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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 fælles europæisk dataområde er afgørende 
for at sikre EU's globale konkurrenceevne, digitale suverænitet og økonomiske velstand; 

2. påpeger, at EU's tilgang til digitalisering bør være menneskecentreret, værdiorienteret 
og baseret på princippet om en social markedsøkonomi; understreger, at valget af en 
tredje vej til digitalisering ikke bør betyde, at EU bliver protektionistisk; understreger 
derfor, at enhver udefrakommende aktør fortsat skal være velkommen til at operere 
inden for det fælles europæiske dataområde, så længe vedkommende lever op til EU's 
etiske, teknologiske, privatlivs- og sikkerhedsmæssige standarder;

Principperne om bedre lovgivning

3. 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 undgå 
unødige administrative byrder for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
startups samt kombineres med konkrete foranstaltninger, vejledning, offentlig-private 
adfærdskodekser og programmer, solide investeringer og om nødvendigt nye 
sektorspecifikke love;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til forud for eventuelle initiativer at foretage en 
grundig evaluering og kortlægning af den eksisterende lovgivning for at vurdere, om der 
er behov for tilpasninger eller yderligere krav for at støtte EU's dataindustri og sikre fair 
konkurrence for alle berørte aktører og for at undgå juridiske overlapninger med en 
eventuel kommende lovgivning til gennemførelse af datastrategien;

Datadeling og rettigheder til data

5. fremhæver den afgørende vigtighed af at fremme adgangen til data for EU's 
virksomheder, navnlig for SMV'er og startups; mener, at frivillig datadeling mellem 
virksomheder baseret på fair og gennemsigtige kontrakter udløst af incitamenter i form 
af subsidier og skattelettelser vil bidrage til at nå dette mål; 

6. påpeger, at fair, enkle, forståelige, sikre, interoperable og prisoverkommelige frivillige 
aftaler om datadeling mellem virksomheder fra samme forsyningskæde og forskellige 
sektorer, der enten monetariserer dataleverandørernes deltagelse eller muliggør "give 
and take"-ordninger, vil fremskynde udviklingen af EU's dataøkonomi yderligere;

7. opfordrer Kommissionen til at vurdere muligheden for at fastlægge rimelige 
kontraktvilkår med det formål at rette op på ubalancer i markedsstyrke; understreger, at 
et fælles europæisk dataområde vil kræve, at virksomheder har mulighed for at 
samarbejde tæt med hinanden, og mener derfor, at der er behov for safe harbours og 
gruppefritagelser for samarbejde om datadeling og -pooling samt yderligere vejledning 
til virksomheder om konkurrenceretlige anliggender fra Kommissionens side;
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8. henstiller til yderligere styrkelse af interoperabiliteten og etablering af 
konsensusbaserede, industridrevne fælles standarder med henblik på at sikre, at 
overførslen af data mellem forskellige maskiner og enheder kan foregå på en innovativ 
måde;

9. 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 store juridiske usikkerhed med hensyn til, hvornår 
personoplysninger er tilstrækkeligt anonymiserede, ofte ikke har anden mulighed end at 
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 der bør indføres specifikke regler og metoder; mener, at modeller, der fokuserer 
på anonymisering, hvilket kræver et klart retsgrundlag og en liste over kriterier, og 
andre tekniske måder at sikre privatlivets fred på, skal fremmes, f.eks. ved at skifte fra 
deling af data til deling af computerkraft, applikationsprogrammeringsgrænseflader 
(API'er), syntetiske data og datasandkasser;

10. 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;

Erstatningsansvar i forbindelse med databehandling

11. mener, at 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; fastslår, at der ikke desto mindre er nogle tilfælde, f.eks. med 
hensyn til operatører af AI-systemer, hvor der er brug for nye ansvarsregler for at sikre 
berørte personer en passende erstatning;

Intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder og databasedirektivet

12. 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, privatlivets fred og forretningshemmeligheder; 

13. er af den overbevisning, at den datadrevne digitale økonomi ikke kræver væsentlige 
ændringer af de eksisterende rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder, og påpeger 
derfor, at Kommissionen nøje bør overveje, hvilke juridiske tilpasninger der virkelig er 
nødvendige; finder det i den forbindelse prisværdigt, at Kommissionen har til hensigt at 
revidere databasedirektivet og præcisere anvendelsen af direktivet om 
forretningshemmeligheder;

Jurisdiktion og procesret

14. opfordrer Kommissionen til at vurdere, i hvilket omfang anvendelsen af udenlandske 
jurisdiktioners lovgivning såsom den amerikanske "CLOUD Act" kan føre til 
retsusikkerhed og ulemper for Unionens borgere og virksomheder, og om der er behov 
for at træffe nogen foranstaltning i den henseende.


