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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Dataværdikæder bygger på 

forskellige dataaktiviteter: frembringelse 

og indsamling af data; aggregering og 

organisation af data; lagring og behandling 

af data; analyse, markedsføring og 

distribution af data; anvendelse og 

genanvendelse af data. Formålstjenlig og 

effektiv lagring og anden behandling af 

data er en grundlæggende byggesten i 

dataværdikæden. Men en sådan 

formålstjenlig og effektiv databehandling 

og udviklingen af dataøkonomien i 

Unionen hæmmes af navnlig to typer af 

hindringer for datamobilitet og for det 

indre marked. 

(2) Dataværdikæder bygger på 

forskellige dataaktiviteter: frembringelse 

og indsamling af data; aggregering og 

organisation af data; behandling; analyse, 

markedsføring og distribution af data; 

anvendelse og genanvendelse af data. 

Formålstjenlig og effektiv behandling er en 

grundlæggende byggesten i 

dataværdikæden. Men en sådan 

formålstjenlig og effektiv databehandling 

og udviklingen af dataøkonomien i 

Unionen hæmmes af navnlig to typer af 

hindringer for datamobilitet og for det 

indre marked. 

Begrundelse 

Definitionen af "behandling", der er indført i artikel 3, omfatter "datalagring". Dette 

ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages tekniske 

rettelser i hele teksten. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Etableringsfriheden og den frie 

udveksling af tjenesteydelser i henhold til 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde gælder også for datalagring 

(3) Etableringsfriheden og den frie 

udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 26, 

artikel 49-55 og artikel 56-62 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 
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og andre databehandlingstjenester. 

Imidlertid bliver leveringen af disse 

tjenester hæmmet eller forhindret af visse 

nationale krav vedrørende dataenes 

placering. 

funktionsmåde (TEUF), gælder også for 

behandlingstjenester, herunder portering 

af data. Imidlertid bliver leveringen af 

disse tjenester hæmmet eller forhindret af 

visse nationale krav vedrørende dataenes 

placering. 

Begrundelse 

Artikel 6 fastsætter de tekniske aspekter af portering. Udkastet til forordning indeholder ikke 

en definition af retten til at portere data eller en definition af selve begrebet dataportering. 

For at artikel 6 kan gennemføres, er det derfor nødvendigt at forankre portering af data som 

en tjenesteydelse, som dermed falder ind under traktatens frie udveksling af tjenesteydelser. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Kombination af disse hindringer 

fører til en mangel på konkurrence 

mellem udbydere af cloud-

tjenesteudbydere i Europa, forskellige 

problemer med "leverandørlåse" og en 

alvorlig mangel på datamobilitet. 

Tilsvarende undergraver 

datalokaliseringspolitikker forsknings- og 

udviklingsvirksomheders mulighed for at 

fremme samarbejde mellem 

virksomheder, universiteter og andre 

forskningsinstitutioner med henblik på at 

fremme deres egen innovation. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) I lighed med virksomheder og 

forbrugere bør medlemsstaternes 

offentlige myndigheder og organer kunne 

drage fordel af øget valgfrihed med 
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hensyn til datadrevne tjenesteudbydere, 

mere konkurrencedygtige priser og en 

mere effektiv levering af tjenesteydelser til 

borgerne. I betragtning af de store 

mængder data, som offentlige 

myndigheder og organer håndterer, bør 

offentlige myndigheder foregå med et godt 

eksempel ved at anvende datatjenester i 

EU, for så vidt angår ikkepersondata, og 

afholde sig fra at foretage uberettigede 

datalokaliseringsrestriktioner, når de 

anvender private parters datatjenester. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) I henhold til forordning (EU) 

2016/679 må medlemsstaterne hverken 

indskrænke eller forbyde den frie 

udveksling af personoplysninger inden for 

Unionen af grunde, der vedrører 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger. Samme princip om fri 

udveksling inden for Unionen gælder i 

henhold til nærværende forordning for 

ikkepersondata, medmindre en 

indskrænkning eller et forbud er berettiget 

af sikkerhedshensyn. 

(10) I henhold til forordning (EU) 

2016/679 må medlemsstaterne hverken 

indskrænke eller forbyde den frie 

udveksling af personoplysninger inden for 

Unionen af grunde, der vedrører 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger. Samme princip om fri 

udveksling inden for Unionen gælder i 

henhold til nærværende forordning for 

ikkepersondata, medmindre en 

indskrænkning eller et forbud er berettiget 

af sikkerhedshensyn. Ved forordning 

(EU) 2016/679 og nærværende 

forordning tilvejebringes et 

sammenhængende sæt af regler, der tager 

højde for fri bevægelighed for forskellige 

typer af data. Forordning (EU) 2016/679 

bør derfor finde anvendelse på 

personoplysningsdelen af sættet, og 

nærværende forordning bør finde 

anvendelse på den del af sættet, der 

omhandler ikkepersondata. Når 

personoplysninger og ikkepersondata er 

knyttet uløseligt sammen, bør 

nærværende forordning finde anvendelse 

med forbehold af forordning 

(EU) 2016/679. Desuden indfører 
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forordningen heller ikke en forpligtelse til 

at skille blandede datasæt ad eller en 

forpligtelse til at lagre de forskellige typer 

af data hver for sig. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Denne forordning bør derfor ikke 

sænke beskyttelsesniveauet for fysiske 

personer i henhold til forordning 

(EU) 2016/679 og bør samtidig være let 

for erhvervslivet at overholde og navnlig 

ikke udgøre en hindring for nystartede 

virksomheders og SMV'ers udvikling. 

Kommissionen bør på sit websted give 

klar vejledning til erhvervslivet om lovlig 

behandling af blandede datasæt sammen 

med oplysninger om mulighederne for at 

skille blandede datasæt ad. Kommissionen 

bør vurdere anvendelsen af denne 

forordning på blandede datasæt og om 

nødvendigt foreslå yderligere 

anbefalinger i sin evaluering. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Dataplaceringskrav udgør en klar 

hindring for fri udveksling af 

datalagringstjenester og andre 

databehandlingstjenester i Unionen og for 

det indre marked. Sådanne krav bør 

forbydes, medmindre de er begrundet i 

hensynet til den offentlige sikkerhed, jf. 

EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 

opfylder proportionalitetsprincippet, der er 

forankret i artikel 5 i traktaten om Den 

(12) Dataplaceringskrav udgør en klar 

hindring for fri udveksling af 

behandlingstjenester i Unionen og for det 

indre marked. Sådanne krav bør forbydes, 

medmindre de er begrundet i bydende 

nødvendige hensyn til den offentlige 

sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig artikel 52 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, og opfylder 

proportionalitetsprincippet, der er forankret 

i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
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Europæiske Union. For at gennemføre 

princippet om fri udveksling af 

ikkepersondata på tværs af grænserne, 

sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende 

dataplaceringskrav og gøre det muligt af 

driftsmæssige årsager at lagre data eller 

foretage anden databehandling flere steder 

i Unionen, og da der ved denne forordning 

indføres foranstaltninger til at sikre 

myndighederne adgang til data i 

regulerings- og tilsynsøjemed, bør 

medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig 

andre begrundelser for at begrænse den fri 

udveksling af data end hensynet til den 

offentlige sikkerhed. 

Union. For at gennemføre princippet om fri 

udveksling af ikkepersondata på tværs af 

grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af 

eksisterende dataplaceringskrav og gøre 

det muligt af driftsmæssige årsager at 

foretage databehandling flere steder i 

Unionen, og da der ved denne forordning 

indføres foranstaltninger til at sikre 

myndighederne adgang til data i 

regulerings- og tilsynsøjemed, bør 

medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig 

andre begrundelser for at begrænse den fri 

udveksling af data end hensynet til den 

offentlige sikkerhed. Begrebet "den 

offentlige sikkerhed", som omhandlet i 

artikel 52 i TEUF og som fortolket af 

Domstolen, omfatter både den interne og 

eksterne sikkerhed i en medlemsstat. Den 

medlemsstat, der anmoder om en sådan 

undtagelse, skal bevise, at det er 

nødvendigt at bringe denne undtagelse i 

anvendelse for at beskytte landets 

væsentlige sikkerhedsinteresser. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) For at fjerne eventuelle 

eksisterende hindringer bør 

medlemsstaterne desuden i løbet af en 

overgangsperiode på 12 måneder tage 

eksisterende nationale dataplaceringskrav 

op til revision og meddele Kommissionen 

de dataplaceringskrav, som de anser for at 

være i overensstemmelse med denne 

forordning, samt give en begrundelse 

herfor. Disse underretninger bør sætte 

Kommissionen i stand til at vurdere, om 

eventuelle resterende dataplaceringskrav er 

i overensstemmelse med forordningen. 

(14) For at fjerne eventuelle 

eksisterende hindringer bør 

medlemsstaterne desuden i løbet af en 

overgangsperiode på 12 måneder tage 

eksisterende love og administrative 

bestemmelser af generel karakter, der 

fastsætter dataplaceringskrav, op til 

revision og meddele Kommissionen de 

dataplaceringskrav, som de anser for at 

være i overensstemmelse med denne 

forordning, samt give en begrundelse 

herfor. Disse underretninger bør sætte 

Kommissionen i stand til at vurdere, om 

eventuelle resterende dataplaceringskrav er 

opfyldt og, hvor det er relevant, at vedtage 

udtalelser med anmodning om at ændre 

eller ophæve sådanne dataplaceringskrav, 
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og medlemsstaterne bør i videst muligt 

omfang tage hensyn hertil. 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at skabe klarhed om 

dataplaceringskravene i medlemsstaterne 

for fysiske og juridiske personer, som 

f.eks. leverandører og brugere af 

datalagring og andre 

databehandlingstjenester, bør 

medlemsstaterne offentliggøre og jævnligt 

ajourføre oplysningerne om sådanne 

foranstaltninger på et centralt 

onlineinformationssted. Med henblik på at 

sikre, at fysiske og juridiske personer 

informeres på passende vis om 

dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør 

medlemsstaterne meddele Kommissionen 

adresserne på disse 

onlineinformationssteder. Kommissionen 

bør offentliggøre disse adresser på sit eget 

websted. 

(15) For at skabe klarhed om 

dataplaceringskravene i medlemsstaterne 

for fysiske og juridiske personer, som 

f.eks. leverandører og brugere af 

behandlingstjenester, bør medlemsstaterne 

offentliggøre og jævnligt ajourføre 

oplysningerne om sådanne foranstaltninger 

på et centralt onlineinformationssted. Med 

henblik på at sikre, at fysiske og juridiske 

personer informeres på passende vis om 

dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør 

medlemsstaterne meddele Kommissionen 

adresserne på disse 

onlineinformationssteder. Kommissionen 

bør på sit eget websted offentliggøre 

regelmæssigt ajourførte oplysninger om 

disse nationale foranstaltninger på sine 

arbejds-/proceduresprog sammen med 

adresser på medlemsstaternes online-

kvikskranker. 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) For at høste det fulde udbytte af et 

konkurrencepræget miljø bør 

professionelle brugere kunne træffe 

informerede valg og nemt kunne 

sammenligne de enkelte elementer i de 

forskellige datalagringstjenester eller andre 

databehandlingstjenester, der udbydes på 

det indre marked, herunder 

kontraktvilkårene for portering af data ved 

opsigelse af en kontrakt. På baggrund af 

innovationspotentialet på markedet samt 

(21) For at høste det fulde udbytte af et 

konkurrencepræget miljø bør 

professionelle brugere kunne træffe 

informerede valg og nemt kunne 

sammenligne de enkelte elementer i de 

forskellige datalagringstjenester eller andre 

databehandlingstjenester, der udbydes på 

det indre marked, herunder 

kontraktvilkårene for portering af data ved 

opsigelse af en kontrakt. På baggrund af 

innovationspotentialet på markedet samt 
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erfaringerne og ekspertisen hos 

leverandører og professionelle brugere af 

datalagring og andre 

databehandlingstjenester bør 

markedsdeltagerne ved selvregulering 

fastlægge detaljerede informationskrav og 

operationelle krav vedrørende 

dataportering; selvreguleringen bør 

fremmes af Kommissionen og tage form af 

EU-adfærdskodekser, som kan omfatte 

standardkontraktvilkår. Hvis sådanne 

adfærdskodekser ikke er fastlagt og 

gennemført i praksis inden for en rimelig 

frist, bør Kommissionen dog tage 

situationen op til fornyet overvejelse. 

erfaringerne og ekspertisen hos 

leverandører og professionelle brugere af 

datalagring og andre 

databehandlingstjenester bør 

markedsdeltagerne ved selvregulering 

fastlægge detaljerede informationskrav og 

operationelle krav vedrørende 

dataportering; selvreguleringen bør 

fremmes af Kommissionen og tage form af 

EU-adfærdskodekser, som kan omfatte 

standardkontraktvilkår. Disse 

adfærdskodekser bør fastsætte, at 

leverandørbinding ikke er acceptabel 

forretningspraksis, bør gøre brug af åbne 

standarder og åbne specifikationer og 

fastsætte bestemmelse om teknologier, der 

skaber større tillid, såsom kryptering. 

Kommissionen bør tilskynde til en høring 

af alle relevante interessenter såsom 

cloudbrugere og -udbydere i alle 

størrelser, herunder nystartede 

virksomheder og SMV'er, under 

udviklingen af denne adfærdskodeks for 

selvregulering. Hvis sådanne 

adfærdskodekser ikke er fastlagt og 

gennemført i praksis inden for den 

fastsatte frist, bør Kommissionen dog tage 

situationen op til fornyet overvejelse og 

vurdere, om der er behov for at fremlægge 

lovgivningsforslag for effektivt at 

nedbringe antallet af hindringer for 

dataportering. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Når der foretages behandling af 

data, bør professionelle brugere også have 

mulighed for at modtage dataene i et 

struktureret, almindeligt anvendt, 

maskinlæsbart og interoperabelt format 

samt for at videregive dem eller få dem 

overført direkte fra en databehandling til 

en anden eller til en 
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databehandlingstjeneste. 

Tjenesteudbyderne bør opfordres til at 

udvikle interoperable formater, som gør 

brug af åbne standarder og åbne 

specifikationer, der muliggør 

dataportering. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) For at sikre en effektiv 

gennemførelse af proceduren for bistand 

mellem medlemsstaternes kompetente 

myndigheder kan Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, hvori der 

fastlægges standardformularer, hvilket 

sprog der anvendes i anmodningerne, 

tidsfrister eller andre nærmere 

bestemmelser om procedurerne for 

anmodninger om bistand. Disse beføjelser 

bør udøves i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 182/201140. 

(23) For at sikre en effektiv 

gennemførelse af proceduren for bistand 

mellem medlemsstaternes kompetente 

myndigheder kan Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, hvori der 

fastlægges standardformularer, -formater 

og fremsendelseskanaler, hvilket sprog der 

anvendes i anmodningerne, tidsfrister eller 

andre nærmere bestemmelser om 

procedurerne for anmodninger om bistand. 

Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201140.  

_________________ _________________ 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Hvis tilliden til sikkerheden i 

forbindelse med datalagring og 

(24) Hvis tilliden til sikkerheden i 

forbindelse med databehandling i andre 
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databehandling i andre medlemsstater 

styrkes, bør det mindske tilbøjeligheden 

hos markedsdeltagerne og i den offentlige 

sektor til at bruge placeringen af data som 

substitut for datasikkerhed. Det bør også 

forbedre retssikkerheden for 

virksomhederne med hensyn til, hvilke 

sikkerhedskrav der gælder, når de 

outsourcer deres datalagring eller andre 

former for databehandling til 

tjenesteleverandører i andre medlemsstater. 

medlemsstater styrkes, bør det mindske 

tilbøjeligheden hos markedsdeltagerne og i 

den offentlige sektor til at bruge 

placeringen af data som substitut for 

datasikkerhed. Det bør også forbedre 

retssikkerheden for virksomhederne med 

hensyn til, hvilke sikkerhedskrav der 

gælder, når de outsourcer deres behandling 

til tjenesteleverandører i andre 

medlemsstater, og tage højde for den 

hurtige løbende udvikling af nye 

teknologier, så de hurtigt kan tilpasse sig 

til dem. Til dette formål bør 

medlemsstaterne undgå indgribende 

lovgivning, der vil rejse tvivl om dataenes 

sikkerhed, integritet eller ægthed, og 

tjenesteudbyderne bør gøre brug af de 

nyeste tilgængelige teknologier til at 

gennemføre politikker om og praksis med 

indbygget sikkerhed og 

privatlivsbeskyttelse. Nemt udbyderskifte 

og dataportabilitet er også 

tillidsfremmende faktorer og bør sikres. 

Begrundelse 

Tillid er udpeget som den største ikkejuridiske hindring for brugen af cloud-tjenester. Derfor 

er tillidsskabelse nødt til at være et af tekstens formål. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) I denne forordning overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder anerkender, og forordningen 

bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper, herunder retten til beskyttelse 

af personoplysninger (artikel 8), friheden 

til at oprette og drive egen virksomhed 

(artikel 16) og ytrings- og 

(29) Denne forordning bør ikke berøre 

andre gældende regler om behandling af 

data; den overholder de grundlæggende 

rettigheder og de principper, som bl.a. Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder anerkender, og 

bør fortolkes og anvendes i 

overensstemmelse med disse rettigheder og 

principper, herunder retten til beskyttelse 

af personoplysninger (artikel 8), friheden 

til at oprette og drive egen virksomhed 
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informationsfriheden (artikel 11). (artikel 16) og ytrings- og 

informationsfriheden (artikel 11). 

Begrundelse 

For at undgå at skabe et hierarki af retsakter og for at styrke håndhævelsen af de 

grundlæggende rettigheder er en streng fortolkning nødvendig. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på lagring og anden behandling i Unionen 

af elektroniske data bortset fra 

personoplysninger, når denne lagring eller 

behandling: 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling i Unionen af elektroniske 

data bortset fra personoplysninger, når 

denne lagring eller behandling: 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) leveres som en tjeneste til brugere, 

der er bosiddende eller etableret i Unionen, 

uanset om leverandøren er etableret i 

Unionen eller ej, eller 

a) leveres som en tjeneste til brugere, 

uanset om det er en privat eller en 

offentlig-privat enhed eller en offentlig 

myndighed, der er bosiddende eller 

etableret i Unionen, uanset om 

leverandøren er etableret i Unionen eller ej, 

eller 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis der er tale om blandede 

datasæt, bør forordning (EU) 2016/679 
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finde anvendelse på 

personoplysningsdelen af sættet, og 

nærværende forordning bør finde 

anvendelse på den del af sættet, der 

omhandler ikkepersondata. Når 

personoplysninger og ikkepersondata er 

knyttet uløseligt sammen, finder 

nærværende forordning anvendelse med 

forbehold af forordning (EU) 2016/679. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. "datalagring": enhver lagring af 

data i elektronisk format 

2. "behandling": enhver aktivitet 

eller række af aktiviteter – med eller uden 

brug af automatisk behandling – som data 

i elektronisk format eller datasæt gøres til 

genstand for, f.eks. indsamling, 

registrering, organisering, 

systematisering, opbevaring, tilpasning 

eller ændring, genfinding, søgning, brug, 

videregivelse ved transmission, formidling 

eller enhver anden form for overladelse, 

sammenstilling eller samkøring, 

begrænsning, sletning eller tilintetgørelse 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. "leverandør": en fysisk eller 

juridisk person, der leverer 

datalagringstjenester eller andre 

databehandlingstjenester 

4. "leverandør": en fysisk eller 

juridisk person, der leverer 

databehandlingstjenester 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. "dataplaceringskrav": enhver 

forpligtelse, betingelse og begrænsning og 

ethvert forbud eller andre krav, der er 

fastsat i medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser, og som 

indebærer, at datalagring og anden 

databehandling skal finde sted i en bestemt 

medlemsstat, eller forhindrer datalagring 

og anden databehandling i en anden 

medlemsstat 

5. "dataplaceringskrav": enhver 

forpligtelse, betingelse og begrænsning og 

ethvert forbud eller andre krav, der er 

fastsat i medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser eller praksis, 

herunder inden for offentlige udbud, 

pålagt af lokale, centrale eller regionale 

regeringer eller af enkelte offentlige 

enheder, og som kræver, at 

databehandling skal finde sted i en bestemt 

medlemsstat, eller forhindrer datalagring 

og anden databehandling i en anden 

medlemsstat 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. "kompetent myndighed": en 

myndighed i en medlemsstat, der med 

henblik på varetagelse af sine officielle 

opgaver i henhold til national ret eller EU-

retten har beføjelse til at få adgang til data, 

der er lagret eller behandlet af en fysisk 

eller juridisk person 

6. "kompetent myndighed": en 

myndighed i en medlemsstat, der med 

henblik på varetagelse af sine officielle 

opgaver i henhold til national ret eller EU-

retten har beføjelse til at få adgang til data, 

der er behandlet af en fysisk eller juridisk 

person 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. "bruger": en fysisk eller juridisk 

person, der benytter eller anmoder om en 

datalagringstjeneste eller anden 

databehandlingstjeneste 

7. "bruger": en fysisk eller juridisk 

person, der benytter eller anmoder om en 

databehandlingstjeneste 



 

AD\1150879DA.docx 15/22 PE613.537v02-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Placeringen af data med henblik 

på lagring eller anden behandling inden 

for Unionen må ikke begrænses til en 

bestemt medlemsstats område, og lagring 

eller anden behandling i en anden 

medlemsstat må ikke forbydes eller 

begrænses, medmindre det er begrundet i 

hensynet til den offentlige sikkerhed. 

1. Dataplaceringskrav skal forbydes, 

medmindre de er begrundet i en 

dokumenteret og alvorlig trussel mod den 

offentlige sikkerhed og udgør passende og 

forholdsmæssige foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Senest 12 måneder efter at denne 

forordning er bragt i anvendelse, sikrer 

medlemsstaterne, at ethvert 

dataplaceringskrav, der ikke er i 

overensstemmelse med stk. 1, ophæves. 

Hvis en medlemsstat mener, at et 

dataplaceringskrav er i overensstemmelse 

med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, 

underretter den Kommissionen om den 

pågældende foranstaltning, idet den giver 

en begrundelse for at opretholde 

foranstaltningen. 

3. Senest 12 måneder efter at denne 

forordning er bragt i anvendelse, sikrer 

medlemsstaterne, at ethvert 

dataplaceringskrav, der ikke er i 

overensstemmelse med stk. 1, ophæves. 

Hvis en medlemsstat ved udløbet af denne 

periode mener, at et dataplaceringskrav er i 

overensstemmelse med stk. 1 og derfor kan 

forblive i kraft, underretter den 

Kommissionen om den pågældende 

foranstaltning, idet den giver en 

begrundelse for at opretholde 

foranstaltningen. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Uden at det berører artikel 258 i 
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TEUF, undersøger Kommissionen inden 

for en frist på tre måneder fra datoen for 

modtagelsen af denne underretning, om 

den pågældende foranstaltning er i 

overensstemmelse med stk. 1, og, hvis det 

er relevant, vedtager den en udtalelse, 

hvori den pågældende medlemsstat 

anmodes om at ændre eller ophæve 

foranstaltningen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne meddeler 

Kommissionen adressen på deres centrale 

informationssted som omhandlet i stk. 4. 

Kommissionen offentliggør linkene til 

disse informationssteder på sit websted. 

5. Medlemsstaterne meddeler 

Kommissionen adressen på deres centrale 

informationssted som omhandlet i stk. 4. 

Kommissionen offentliggør på sit websted 

regelmæssigt ajourførte oplysninger på 

sine arbejds-/proceduresprog om de i stk. 

2 og 3 omhandlede nationale 

foranstaltninger sammen med adresser på 

medlemsstaternes online-kvikskranker. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen offentliggør på sit 

websted vejledning til udbydere og 

brugere af databehandling om 

anvendelsen af denne forordning, 

herunder oplysninger om lovlig 

behandling af forskellige typer af datasæt. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tilskynder til og 

fremmer udvikling af adfærdskodekser for 

selvregulering på EU-plan med henblik på 

at fastlægge retningslinjer for bedste 

praksis i forbindelse med leverandørskift 

og for at sikre, at leverandørerne, inden 

der indgås kontrakt om datalagring eller 

anden databehandling, giver 

professionelle brugere tilstrækkeligt 

detaljerede, klare og gennemskuelige 

oplysninger om: 

1. Kommissionen tilskynder til og 

fremmer udvikling af adfærdskodekser for 

selvregulering på EU-plan, baseret på 

princippet om interoperabilitet, med 

henblik på at fastlægge retningslinjer, der 

dækker følgende aspekter: 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) bedste praksis i forbindelse med 

leverandørskift og portering af data i et 

struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format, der giver brugeren 

tilstrækkelig tid til at skifte leverandør 

eller portere data, og 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 6– stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de procedurer, tekniske krav, 

tidsfrister og gebyrer, der gælder, når en 

professionel bruger vil skifte leverandør 

eller føre data tilbage til sine egne IT-

systemer, herunder procedurerne for og 

placeringen af databackup, de dataformater 

og -medier, der er til rådighed, den 

krævede IT-konfiguration og 

minimumsbåndbredde; hvor lang tid der 

går, inden poteringsprocessen kan sættes i 

gang, og hvor lang tid dataene forbliver 

a) minimumsoplysningskrav for at 

sikre, at professionelle brugere, inden der 

indgås kontrakt om databehandling, får 

tilstrækkeligt detaljerede, klare og 

gennemskuelige oplysninger om de 
procedurer, tekniske krav, tidsfrister og 

gebyrer, der gælder, når en professionel 

bruger vil skifte leverandør eller føre data 

tilbage til sine egne IT-systemer, herunder 

procedurerne for og placeringen af 

databackup, de dataformater og -medier, 



 

PE613.537v02-00 18/22 AD\1150879DA.docx 

DA 

tilgængelige til portering; samt garantierne 

for adgang til data, såfremt leverandøren 

går konkurs, og 

der er til rådighed, den krævede IT-

konfiguration og minimumsbåndbredde; 

hvor lang tid der går, inden 

poteringsprocessen kan sættes i gang, og 

hvor lang tid dataene forbliver tilgængelige 

til portering; samt garantierne for adgang 

til data, såfremt leverandøren går konkurs, 

og 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6– stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) certificeringsordninger for 

databehandlingsprodukter og -tjenester, 

der letter sammenligneligheden af 

kvaliteten af disse produkter og 

tjenesteydelser, herunder kvalitetsstyring, 

forvaltning af informationssikkerhed, 

forvaltning af driftskontinuitet og 

miljøforvaltning 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6– stk. 3– afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis den selvregulerende adfærdskodeks 

ikke har mindsket antallet af eksisterende 

hindringer for dataportering, skal 

revisionen om nødvendigt efterfølges af et 

lovgivningsforslag. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 3a. Hvis sådanne adfærdskodekser 

ikke er udarbejdet og gennemført i praksis 

inden for den fastsatte frist, eller hvis der 

efter en grundig gennemgang er 

anledning til bekymring, kan 

Kommissionen vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastsætter 

minimumsretningslinjer. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren, som der 

henvises til i artikel 8. 

Begrundelse 

Selv om der tilskyndes til selvregulering, kan overvindelsen af de hindringer, der kan opstå i 

forbindelse med udarbejdelsen af kodekserne, hjælpes på vej ved Kommissionens 

mellemkomst. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, hvori der 

fastlægges standardformularer, hvilket 

sprog der anvendes i anmodningerne, 

tidsfrister eller andre nærmere 

bestemmelser om procedurerne for 

anmodninger om bistand. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

den procedure, der henvises til i artikel 8. 

6. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, hvori der 

fastlægges standardformularer, -formater 

og -fremsendelseskanaler, hvilket sprog 

der anvendes i anmodningerne, tidsfrister 

eller andre nærmere bestemmelser om 

procedurerne for anmodninger om bistand. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren, som der 

henvises til i artikel 8. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Det centrale kontaktpunkt giver 

desuden generelle oplysninger til 

professionelle brugere og offentligheden 
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om de forpligtelser, der er fastsat i dette 

direktiv, samt om en eventuel 

adfærdskodeks udarbejdet i 

overensstemmelse med artikel 6. 

Begrundelse 

Det centrale kontaktpunkt har primært til formål at hjælpe medlemsstaternes forvaltninger, 

men kan få udvidet sin funktion yderligere som kontaktpunkt for den brede offentlighed og 

erhvervslivet generelt. 
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