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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Generelt
1. hilser Kommissionens meddelelse med titlen "En europæisk strategi for data" 

velkommen; understreger, at oprettelsen af et europæisk dataområde er afgørende for at 
sikre EU's globale konkurrenceevne, strategiske digitale autonomi og økonomiske 
velstand; påpeger, at fælles lovgivningsmæssige bestemmelser for data vil gøre det 
muligt for Den Europæiske Union at få effektiv gavn af adgangen hertil og anvende 
dem på forskellige måder, såsom: forøgelse af produktiviteten, udvikling af 
markedskonkurrenceevnen, forbedring af borgernes sundhed og trivsel, 
miljøbeskyttelse, gennemsigtig forvaltning og effektive offentlige tjenester;

2. påpeger, at EU's tilgang til digitalisering bør være menneskecentreret, værdiorienteret 
og baseret på princippet om en social markedsøkonomi, som respekterer 
menneskerettighederne og demokratiet og bidrager til at tackle miljø- og 
klimaudfordringer; understreger, at valget af en europæisk tilgang til digitalisering ikke 
bør betyde, at EU bliver protektionistisk; understreger derfor, at enhver markedsaktør 
fra et tredjeland skal kunne operere inden for det europæiske dataområde, så længe 
vedkommende overholder EU's lovgivning og lever op til EU's teknologiske, privatlivs- 
og sikkerhedsmæssige og etiske standarder såsom standarderne for gennemsigtighed, 
ansvarlighed, sporbarhed, bæredygtighed, socialt ansvar, god regeringsførelse og 
ikkeforskelsbehandling, navnlig for så vidt angår mennesker tilhørende etniske 
mindretal eller racialiserede grupper; understreger i denne forbindelse nødvendigheden 
af at skabe lige vilkår for markedsaktører fra EU og fra tredjelande og af, at EU arbejder 
tæt sammen med tredjelande med henblik på at etablere sikre samarbejdsområder på 
internationalt plan;

3 mener, at datastrategien også kan bidrage til at skabe den nødvendige retssikkerhed og 
de nødvendige tekniske infrastrukturer og samtidig give den europæiske industri et 
incitament til at gøre bedre brug af de store mængder tilgængelige, men uudnyttede 
data; bemærker, at dataadgang, -deling og -genbrug samt dataanalyse allerede i dag er 
afgørende for mange datadrevne produkter og tjenester, men vil være helt afgørende for 
udviklingen og udbredelsen af nye teknologier såsom kunstig intelligens (AI), tingenes 
internet (IoT), fibre, 5G, 6G, kvantecomputing og edge computing, blockchain og 
højtydende databehandling; understreger, at navnlig AI-systemer vil få gavn af øget 
datatilgængelighed og -adgang, som opnås ved at tackle eksisterende hindringer og 
fremme brugen af moderne teknologi og tjenester, herunder web- og API-baserede 
tjenester til nem og hurtig søgning, browsing og behandling af data;

4. understreger, at øget dataudveksling mellem private og offentlige enheder er en 
afgørende faktor for at skabe nye produkter og tjenester og forbedre kvaliteten af 
offentlige tjenester på alle områder; understreger, at covid-19-krisen er den seneste 
begivenhed, der tydeliggør betydningen af adgang til data, grænseoverskridende 
dataudveksling samt dataenes kvalitet og sporbarhed; påpeger, at manglende fælles 
databaser og interoperabilitet mellem de nationale systemer stadig lægger hindringer i 
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vejen for en effektiv europæisk strategi mod virusset;

5. fremhæver, at det ville være umuligt fuldt ud at udnytte dataøkonomiens potentiale uden 
at sikre et tilstrækkeligt niveau af viden og færdigheder inden for dataforvaltning, 
herunder blandt personalet i de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet, samt 
blandt arbejdstagere fra alle andre relevante områder; bemærker, at digitale færdigheder 
spiller en afgørende rolle i processen med digitalisering af retssystemerne i alle 
medlemsstater; understreger, at denne proces står over for mange unødvendige 
hindringer for effektiv og sikker indsamling, behandling og udveksling af digitale data;

Principperne om bedre lovgivning

6. mener, at den nye strategi bør gennemføres ved hjælp af en principbaseret og 
innovationsvenlig EU-retlig ramme, som skal stå i et rimeligt forhold til målet og søge 
at mindske unødige nuværende administrative byrder for forskning, civilsamfundet, små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er) og nystartede virksomheder og sikre EU-
borgernes interesser og give dem mulighed for at nyde fordele og blive inddraget; 
mener, at denne ramme også bør kombineres med konkrete foranstaltninger, offentlig-
privat vejledning, adfærdskodekser og programmer, solide investeringer og samtidig 
gøre bedst mulig brug af eksisterende undtagelser og fravigelser, som er fastsat ved lov, 
og om nødvendigt nye sektorspecifikke love; fremhæver, at det for at frigøre potentialet 
i digitale teknologier også er vigtigt at fjerne unødvendige eksisterende juridiske 
hindringer for ikke at hæmme væksten eller innovationen i EU's dataøkonomi, som er 
under udvikling;

7. henleder opmærksomheden på vigtigheden af at undgå lovgivningsmæssig 
fragmentering, som kan udgøre en stor risiko for skabelsen og udviklingen af et fælles 
europæisk dataområde; bemærker, at en række medlemsstater allerede er begyndt at 
vedtage regler om anvendelse og behandling af data; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til forud for eventuelle lovgivningsmæssige initiativer at foretage en 
grundig evaluering og kortlægning af den eksisterende lovgivning på både nationalt 
plan og EU-plan for at vurdere, om der er behov for tilpasninger eller yderligere krav 
for at støtte EU's dataindustri, evaluere og håndtere dens økologiske fodaftryk, navnlig 
dens kulstoffodaftryk, som forventes at være fordoblet i 2025, og sikre fair konkurrence 
for alle berørte aktører og for at undgå juridiske overlapninger med en eventuel 
kommende lovgivning til gennemførelse af datastrategien;

8. understreger behovet for høringer og konsekvensanalyser forud for lovgivningsforslag 
med henblik på at identificere mulige negative konsekvenser for markedsdeltagerne, 
navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, og for civilsamfundet; fastholder, at 
eftersom mange borgere og enheder såsom SMV'er og nystartede virksomheder ofte 
mangler den nødvendige knowhow og de nødvendige menneskelige og finansielle 
ressourcer, bør Kommissionen fortsætte med at udvikle initiativer som den europæiske 
dataportal og støttecentret for datadeling for at hjælpe dem med at handle effektivt, når 
det gælder adgang til, deling og anvendelse af data;

Dataadgang, datadeling og rettigheder til data

9. fremhæver den afgørende vigtighed af at fremme adgangen til data under overholdelse 
af reglerne om beskyttelse af personoplysninger for EU's virksomheder, navnlig for 
SMV'er og nystartede virksomheder, og deres konkurrenceevne på globalt niveau, og 
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også for forskningen og civilsamfundet; mener, at øget frivillig datadeling mellem 
interessenter baseret på fair og gennemsigtige kontrakter vil bidrage til at nå dette mål; 
bemærker, at der bør skabes mulighed for frivillig dataudveksling gennem en solid 
lovramme, som sikrer tillid og tilskynder virksomheder til at gøre data tilgængelige for 
andre, navnlig på tværs af grænser; tilføjer, at denne ramme bør tilskynde til 
investeringer i dataudvekslingsprojekter, herunder gennem afbalancerede offentlig-
private partnerskaber, og – hvor det er forholdsmæssigt og i overensstemmelse med 
reglerne om statsstøtte – kan suppleres af incitamenter i form af subsidier og 
skattelettelser; bemærker i denne forbindelse, at de største digitale markedsaktører i dag 
alle har nydt godt af støtte fra de tredjelande, som de er baseret i, herunder USA og 
Kina, gennem skattemæssige incitamenter eller subsidier;

10. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at den nye datastrategi vil 
bidrage til en hurtig gennemførelse af direktivet om åbne data med henblik på at 
muliggøre genbrug af offentlige data og offentligt finansierede data; mener, at 
medlemsstaterne for at lette dette bør tilskyndes til at dele bedste praksis;

11. anmoder Kommissionen om at evaluere virkningen af forhåndskravet om åben adgang 
til offentligt finansierede forskningsdata om forskningsinstitutioner;

12 påpeger, at gensidigt fordelagtige enkle, forståelige, sikre, interoperable og 
prisoverkommelige frivillige aftaler om datadeling mellem virksomheder fra samme 
forsyningskæde og forskellige sektorer, vil fremskynde udviklingen af EU's 
dataøkonomi yderligere; påpeger, at disse aftaler kan indebære forskellige måder at 
belønne dataleverandørerne på, herunder ved at oprette "give and take"-ordninger eller 
ved at tilskynde dem til at deltage ved hjælp af incitamenter; opfordrer Kommissionen 
til at gøre sig yderligere overvejelser om begrebet dataværdi og belønnelsesordninger 
samt til bedre at definere indholdet og rækkevidden af  "dataaltruisme"; opfordrer til, at 
medlemsstaternes procedurer for offentlige indkøb og finansieringsprogrammer 
kommer til at omfatte krav til dataadgang og interoperabilitet; minder om, at 
dataudveksling kun kan finde sted inden for de retlige rammer, der gælder for 
beskyttelse af personoplysninger og dataleverandørers grundlæggende rettigheder;

13. opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at fastlægge rimelige 
kontraktvilkår med det formål at rette op på ubalancer i markedsstyrke og mellem de 
berørte parter, og til at overvåge eventuelle markedssvigt og træffe passende 
foranstaltninger, hvis og når det er nødvendigt, navnlig med henblik på at tackle 
potentielle tilfælde af misbrug af dominerende markedsposition; understreger, at et 
europæisk dataområde vil kræve, at interessenter har mulighed for at samarbejde tæt 
med hinanden; mener derfor, at der er behov for yderligere vejledning til virksomheder 
om konkurrenceevne og konkurrenceretlige anliggender fra Kommissionens side, og at 
safe harbours og gruppefritagelser kan overvejes som en mulighed for at fremme 
adgang og samarbejde om datadeling og -pooling til private og offentlige formål; 

14. mener, at spørgsmål om eventuelt ejerskab, hvis og når de opstår, og kontrol med 
adgang til data ofte ligger uden for SMV'ers og nystartede virksomheders rækkevidde, 
samtidig med at de har stor økonomisk betydning; opfordrer Kommissionen til at tage 
behørigt hensyn til disse bekymringer og understreger, at offentlige og private aktører 
for at løse dette problem bør have adgang til platformsmiljøer, hvor de kan samle deres 
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data på betingelser, der er acceptable for dataudbyderne; understreger, at disse miljøer 
ville mindske risiciene og omkostningerne ved datadeling og -pooling, herunder ved at 
bære omkostningerne til retlige, sikkerhedsmæssige, tekniske og 
overholdelsesrelaterede spørgsmål inden for et centraliseret miljø;

15. glæder sig over resultaterne af Kommissionens samarbejde med medlemsstaterne om at 
øge udbuddet af datasæt af høj værdi i det fælles europæiske dataområde på grundlag af 
direktiv 2019/1024 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors 
informationer; opfordrer Kommissionen til på grundlag af en cost-benefit-analyse at 
udvide listen over datasæt, der stilles til rådighed gratis for videreanvenderen uden eller 
med minimale juridiske begrænsninger for anvendelse og videreanvendelse ud over 
muligheden for at kræve anerkendelse af ophavsmanden, til andre områder med det 
største potentiale for anvendelse inden for innovative teknologier såsom kunstig 
intelligens; opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til offentlige oplysninger og 
data af høj kvalitet, som de offentlige myndigheder er i besiddelse af;

16. henstiller til yderligere styrkelse af interoperabiliteten og etablering af 
konsensusbaserede, industridrevne, tværsektorielle fælles standarder, navnlig for 
datakvalitet, autenticitet og integritet, med henblik på at sikre, at overførslen af data 
mellem forskellige maskiner og enheder kan foregå på en innovativ måde; bemærker, at 
økonomiske enheder med en stærk markedsposition, der opererer på tværs af sektorer, 
ikke selv bør kunne udfylde huller, der efterlades ved indførelsen af standarder; 
fremhæver betydningen af åbne, ikkeoprethavsbeskyttede standarder for at sikre en høj 
grad af interoperabilitet og inddragelse af andre relevante interessenter, herunder 
internationale nonprofitfora; 

17. opfordrer til europæiske retningslinjer for dataformater, som bør være maskinlæsbare og 
baseret på åbne registreringsstandarder; bemærker endvidere i denne henseende, at der 
er behov for en sammenhængende definition af kommunikation mellem maskiner, som 
er afgørende for udbredelsen, gennemførelsen og udviklingen af løsninger, der anvender 
IoT-teknologi, og for at styrke potentialet ved edge computing;

18. mener, at open source-teknologi også kan bidrage til at fremme et gensidigt fordelagtigt 
samarbejde mellem virksomheder, samtidig med at der sikres gennemsigtighed og 
offentlig kontrol, hvorved der skabes den høje grad af tillid, der er nødvendig for at 
kunne deltage i dataudveksling; opfordrer Kommissionen til at tage større hensyn til 
dette i forbindelse med planerne om europæiske dataområder;

19. understreger, at hvis en risikoanalyse indikerer det, kan gennemførelse og håndhævelse 
af de foreslåede nye rammer for troværdig datastyring kræve, at de kompetente 
myndigheder får adgang til kode og data, når det er strengt nødvendigt og under fuld 
overholdelse af EU-reglerne om databeskyttelse, privatliv, intellektuelle 
ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder, i tilfælde af visse højrisikobetonede 
teknologier såsom applikationer, som offentlige myndigheder anvender på borgere;

20. anser det for afgørende, at der sondres mellem retlige ordninger for henholdsvis 
personlige og ikkepersonlige oplysninger, fordi virksomheder som følge af de gældende 
reglers kompleksitet og den betragtelige juridiske usikkerhed med hensyn til, hvornår 
personoplysninger er tilstrækkeligt anonymiserede, ofte ikke har anden mulighed end at 
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undlade at dele noget som helst kommercielt datasæt; bemærker, at en sådan sondring 
kan være vanskelig at foretage i praksis på grund af forekomsten af blandede data, for 
hvilke Kommissionen derfor bør fremlægge specifikke retningslinjer, som forklarer, 
hvordan denne type data kan behandles lovligt; understreger samtidig, at den 
eksisterende EU-lovgivning kræver, at hvor ikke-personoplysninger og 
personoplysninger er uløseligt forbundet, finder databeskyttelsesrettigheder og -
forpligtelser fuld anvendelse på hele det blandede datasæt, uanset den relative mængde 
personoplysninger i forhold til ikke-personoplysninger; understreger, at den generelle 
forordning om databeskyttelse (GDPR) ikke gælder for behandling af oplysninger, der 
ikke vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eller personoplysninger, 
som er gjort anonyme; mener, at Kommissionen bør fremme yderligere forskning i 
anonymiseringsteknikker, præcisere deres retsgrundlag, definere specifikke kriterier for 
deres anvendelse og tilskynde til anvendelse heraf; bemærker, at Kommissionen i denne 
forbindelse også bør reflektere over skiftet fra deling af data til deling af beregninger, 
samtidig med at det sikres, at ingen personoplysninger eller data, der giver mulighed for 
rekonstruktion af personoplysninger, bliver delt, hvis de indeholder 
beregningsresultaterne, applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), som et 
middel til at udvinde adgangen til persondata uden at dele dem, brugen af syntetiske 
data, der giver karakteristika for et komplet datasæt uden at indeholde reelle 
personoplysninger, og datasandkasser, der arbejder på separate databaser uden at 
indeholde reelle personoplysninger;

21. opfordrer til en forøgelse af tilgængeligheden af rå og anonymiserede data i 
kommunikationen mellem virksomheder og forvaltningen og mellem virksomheder 
indbyrdes, navnlig i tilfælde af data, der er genereret i forbindelse med levering af 
tjenesteydelser af almen interesse, eller som er af offentlig interesse eller har forbindelse 
med udførelsen af offentligt medfinansierede opgaver; fremhæver, at på grund af deres 
betydning og høje værdi for samfundet bør disse data gøres tilgængelige for 
videreanvendelse af hensyn til samfundets interesse, samtidig med at principperne for 
beskyttelse af personlige oplysninger respekteres;

22. understreger behovet for at strømline og regulere udvekslingen af data mellem 
offentlige enheder (G2G, government to government) i grænseoverskridende 
forbindelser; bemærker, at den gradvise udvidelse af anvendelsesområdet og omfanget 
af dataudveksling mellem offentlige institutioner, f.eks. på det retlige område, kan føre 
til en mere effektiv bekæmpelse af kriminalitet og en mere effektiv håndtering af 
grænseoverskridende tvister i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger, grundlæggende rettigheder og retsstaten;

23. understreger betydningen af at præcisere de kontraktlige rettigheder for personer og 
virksomheder, der bidrager til frembringelsen af data under anvendelse af maskiner eller 
andet udstyr, og navnlig retten til at få adgang til data, til at overføre dem, til at anmode 
en anden part om at ophøre med at bruge data, til at rette dem eller slette dem, samtidig 
med at deres indehavere identificeres, og arten af sådanne rettigheder afgrænses; 
bemærker, at man kan overveje at give det gratis softwarefællesskab mulighed for 
lovligt at anvende data og producere software til offentligheden uden automatisk at 
blive underlagt de forpligtelser, der er udformet for virksomheder, der producerer og 
anvender data i egenskab af professionelle; 
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24. understreger betydningen af cloud-tjenester, som er et vigtigt redskab til dataindsamling 
og -behandling, hvad angår fuld udnyttelse af potentialet i den digitale økonomi; 
understreger, at de nye regelsæt bør sikre, at data kan overføres mellem forskellige 
tjenesteudbydere, og tage højde for problemet med at sikre og inddrive data fra 
cloududbyderen, når denne ophører med sådanne aktiviteter;

25 minder om den eksisterende generelle databeskyttelsesordning som fastsat i forordning 
(EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (GDPR); fremhæver 
behovet for at revidere e-databeskyttelsesdirektivet med henblik på at skabe lige vilkår 
for EU-virksomheder med hensyn til erhvervelse og anvendelse af data;

Erstatningsansvar i forbindelse med databehandling

26. mener, at selv om de eksisterende principper om erstatningsansvar og teknologineutrale 
ansvarsregler allerede er egnede til den digitale økonomi og de fleste af de teknologier, 
som er på vej frem, er der ikke desto mindre nogle tilfælde, f.eks. med hensyn til 
operatører af AI-systemer, hvor der er brug for nye eller supplerende ansvarsregler for 
at forbedre retssikkerheden og sikre passende erstatningsordninger for berørte personer i 
tilfælde af ulovlig brug af data;

27. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en omfattende vurdering af 
lignende potentielle juridiske huller i forbindelse med ansvaret for data, såsom skader 
forårsaget af AI eller ikke-AI, på grund af mangler eller fejl i datasættene, og evaluere 
eventuelle tilpasninger af de nuværende ansvarsordninger, inden den fremsætter nye 
lovgivningsforslag;

28. fremhæver behovet for sporbare og, i det omfang det er muligt i henhold til EU-
lovgivningen, offentligt tilgængelige indlæringsdata til algoritmer; mener, at ansvaret på 
bl.a. sundhedsområdet i sidste instans skal påhvile en fysisk eller juridisk person;

Intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder og databasedirektivet

29. fremhæver, at der ved gennemførelsen af den europæiske datastrategi skal findes en 
balance mellem fremme af mere udbredt anvendelse og deling af data og beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder, men også 
grundlæggende rettigheder såsom privatlivets fred; understreger, at data, der anvendes 
til at træne AI-algoritmer, undertiden afhænger af strukturerede data, såsom databaser, 
ophavsretligt beskyttede værker og andre frembringelser, som er beskyttet af 
intellektuel ejendomsret, som ikke normalt kan betragtes som data; 

30. opfordrer til, at Kommissionen foretager en forudgående konsekvensanalyse af, 
hvorvidt den datadrevne digitale økonomi kræver ændringer eller tilpasninger af den 
eksisterende retlige ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at 
fremme innovation og udbredelse af nye digitale teknologier; finder det prisværdigt, at 
Kommissionen har til hensigt at revidere databasedirektivet og yderligere præcisere 
anvendelsen af direktivet om beskyttelse af forretningshemmeligheder; 

31. bemærker, at anvendelsen af ophavsretligt beskyttet indhold som datainput skal 
vurderes i lyset af de eksisterende regler og undtagelsen vedrørende "tekst- og 
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datamining", der er fastsat i direktivet om ophavsret, samt beslægtede rettigheder på det 
digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til at udstede retningslinjer for, hvordan 
rettigheder gøres offentligt tilgængelige for alle på en centraliseret måde;

Jurisdiktion, gældende lovgivning og procesret

32. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre, at anvendelsen af 
udenlandske jurisdiktioners lovgivning, såsom den amerikanske "CLOUD Act" eller 
Kinas nationale efterretningslov fra 2017, ikke undergraver EU-borgernes 
grundlæggende rettigheder eller fører til retsusikkerhed og ulemper for EU's 
virksomheder; henviser til Domstolens seneste retspraksis i denne henseende;

33. understreger, at der er behov for fælles regler om lovlig brug, adgang til eller deling af 
data med henblik på at fremskynde udviklingen af innovative dataområder i EU og gøre 
vores virksomheder i stand til at konkurrere på verdensplan; 

34. fastslår, at Kommissionen bør foretage en yderligere evaluering af ændringer af de 
nuværende retlige rammer inden for civilprocesret med henblik på at mindske de 
eksisterende investeringshindringer for private investorer; opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til hurtigt og på passende vis at følge op på Parlamentets beslutning om 
fælles minimumsstandarder for civil retspleje1.

1 EUT C 334 af 31.1.2018, s. 39.
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