
I EU:s strategi för data24 beskrev 
kommissionen visionen om ett gemensamt 
europeiskt dataområde, alltså en inre 
marknad för data, där data kan användas i 
enlighet med gällande lagstiftning oavsett 
var i unionen de lagras och kommer att 
underlätta och förbättra tillgången till och 
användningen av data, särskilt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
och nystartade företag. I strategin 
efterlystes också ett fritt och säkert flöde av 
icke-personuppgifter med tredjeländer, 
med undantag och inskränkningar som rör 
allmän säkerhet, allmän ordning och andra 
legitima mål för Europeiska unionens 
offentliga politik, i enlighet med 
internationella åtaganden. För att 
förverkliga denna vision och öka flödet av 
icke-personuppgifter mellan företag, 
berörda aktörer och den offentliga 
sektorn på den inre marknaden, föreslås 
det i strategin att det inrättas 
domänspecifika gemensamma europeiska 
dataområden, som ska utgöra de konkreta 
system inom vilka datapoolning och 
datadelning kan ske. Enligt strategin kan 
sådana gemensamma europeiska 
dataområden utgöras av till exempel hälsa, 
mobilitet, tillverkning, finansiella tjänster, 
energi och jordbruk, eller av tematiska 
områden såsom den europeiska gröna 
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given eller europeiska dataområden för 
offentlig förvaltning eller kompetens. De 
bör utformas i full överensstämmelse med 
principerna i förordningen om det fria 
flödet av icke-personuppgifter och bör 
som princip och när så är möjligt baseras 
på befintliga tillsynsstandarder och 
tekniska standarder för interoperabilitet, 
portabilitet och öppenhet, såsom de som 
redan utvecklats inom ramen för det 
europeiska initiativet för 
molninfrastruktur Gaia-X eller liknande 
projekt.

__________________ __________________
23 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén: Den 
europeiska gröna given. Bryssel, 
11.12.2019 (COM(2019) 640 final).

23 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén: Den 
europeiska gröna given. Bryssel, 
11.12.2019 (COM(2019) 640)

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det är nödvändigt att förbättra 
villkoren för datadelning på den inre 
marknaden genom att skapa en 
harmoniserad ram för utbyte av data. 
Genom sektorsspecifik lagstiftning kan, 
beroende på sektorns särdrag, nya och 
kompletterande delar utvecklas, anpassas 
och föreslås, såsom den planerade 
lagstiftningen om det europeiska 
hälsodataområdet25 och om tillgång till 
fordonsdata. Dessutom regleras vissa 
sektorer av ekonomin redan av 
sektorsspecifik unionslagstiftning som 
omfattar regler om gränsöverskridande 
eller unionsomfattande delning av eller 

(3) Det är nödvändigt att skapa en 
verklig inre marknad för data genom att 
säkerställa lika villkor och förbättra 
villkoren för datadelning på den inre 
marknaden för att underlätta tillgång till 
data för alla berörda intressenter, särskilt 
mikroföretag, små och medelstora företag 
och nystartade företag, genom att skapa en 
harmoniserad ram för utbyte av data. 
Genom sektorsspecifik lagstiftning kan, 
beroende på sektorns särdrag, nya och 
kompletterande delar utvecklas, anpassas 
och föreslås, såsom den planerade 
lagstiftningen om det europeiska 
hälsodataområdet25 och om tillgång till 
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tillgång till data26. Denna förordning 
påverkar därmed inte tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) 2016/67927, och i synnerhet ska 
genomförandet av denna förordning inte 
förhindra gränsöverskridande överföringar 
av data i enlighet med kapitel 5 i 
förordning (EU) 2016/79 från att ske, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/68028, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/94329, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/180730, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 223/200931, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG32, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/29/EG33, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/79034, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/48/EG35, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/102436, liksom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
2018/858/EU37, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/40/EU38 och 
delegerade förordningar som antagits på 
grundval av dessa, samt annan 
sektorspecifik unionslagstiftning som 
organiserar tillgång till och 
vidareutnyttjande av data. Denna 
förordning bör inte påverka tillgången till 
och användningen av data för 
internationellt samarbete i samband med 
förebyggande, förhindrande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställande av straffrättsliga påföljder. 
Ett övergripande system för 
vidareutnyttjande av vissa kategorier av 
skyddade data som innehas av offentliga 
myndigheter och tillhandahållande av 
datadelningstjänster och tjänster baserade 
på dataaltruism i unionen bör inrättas. De 
olika sektorernas särdrag kan göra att det 
måste skapas sektorsspecifika databaserade 
system, som samtidigt ska bygga på kraven 
i denna förordning. Om en sektorsspecifik 
unionsrättsakt kräver att offentliga 
myndigheter, leverantörer av 
datadelningstjänster eller registrerade 

fordonsdata. Dessutom regleras vissa 
sektorer av ekonomin redan av 
sektorsspecifik unionslagstiftning som 
omfattar regler om gränsöverskridande 
eller unionsomfattande delning av eller 
tillgång till data26. Denna förordning 
påverkar därmed inte tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) 2016/67927, och i synnerhet ska 
genomförandet av denna förordning inte 
förhindra gränsöverskridande överföringar 
av data i enlighet med kapitel 5 i 
förordning (EU) 2016/79 från att ske, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/68028, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/94329, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/180730, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 223/200931, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG32, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/29/EG33, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/79034, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/48/EG35, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/102436, liksom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
2018/858/EU37, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/40/EU38 och 
delegerade förordningar som antagits på 
grundval av dessa, samt annan 
sektorspecifik unionslagstiftning som 
organiserar tillgång till och 
vidareutnyttjande av data. Denna 
förordning bör inte påverka tillgången till 
och användningen av data för 
internationellt samarbete i samband med 
förebyggande, förhindrande, utredning, 
avslöjande eller lagföring av brott eller 
verkställande av straffrättsliga påföljder. 
Denna förordning bör inte påverka 
medlemsstaternas befogenheter när det 
gäller verksamhet som rör allmän 
säkerhet, försvar och nationell säkerhet. 
Ett övergripande system för 
vidareutnyttjande av vissa kategorier av 
skyddade data som innehas av offentliga 
myndigheter och tillhandahållande av 
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enheter som tillhandahåller tjänster 
baserade på dataaltruism uppfyller 
specifika ytterligare tekniska, 
administrativa eller organisatoriska krav, 
däribland genom ett auktorisations- eller 
certifieringssystem, bör de bestämmelserna 
i den sektorsspecifika unionsrättsakten 
också gälla.

datadelningstjänster och tjänster baserade 
på dataaltruism i unionen bör inrättas. De 
olika sektorernas särdrag kan göra att det 
måste skapas sektorsspecifika databaserade 
system, som samtidigt ska bygga på kraven 
i denna förordning. Om en sektorsspecifik 
unionsrättsakt kräver att offentliga 
myndigheter, dataförmedlare eller 
registrerade enheter som tillhandahåller 
tjänster baserade på dataaltruism uppfyller 
specifika ytterligare tekniska, 
administrativa eller organisatoriska krav, 
däribland genom ett auktorisations- eller 
certifieringssystem, bör de bestämmelserna 
i den sektorsspecifika unionsrättsakten 
också gälla.

__________________ __________________
25 Finns här: Bilagorna till meddelandet 
från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om 
kommissionens arbetsprogram 2021 
(COM(2020) 690 final).

25 Finns här: Bilagorna till meddelandet 
från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om 
kommissionens arbetsprogram 2021 
(COM(2020) 690 final).

26 Till exempel direktiv 2011/24/EU inom 
ramen för det europeiska 
hälsodataområdet, och relevant 
transportlagstiftning såsom direktiv 
2010/40/EU, förordning 2019/1239 och 
förordning (EU) 2020/1056 inom ramen 
för det europeiska dataområdet för 
rörlighet.

26 Till exempel direktiv 2011/24/EU inom 
ramen för det europeiska 
hälsodataområdet, och relevant 
transportlagstiftning såsom direktiv 
2010/40/EU, förordning 2019/1239 och 
förordning (EU) 2020/1056 inom ramen 
för det europeiska dataområdet för 
rörlighet.

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

27 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
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upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s.89).

upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s.89).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om 
skydd mot att icke röjd know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) 
olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs 
(EUT L 157, 15.6.2016, s.1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om 
skydd mot att icke röjd know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) 
olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs 
(EUT L 157, 15.6.2016, s.1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1807 av den 14 
november 2018 om en ram för det fria 
flödet av icke-personuppgifter i Europeiska 
unionen (EUT L 303, 28.11.2018, s. 59).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1807 av den 14 
november 2018 om en ram för det fria 
flödet av icke-personuppgifter i Europeiska 
unionen (EUT L 303, 28.11.2018, s. 59).

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) 
nr 322/97 om gemenskapsstatistik och 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

31 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 
mars 2009 om europeisk statistik och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1101/2008 om utlämnande av 
insynsskyddade statistiska uppgifter till 
Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor, rådets förordning (EG) 
nr 322/97 om gemenskapsstatistik och 
rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om 
inrättande av en kommitté för Europeiska 
gemenskapernas statistiska program (EUT 
L 87, 31.3.2009, s. 164).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
("Direktiv om elektronisk handel) (EGT L 
178, 17.7.2000, s. 1). (EGT L 178, 
17.07.2000, s. 1)

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
("Direktiv om elektronisk handel) (EGT L 
178, 17.7.2000, s. 1). (EGT L 178, 
17.07.2000, s. 1)

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället (EUT L 167, 
22.6.2001, s. 10).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället (EUT L 167, 
22.6.2001, s. 10).

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om 
upphovsrätt och närstående rättigheter på 
den digitala inre marknaden och om 
ändring av direktiven 96/9/EG och 
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2001/29/EG (EUT L 130, 17.5.2019, 
s. 92).

2001/29/EG (EUT L 130, 17.5.2019, 
s. 92).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/48/EG av den 29 april 2004 om 
säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/48/EG av den 29 april 2004 om 
säkerställande av skyddet för immateriella 
rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om 
öppna data och vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn 
(EUT L 172, 26.6.2019, s. 5).

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om 
öppna data och vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn 
(EUT L 172, 26.6.2019, s. 5).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, 
om ändring av förordningarna (EG) nr 
715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om 
upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT 
L 151, 14.6.2018).

37 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, 
om ändring av förordningarna (EG) nr 
715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om 
upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT 
L 151, 14.6.2018).

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett 
ramverk för införande av intelligenta 
transportsystem på vägtransportområdet 
och för gränssnitt mot andra transportslag 
(EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett 
ramverk för införande av intelligenta 
transportsystem på vägtransportområdet 
och för gränssnitt mot andra transportslag 
(EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Åtgärder på unionsnivå är 
nödvändiga för att ta itu med hindren för 
en väl fungerande datadriven ekonomi och 
för att skapa en unionsomfattande 
styrningsram för tillgång till och 
användning av data, särskilt när det gäller 
vidareutnyttjande av vissa typer av data 

(4) Åtgärder på unionsnivå är 
nödvändiga för att skapa förtroende 
mellan enskilda individer och företag och 
ta itu med hindren för en väl fungerande 
datadriven ekonomi genom att skapa en 
unionsomfattande styrningsram för tillgång 
till och användning av data, särskilt när det 
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som innehas av den offentliga sektorn, 
tillhandahållande av tjänster från 
leverantörer av datadelning till 
företagsanvändare och registrerade samt 
insamling och behandling av data som 
fysiska och juridiska personer gör 
tillgängliga för altruistiska ändamål.

gäller vidareutnyttjande av vissa typer av 
data som innehas av den offentliga sektorn, 
tillhandahållande av tjänster från 
dataförmedlare till företagsanvändare och 
registrerade, insamling och behandling av 
data som fysiska och juridiska personer gör 
tillgängliga för altruistiska ändamål samt 
inrättande av en europeisk 
datainnovationsstyrelse. Det är dessutom 
mycket viktigt att säkerställa tillgång till 
högkvalitativa datamängder för 
utveckling av och utbildning i effektiva, 
välfungerande och opartiska system för 
artificiell intelligens (AI), samt effektiv 
tillgång till data på kanten, vilket 
inbegriper att ta itu med utmaningar i 
fråga om interoperabilitet som är en följd 
av den aldrig tidigare skådade 
omfattningen och den distribuerade 
karaktären hos edge computing.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Tanken att data som har tagits fram 
på offentliga budgetars bekostnad bör 
gynna samhället har länge varit en del av 
unionens politik. Genom direktiv (EU) 
2019/1024 och sektorsspecifik lagstiftning 
säkerställs att den offentliga sektorn gör en 
större del av de data den producerar 
lättillgängliga för användning och 
vidareutnyttjande. Vissa kategorier av data 
(data som rör affärshemligheter, 
insynsskyddade statistiska uppgifter, 
uppgifter som skyddas av tredje parts 
immateriella rättigheter, inbegripet 
företagshemligheter och personuppgifter 
som inte är tillgängliga på grundval av 
specifik nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning, såsom förordning (EU) 

(5) Tanken att data som har tagits fram 
på offentliga budgetars bekostnad bör 
gynna samhället har länge varit en del av 
unionens politik. Genom direktiv (EU) 
2019/1024 och sektorsspecifik lagstiftning 
säkerställs att den offentliga sektorn gör en 
större del av de data den producerar 
lättillgängliga för användning och 
vidareutnyttjande. Vissa kategorier av data 
(data som rör affärshemligheter, 
insynsskyddade statistiska uppgifter, 
uppgifter som skyddas av tredje parts 
immateriella rättigheter, inbegripet 
företagshemligheter och personuppgifter 
som inte är tillgängliga på grundval av 
specifik nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning, såsom förordning (EU) 
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2016/679 och direktiv (EU) 2016/680) i 
offentliga databaser görs dock ofta inte 
tillgängliga, inte ens för forskning eller 
innovativ verksamhet. På grund av dessa 
datas känslighet måste vissa tekniska och 
rättsliga förfarandekrav uppfyllas innan de 
görs tillgängliga, för att säkerställa att 
andra personers rättigheter till sådana data 
iakttas. Sådana krav är vanligen tidsödande 
och kunskapsintensiva att uppfylla. Detta 
har lett till ett underutnyttjande av sådana 
uppgifter. Vissa medlemsstater håller på att 
införa strukturer, processer och ibland 
lagstiftning för att underlätta denna typ av 
vidareutnyttjande, men detta är inte fallet i 
hela unionen.

2016/679 och direktiv (EU) 2016/680) i 
offentliga databaser görs dock ofta inte 
tillgängliga, inte ens för forskning eller 
innovativ verksamhet. På grund av dessa 
datas känslighet måste vissa tekniska och 
rättsliga förfarandekrav uppfyllas innan de 
görs tillgängliga, för att säkerställa att 
andra personers rättigheter till sådana data 
iakttas. Sådana krav är vanligen tidsödande 
och kunskapsintensiva att uppfylla. Detta 
har lett till ett underutnyttjande av sådana 
uppgifter. Vissa medlemsstater håller på att 
införa strukturer, processer och ibland 
lagstiftning för att underlätta denna typ av 
vidareutnyttjande, men detta är inte fallet i 
hela unionen. Medlemsstaterna uppmanas 
därför att säkerställa bättre tillgång och 
tydliga och transparenta villkor för 
vidareutnyttjande av vissa kategorier av 
data från den offentliga sektorn som 
skulle kunna vidareutnyttjas på ett säkert 
och användarvänligt sätt samt att 
säkerställa förbättrad och ökad 
användbarhet av sådana data, särskilt för 
mikroföretag, små och medelstora företag 
och nystartade företag.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Offentliga myndigheter bör följa 
konkurrenslagstiftningen när de fastställer 
principerna för vidareutnyttjande av data 
som de innehar, och i möjligaste mån 
undvika att ingå avtal vars syfte eller 
verkan kan vara att skapa exklusiva 
rättigheter för vidareutnyttjande av vissa 
data. Ett sådant avtal bör endast vara 
möjligt när det är motiverat och nödvändigt 
för tillhandahållandet av en tjänst av 
allmänt intresse. Detta kan vara fallet om 

(9) Offentliga myndigheter bör följa 
konkurrenslagstiftningen när de fastställer 
principerna för vidareutnyttjande av data 
som de innehar, och i möjligaste mån 
undvika att ingå avtal vars syfte eller 
verkan kan vara att skapa exklusiva 
rättigheter för vidareutnyttjande av vissa 
data. Ett sådant avtal bör endast vara 
möjligt när det är motiverat och nödvändigt 
för tillhandahållandet av en tjänst av 
allmänt intresse. Detta kan vara fallet om 
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exklusiv användning av data är det enda 
sättet att maximera de samhälleliga 
fördelarna av berörda data, till exempel om 
det bara finns en enda enhet (som har 
specialiserat sig på behandling av en viss 
datamängd) som kan leverera den tjänst 
eller produkt som gör det möjligt för den 
offentliga myndigheten att tillhandahålla 
en avancerad digital tjänst av allmänt 
intresse. Sådana arrangemang bör dock 
ingås i enlighet med reglerna för offentlig 
upphandling och bli föremål för 
regelbunden översyn baserad på en 
marknadsanalys för att fastställa om en 
sådan exklusivitet fortfarande är 
nödvändig. Dessutom bör sådana 
arrangemang, beroende på vad som är 
lämpligt, vara förenliga med relevanta 
regler för statligt stöd och bör ingås för en 
begränsad period som inte bör överstiga tre 
år. För att säkerställa öppenhet bör sådana 
exklusiva avtal offentliggöras online, 
oavsett om tilldelningen av ett offentligt 
upphandlingskontrakt eventuellt 
offentliggörs.

exklusiv användning av data är det enda 
sättet att maximera de samhälleliga 
fördelarna av berörda data, till exempel om 
det bara finns en enda enhet (som har 
specialiserat sig på behandling av en viss 
datamängd) som kan leverera den tjänst 
eller produkt som gör det möjligt för den 
offentliga myndigheten att tillhandahålla 
en avancerad digital tjänst av allmänt 
intresse. Sådana arrangemang bör dock 
ingås i enlighet med reglerna för offentlig 
upphandling och bli föremål för 
regelbunden översyn baserad på en 
marknadsanalys för att fastställa om en 
sådan exklusivitet fortfarande är 
nödvändig. Dessutom bör sådana 
arrangemang, beroende på vad som är 
lämpligt, vara förenliga med relevanta 
regler för statligt stöd och bör ingås för en 
begränsad period som inte bör överstiga 
två år. Exklusiva rättigheter för 
vidareutnyttjande av data som inte 
uppfyller villkoren i denna förordning bör 
vara ogiltiga. För att säkerställa öppenhet 
bör sådana exklusiva avtal offentliggöras 
online, oavsett om tilldelningen av ett 
offentligt upphandlingskontrakt eventuellt 
offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Förbjudna exklusiva avtal och 
andra metoder eller arrangemang mellan 
datainnehavare och vidareutnyttjare av data 
som inte uttryckligen beviljar exklusiva 
rättigheter men som rimligen kan 
förväntas begränsa tillgången till data för 
vidareutnyttjande och som har ingåtts eller 
redan har införts innan denna förordning 
träder i kraft, bör inte förnyas efter det att 

(10) Förbjudna exklusiva avtal och 
andra metoder eller arrangemang mellan 
datainnehavare och vidareutnyttjare av data 
som rör vidareutnyttjande av data som 
innehas av offentliga myndigheter och 
som inte uttryckligen beviljar exklusiva 
rättigheter men som rimligen hämmar den 
inre marknadens funktion genom att 
begränsa tillgången till data för 
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deras giltighetstid har löpt ut. När det 
gäller avtal på obestämd tid eller med lång 
löptid bör de upphöra att gälla inom tre år 
från den dag då denna förordning träder i 
kraft.

vidareutnyttjande och som har ingåtts eller 
redan har införts innan denna förordning 
träder i kraft, bör inte förnyas efter det att 
deras giltighetstid har löpt ut. När det 
gäller avtal på obestämd tid eller med lång 
löptid bör de upphöra att gälla inom tre år 
från den dag då denna förordning träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det bör fastställas villkor för 
vidareutnyttjande av skyddade uppgifter 
som ska gälla för offentliga myndigheter 
som är behöriga enligt nationell 
lagstiftning att tillåta vidareutnyttjande, 
och som inte bör påverka rättigheter eller 
skyldigheter avseende tillgång till sådana 
uppgifter. Dessa villkor bör vara icke-
diskriminerande, proportionella och 
objektivt motiverade och får inte begränsa 
konkurrensen. I synnerhet bör offentliga 
myndigheter som tillåter vidareutnyttjande 
förfoga över de tekniska medel som krävs 
för att säkerställa skyddet av tredje parts 
rättigheter och intressen. Villkoren för 
vidareutnyttjande av data bör begränsas till 
vad som är nödvändigt för att skydda 
andras rättigheter och intressen i data och 
integriteten hos de offentliga 
myndigheternas it- och 
kommunikationssystem. Offentliga 
myndigheter bör tillämpa sådana villkor 
som bäst gagnar vidareutnyttjarens 
intressen utan att detta leder till en 
oproportionerlig ansträngning för den 
offentliga sektorn. Före överföring bör 
personuppgifter vara fullständigt 
anonymiserade så att de registrerade 
definitivt inte kan identifieras, eller 

(11) Det bör fastställas villkor för 
vidareutnyttjande av skyddade uppgifter 
som ska gälla för offentliga myndigheter 
som är behöriga enligt nationell 
lagstiftning att tillåta vidareutnyttjande, 
och som inte bör påverka rättigheter eller 
skyldigheter avseende tillgång till sådana 
uppgifter. Dessa villkor bör vara 
transparenta, icke-diskriminerande, 
proportionella och objektivt motiverade 
och får inte begränsa konkurrensen. I 
synnerhet bör offentliga myndigheter som 
tillåter vidareutnyttjande förfoga över de 
tekniska medel som krävs för att 
säkerställa skyddet av tredje parts 
rättigheter och intressen. Villkoren för 
vidareutnyttjande av data bör begränsas till 
vad som är nödvändigt för att skydda 
andras rättigheter och intressen i data och 
integriteten hos de offentliga 
myndigheternas it- och 
kommunikationssystem. Offentliga 
myndigheter bör tillämpa sådana villkor 
som bäst gagnar vidareutnyttjarens 
intressen utan att detta leder till en 
oproportionerlig ansträngning för den 
offentliga sektorn. Före överföring bör 
personuppgifter vara fullständigt 
anonymiserade så att de registrerade 
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uppgifter som innehåller affärshemligheter 
ha ändrats på ett sådant sätt att ingen 
konfidentiell information lämnas ut, 
beroende på det aktuella fallet. Om 
tillhandahållandet av anonymiserade eller 
ändrade data inte skulle tillgodose 
vidareutnyttjarens behov, kan det vara 
tillåtet att vidareutnyttja uppgifterna på 
plats eller på distans inom en säker 
behandlingsmiljö. Dataanalyser i sådana 
säkra behandlingsmiljöer bör övervakas av 
den offentliga myndigheten för att skydda 
andras rättigheter och intressen. I synnerhet 
bör personuppgifter endast överföras för 
vidareutnyttjande till en tredje part, om en 
rättslig grund tillåter en sådan överföring. 
Den offentliga myndigheten skulle kunna 
ställa som villkor för en sådan säker 
behandling att vidareutnyttjaren 
undertecknar ett avtal om konfidentialitet 
som förbjuder utlämnande av information 
som äventyrar tredje parts rättigheter och 
intressen som vidareutnyttjaren kan ha 
erhållit trots de skyddsåtgärder som införts. 
De offentliga myndigheterna bör, i 
tillämpliga fall, underlätta 
vidareutnyttjande av data efter att de 
registrerade samtyckt eller juridiska 
personer med lämpliga tekniska metoder 
gett sitt tillstånd till vidareutnyttjande av 
data som rör dem. I detta avseende bör den 
offentliga myndigheten stödja potentiella 
vidareutnyttjare som behöver sådant 
samtycke genom att inrätta tekniska 
mekanismer som gör det möjligt att 
vidarebefordra begäranden om samtycke 
från vidareutnyttjare, när detta är praktiskt 
genomförbart. Ingen kontaktinformation 
bör lämnas som gör det möjligt för 
vidareutnyttjare att kontakta registrerade 
eller företag direkt.

definitivt inte kan identifieras, eller 
uppgifter som innehåller affärshemligheter 
ha ändrats på ett sådant sätt att ingen 
konfidentiell information lämnas ut, 
beroende på det aktuella fallet. Om 
tillhandahållandet av anonymiserade eller 
ändrade data inte skulle tillgodose 
vidareutnyttjarens behov, kan det vara 
tillåtet att vidareutnyttja uppgifterna på 
plats eller på distans inom en säker 
behandlingsmiljö. Dataanalyser i sådana 
säkra behandlingsmiljöer bör övervakas av 
den offentliga myndigheten för att skydda 
andras rättigheter och intressen. I synnerhet 
bör personuppgifter endast överföras för 
vidareutnyttjande till en tredje part, om en 
rättslig grund tillåter en sådan överföring. 
Den offentliga myndigheten skulle kunna 
ställa som villkor för en sådan säker 
behandling att vidareutnyttjaren 
undertecknar ett avtal om konfidentialitet 
som förbjuder utlämnande av information 
som äventyrar tredje parts rättigheter och 
intressen som vidareutnyttjaren kan ha 
erhållit trots de skyddsåtgärder som införts. 
De offentliga myndigheterna bör, i 
tillämpliga fall, underlätta 
vidareutnyttjande av data efter att de 
registrerade samtyckt eller juridiska 
personer med lämpliga tekniska metoder 
gett sitt tillstånd till vidareutnyttjande av 
data som rör dem. I detta avseende kan den 
offentliga myndigheten stödja potentiella 
vidareutnyttjare som behöver sådant 
samtycke genom att inrätta tekniska 
mekanismer som gör det möjligt att 
vidarebefordra begäranden om samtycke 
från vidareutnyttjare, när detta är praktiskt 
genomförbart. Ingen kontaktinformation 
bör lämnas som gör det möjligt för 
vidareutnyttjare att kontakta registrerade 
eller företag direkt. När en begäran om 
samtycke vidarebefordras bör den 
offentliga myndigheten se till att den 
registrerade får tydlig information om 
möjligheten att när som helst avslå en 
sådan begäran.
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Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Företagen och de registrerade bör 
kunna lita på att vidareutnyttjandet av vissa 
kategorier av skyddade data, som innehas 
av den offentliga sektorn, sker på ett sätt 
som är i enlighet med deras rättigheter och 
intressen. Ytterligare skyddsåtgärder bör 
därför införas för situationer där 
vidareutnyttjande av sådana data från den 
offentliga sektorn sker på grundval av 
behandling av data utanför den offentliga 
sektorn. En sådan ytterligare skyddsåtgärd 
kan utgöras av kravet att offentliga 
myndigheter fullt ut ska beakta fysiska och 
juridiska personers rättigheter och intressen 
(särskilt skyddet av personuppgifter, 
kommersiellt känsliga data och skyddet av 
immateriella rättigheter), om sådana 
uppgifter överförs till tredjeländer.

(14) Företagen och de registrerade bör 
kunna lita på att vidareutnyttjandet av vissa 
kategorier av skyddade data, som innehas 
av den offentliga sektorn, sker på ett sätt 
som är i enlighet med deras rättigheter och 
intressen. Ytterligare skyddsåtgärder bör 
därför införas för situationer där 
vidareutnyttjande av sådana data från den 
offentliga sektorn sker på grundval av 
behandling av data utanför den offentliga 
sektorn. En sådan ytterligare skyddsåtgärd 
kan utgöras av kravet att offentliga 
myndigheter fullt ut ska beakta fysiska och 
juridiska personers rättigheter och intressen 
(särskilt skyddet av personuppgifter, 
kommersiellt känsliga data och skyddet av 
immateriella rättigheter), om sådana 
uppgifter överförs till tredjeländer. 
Vidareutnyttjare som finns i ett 
tredjeland, med undantag för 
vetenskapliga inrättningar som arbetar 
utan vinstsyfte, ska utse en rättslig 
företrädare på unionens territorium för 
vidareutnyttjande av vissa kategorier av 
skyddade data som innehas av den 
offentliga sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Dessutom är det viktigt att skydda 
kommersiellt känsliga data av icke-
personuppgiftkaraktär, särskilt 
företagshemligheter, men även icke-
personuppgifter som avser innehåll som 
skyddas av immateriella rättigheter, från 
olaglig tillgång som kan leda till stöld av 
immateriella rättigheter eller 
industrispionage. För att säkerställa 
skyddet av datainnehavarnas 
grundläggande rättigheter eller intressen 
bör icke-personuppgifter som ska skyddas 
från olaglig eller otillåten åtkomst enligt 
unionsrätten eller nationell lagstiftning och 
som innehas av offentliga myndigheter 
endast överföras till tredjeländer där 
lämpliga skyddsåtgärder för användningen 
av data tillhandahålls. Sådana lämpliga 
skyddsåtgärder bör anses föreligga när det i 
det tredjelandet finns likvärdiga åtgärder 
som säkerställer att icke-personuppgifter 
omfattas av en skyddsnivå liknande den 
som tillämpas i unionslagstiftningen eller 
den nationella lagstiftningen, särskilt vad 
gäller skyddet av företagshemligheter och 
immateriella rättigheter. För detta ändamål 
får kommissionen anta genomförandeakter 
i vilka det intygas att ett tredjeland 
tillhandahåller en skyddsnivå som i allt 
väsentligt är likvärdig med den som 
föreskrivs i unionsrätten eller den 
nationella lagstiftningen. Bedömningen av 
skyddsnivån i det tredjelandet bör i 
synnerhet ta hänsyn till relevant 
lagstiftning, både allmän lagstiftning och 
sektorslagstiftning, inklusive avseende 
allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet 
och straffrätt när det gäller tillgång till och 
skydd av data som inte är personuppgifter, 
eventuell åtkomst för de offentliga 
myndigheterna i det tredjelandet till de 
uppgifter som överförs, huruvida det finns 
en eller flera effektivt fungerande 
oberoende tillsynsmyndigheter med ansvar 
för att säkerställa och kontrollera 
efterlevnaden av den rättsliga ordning som 

(15) Dessutom är det viktigt att skydda 
kommersiellt känsliga data av icke-
personuppgiftkaraktär, särskilt 
företagshemligheter, men även icke-
personuppgifter som avser innehåll som 
skyddas av immateriella rättigheter, från 
olaglig tillgång som kan leda till stöld av 
immateriella rättigheter eller 
industrispionage. För att säkerställa 
skyddet av datainnehavarnas 
grundläggande rättigheter eller intressen 
bör icke-personuppgifter som ska skyddas 
från olaglig eller otillåten åtkomst enligt 
unionsrätten eller nationell lagstiftning och 
som innehas av offentliga myndigheter 
endast överföras till tredjeländer där 
lämpliga skyddsåtgärder för användningen 
av data tillhandahålls. Sådana lämpliga 
skyddsåtgärder bör anses föreligga när det i 
det tredjelandet finns likvärdiga åtgärder 
som säkerställer att icke-personuppgifter 
omfattas av en skyddsnivå liknande den 
som tillämpas i unionslagstiftningen eller 
den nationella lagstiftningen, särskilt vad 
gäller skyddet av företagshemligheter och 
immateriella rättigheter. För detta ändamål 
får kommissionen anta genomförandeakter 
i vilka det intygas att ett tredjeland 
tillhandahåller en skyddsnivå som i allt 
väsentligt är likvärdig med den som 
föreskrivs i unionsrätten eller den 
nationella lagstiftningen. Bedömningen av 
skyddsnivån i det tredjelandet bör i 
synnerhet ta hänsyn till relevant 
lagstiftning, både allmän lagstiftning och 
sektorslagstiftning, inklusive avseende 
allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet 
och straffrätt när det gäller tillgång till och 
skydd av data som inte är personuppgifter, 
eventuell åtkomst för de offentliga 
myndigheterna i det tredjelandet till de 
uppgifter som överförs, huruvida det finns 
en eller flera effektivt fungerande 
oberoende tillsynsmyndigheter med ansvar 
för att säkerställa och kontrollera 
efterlevnaden av den rättsliga ordning som 
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säkerställer tillgång till sådana data, eller 
tredjelandets bindande internationella 
åtaganden i fråga om dataskydd, eller andra 
skyldigheter som följer av rättsligt 
bindande konventioner eller instrument 
samt av dess deltagande i multilaterala 
eller regionala system. Det är särskilt 
viktigt att det finns effektiva rättsmedel för 
datainnehavare, offentliga myndigheter 
eller leverantörer av datadelning i det 
berörda tredjelandet i samband med 
överföring av icke-personuppgifter till det 
tredjelandet. Sådana skyddsåtgärder bör 
därför inbegripa tillgång till verkställbara 
rättigheter och effektiva rättsmedel.

säkerställer tillgång till sådana data, eller 
tredjelandets bindande internationella 
åtaganden i fråga om dataskydd, eller andra 
skyldigheter som följer av rättsligt 
bindande konventioner eller instrument 
samt av dess deltagande i multilaterala 
eller regionala system. Det är särskilt 
viktigt att det finns effektiva rättsmedel för 
datainnehavare, offentliga myndigheter 
eller dataförmedlare i det berörda 
tredjelandet i samband med överföring av 
icke-personuppgifter till det tredjelandet. 
Sådana skyddsåtgärder bör därför 
inbegripa tillgång till verkställbara 
rättigheter och effektiva rättsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att förhindra olaglig åtkomst till 
icke-personuppgifter bör de offentliga 
myndigheterna, de fysiska eller juridiska 
personer som beviljats rätten att 
vidareutnyttja data, leverantörerna av 
datadelning och de enheter som är införda 
i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer, vidta alla 
rimliga åtgärder för att förhindra åtkomst 
till de system där icke-personuppgifter 
lagras, inbegripet kryptering av data eller 
företagspolicyer.

(18) För att förhindra olaglig åtkomst till 
icke-personuppgifter bör de offentliga 
myndigheterna, de fysiska eller juridiska 
personer som beviljats rätten att 
vidareutnyttja data, dataförmedlare och de 
enheter som är införda i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer, vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra 
åtkomst till de system där icke-
personuppgifter lagras, inbegripet 
kryptering av data eller företagspolicyer.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att bygga upp förtroendet för 
mekanismer för vidareutnyttjande kan det 
vara nödvändigt att införa strängare villkor 
för vissa typer av icke-personuppgifter som 
har identifierats som mycket känsliga, när 
det gäller överföring till tredjeländer, om 
en sådan överföring skulle kunna äventyra 
målen för den offentliga politiken, i linje 
med internationella åtaganden. Till 
exempel på hälsoområdet kan vissa dataset 
som innehas av aktörer i det allmänna 
hälso- och sjukvårdssystemet, t.ex. 
offentliga sjukhus, fastställas som mycket 
känsliga hälsodata. För att säkerställa en 
harmoniserad praxis i hela unionen bör 
sådana typer av mycket känsliga offentliga 
icke-personuppgifter definieras i 
unionsrätten, till exempel inom ramen för 
det europeiska hälsodataområdet eller 
annan sektorspecifik slagstiftning. 
Villkoren för överföring av sådana 
uppgifter till tredjeländer bör fastställas i 
delegerade akter. Villkoren bör vara 
proportionella, icke-diskriminerande och 
nödvändiga för att upprätthålla de legitima 
offentligpolitiska mål som fastställts, 
såsom skydd av folkhälsan, allmän 
ordning, säkerhet, miljö, allmän moral, 
konsumentskydd, integritet och skydd av 
personuppgifter. Villkoren bör motsvara de 
risker som identifierats i förhållande till 
känsligheten hos sådana data, bland annat 
när det gäller risken för avanonymisering 
av enskilda personer. Dessa villkor kan 
omfatta villkor för överföringen eller 
tekniska arrangemang, såsom krav på 
användning av en säker behandlingsmiljö, 
begränsningar när det gäller 
vidareutnyttjande av data i tredjeländer 
eller vilka kategorier av personer som har 
rätt att överföra sådana data till tredjeland 
eller kan få tillgång till dem i tredjelandet. I 
undantagsfall kan de också omfatta 
begränsningar av överföringen av data till 
tredjeländer för att skydda allmänintresset.

(19) För att bygga upp förtroendet för 
mekanismer för vidareutnyttjande kan det 
vara nödvändigt att införa strängare villkor 
för vissa typer av icke-personuppgifter som 
har identifierats som mycket känsliga i en 
viss unionsakt, när det gäller överföring till 
tredjeländer, om en sådan överföring skulle 
kunna äventyra målen för den offentliga 
politiken, i linje med internationella 
åtaganden. Till exempel på hälsoområdet 
kan vissa dataset som innehas av aktörer i 
det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet, 
t.ex. offentliga sjukhus, fastställas som 
mycket känsliga hälsodata. För att 
säkerställa en harmoniserad praxis i hela 
unionen bör sådana typer av mycket 
känsliga offentliga icke-personuppgifter 
definieras i unionsrätten, till exempel inom 
ramen för det europeiska hälsodataområdet 
eller annan sektorspecifik slagstiftning. 
Villkoren för överföring av sådana 
uppgifter till tredjeländer bör fastställas i 
delegerade akter. Villkoren bör vara 
transparenta, proportionella, icke-
diskriminerande och nödvändiga för att 
upprätthålla tydligt fastställda legitima 
offentligpolitiska mål, såsom skydd av 
folkhälsan, allmän ordning, säkerhet, miljö, 
allmän moral, konsumentskydd, integritet 
och skydd av personuppgifter. Villkoren 
bör motsvara de risker som identifierats i 
förhållande till känsligheten hos sådana 
data, bland annat när det gäller risken för 
avanonymisering av enskilda personer. 
Dessa villkor kan omfatta villkor för 
överföringen eller tekniska arrangemang, 
såsom krav på användning av en säker 
behandlingsmiljö, begränsningar när det 
gäller vidareutnyttjande av data i 
tredjeländer eller vilka kategorier av 
personer som har rätt att överföra sådana 
data till tredjeland eller kan få tillgång till 
dem i tredjelandet. I undantagsfall kan de 
också omfatta begränsningar av 
överföringen av data till tredjeländer för att 
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skydda allmänintresset.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Offentliga myndigheter bör kunna 
ta ut avgifter för vidareutnyttjande av data, 
men bör också kunna besluta att göra data 
tillgängliga till lägre eller ingen kostnad, 
till exempel för vissa kategorier av 
vidareutnyttjande såsom icke-kommersiellt 
vidareutnyttjande, eller små och medelstora 
företags vidareutnyttjande, för att ge 
incitament för sådant vidareutnyttjande i 
syfte att stimulera forskning och innovation 
och stödja företag som är en viktig källa till 
innovation och vanligtvis har svårare att 
själva samla in relevanta data, i enlighet 
med reglerna för statligt stöd. Sådana 
avgifter bör vara rimliga, öppna och icke-
diskriminerande och offentliggöras 
online.

(20) Offentliga myndigheter bör kunna 
ta ut avgifter för vidareutnyttjande av data. 
Sådana avgifter bör vara rimliga, 
transparenta och icke-diskriminerande 
och bör offentliggöras online. Offentliga 
myndigheter bör också kunna besluta att 
göra data tillgängliga till lägre eller ingen 
kostnad, till exempel för vissa kategorier 
av vidareutnyttjande såsom icke-
kommersiellt vidareutnyttjande, eller 
mikroföretags, små och medelstora 
företags samt nystartade företags 
vidareutnyttjande, för att ge incitament för 
sådant vidareutnyttjande i syfte att 
stimulera forskning och innovation och 
stödja företag som är en viktig källa till 
innovation och vanligtvis har svårare att 
själva samla in relevanta data. 
Förteckningen över kategorier av 
vidareutnyttjare för vilka rabatterade eller 
inga avgifter tas ut bör offentliggöras 
tillsammans med de kriterier som används 
för att upprätta en sådan förteckning, i 
enlighet med reglerna för statligt stöd och 
konkurrenslagstiftningen. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) En viktig faktor för att bygga upp 
förtroendet och öka datainnehavarnas och 
dataanvändarnas kontroll över 
datadelningstjänster är att leverantörerna 
av datadelningstjänster är neutrala när det 
gäller de data som utbyts mellan 
datainnehavare och dataanvändare. 
Leverantörerna av datadelningstjänster 
bör därför endast fungera som förmedlare i 
transaktionerna och inte använda de data 
som utbyts för några andra ändamål. Detta 
förutsätter en strukturell åtskillnad mellan 
datadelningstjänsten och alla andra tjänster 
som erbjuds, så att intressekonflikter 
undviks. Därmed bör datadelningstjänsten 
erbjudas via ett rättssubjekt som är separat 
från all övrig verksamhet som bedrivs av 
leverantören av datadelningstjänster. 
Sådana leverantörer av 
datadelningstjänster som förmedlar ett 
utbyte av data mellan enskilda personer 
som är datainnehavare och juridiska 
personer bör, utöver att axla sitt 
förvaltaruppdrag gentemot de enskilda 
personerna, säkerställa att de agerar i 
datainnehavarnas intresse.

(26) En viktig faktor för att bygga upp 
förtroendet och öka datainnehavarnas och 
dataanvändarnas kontroll över 
datadelningstjänster är att dataförmedlarna 
är neutrala när det gäller de data som 
utbyts mellan datainnehavare och 
dataanvändare. Dataförmedlarna bör 
därför endast fungera som förmedlare i 
transaktionerna och inte använda de data 
som utbyts för några andra ändamål. Detta 
förutsätter en strukturell åtskillnad mellan 
datadelningstjänsten och alla andra tjänster 
som erbjuds, så att intressekonflikter 
undviks. Därmed bör datadelningstjänsten 
erbjudas via ett rättssubjekt som är separat 
från all övrig verksamhet som bedrivs av 
dataförmedlaren. Dataförmedlare bör 
uppfylla ett antal andra villkor för att 
säkerställa förtroende, inbegripet 
tillräckliga garantier vid insolvens. 
Dessutom skulle det vara önskvärt att 
leverantörer av datadelningstjänster 
ersätter datainnehavarna om data går 
förlorade. Sådana dataförmedlare som 
förmedlar ett utbyte av data mellan 
enskilda personer som är datainnehavare 
och juridiska personer bör, utöver att axla 
sitt förvaltaruppdrag gentemot de enskilda 
personerna, säkerställa att de agerar i 
datainnehavarnas intresse.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa att 
leverantörerna av datadelningstjänster 
uppfyller de villkor som fastställs i denna 
förordning bör dessa ha en etableringsort i 

(27) För att säkerställa att 
dataförmedlarna uppfyller de villkor som 
fastställs i denna förordning bör dessa ha 
en etableringsort i unionen. Som alternativ 
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unionen. Som alternativ bör en leverantör 
av datadelningstjänster som inte är 
etablerad i unionen men erbjuder tjänster 
inom unionen utse en företrädare. Det är 
nödvändigt att utse en företrädare med 
tanke på att sådana leverantörer av 
datadelningstjänster hanterar både 
personuppgifter och data som rör 
affärshemligheter och det därmed är 
nödvändigt att övervaka att sådana 
tjänsteleverantörer uppfyller de villkor 
som fastställs i denna förordning. I syfte att 
fastställa om en sådan leverantör av 
datadelningstjänster erbjuder tjänster inom 
unionen bör det kontrolleras om det är 
uppenbart att leverantören av 
datadelningstjänster planerar att erbjuda 
tjänster till personer i en eller flera 
medlemsstater. Enbart det faktum att en 
webbplats är tillgänglig i unionen, att det 
finns en e-postadress eller andra 
kontaktuppgifter för leverantören av 
datadelningstjänster eller att man 
använder ett språk som används i det 
tredjeland där leverantören av 
datadelningstjänster är etablerad, bör inte 
anses räcka för att fastställa en sådan 
avsikt. Emellertid kan sådana faktorer som 
användning av ett visst språk eller en viss 
valuta som allmänt används i en eller flera 
medlemsstater, och möjlighet att beställa 
tjänster på detta andra språk, eller att 
användare i unionen omnämns, göra det 
uppenbart att leverantören av 
datadelningstjänster planerar att erbjuda 
tjänster inom unionen. Företrädaren bör 
agera på leverantörens vägnar och det bör 
vara möjligt för behöriga myndigheter att 
kontakta företrädaren. Företrädaren bör 
utses genom en skriftlig fullmakt från 
leverantören av datadelningstjänster att 
agera på dess vägnar med avseende på 
leverantörens skyldigheter enligt denna 
förordning.

bör en dataförmedlare som inte är 
etablerad i unionen men erbjuder tjänster 
inom unionen utse en företrädare. Det är 
nödvändigt att utse en företrädare med 
tanke på att sådana dataförmedlare 
hanterar både personuppgifter och data 
som rör affärshemligheter och det därmed 
är nödvändigt att övervaka att 
dataförmedlare uppfyller de villkor som 
fastställs i denna förordning. I syfte att 
fastställa om en sådan dataförmedlare 
erbjuder tjänster inom unionen bör det 
kontrolleras om det är uppenbart att 
dataförmedlaren planerar att erbjuda 
tjänster till personer i en eller flera 
medlemsstater. Enbart det faktum att en 
webbplats är tillgänglig i unionen, att det 
finns en e-postadress eller andra 
kontaktuppgifter för dataförmedlaren eller 
att man använder ett språk som används i 
det tredjeland där dataförmedlaren är 
etablerad, bör inte anses räcka för att 
fastställa en sådan avsikt. Emellertid kan 
sådana faktorer som användning av ett 
visst språk eller en viss valuta som allmänt 
används i en eller flera medlemsstater, och 
möjlighet att beställa tjänster på detta andra 
språk, eller att användare i unionen 
omnämns, göra det uppenbart att 
dataförmedlaren planerar att erbjuda 
tjänster inom unionen. Företrädaren bör 
agera på dataförmedlarens vägnar och det 
bör vara möjligt för behöriga myndigheter 
att kontakta företrädaren. Företrädaren bör 
utses genom en skriftlig fullmakt från 
dataförmedlaren att agera på dess vägnar 
med avseende på leverantörens 
skyldigheter enligt denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Denna förordning bör inte påverka 
skyldigheten för leverantörer av 
datadelningstjänster att uppfylla kraven i 
förordning (EU) 2016/679 eller 
tillsynsmyndigheternas skyldighet att 
säkerställa efterlevnaden av den 
förordningen. I de fall då leverantörer av 
datadelningstjänster är 
personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden i den mening som 
avses i förordning (EU) 2016/679 är de 
bundna av bestämmelserna i den 
förordningen. Denna förordning bör inte 
heller påverka tillämpningen av 
konkurrenslagstiftningen.

(28) Denna förordning bör inte påverka 
skyldigheten för dataförmedlare att 
uppfylla kraven i förordning (EU) 
2016/679 eller tillsynsmyndigheternas 
skyldighet att säkerställa efterlevnaden av 
den förordningen. I de fall då 
dataförmedlare är personuppgiftsansvariga 
eller personuppgiftsbiträden i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679 är 
de bundna av bestämmelserna i den 
förordningen. De registrerade har en rad 
rättigheter gentemot sådana 
tjänsteleverantörer, bland annat rätt till 
ersättning i händelse av materiell eller 
immateriell skada. Denna förordning bör 
inte heller påverka tillämpningen av 
konkurrenslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Leverantörer av 
datadelningstjänster bör också vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
konkurrenslagstiftningen följs. Datadelning 
kan ge upphov till olika typer av 
effektivitetsvinster men kan också leda till 
konkurrensbegränsningar, i synnerhet när 
det handlar om delning av information som 
är känslig i konkurrenshänseende. Detta 
gäller i synnerhet sådana situationer där 
datadelning gör det möjligt för företag att 
få kännedom om faktiska eller potentiella 
konkurrenters marknadsstrategier. Typisk 

(29) Dataförmedlare bör också vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
konkurrenslagstiftningen följs. Datadelning 
kan ge upphov till olika typer av 
effektivitetsvinster men kan också leda till 
konkurrensbegränsningar, i synnerhet när 
det handlar om delning av information som 
är känslig i konkurrenshänseende. Detta 
gäller i synnerhet sådana situationer där 
datadelning gör det möjligt för företag att 
få kännedom om faktiska eller potentiella 
konkurrenters marknadsstrategier. Typisk 
information som är känslig i 
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information som är känslig i 
konkurrenshänseende är till exempel 
information om framtida priser, 
produktionskostnader, kvantiteter, 
omsättning, försäljning eller kapacitet.

konkurrenshänseende är till exempel 
information om framtida priser, 
produktionskostnader, kvantiteter, 
omsättning, försäljning eller kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Om den behöriga myndigheten har 
bekräftat att en dataförmedlare uppfyller 
kraven i denna förordning får den 
dataförmedlaren beteckna sig som en 
”dataförmedlare som är erkänd i 
unionen” i sin skriftliga och muntliga 
kommunikation. Dataförmedlarna bör 
använda en särskild EU-logotyp eller QR-
kod som ger en länk till det europeiska 
registret. Syftet med logotypen bör vara att 
ge unionens dataförmedlare en enhetlig 
visuell identitet och bidra till att öka 
förtroendet för datainnehavare och 
dataanvändare. Logotypen bör utformas 
och visas enligt regler som fastställs i en 
separat genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare får ta ut avgifter. Sådana 
avgifter ska vara transparenta, 
proportionella och objektiva och baseras 
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på de administrativa kostnaderna för de 
behöriga myndigheternas övervakning av 
efterlevnaden och andra 
marknadskontrollåtgärder avseende 
anmälningar av datadelningstjänster. Den 
behöriga myndigheten för dataförmedlare 
får besluta att nedsatta avgifter eller inga 
avgifter alls ska tas ut av mikroföretag, 
små och medelstora företag och 
nystartade företag.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att stödja ett effektivt 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
tjänster bör leverantören av 
datadelningstjänster åläggas att sända en 
anmälan endast till den utsedda behöriga 
myndigheten från den medlemsstat där 
leverantörens huvudsakliga 
verksamhetsställe är beläget eller där 
leverantörens rättsliga ombud är 
lokaliserat. En sådan anmälan bör inte 
innefatta mer än en ren förklaring om 
avsikten att tillhandahålla sådana tjänster 
och bör endast kompletteras med den 
information som anges i denna förordning.

(31) För att stödja ett effektivt 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
tjänster bör dataförmedlaren åläggas att 
sända en anmälan endast till den utsedda 
behöriga myndigheten från den 
medlemsstat där leverantörens 
huvudsakliga verksamhetsställe är beläget 
eller där leverantörens rättsliga ombud är 
lokaliserat. En sådan anmälan bör inte 
innefatta mer än en ren förklaring om 
avsikten att tillhandahålla sådana tjänster 
och bör endast kompletteras med den 
information som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det huvudsakliga (32) Det huvudsakliga 
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verksamhetsstället för en leverantör av 
datadelningstjänster i unionen bör vara 
den medlemsstat där dess centrala 
administration i unionen finns. Det 
huvudsakliga verksamhetsstället för en 
leverantör av datadelningstjänster i 
unionen bör fastställas utifrån objektiva 
kriterier och bör avse det faktiska och 
reella utövandet av ledningsverksamheten.

verksamhetsstället för en dataförmedlare i 
unionen bör vara den medlemsstat där dess 
centrala administration i unionen finns. Det 
huvudsakliga verksamhetsstället för en 
dataförmedlare i unionen bör fastställas 
utifrån objektiva kriterier och bör avse det 
faktiska och reella utövandet av 
ledningsverksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Rättssubjekt som vill stödja 
ändamål av allmänt intresse genom att 
tillhandahålla relevanta data baserat på 
dataaltruism i större skala och uppfylla 
vissa krav, bör kunna registrera sig som 
”dataaltruismorganisation som är erkänd i 
unionen”. Detta kan leda till upprättandet 
av centrallager för databaser. En 
registrering i en medlemsstat skulle gälla i 
hela unionen, vilket bör främja en 
gränsöverskridande användning av data 
inom unionen och framväxten av 
datapooler som täcker flera medlemsstater. 
De registrerade i detta sammanhang skulle 
samtycka till databehandling för specifika 
ändamål, men skulle också kunna 
samtycka till databehandling inom vissa 
forskningsområden eller delar av 
forskningsprojekt, eftersom det ofta inte är 
möjligt att helt fastställa ändamålet för 
behandlingen av personuppgifter för 
forskningsändamål vid tidpunkten för 
insamlingen av data. Juridiska personer 
skulle kunna ge tillstånd till behandling av 
deras icke-personuppgifter för ett antal 
ändamål som inte definieras vid den 
tidpunkt då de ger sitt tillstånd. Sådana 
registrerade enheters frivilliga uppfyllande 

(36) Rättssubjekt som vill stödja 
ändamål av allmänt intresse genom att 
tillhandahålla relevanta data baserat på 
dataaltruism i större skala och uppfylla 
vissa krav, bör kunna registrera sig som 
”dataaltruismorganisation som är erkänd i 
unionen”. Detta kan leda till upprättandet 
av centrallager för databaser. En 
registrering i en medlemsstat skulle gälla i 
hela unionen, vilket bör främja en 
gränsöverskridande användning av data 
inom unionen och framväxten av 
datapooler som täcker flera medlemsstater. 
De registrerade i detta sammanhang skulle 
samtycka till databehandling för specifika 
ändamål, men skulle också kunna 
samtycka till databehandling inom vissa 
forskningsområden eller delar av 
forskningsprojekt, eftersom det ofta inte är 
möjligt att helt fastställa ändamålet för 
behandlingen av personuppgifter för 
forskningsändamål vid tidpunkten för 
insamlingen av data. Juridiska personer 
skulle kunna ge tillstånd till behandling av 
deras icke-personuppgifter för ett antal 
ändamål som inte definieras vid den 
tidpunkt då de ger sitt tillstånd. Sådana 
registrerade enheters frivilliga uppfyllande 
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av ett antal krav bör skapa förtroende för 
att de data som tillhandahålls för 
altruistiska ändamål faktiskt tjänar ändamål 
av allmänt intresse. Sådant förtroende bör i 
synnerhet uppnås genom en etableringsort 
inom unionen, kravet att registrerade 
enheter ska vara av icke-vinstdrivande art, 
transparenskrav och särskilda 
skyddsmekanismer för att skydda de 
registrerades och företagens rättigheter och 
intressen. Andra skyddsmekanismer bör 
vara att göra det möjligt att behandla 
relevanta data inom en säker 
behandlingsmiljö som drivs av den 
registrerade enheten samt sådana 
tillsynsmekanismer som etiska råd eller 
styrelser för att säkerställa att de 
personuppgiftsansvariga upprätthåller höga 
standarder när det gäller forskningsetik, 
effektiva metoder för att när som helst dra 
tillbaka eller ändra sitt samtycke, baserat 
på personuppgiftsbiträdenas 
informationsskyldighet enligt förordning 
(EU) 2016/679, samt möjligheter för de 
registrerade att hålla sig underrättade om 
användningen av de data som de 
tillhandahållit.

av ett antal krav bör skapa förtroende för 
att de data som tillhandahålls för 
altruistiska ändamål faktiskt tjänar ändamål 
av allmänt intresse. Sådant förtroende bör i 
synnerhet uppnås genom en etableringsort 
inom unionen, kravet att registrerade 
enheter ska vara av icke-vinstdrivande art, 
transparenskrav och särskilda 
skyddsmekanismer för att skydda de 
registrerades och företagens rättigheter och 
intressen. Sådana skyddsmekanismer bör 
inbegripa tillämpningen av de rättigheter 
som fastställs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU)2020/18281a för 
överträdelser av denna förordning. Andra 
skyddsmekanismer bör vara att göra det 
möjligt att behandla relevanta data inom en 
säker behandlingsmiljö som drivs av den 
registrerade enheten samt sådana 
tillsynsmekanismer som etiska råd eller 
styrelser för att säkerställa att de 
personuppgiftsansvariga upprätthåller höga 
standarder när det gäller forskningsetik, 
effektiva metoder för att när som helst dra 
tillbaka eller ändra sitt samtycke, baserat 
på personuppgiftsbiträdenas 
informationsskyldighet enligt förordning 
(EU) 2016/679, samt möjligheter för de 
registrerade att hålla sig underrättade om 
användningen av de data som de 
tillhandahållit. Dessutom vore det önskvärt 
om dataförmedlare skulle ersätta 
datainnehavarna i händelse av att data 
går förlorade, eftersom de registrerade 
har rätt till sådan ersättning till följd av 
förordning (EU) 2016/679.
_____________
1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2020/1828 av den 25 november 2020 
om grupptalan för att skydda 
konsumenters kollektiva intressen och om 
upphävande av direktiv 2009/22/EG (EUT 
L 409, 4.12.2020, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Denna förordning bör inte påverka 
inrättandet, organisationen eller 
funktionssättet för enheter som önskar 
bedriva dataaltruism i enlighet med 
nationell lag. Den bygger på nationella 
lagstiftningskrav för bedrivande av laglig 
verksamhet i en medlemsstat som icke-
vinstdrivande organisation. Enheter som 
uppfyller kraven i denna förordning bör 
kunna använda beteckningen 
”dataaltruismorganisation som är erkänd i 
unionen”.

(37) Denna förordning bör inte påverka 
inrättandet, organisationen eller 
funktionssättet för enheter som önskar 
bedriva dataaltruism i enlighet med 
nationell lag. Den bygger på nationella 
lagstiftningskrav för bedrivande av laglig 
verksamhet i en medlemsstat som icke-
vinstdrivande organisation. Enheter som 
uppfyller kraven i denna förordning bör 
kunna använda beteckningen 
”dataaltruismorganisation som är erkänd i 
unionen”. Enheten bör använda en 
särskild EU-logotyp eller QR-kod som ger 
en länk till det europeiska registret över 
erkända dataaltruismorganisationer, både 
online och offline. Syftet med logotypen 
bör vara att ge unionens 
dataaltruismorganisationer en enhetlig 
visuell identitet och bidra till att öka 
förtroendet hos registrerade och 
rättssubjekt. Logotypen bör utformas och 
visas enligt regler som fastställs i en 
separat genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att genomförandet av 
dataförvaltningsramen ska bli 
framgångsrikt bör en europeisk 
datainnovationsstyrelse inrättas, i form av 
en expertgrupp. Datainnovationsstyrelsen 
bör bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och kommissionen samt 

(40) För att genomförandet av 
dataförvaltningsramen ska bli 
framgångsrikt bör en europeisk 
datainnovationsstyrelse inrättas, i form av 
en expertgrupp. Datainnovationsstyrelsen 
bör bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och kommissionen, EU:s 
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för relevanta dataområden och enskilda 
sektorer (hälsa, jordbruk, transport och 
statistik). Europeiska dataskyddsstyrelsen 
bör inbjudas att utse en företrädare till 
Europeiska datainnovationsstyrelsen.

företrädare för små och medelstora 
företag (SMF) eller en företrädare som 
utsetts av SMF-företrädarnätverket samt 
företrädare för relevanta dataområden och 
företrädare för relevanta byråer och 
behöriga myndigheter inom enskilda 
sektorer (hälsa, jordbruk, transport och 
statistik). Europeiska dataskyddsstyrelsen 
och relevanta standardiseringsorgan bör 
inbjudas att utse en företrädare till 
Europeiska datainnovationsstyrelsen. 
Företrädare för näringslivet, bland annat 
företrädare för nationella, 
gränsöverskridande eller gemensamma 
europeiska dataområden, små och 
medelstora företag, 
forskningsorganisationer, icke-statliga 
organisationer, konsumentorganisationer 
och civilsamhällesorganisationer, bör 
bjudas in att delta i styrelsens möten och i 
dess arbete. Styrelsen bör mötas i olika 
konstellationer beroende på vilka ämnen 
som diskuteras och dess överläggningar 
och handlingar bör offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Datainnovationsstyrelsen bör bistå 
kommissionen i samordningen av 
nationella arbetsmetoder och strategier på 
de områden som omfattas av denna 
förordning och stödjandet av 
sektorsövergripande dataanvändning 
genom iakttagande av principerna i den 
europeiska interoperabilitetsramen (EIF) 
och genom användning av standarder och 
specifikationer (till exempel 
basvokabulären44 och byggstenarna inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa45), 
utan att det påverkar det 

(41) Datainnovationsstyrelsen bör bistå 
kommissionen i samordningen av 
nationella arbetsmetoder och strategier på 
de områden som omfattas av denna 
förordning och stödjandet av 
sektorsövergripande dataanvändning 
genom iakttagande av principerna i den 
europeiska interoperabilitetsramen (EIF) 
och genom användning av standarder och 
specifikationer (till exempel 
basvokabulären44 och byggstenarna inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa45), 
utan att det påverkar det 
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standardiseringsarbete som bedrivs inom 
enskilda sektorer eller områden. Arbetet 
med teknisk standardisering kan innefatta 
fastställandet av prioriteringar för 
utvecklingen av standarder och 
fastställandet och upprätthållandet av ett 
antal tekniska och rättsliga standarder för 
överföring av data mellan två 
behandlingsmiljöer som gör det möjligt att 
organisera dataområden utan att en 
förmedlare behövs. 
Datainnovationsstyrelsen bör samarbeta 
med sektorsorgan, nätverk eller 
expertgrupper och andra 
sektorsövergripande organisationer som 
hanterar vidareutnyttjandet av data. När det 
gäller dataaltruism bör 
datainnovationsstyrelsen bistå 
kommissionen i utarbetandet av formuläret 
för dataaltruism, i samråd med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

standardiseringsarbete som bedrivs inom 
enskilda sektorer eller områden. Arbetet 
med teknisk standardisering bör bygga på 
initiativ från näringslivet och den inre 
marknaden och få bred och stor 
acceptans. Vid fastställandet av tekniska 
standarder för datadelning mellan 
sektorer bör de standarder som gäller 
inom den berörda sektorn ges särskild 
uppmärksamhet för att säkerställa 
enhetliga standarder för 
sektorsövergripande datadelning och 
interoperabilitet och för att undvika att en 
sektor gynnas på bekostnad av en annan. 
Arbetet med teknisk standardisering kan 
dessutom innefatta fastställandet av 
prioriteringar för utvecklingen av 
standarder och fastställandet och 
upprätthållandet av ett antal tekniska och 
rättsliga standarder för överföring av data 
mellan två behandlingsmiljöer som gör det 
möjligt att organisera dataområden utan att 
en förmedlare behövs. 
Datainnovationsstyrelsen bör samarbeta 
med sektorsorgan, nätverk eller 
expertgrupper och andra 
sektorsövergripande organisationer som 
hanterar vidareutnyttjandet av data. När det 
gäller dataaltruism bör 
datainnovationsstyrelsen bistå 
kommissionen i utarbetandet av formuläret 
för dataaltruism, i samråd med Europeiska 
dataskyddsstyrelsen.

__________________ __________________
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.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Kommissionen bör säkerställa 
överensstämmelse mellan denna styrelse 
och andra organ på unionsnivå som 
inrättats genom annan lagstiftning i 
relaterade frågor, särskilt när det gäller 
artificiell intelligens. Därför bör styrelsen, 
utöver de syften som fastställs i denna 
förordning, även ge råd och stöd till 
kommissionen för de syften som fastställs 
i förordning ... [laying down harmonised 
rules on artificial intelligence (Artificial 
Intelligence Act)(2021/0106 (COD))].

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En ram för anmälan av och tillsyn 
över tillhandahållandet av 
datadelningstjänster.

(b) En ram för anmälan av och tillsyn 
över tillhandahållandet av 
dataförmedlingstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Bestämmelserna om inrättandet av 
Europeiska datainnovationsstyrelsen och 
dess uppgifter enligt den här 
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förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning skapar ingen 
rättslig grund för behandlingen av 
personuppgifter och bör inte påverka 
tillämpningen av förordning (EU) 
2016/679 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/58/EG 1a, inbegripet 
tillsynsmyndigheternas befogenheter. Om 
bestämmelserna i denna förordning står i 
strid med unionsrätten om skydd av 
personuppgifter har den senare företräde.

_____________
1a Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas befogenheter när det 
gäller verksamhet som rör allmän 
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säkerhet, försvar och nationell säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) dataförmedlingstjänst: 
tillhandahållande av en kommersiell 
tjänst för utbyte och samkörning av eller 
handel med data, med undantag av
a) molntjänster,
(b) de tjänster som erhåller data från 
datainnehavare, aggregerar, berikar eller 
omvandlar data och licensierar 
användningen av resulterande data till 
dataanvändare, utan att upprätta ett 
direkt förhållande mellan datainnehavare 
och dataanvändare,
(c) de tjänster som är inriktade på 
förmedling av innehåll, särskilt 
upphovsrättsskyddat innehåll,
(d) de tjänster som tillhandahålls av 
plattformar för datautbyte och som 
uteslutande används av en 
datainnehavare för att möjliggöra 
användning av data som de innehar samt 
plattformar som utvecklats i samband med 
föremål och enheter som är anslutna till 
sakernas internet och som har som 
huvudsyfte att säkerställa funktioner hos 
det uppkopplade objektet eller den 
uppkopplade enheten och möjliggöra 
mervärdestjänster.
(e) de tjänster som tillhandahålls av 
”tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation” i den mening som 
avses i punkt 53 i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/65/EU, och
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(f) de tjänster som tillhandahålls av 
”leverantörer av 
kontoinformationstjänster” i den mening 
som avses i punkt 19 i artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) dataförmedlare: en leverantör av 
en dataförmedlingstjänst som genom 
tillhandahållande av tekniska, rättsliga 
och andra tjänster etablerar förbindelser 
mellan ett obestämt antal datainnehavare 
och dataanvändare för utbyte och 
samkörning av eller handel med data,

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) personuppgifter: uppgifter som 
avser en registrerad enligt definitionen i 
artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) samtycke: samtycke enligt 
definitionen i artikel 4.11 i förordning 
(EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) registrerad: en identifierad eller 
identifierbar fysisk person som avses i 
artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) dataanvändare: fysisk eller juridisk 
person som har laglig tillgång till vissa 
personuppgifter eller icke-personuppgifter 
och som har rätt att använda dessa data för 
kommersiella eller icke-kommersiella 
ändamål.

(6) dataanvändare: fysisk eller juridisk 
person som har laglig tillgång till vissa 
personuppgifter eller icke-personuppgifter 
och som har rätt, inbegripet enligt 
förordning (EU) 2016/679 när det gäller 
personuppgifter, att använda dessa data för 
kommersiella eller icke-kommersiella 
ändamål. 

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) datavidareutnyttjare: en fysisk 
eller juridisk person som vidareutnyttjar 
data,

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) datadelning: en datainnehavares 
tillhandahållande av data till en 
dataanvändare för gemensam eller 
individuell användning av dessa delade 
data, baserat på frivilliga avtal, direkt eller 
via en förmedlare.

(7) datautbyte: en datainnehavares 
eller dataförmedlares tillhandahållande av 
data till en dataanvändare för gemensam 
eller individuell användning av dessa 
delade data, baserat på frivilliga avtal, 
direkt eller via en förmedlare, med öppna 
datalicenser eller kommersiella licenser, 
gratis eller mot ersättning, [att tillämpas 
konsekvent i hela texten]

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) datakooperativ: en organisation 
som stöder och ger råd till sina 
medlemmar, som är registrerade eller 
enmansföretag, mikroföretag, små och 
medelstora företag, när de ska fatta 
välgrundade beslut innan de samtycker 
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till databehandling, eller när de ska 
förhandla om villkor för databehandling 
och datadelning.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) dataaltruism: de registrerades 
samtycke till behandling av 
personuppgifter som rör dem, eller tillstånd 
från andra datainnehavare att tillåta 
användning av deras icke-personuppgifter 
utan något krav på ersättning, för 
ändamål av allmänintresse, såsom 
vetenskaplig forskning eller förbättring av 
offentliga tjänster.

(10) dataaltruism: frivillig delning av 
data från datainnehavarnas sida utan 
krav på eller erhållande av ersättning 
genom att ge de registrerades samtycke till 
behandling av personuppgifter som rör 
dem, eller tillstånd från andra 
datainnehavare att tillåta användning av 
deras icke-personuppgifter för ändamål av 
allmänintresse, definierat i enlighet med 
nationell rätt i förekommande fall, såsom 
vetenskaplig forskning eller förbättring av 
offentliga tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) skydd av personuppgifter. (d) skydd av personuppgifter, i den 
mån dessa uppgifter inte omfattas av 
direktiv (EU) 2019/1024.

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Med avvikelse från punkt 1 får en 
exklusiv rättighet beviljas för 
vidareutnyttjande av data som avses i den 
punkten i den mån som det är nödvändigt 
för tillhandahållandet av en tjänst eller en 
produkt av allmänt intresse.

(2) Med avvikelse från punkt 1 får en 
exklusiv rättighet beviljas för 
vidareutnyttjande av data som avses i den 
punkten i den mån som det är nödvändigt 
för tillhandahållandet av en tjänst eller en 
produkt av allmänt intresse som annars 
inte hade varit möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den period som omfattas av den 
exklusiva rättigheten till vidareutnyttjande 
av data får inte överstiga tre år. När ett 
avtal har ingåtts ska avtalets löptid vara 
anpassad till exklusivitetsperioden.

(5) Den period som omfattas av den 
exklusiva rättigheten till vidareutnyttjande 
av data får inte överstiga tolv månader, 
med möjlighet till ytterligare tolv 
månaders förlängning, förutsatt att det 
behöriga organ som avses i artikel 7.1 ger 
sitt godkännande. När ett avtal har ingåtts 
ska avtalets löptid vara anpassad till 
exklusivitetsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Beviljandet av en exklusiv rättighet 
i enlighet med punkterna 2–5, inklusive 

(6) Beviljandet av en exklusiv rättighet 
i enlighet med punkterna 2–5, med en 
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skälen till varför detta beviljande är 
nödvändigt, ska vara transparenta och 
göras allmänt tillgängliga online, oavsett 
ett eventuellt offentliggörande av 
tilldelningen av ett avtal inom ramen för en 
offentlig upphandling eller ett 
koncessionsavtal.

motivering till varför detta beviljande är 
nödvändigt, ska vara transparenta och 
göras allmänt tillgängliga online, oavsett 
ett eventuellt offentliggörande av 
tilldelningen av ett avtal inom ramen för en 
offentlig upphandling eller ett 
koncessionsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Avtal eller andra metoder som 
omfattas av förbudet i punkt 1, som inte 
uppfyller de villkor som anges i punkt 2 
och som ingicks före denna förordnings 
ikraftträdande ska upphöra att gälla när 
avtalet löper ut och i vilket fall senast inom 
tre år från denna förordnings 
ikraftträdande.

(7) Avtal eller andra metoder som 
omfattas av förbudet i punkt 1, som inte 
uppfyller de villkor som anges i punkt 2 
och som ingicks före denna förordnings 
ikraftträdande ska upphöra att gälla när 
avtalet löper ut och i vilket fall senast inom 
två år från denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Offentliga myndigheter som enligt 
nationell lagstiftning är behöriga att bevilja 
eller vägra tillgång till vidareutnyttjandet 
av en eller flera kategorier av data som 
avses i artikel 3.1 ska offentliggöra 
villkoren för att tillåta sådant 
vidareutnyttjande. I utförandet av denna 
uppgift får de bistås av de behöriga organ 
som avses i artikel 7.1.

(1) Offentliga myndigheter som enligt 
nationell lagstiftning är behöriga att bevilja 
eller vägra tillgång till vidareutnyttjandet 
av en eller flera kategorier av data som 
avses i artikel 3.1 ska offentliggöra 
villkoren för att tillåta sådant 
vidareutnyttjande och förfarandet för att 
begära vidareutnyttjandet via den 
gemensamma informationspunkt som 
avses i artikel 8. I utförandet av denna 
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uppgift får de bistås av de behöriga organ 
som avses i artikel 7.1. 

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Villkoren för vidareutnyttjande ska 
vara icke-diskriminerande, proportionerliga 
och objektivt motiverade med hänsyn till 
kategorierna av data, vidareutnyttjandets 
syfte och typerna av data för vilka 
vidareutnyttjande tillåts. Dessa villkor får 
inte användas för att begränsa 
konkurrensen.

(2) Villkoren för vidareutnyttjande ska 
vara transparenta, icke-diskriminerande, 
proportionerliga och objektivt motiverade 
med hänsyn till kategorierna av data, 
vidareutnyttjandets syfte och typerna av 
data för vilka vidareutnyttjande tillåts. 
Dessa villkor får inte användas för att 
begränsa konkurrensen.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Offentliga myndigheter får införa 
en skyldighet till vidareutnyttja av endast 
förbehandlade data om denna 
förbehandling syftar till att anonymisera 
eller pseudonymisera personuppgifter eller 
radera data som innehåller 
affärshemligheter, inbegripet 
företagshemligheter.

(3) Offentliga myndigheter får införa 
en skyldighet till vidareutnyttja av endast 
förbehandlade data om denna 
förbehandling, som utförs av den 
offentliga sektorn själv, syftar till att 
anonymisera eller pseudonymisera 
personuppgifter eller radera data som 
innehåller affärshemligheter, inbegripet 
företagshemligheter eller innehåll som 
skyddas av immateriella rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Offentliga myndigheter ska införa 
villkor som bevarar integriteten för de 
tekniska systemens funktionssätt i den 
säkra behandlingsmiljön. Offentliga 
myndigheter ska kunna verifiera alla 
resultat från den behandling av data som 
görs av vidareutnyttjaren och förbehålla sig 
rätten att förbjuda användningen av resultat 
som innehåller information som hotar 
tredje parters rättigheter och intressen.

(5) Offentliga myndigheter ska införa 
villkor som bevarar integriteten för de 
tekniska systemens funktionssätt i den 
säkra behandlingsmiljön, inbegripet 
mycket höga cybersäkerhetsstandarder. 
Offentliga myndigheter ska kunna verifiera 
alla resultat från den behandling av data 
som görs av vidareutnyttjaren och 
förbehålla sig rätten att förbjuda 
användningen av resultat som innehåller 
information som hotar tredje parters 
rättigheter och intressen.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Vidareutnyttjare som finns i ett 
land utanför unionen, med undantag för 
vetenskapliga inrättningar som arbetar 
utan vinstsyfte, ska utse en rättslig 
företrädare på unionens territorium vid 
tillämpningen av detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 9 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter 
i vilka det intygas att ett tredjelands 
rättsliga, tillsynsmässiga och 
verkställighetsmässiga arrangemang

Kommissionen får anta genomförandeakter 
för att tillåta vidareutnyttjare att överföra 
data till ett tredjeland. Dessa 
genomförandeakter i vilka det ska 
förklaras att ett tredjelands rättsliga, 
tillsynsmässiga och verkställighetsmässiga 
arrangemang

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I de fall då vidareutnyttjaren avser 
att överföra icke-personuppgifter till ett 
tredjeland ska den offentliga myndigheten 
underrätta datainnehavaren om 
överföringen av data till det berörda 
tredjelandet.

(13) I de fall då vidareutnyttjaren avser 
att överföra icke-personuppgifter till ett 
tredjeland ska den offentliga myndigheten 
underrätta datainnehavaren om avsikten att 
överföra data till det berörda tredjelandet 
och syftet med överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avgifterna ska vara icke-
diskriminerande, proportionella och 
objektivt motiverade och får inte begränsa 
konkurrensen.

(2) Avgifterna ska vara transparenta, 
icke-diskriminerande, proportionella och 
objektivt motiverade och får inte begränsa 
konkurrensen.

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) När offentliga myndigheter tar ut 
avgifter ska de vidta åtgärder för att ge 
incitament för vidareutnyttjande av de 
kategorier av data som avses i artikel 3.1 
för icke-kommersiella ändamål och av små 
och medelstora företag i linje med reglerna 
för statligt stöd.

(4) När offentliga myndigheter tar ut 
avgifter ska de vidta åtgärder för att ge 
incitament för vidareutnyttjande av de 
kategorier av data som avses i artikel 3.1 
för icke-kommersiella ändamål, såsom 
vetenskaplig forskning och 
vidareutnyttjande av mikroföretag, små 
och medelstora företag och nystartade 
företag, i linje med reglerna för statligt 
stöd. Det kan inbegripa att tillåta 
vidareutnyttjande till lägre kostnad eller 
ingen kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Offentliga myndigheter får 
upprätta en förteckning över kategorier av 
vidareutnyttjare för vilka data görs 
tillgängliga till en lägre kostnad eller 
kostnadsfritt, vilken ska offentliggöras 
tillsammans med de kriterier som används 
för att upprätta denna förteckning och ha 
som mål att främja ett bredare 
vidareutnyttjande av data som innehas av 
offentliga myndigheter och som avses i 
artikel 3.1 och tillgängligheten för ett 
bredare utbud av vidareutnyttjare, i linje 
med reglerna om statligt stöd och 
konkurrenslagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Vägledning och tekniskt stöd om 
hur man bäst kan strukturera och lagra 
data för att göra dem lättillgängliga, 
särskilt genom gränssnitt för 
tillämpningsprogram, samt arbete för att 
befintliga standarder inom lagstiftning 
och teknik ska användas för att 
säkerställa att data blir interoperabla, 
överförbara och sökbara, med samtidigt 
beaktande av bästa praxis för 
databehandling och dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tekniskt stöd i samband med 
användningen av beprövad teknik för att 
säkerställa databehandling på ett sätt som 
bevarar integriteten för den information 
som finns i de data för vilka 
vidareutnyttjande tillåts, däribland teknik 
för pseudonymisering, anonymisering, 
generalisering, borttagande och 
randomisering av personuppgifter.

(b) Tekniskt stöd i samband med 
användningen av beprövad teknik för att 
säkerställa databehandling på ett sätt som 
bevarar integriteten för den information 
som finns i de data för vilka 
vidareutnyttjande tillåts, däribland teknik 
för pseudonymisering, anonymisering, 
generalisering, borttagande och 
randomisering av personuppgifter och 
radering av kommersiellt känslig 
information, inbegripet affärshemligheter 
eller innehåll som är skyddat av 
immateriella rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bistånd till offentliga myndigheter 
vad gäller tillräckligheten i de åtgärder som 
vidtas av en vidareutnyttjare i enlighet med 
artikel 5.10.

(d) Bistånd till offentliga myndigheter 
vad gäller tillräckligheten i och 
efterlevnaden av de åtgärder som vidtas av 
en vidareutnyttjare i enlighet med artikel 
5.10.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Behöriga organ ska ha tillräcklig 
juridisk och teknisk kapacitet och expertis 
för att kunna följa relevant 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om systemen för tillgång till de 
kategorier av data som avses i artikel 3.1.

(4) Behöriga organ ska ha tillräckliga 
ekonomiska och personella resurser, 
tillräcklig juridisk och teknisk kapacitet 
och expertis för att kunna följa relevant 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning om systemen för tillgång till de 
kategorier av data som avses i artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den gemensamma 
informationspunkten ska erbjuda ett 
elektroniskt offentligt register över övriga 
medlemsstaters gemensamma 
informationspunkter och vara kopplad till 
den gemensamma digitala ingången som 
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inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/17241a. Den 
gemensamma informationspunkten ska 
dessutom erbjuda ett sökbart elektroniskt 
register över data som finns tillgängliga 
hos nationella gemensamma 
informationspunkter samt information om 
hur man begär data via dem.

_____________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1724 av den 
2 oktober 2018 om inrättande av en 
gemensam digital ingång för 
tillhandahållande av information, 
förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring 
av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT 
L 295, 21.11.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ansökningar om vidareutnyttjande 
av de kategorier av data som avses i artikel 
3.1 ska beviljas eller avslås av de behöriga 
offentliga myndigheterna eller de behöriga 
organ som avses i artikel 7.1 inom rimlig 
tid och i vart fall inom två månader från 
dagen för ansökan-

(3) Ansökningar om vidareutnyttjande 
av de kategorier av data som avses i artikel 
3.1 ska beviljas eller avslås av de behöriga 
offentliga myndigheterna eller de behöriga 
organ som avses i artikel 7.1 utan onödigt 
dröjsmål och i vart fall inom två månader 
från dagen för ansökan-

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av datadelningstjänster Dataförmedlingstjänster

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Datakooperativs tjänster, alltså 
tjänster som stöder de registrerade eller 
enmansföretag, mikroföretag eller små 
och medelstora företag som är 
medlemmar i kooperativet eller som 
bemyndigar kooperativet att förhandla om 
villkoren för databehandling innan de 
lämnar sitt samtycke, så att det kan fatta 
välgrundade beslut innan de samtycker 
till databehandling, och som möjliggör 
mekanismer för utbyte av synpunkter om 
de ändamål och villkor för 
databehandlingen som bäst företräder de 
registrerades eller de juridiska 
personernas intressen.

(c) Datakooperativs tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Om den behöriga myndighet som 
avses i artikel 12 har bekräftat att en 
dataförmedlare uppfyller kraven i 
artiklarna 10 och 11 får denna 
dataförmedlare i sin skriftliga och 
muntliga kommunikation beteckna sig 
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som en ”dataförmedlare som är erkänd i 
unionen”.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Dataförmedlarna ska använda en 
särskild EU-logotyp eller QR-kod som ger 
en länk till det register som avses i 
artikel 10.9. Logotypen ska ha som mål att 
ge unionens dataförmedlare en enhetlig 
visuell identitet och bidra till att öka 
förtroendet hos datainnehavare och 
dataanvändare. Logotypen ska utformas 
och visas enligt regler som fastställs i en 
separat genomförandeakt i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 29.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälning av leverantörer av 
datadelningstjänster

Anmälning av dataförmedlare

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Varje leverantör av 
datadelningstjänster som avser att 
tillhandahålla de tjänster som avses i 
artikel 9.1 ska lämna en anmälan till den 
behöriga myndighet som avses i artikel 12.

(1) Varje dataförmedlare som avser att 
tillhandahålla de tjänster som avses i 
artikel 9.1 ska lämna en anmälan till den 
behöriga myndighet för dataförmedlare 
som avses i artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För tillämpningen av denna 
förordning ska en leverantör av 
datadelningstjänster med 
verksamhetsställen i mer än en 
medlemsstat anses omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

(2) För tillämpningen av denna 
förordning ska en dataförmedlare med 
verksamhetsställen i mer än en 
medlemsstat anses omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En leverantör av 
datadelningstjänster som inte är etablerad 
i unionen men som i unionen erbjuder de 
tjänster som avses i artikel 9.1 ska utse en 
rättslig företrädare i en av de 
medlemsstater där dessa tjänster erbjuds. 
Leverantören ska anses omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
rättsliga företrädaren är etablerad.

(3) En dataförmedlare som inte är 
etablerad i unionen men som i unionen 
erbjuder de tjänster som avses i artikel 9.1 
ska utse en rättslig företrädare i en av de 
medlemsstater där dessa tjänster erbjuds. 
Leverantören ska anses omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
rättsliga företrädaren är etablerad.
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Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En beskrivning av den tjänst som 
leverantören avser att tillhandahålla.

(f) En beskrivning av den tjänst som 
leverantören avser att tillhandahålla och av 
hur villkoren i artikel 11 uppfyllts.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) De medlemsstater där leverantören 
avser att tillhandahålla tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den behöriga myndigheten ska 
vidarebefordra varje anmälan till de 
nationella behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten på elektronisk väg och utan 
dröjsmål.

(8) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare ska vidarebefordra varje 
anmälan till de nationella behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten på 
elektronisk väg och utan dröjsmål.

Or. en
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den behöriga myndigheten ska 
underrätta kommissionen om varje 
anmälan. Kommissionen ska föra ett 
register över leverantörer av 
datadelningstjänster.

(9) Den behöriga myndigheten ska 
underrätta kommissionen om varje 
anmälan. Kommissionen ska föra ett 
offentligt register över alla dataförmedlare 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Den behöriga myndigheten får ta ut 
avgifter. Sådana avgifter ska vara 
proportionella och objektiva och baseras på 
de administrativa kostnaderna för de 
behöriga myndigheternas övervakning av 
efterlevnaden och andra 
marknadskontrollåtgärder avseende 
anmälningar av datadelningstjänster.

(10) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare får ta ut avgifter. Sådana 
avgifter ska vara transparenta, 
proportionella och objektiva och baseras på 
de administrativa kostnaderna för de 
behöriga myndigheternas övervakning av 
efterlevnaden och andra 
marknadskontrollåtgärder avseende 
anmälningar av datadelningstjänster. Den 
behöriga myndigheten för dataförmedlare 
får besluta att nedsatta avgifter eller inga 
avgifter alls ska tas ut av mikroföretag, 
små och medelstora företag och 
nystartade företag.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När en leverantör av 
datadelningstjänster upphör med sin 
verksamhet ska den inom 15 dagar 
underrätta den berörda behöriga myndighet 
som fastställts i enlighet med punkterna 1, 
2 och 3. Den behöriga myndigheten ska 
utan dröjsmål och på elektronisk väg 
vidarebefordra varje sådan underrättelse till 
de nationella behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och till kommissionen,

(11) När en dataförmedlare upphör med 
sin verksamhet ska den inom 15 dagar 
underrätta den berörda behöriga myndighet 
för dataförmedlare som fastställts i 
enlighet med punkterna 1, 2 och 3. Den 
behöriga myndigheten ska utan dröjsmål 
och på elektronisk väg vidarebefordra varje 
sådan underrättelse till de nationella 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och till kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för tillhandahållande av 
datadelningstjänster

Villkor för tillhandahållande av 
dataförmedlingstjänster

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållandet av de 
datadelningstjänster som avses i 
artikel 9.1 ska omfattas av följande villkor:

Tillhandahållandet av de 
dataförmedlingstjänster som avses i 
artikel 9.1 ska omfattas av följande villkor:

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Leverantören får inte använda de 
data för vilka tjänsten tillhandahålls för 
andra ändamål än att ställa dem till 
dataanvändarnas förfogande, och 
datadelningstjänsterna ska förläggas till 
en separat rättslig enhet.

(1) Dataförmedlaren ska använda de 
data för vilka tjänsten tillhandahålls endast 
i samband med tillhandahållande av de 
tjänster som avses i artikel 9.1, och dessa 
dataförmedlingstjänster ska förläggas till 
en separat rättslig enhet.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De metadata som samlas in genom 
tillhandahållandet av datadelningstjänsten 
får endast användas för utvecklingen av 
denna tjänst.

(2) De metadata som samlas in genom 
tillhandahållandet av 
dataförmedlingstjänsten får endast 
användas för utvecklingen av denna tjänst, 
och bör på begäran göras tillgängliga för 
datainnehavarna.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Leverantören ska säkerställa att 
förfarandet för tillgång till dess tjänster är 
rättvisa, transparenta och icke-
diskriminerande för både datainnehavare 
och dataanvändare, även när det gäller 
prissättning.

(3) Dataförmedlaren ska säkerställa att 
förfarandet för tillgång till dess tjänster är 
rättvisa, transparenta och icke-
diskriminerande för både datainnehavare 
och dataanvändare, även när det gäller 
prissättning och villkor för 
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tillhandahållande av tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Leverantören ska främja ett utbyte 
av data i det format som den erhåller dessa 
data från datainnehavaren och ska endast 
konvertera data till särskilda format för att 
öka interoperabiliteten inom och mellan 
sektorer, eller om datainnehavaren så begär 
eller detta föreskrivs i unionslagstiftningen, 
eller för att säkerställa harmonisering med 
internationella eller europeiska 
datastandarder.

(4) Dataförmedlaren ska främja ett 
utbyte av data i det format som den erhåller 
dessa data från datainnehavaren och ska 
endast konvertera data till särskilda format 
för att öka interoperabiliteten inom och 
mellan sektorer, eller om datainnehavaren 
så begär eller detta föreskrivs i 
unionslagstiftningen, eller för att 
säkerställa harmonisering med 
internationella eller europeiska 
datastandarder.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Dataförmedlaren får erbjuda dels 
ytterligare särskilda tjänster som främjar 
utbytet av data, dels verktyg som kan 
analysera, aggregera, kvalitetsförbättra 
eller konvertera data för datainnehavares 
eller dataanvändares räkning. Dessa 
verktyg får endast användas på uttrycklig 
begäran eller efter godkännande av 
datainnehavaren, och tredjepartsverktyg 
som erbjuds i detta sammanhang får inte 
använda data för andra ändamål än de 
som begärts eller godkänts av 
datainnehavaren.
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Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Leverantören ska ha infört 
förfaranden för att förhindra bedrägerier 
eller otillbörliga metoder i samband med 
tillgång till data för parter som önskar 
sådan tillgång via deras tjänster.

(5) Dataförmedlaren ska ha infört 
förfaranden för att övervaka och förhindra 
bedrägerier eller otillbörliga metoder i 
samband med tillgång till data för parter 
som önskar sådan tillgång via deras 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Leverantören ska säkerställa en 
rimlig kontinuitet i tillhandahållandet av 
sina tjänster och ska, när det gäller tjänster 
som säkerställer lagring av data, ha 
tillräckliga garantier på plats för att säkra 
att datainnehavarna och dataanvändarna 
erhåller tillgång till sina data vid insolvens.

(6) Dataförmedlaren ska säkerställa en 
rimlig kontinuitet i tillhandahållandet av 
sina tjänster och ska, när det gäller tjänster 
som säkerställer lagring av data, ha 
tillräckliga och effektiva garantier på plats 
för att säkra att datainnehavarna och 
dataanvändarna erhåller tillgång till och 
kan hämta sina data vid insolvens för 
leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Leverantören ska vidta tillräckliga 
tekniska, rättsliga och organisatoriska 
åtgärder för att förhindra sådan överföring 
av eller tillgång till icke-personuppgifter 
som strider mot unionslagstiftningen.

(7) Dataförmedlaren ska vidta 
tillräckliga tekniska, rättsliga och 
organisatoriska åtgärder för att förhindra 
sådan överföring av eller tillgång till icke-
personuppgifter som strider mot 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Leverantören ska vidta åtgärder för 
att säkerställa en hög säkerhetsnivå för 
lagringen och överföringen av icke-
personuppgifter.

(8) Dataförmedlaren ska vidta åtgärder 
för att säkerställa en hög säkerhetsnivå, 
inklusive cybersäkerhetsstandarder, för 
lagringen och överföringen av icke-
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Leverantören ska införa 
förfaranden för att säkerställa att unionens 
konkurrensregler och nationella 
konkurrensregler följs.

(9) Dataförmedlaren ska införa 
förfaranden för att säkerställa att 
unionsrätten och nationell rätt följs, 
också regler om dataskydd och 
konkurrensregler.

Or. en



PA\1229295SV.docx 57/87 PE691.362v01-00

SV

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Leverantören som erbjuder tjänster 
åt de registrerade ska handla i deras bästa 
intresse när den främjar deras utövande av 
sina rättigheter, i synnerhet genom att ge 
de registrerade råd om potentiella 
dataanvändningar och de standardvillkor 
som är förbundna med sådan användning.

(10) Dataförmedlaren som erbjuder 
tjänster åt de registrerade ska handla i deras 
bästa intresse när den främjar deras 
utövande av sina rättigheter, i synnerhet 
genom att ge de registrerade råd om 
potentiella dataanvändningar och de 
standardvillkor som är förbundna med 
sådan användning.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) När en leverantör tillhandahåller 
verktyg för att erhålla de registrerades 
samtycke eller erhålla tillstånd att behandla 
data som tillhandhålls av juridiska 
personer ska den ange inom vilken 
jurisdiktion eller vilka jurisdiktioner som 
dataanvändningen är avsedd att äga rum.

(11) När en dataförmedlare 
tillhandahåller verktyg för att erhålla de 
registrerades samtycke eller erhålla 
tillstånd att behandla data som 
tillhandahålls av datainnehavare ska den 
ange inom vilken jurisdiktion eller vilka 
jurisdiktioner utanför unionen som 
dataanvändningen är avsedd att äga rum 
och tillhandahålla de registrerade och 
datainnehavarna verktyg så att de när 
som helst kan återkalla samtycke till 
respektive tillstånd att behandla data.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter för dataförmedlare

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Varje medlemsstat ska inom sitt 
territorium utse en eller flera myndigheter 
som är behöriga att utföra uppgifter i 
samband med anmälningsramen och ska 
meddela kommissionen vilka myndigheter 
som utsetts senast den [tillämpningsdagen 
för denna förordning]. Den ska även 
meddela kommissionen alla eventuella 
senare ändringar.

(1) Varje medlemsstat ska inom sitt 
territorium utse en eller flera myndigheter 
som är behöriga att utföra uppgifter i 
samband med anmälningsramen för 
dataförmedlare och ska meddela 
kommissionen vilka myndigheter som 
utsetts senast den [tillämpningsdagen för 
denna förordning]. Den ska även meddela 
kommissionen alla eventuella senare 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De utsedda behöriga myndigheterna 
ska uppfylla kraven i artikel 23.

(2) De utsedda behöriga myndigheterna 
för dataförmedlare ska uppfylla kraven i 
artikel 23.

Or. en
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De utsedda behöriga 
myndigheterna, dataskyddsmyndigheterna, 
de nationella konkurrensmyndigheterna, de 
myndigheter som ansvarar för 
cybersäkerhet och andra relevanta 
sektorsmyndigheter ska utbyta den 
information som behövs för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter i förhållande 
till leverantörerna av 
datadelningstjänster.

(3) De utsedda behöriga 
myndigheternas befogenheter påverkar 
inte befogenheterna för 
dataskyddsmyndigheterna, de nationella 
konkurrensmyndigheterna, de myndigheter 
som ansvarar för cybersäkerhet och andra 
relevanta sektorsmyndigheter. Sistnämnda 
myndigheter ska utbyta den information 
som behövs för att de ska kunna utföra sina 
uppgifter och samarbeta för att verkställa 
bestämmelserna i denna förordning med 
avseende på dataförmedlare. Framför allt 
gäller att den behöriga myndigheten, i 
alla frågor som kräver en bedömning av 
efterlevnaden av 
förordning (EU) 2016/679, först ska 
utverka ett yttrande eller beslut av den 
behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i 
enlighet med den förordningen och följa 
det yttrandet eller beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den behöriga myndigheten ska 
övervaka och utöva tillsyn över 
efterlevnaden av detta kapitel.

(1) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare ska övervaka och utöva 
tillsyn över efterlevnaden av detta kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den behöriga myndigheten ska ha 
befogenhet att från leverantörer av 
datadelningstjänster begära all 
information som är nödvändig för att 
kontrollera uppfyllandet av de krav som 
fastställs i artiklarna 10 och 11. Varje 
begäran om information ska stå i 
proportion till uppgiftens utförande och 
innehålla en motivering.

(2) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare ska ha befogenhet att från 
dataförmedlare eller deras rättsliga 
företrädare begära all information som är 
nödvändig för att kontrollera uppfyllandet 
av de krav som fastställs i detta kapitel. 
Varje begäran om information ska stå i 
proportion till uppgiftens utförande och 
innehålla en motivering.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I de fall då den behöriga 
myndigheten finner att en leverantör av 
datadelningstjänster inte uppfyller ett eller 
flera av kraven i artiklarna 10 eller 11 ska 
den meddela leverantören dessa 
iakttagelser och ge denne möjlighet att 
yttra sig, inom en rimlig tidsfrist.

(3) I de fall då den behöriga 
myndigheten för dataförmedlare finner att 
en dataförmedlare inte uppfyller ett eller 
flera av kraven i artiklarna 10 eller 11 ska 
den meddela dataförmedlaren dessa 
iakttagelser och utan onödigt dröjsmål ge 
denne möjlighet att yttra sig.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den behöriga myndigheten ska ha 
befogenhet att kräva att den överträdelse 

(4) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare ska ha befogenhet att 
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som avses i punkt 3 upphör, antingen 
omedelbart eller inom en rimlig tidsperiod, 
och ska vidta ändamålsenliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden. I detta hänseende ska den 
behöriga myndigheten, när så är lämpligt, 
kunna

kräva att den överträdelse som avses i 
punkt 3 upphör, antingen omedelbart eller 
inom en rimlig tidsperiod, och ska vidta 
ändamålsenliga, proportionella och 
effektiva åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden. I detta hänseende ska den 
behöriga myndigheten, när så är lämpligt, 
kunna

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ålägga avskräckande ekonomiska 
sanktioner, som får inbegripa löpande viten 
med retroaktiv verkan, och

(a) ålägga avskräckande ekonomiska 
sanktioner, som får inbegripa löpande viten 
och sanktioner med retroaktiv verkan, och

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kräva att tillhandahållandet av 
datadelningstjänsten upphör eller skjuts 
upp.

(b) kräva att tillhandahållandet av 
dataförmedlingstjänsten upphör eller 
skjuts upp samt att kommissionen 
avlägsnar dataförmedlaren från registret 
över dataförmedlare, efter att den utfärdat 
föreläggande om att tjänsten ska upphöra.

Or. en



PE691.362v01-00 62/87 PA\1229295SV.docx

SV

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den behöriga myndigheten ska utan 
dröjsmål meddela de åtgärder som vidtas i 
enlighet med punkt 4 samt de skäl som de 
baseras på till den berörda enheten och ska 
fastställa en rimlig tidsperiod för enhetens 
uppfyllande av kraven.

(5) Den behöriga myndigheten för 
dataförmedlare ska utan dröjsmål meddela 
de åtgärder som vidtas i enlighet med 
punkt 4 samt de skäl som de baseras på till 
den berörda enheten och ska fastställa en 
rimlig tidsperiod, som aldrig får överstiga 
30 dagar, för enhetens uppfyllande av 
kraven.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om en leverantör av 
datadelningstjänster har sitt huvudsakliga 
verksamhetsställe eller sin rättsliga 
företrädare i en medlemsstat, men 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater, ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det 
huvudsakliga verksamhetsstället är belägen 
eller där den rättsliga företrädaren är 
lokaliserad och de behöriga myndigheterna 
i dessa andra medlemsstater samarbeta och 
bistå varandra. Detta bistånd och samarbete 
får omfatta informationsutbyte mellan de 
berörda behöriga myndigheterna och 
begäranden om att de tillsynsåtgärder som 
avses denna artikel ska vidtas.

(6) Om en dataförmedlare har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe eller sin 
rättsliga företrädare i en medlemsstat, men 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater, ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det 
huvudsakliga verksamhetsstället är belägen 
eller där den rättsliga företrädaren är 
lokaliserad och de behöriga myndigheterna 
i dessa andra medlemsstater samarbeta och 
bistå varandra. Detta bistånd och samarbete 
ska omfatta bland annat, men inte bara, 
informationsutbyte mellan de berörda 
behöriga myndigheterna och motiverade 
begäranden om att de tillsynsåtgärder som 
avses denna artikel ska vidtas.

Or. en
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Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kapitel ska inte tillämpas på icke-
vinstdrivande enheter vars verksamhet 
endast går ut på att samla in data för 
ändamål av allmänt intresse som 
tillhandahålls av fysiska eller juridiska 
personer baserat på dataaltruism.

Detta kapitel ska inte tillämpas på:

(a) offentliga myndigheter som 
erbjuder datadelningsmöjligheter på icke-
kommersiell basis,
(b) icke-vinstdrivande enheter vars 
verksamhet endast går ut på att samla in 
data för ändamål av allmänt intresse som 
tillhandahålls av fysiska eller juridiska 
personer baserat på dataaltruism.

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Varje behörig myndighet som utses 
i enlighet med artikel 20 ska föra ett 
register över erkända 
dataaltruismorganisationer.

(1) Varje myndighet som är behörig 
för att registrera 
dataaltruismorganisationer och som utses 
i enlighet med artikel 20 ska föra ett 
offentligt register över erkända 
dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen ska hålla ett 
unionsregister över erkända 
dataaltruismorganisationer.

(2) Kommissionen ska upprätthålla ett 
offentligt unionsregister över erkända 
dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) En enhet som är registrerad i 
registret i enlighet med artikel 16 får 
beteckna sig som ”dataaltruismorganisation 
som är erkänd i unionen” i sin skriftliga 
och muntliga kommunikation.

(3) En enhet som är registrerad i 
registret i enlighet med artikel 16 får 
beteckna sig som ”dataaltruismorganisation 
som är erkänd i unionen” i sin skriftliga 
och muntliga kommunikation. Enheten ska 
använda en särskild EU-logotyp eller QR-
kod som länk till det europeiska registret 
över erkända dataaltruismorganisationer, 
både online och offline. Logotypen ska ha 
som mål att ge unionens 
dataaltruismorganisationer en enhetlig 
visuell identitet och bidra till att öka 
förtroendet hos de registrerade och hos 
rättssubjekt. Logotypen ska utformas och 
visas enligt regler som fastställs i en 
separat genomförandeakt i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 29.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna ska fastställa 
nationella strategier för dataaltruism och 
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införa organisatoriska eller tekniska 
arrangemang för underlättande av 
dataaltruism. Dessa nationella strategier 
ska framför allt stödja de registrerade 
med att på frivillig väg få personuppgifter 
som berör dem och innehas av offentliga 
myndigheter att bli tillgängliga för 
dataaltruism.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Europeiska 
datainnovationsstyrelsen ska rådgiva och 
bistå vid utvecklingen av en konsekvent 
praxis i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registrering Registrering av erkända 
dataaltruismorganisationer

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Enhetens huvudsakliga 
inkomstkällor.

(d) Enhetens inkomstkällor.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) När enheten har lämnat all 
nödvändig information i enlighet med 
punkt 4, och den behöriga myndigheten 
anser att enheten uppfyller kraven i artikel 
16, ska den registrera enheten i registret 
över erkända dataaltruismorganisationer 
inom tolv veckor från dagen för ansökan. 
Registreringen ska gälla i alla 
medlemsstater. Alla registreringar ska 
meddelas kommissionen, för införande i 
unionens register över erkända 
dataaltruismorganisationer.

(5) När enheten har lämnat all 
nödvändig information i enlighet med 
punkt 4, och den behöriga myndigheten för 
registrering av 
dataaltruismorganisationer anser att 
enheten uppfyller kraven i artikel 16, ska 
den registrera enheten i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer inom 
tolv veckor från dagen för ansökan. 
Registreringen ska gälla i alla 
medlemsstater. Alla registreringar ska 
meddelas kommissionen, för införande i 
unionens register över erkända 
dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De uppgifter som avses i punkt 4 a, 
b, f, g och h ska offentliggöras i det 
nationella registret över erkända 
dataaltruismorganisationer.

(6) De uppgifter som avses i punkt 4 a, 
b, f, g och h ska offentliggöras i både det 
nationella offentliga registret och det 
offentliga unionsregistret över erkända 
dataaltruismorganisationer.
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Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enheter som är registrerade i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer ska meddela 
den behöriga myndigheten alla ändringar 
av de uppgifter som tillhandahållits i 
enlighet med punkt 4 inom 14 
kalenderdagar från den dag då ändringen 
sker.

(7) Enheter som är registrerade i det 
offentliga registret över erkända 
dataaltruismorganisationer ska anmäla till 
den behöriga myndigheten för registrering 
av dataaltruismorganisationer alla 
ändringar av de uppgifter som 
tillhandahållits i enlighet med punkt 4 
inom 14 kalenderdagar från den dag då 
ändringen sker. Den behöriga 
myndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta kommissionen på elektronisk 
väg om varje sådan anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fysiska eller juridiska personer 
som getts möjlighet att behandla data som 
innehas av den enheten,

(a) alla fysiska eller juridiska personer 
som getts möjlighet att behandla data som 
innehas av den enheten, och deras 
kontaktuppgifter,

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Varje enhet som registreras i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer ska utarbeta och 
till den behöriga nationella myndigheten 
sända en årlig verksamhetsrapport som ska 
innehålla minst följande:

(2) Varje enhet som registreras i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer ska utarbeta och 
till den behöriga nationella myndigheten 
för registrering av 
dataaltruismorganisationer sända en årlig 
verksamhetsrapport som ska innehålla 
minst följande:

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) En enhet som registrerats i registret 
över erkända dataaltruismorganisationer 
ska underrätta datainnehavarna

(1) En enhet som registrerats i registret 
över erkända dataaltruismorganisationer 
ska på ett klart och begripligt sätt 
underrätta datainnehavarna innan deras 
uppgifter behandlas

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om de ändamål av allmänt intresse 
för vilka den tillåter att deras data 
behandlas av dataanvändare, på ett 
lättbegripligt sätt, och

(a) om de ändamål av allmänt intresse 
för vilka den tillåter att deras data 
behandlas av dataanvändare, och

Or. en
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om eventuell behandling utanför 
unionen.

(b) om eventuell behandling av deras 
data genom försorg av en dataanvändare 
utanför unionen, också om lokaliseringen 
av behandlingen och för vilka ändamål 
den tillåts.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enheten ska också säkerställa att 
samtycke från registrerade eller tillstånd 
att behandla data som gjorts tillgängliga 
av rättssubjekt enkelt och på ett 
användarvänligt sätt när som helst kan 
dras tillbaka av den registrerade eller 
rättssubjekten.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Enheten ska vidta åtgärder för att 
säkerställa en hög säkerhetsnivå, 
inklusive cybersäkerhetsstandarder, för 
lagringen och överföringen av icke-
personuppgifter som den insamlat baserat 
på dataaltruism.
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Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När en enhet som registrerats i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer tillhandahåller 
verktyg för att erhålla de registrerades 
samtycke eller erhålla tillstånd att behandla 
data som tillhandhålls av juridiska 
personer, ska den ange inom vilken 
jurisdiktion eller vilka jurisdiktioner som 
dataanvändningen är avsedd att äga rum.

(3) När en enhet som registrerats i det 
offentliga registret över erkända 
dataaltruismorganisationer tillhandahåller 
verktyg för att erhålla de registrerades 
samtycke eller erhålla tillstånd att behandla 
data som tillhandhålls av juridiska 
personer, ska den ange inom vilken 
jurisdiktion eller vilka jurisdiktioner 
utanför unionen som dataanvändningen är 
avsedd att äga rum.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter för registrering Behöriga myndigheter för registreringen 
av dataaltruismorganisationer

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera behöriga myndigheter som ansvarar 
för registreringen av erkända 

(1) Varje medlemsstat ska utse en eller 
flera behöriga myndigheter som ansvarar 
för registreringen av erkända 
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dataaltruismorganisationer och för 
övervakningen av att kraven i detta kapitel 
uppfylls. De utsedda behöriga 
myndigheterna ska uppfylla kraven i artikel 
23.

dataaltruismorganisationer och för 
övervakningen av att kraven i detta kapitel 
uppfylls. De utsedda behöriga 
myndigheterna för registreringen av 
dataaltruismorganisationer ska uppfylla 
kraven i artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den behöriga myndigheten ska 
utföra sina uppgifter i samarbete med 
dataskyddsmyndigheten, när dessa 
uppgifter rör behandlingen av 
personuppgifter, och med relevanta 
sektorsorgan i samma medlemsstat. I alla 
frågor som rör en bedömning av 
efterlevnaden av förordning (EU) 2016/679 
ska den behöriga myndigheten först 
efterfråga ett yttrande eller beslut av den 
behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i 
enlighet med den förordningen och följa 
det yttrandet eller beslutet.

(3) Den behöriga myndigheten för 
registreringen av 
dataaltruismorganisationer ska utföra sina 
uppgifter i samarbete med 
dataskyddsmyndigheten, när dessa 
uppgifter rör behandlingen av 
personuppgifter, och med relevanta 
sektorsorgan i samma medlemsstat. I alla 
frågor som rör en bedömning av 
efterlevnaden av förordning (EU) 2016/679 
ska den behöriga myndigheten först 
efterfråga ett yttrande eller beslut av den 
behöriga tillsynsmyndighet som inrättats i 
enlighet med den förordningen och följa 
det yttrandet eller beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den behöriga myndigheten ska 
övervaka och utöva tillsyn över att de 
enheter som registreras i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer 

(1) Den behöriga myndigheten ska 
övervaka och utöva tillsyn över att de 
enheter som registreras i det offentliga 
registret över erkända 
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uppfyller de villkor som fastställs i detta 
kapitel.

dataaltruismorganisationer uppfyller de 
villkor som fastställs i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I de fall då den behöriga 
myndigheten finner att en enhet inte 
uppfyller ett eller flera av kraven i detta 
kapitel ska den meddela enheten dessa 
iakttagelser och ge den möjlighet att yttra 
sig, inom en rimlig tidsfrist.

(3) I de fall då den behöriga 
myndigheten finner att en enhet inte 
uppfyller ett eller flera av kraven i detta 
kapitel ska den utan onödigt dröjsmål 
meddela enheten dessa iakttagelser och ge 
den möjlighet att yttra sig, inom 30 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den behöriga myndigheten ska ha 
befogenhet att kräva att den överträdelse 
som avses i punkt 3 upphör, antingen 
omedelbart eller inom en rimlig tidsperiod, 
och ska vidta ändamålsenliga och 
proportionella åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden.

(4) Den behöriga myndigheten ska ha 
befogenhet att kräva att den överträdelse 
som avses i punkt 3 upphör, antingen 
omedelbart eller inom en rimlig tidsperiod, 
och ska vidta ändamålsenliga, 
proportionella och effektiva åtgärder för att 
säkerställa efterlevnaden.

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) avlägsnas från registret över 
erkända dataaltruismorganisationer.

(b) avlägsnas från nationella register 
och unionsregister över erkända 
dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Om en enhet som finns med i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe eller sin 
rättsliga företrädare i en medlemsstat, men 
är aktiv i andra medlemsstater, ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där det huvudsakliga verksamhetsstället är 
beläget eller där den rättsliga företrädaren 
är lokaliserad och de behöriga 
myndigheterna i dessa andra medlemsstater 
samarbeta och bistå varandra efter behov. 
Detta bistånd och samarbete får omfatta 
informationsutbyte mellan de berörda 
behöriga myndigheterna och begäranden 
om att de tillsynsåtgärder som avses denna 
artikel ska vidtas.

(6) Om en enhet som finns med i 
registret över erkända 
dataaltruismorganisationer har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe eller sin 
rättsliga företrädare i en medlemsstat, men 
är aktiv i andra medlemsstater, ska den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där det huvudsakliga verksamhetsstället är 
beläget eller där den rättsliga företrädaren 
är lokaliserad och de behöriga 
myndigheterna i dessa andra medlemsstater 
samarbeta och bistå varandra efter behov. 
Detta bistånd och samarbete ska omfatta 
bland annat, men inte bara, 
informationsutbyte mellan de berörda 
behöriga myndigheterna och motiverade 
begäranden om att de tillsynsåtgärder som 
avses denna artikel ska vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att främja insamling av data (1) För att främja insamling av data 
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baserat på dataaltruism får kommissionen 
anta genomförandeakter om utarbetande av 
ett europeiskt formulär för samtycke till 
dataaltruism. Detta formulär ska göra det 
möjligt att erhålla samtycke i alla 
medlemsstater och i ett enhetligt format. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 29.2.

baserat på dataaltruism får kommissionen 
anta genomförandeakter om utarbetande av 
ett europeiskt formulär för samtycke till 
dataaltruism, efter samråd med 
Europeiska dataskyddsstyrelsen. Detta 
formulär ska göra det möjligt att erhålla 
samtycke i alla medlemsstater och i ett 
enhetligt format. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 29.2.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De behöriga myndigheter som utses 
i enlighet med artiklarna 12 och 20 ska 
vara juridiskt åtskilda från, och funktionellt 
oberoende av, alla leverantörer av 
datadelningstjänster eller enheter som 
finns i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer.

(1) De behöriga myndigheter som utses 
i enlighet med artiklarna 12 och 20 ska 
vara juridiskt åtskilda från, och funktionellt 
oberoende av, alla dataförmedlare eller 
enheter som finns i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer. Funktionerna 
för de behöriga myndigheter som utses i 
enlighet med artiklarna 12 och 20 får 
utföras av samma enhet. Medlemsstaterna 
ska antingen få inrätta en eller flera nya 
enheter eller anlita enheter som redan 
finns.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De behöriga myndigheterna ska ha 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
personalresurser till sitt förfogande för att 

(5) De behöriga myndigheterna ska ha 
tillräckliga ekonomiska resurser och 
personalresurser och teknisk och juridisk 
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utföra de uppgifter som de anförtrotts, 
inbegripet de nödvändiga tekniska 
kunskaperna och resurserna.

sakkunskap till sitt förfogande för att 
utföra de uppgifter som de anförtrotts, 
inbegripet de nödvändiga tekniska 
kunskaperna och resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat ska, på motiverad begäran, 
förse kommissionen och behöriga 
myndigheter från andra medlemsstater med 
den information som dessa behöver för att 
utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning. Om den nationella behöriga 
myndigheten anser att den begärda 
informationen är konfidentiell i enlighet 
med unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser om affärshemlighet och 
tystnadsplikt, ska kommissionen och de 
berörda behöriga myndigheterna 
säkerställa denna konfidentialitet.

(6) De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat ska, på motiverad begäran 
och utan onödigt dröjsmål förse 
kommissionen och behöriga myndigheter 
från andra medlemsstater med den 
information som dessa behöver för att 
utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning. Om den nationella behöriga 
myndigheten anser att den begärda 
informationen är konfidentiell i enlighet 
med unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser om affärshemlighet och 
tystnadsplikt, ska kommissionen och de 
berörda behöriga myndigheterna 
säkerställa denna konfidentialitet.

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fysiska och juridiska personer ska 
ha rätt att till den berörda nationella 
behöriga myndigheter inkomma med 
klagomål mot en leverantör av 
datadelningstjänster eller en enhet som är 
registrerad i registret över erkända 

(1) Fysiska och juridiska personer ska 
ha rätt att till den berörda nationella 
behöriga myndigheten inkomma med 
klagomål mot en dataförmedlare eller en 
enhet som är registrerad i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer om vad 
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dataaltruismorganisationer. som helst med anknytning till denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Myndigheten till vilket klagomålet 
har lämnats in ska underrätta den klagande 
om hur förfarandet fortskrider och vilket 
beslut som fattats, och ska informera den 
klagande om rätten till effektiva rättsmedel 
enligt artikel 25.

(2) Myndigheten till vilken klagomålet 
har lämnats in ska, i god tid och på ett 
klart och tydligt sätt, underrätta den 
klagande dels om hur förfarandet 
fortskrider och vilket beslut som fattats, 
dels om rätten till effektiva rättsmedel 
enligt artikel 25.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) beslut av de behöriga myndigheter 
som avses i artiklarna 13, 17 och 21 som 
fattats i samband med hantering, 
övervakning och kontroll av efterlevnaden 
av anmälningsordningen för leverantörer 
av datadelningstjänster och övervakningen 
av enheter som registrerats i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer.

(b) beslut av de behöriga myndigheter 
som avses i artiklarna 13, 17 och 21 som 
fattats i samband med hantering, 
övervakning och kontroll av efterlevnaden 
av anmälningsordningen för 
dataförmedlare och övervakningen av 
enheter som registrerats i registret över 
erkända dataaltruismorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Rättigheterna enligt 
direktiv (EU) 2020/1828 ska gälla om 
denna förordning överträds.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen ska inrätta en 
europeisk datainnovationsstyrelse 
(styrelsen) i form av en expertgrupp som 
består av företrädare för de behöriga 
myndigheterna i alla medlemsstater, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
kommissionen, berörda dataområden och 
andra företrädare för behöriga myndigheter 
inom enskilda sektorer.

(1) Kommissionen ska inrätta en 
europeisk datainnovationsstyrelse 
(styrelsen) i form av en expertgrupp som 
består av företrädare för de behöriga 
myndigheterna i alla medlemsstater, 
Europeiska dataskyddsstyrelsen, 
kommissionen, berörda dataområden, EU:s 
företrädare för små och medelstora 
företag (SMF) eller en företrädare som 
utsetts av SMF-företrädarnätverket, jämte 
andra företrädare för relevanta organ och 
behöriga myndigheter inom enskilda 
sektorer, samt 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Intressenter och berörda tredje (2) Intressenter och berörda tredje 
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parter får bjudas in att delta i styrelsens 
möten och delta i dess arbete.

parter, såsom relevanta företrädare för 
näringslivet, även företrädare för 
nationella, gränsöverskridande eller 
gemensamma europeiska dataområden, 
små och medelstora företag, 
forskningsorganisationer, icke-statliga 
organisationer, konsumentorganisationer 
och civilsamhällesorganisationer, ska 
bjudas in att delta i styrelsens möten och 
delta i dess arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen ska vara ordförande 
vid styrelsens sammanträden.

(3) Kommissionen ska vara ordförande 
vid styrelsens sammanträden, som kan 
hållas i olika sammansättning, beroende 
på vad som ska diskuteras.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Styrelsens överläggningar och 
handlingar ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken



PA\1229295SV.docx 79/87 PE691.362v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsens uppgifter Europeiska datainnovationsstyrelsens 
uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska ha följande uppgifter: 1. Europeiska 
datainnovationsstyrelsen ska ha följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Att rådgiva medlemsstaterna och 
kommissionen om behovet av att fastställa 
harmoniserade villkor som möjliggör 
vidareutnyttjande av uppgifter av det slag 
som avses i artikel 3.1 och som innehas av 
offentliga myndigheter överallt på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att rådgiva och bistå kommissionen 
vid utarbetandet av en konsekvent praxis 
för de behöriga myndigheterna vad gäller 
tillämpningen av krav för leverantörer av 
datadelningstjänster.

(b) Att rådgiva och bistå kommissionen 
vid utarbetandet av en konsekvent praxis 
för de behöriga myndigheterna vad gäller 
tillämpningen av krav för dataförmedlare 
och för dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att rådgiva och bistå 
kommissionen vid utarbetandet av 
konsekventa riktlinjer för användning av 
integritetsfrämjande teknik såsom 
anonymisering, pseudonymisering, 
differentierad integritet, generalisering 
eller undertryckande och randomisering 
för vidareutnyttjande av personuppgifter 
och icke-personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Att rådgiva och bistå 
kommissionen vid utarbetandet av 
konsekventa riktlinjer för 
cybersäkerhetskrav vid utbyte och lagring 
av data.

Or. en
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Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Att rådgiva och bistå 
medlemsstaterna och kommissionen med 
att harmonisera tolkningen och 
användningen av anonymisering av data i 
hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att bistå kommissionen i arbetet 
med att förbättra interoperabiliteten för 
data och datadelningstjänster mellan olika 
sektorer och områden, baserat på 
befintliga europeiska, internationella eller 
nationella standarder.

(d) Att rådgiva och bistå 
kommissionen i arbetet med att åtgärda 
den skadliga splittringen av den inre 
marknaden och av dataekonomin genom 
att förbättra den gränsöverskridande och 
sektorsöverskridande interoperabiliteten 
och portabiliteten för data, baserat på 
befintliga europeiska, internationella eller 
nationella standarder och med syftet att 
uppmuntra inrättandet av gemensamma 
europeiska dataområden.

Or. en

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att främja samarbete mellan (e) Att främja samarbete mellan 
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nationella behöriga myndigheter inom 
ramen för denna förordning, genom 
kapacitetsuppbyggnad och 
informationsutbyte, i synnerhet genom att 
fastställa metoder för ett effektivt utbyte av 
information som rör förfarandet för 
anmälan av leverantörer av 
datadelningstjänster och registreringen 
och övervakningen av erkända 
dataaltruismorganisationer.

nationella behöriga myndigheter inom 
ramen för denna förordning, genom 
kapacitetsuppbyggnad och 
informationsutbyte, i synnerhet genom att 
fastställa metoder för ett effektivt utbyte av 
information som rör förfarandet för 
anmälan av dataförmedlare och 
registreringen och övervakningen av 
erkända dataaltruismorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Att främja medlemsstaternas 
samarbete kring de 
sanktionsbestämmelser de fastställt i 
enlighet med artikel 31 och att utfärda 
vägledning om bästa praxis för 
genomförandet av dessa bestämmelser 
och verkställandet av sanktioner över hela 
unionen, och att rådgiva kommissionen 
om behovet av att ändra denna förordning 
för att harmonisera 
sanktionsbestämmelserna i artikel 31.

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 27 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Att rådgiva kommissionen vid 
beslutet om antagande av de 
genomförandeakter som avses i artikel 5.9 
och att främja samarbetet mellan 
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nationella behöriga myndigheter om 
tillämpningen av artikel 30.

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ec) Att rådgiva och bistå 
kommissionen vid de diskussioner som 
förs på bilateral, plurilateral eller 
multilateral nivå med tredjeländer för att 
minimera den skadliga splittringen av den 
globala digitala marknaden genom att 
kraftfullt agera för gemensamma normer 
och stimulera datautbyte mellan betrodda 
länder på global nivå, av omsorg om ett 
bättre regelverk för icke-personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska arbeta för 
förverkligandet av ändamålen i 
förordning ... [laying down harmonised 
rules on artificial intelligence (AI-
förordningen)(2021/0106(COD), ej 
översatt till svenska] samt rådgiva och 
bistå kommissionen för att:
(a) bidra till det effektiva samarbetet 
mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
i frågor som omfattas av förordning ... 
[AI-förordningen],
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(b) samordna och bidra till 
kommissionens och de nationella 
tillsynsmyndigheternas och andra 
behöriga myndigheters vägledning om 
och analys av frågor som är på väg att 
aktualiseras på hela den inre marknaden 
med anledning av det som omfattas av 
förordning ... [AI-förordningen], 
(c) bistå de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
i arbetet med att säkerställa en konsekvent 
tillämpning av förordning ... [AI-
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den offentliga myndighet, den 
fysiska eller juridiska person som beviljats 
rätt att vidareutnyttja data i enlighet med 
kapitel 2, leverantören av 
datadelningstjänster eller den enhet som 
registrerats i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer, såsom 
lämpligt, ska vidta alla rimliga tekniska, 
rättsliga och organisatoriska åtgärder för att 
förhindra överföring av eller tillgång till 
icke-personuppgifter som innehas i 
unionen, om en sådan överföring eller 
tillgång skulle strida mot unionsrätten eller 
den berörda medlemsstatens lagstiftning, 
om inte överföringen eller tillgången är i 
linje med punkterna 2 eller 3.

(1) Den offentliga myndighet, den 
fysiska eller juridiska person som beviljats 
rätt att vidareutnyttja data i enlighet med 
kapitel 2, dataförmedlaren eller den enhet 
som registrerats i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer, såsom 
lämpligt, ska vidta alla rimliga tekniska, 
rättsliga och organisatoriska åtgärder för att 
förhindra överföring av eller tillgång till 
icke-personuppgifter som innehas i 
unionen, om en sådan överföring eller 
tillgång skulle strida mot unionsrätten eller 
den berörda medlemsstatens lagstiftning, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 2 eller 3.

Or. en
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Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I de fall då en offentlig myndighet, 
en fysisk eller juridisk person som i 
enlighet med kapitel 2 beviljats rättigheten 
att vidareutnyttja data, en leverantör av 
datadelningstjänster eller en enhet som 
registrerats i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer är adressat för 
ett beslut av en domstol eller 
förvaltningsmyndighet i ett tredjeland om 
att överföra eller ge tillgång till icke-
personuppgifter som innehas i unionen, 
och efterlevnaden av ett sådant beslut 
skulle riskera att medföra att adressaten 
bryter mot unionslagstiftningen eller 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, 
ska tredjelandsmyndighetens överföring 
av eller tillgång till sådana data endast äga 
rum

(3) I avsaknad av en sådan 
internationell överenskommelse ska, i de 
fall då en offentlig myndighet, en fysisk 
eller juridisk person som i enlighet med 
kapitel 2 beviljats rättigheten att 
vidareutnyttja data, en dataförmedlare 
eller en enhet som registrerats i registret 
över erkända dataaltruismorganisationer är 
adressat för ett beslut av en domstol eller 
förvaltningsmyndighet i ett tredjeland om 
att överföra eller ge tillgång till icke-
personuppgifter som innehas i unionen, 
och efterlevnaden av ett sådant beslut 
skulle riskera att medföra att adressaten 
bryter mot unionslagstiftningen eller 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, 
sådana data överföras till 
tredjelandsmyndigheten eller 
tredjelandsmyndigheten få tillgång till 
dem endast 

Or. en

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslutets adressat ska begära ett yttrande 
från de berörda behöriga organen eller 
myndigheterna, i enlighet med denna 
förordning, för att avgöra om dessa villkor 
är uppfyllda.

Beslutets adressat får begära ett yttrande 
från de berörda behöriga organen eller 
myndigheterna, i enlighet med denna 
förordning, för att avgöra om dessa villkor 
är uppfyllda. De berörda behöriga 
organen ska, inom ramen för Europeiska 
datainnovationsstyrelsen, utbyta 
information om begäranden om 
internationell tillgång.
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Or. en

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den offentliga myndigheten, den 
fysiska eller juridisk person som i enlighet 
med kapitel 2 beviljats rättigheten att 
vidareutnyttja data, leverantören av 
datadelningstjänster eller den enhet som 
registrerats i registret över erkända 
dataaltruismorganisationer ska underrätta 
datainnehavaren om förekomsten av en 
begäran från en förvaltningsmyndighet i ett 
tredjeland om att få tillgång till dess data, 
utom i de fall då denna begäran avser 
brottsbekämpande ändamål och så länge 
som detta är nödvändigt för att skydda 
brottsbekämpningens effektivitet.

(5) Den offentliga myndigheten, den 
fysiska eller juridiska person som i 
enlighet med kapitel 2 beviljats rättigheten 
att vidareutnyttja data, dataförmedlaren 
och den enhet som registrerats i registret 
över erkända dataaltruismorganisationer 
ska underrätta datainnehavaren om 
förekomsten av en begäran från en 
förvaltningsmyndighet i ett tredjeland om 
att få tillgång till dess data, innan denna 
begäran villfars, utom i de fall då denna 
begäran avser brottsbekämpande ändamål 
och så länge som detta är nödvändigt för 
att skydda brottsbekämpningens 
effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tidigast den [fyra år 
efter tillämpningsdatum för denna 
förordning] genomföra en utvärdering av 
denna förordning och lämna en rapport om 
de viktigaste resultaten till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med de uppgifter som är nödvändiga för att 
utarbeta denna rapport.

Kommissionen ska tidigast den [två år efter 
tillämpningsdatum för denna förordning] 
genomföra en utvärdering av denna 
förordning och därvid bedöma bland 
annat

(a) villkoren för vidareutnyttjande av 
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data i enlighet med kapitel II, ur 
synvinkel av en ytterligare harmonisering 
av dem, samt det eventuella behovet av en 
definition av begreppet ”mycket känsliga 
data”,
(b) uppfyllnadsgraden för kraven i 
denna förordning, samt kvaliteten på och 
säkerheten hos de tjänster som erbjuds av 
dataförmedlare i enlighet med kapitel III,
(c) vilken typ av altruistiska 
organisationer som registrerats i enlighet 
med kapitel IV, samt en översikt av de mål 
av allmänt intresse för vilka datadelning 
förekommer, för att tydliga kriterier för 
detta ska kunna fastställas,
(d) datainnovationsstyrelsens 
funktion,
(d) villkoren för internationell tillgång 
i enlighet med artikel 30.
Kommissionen ska lämna en rapport om 
de viktigaste resultaten till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med de uppgifter som är nödvändiga för att 
utarbeta denna rapport. 

Or. en


