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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Algemeen
1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld “Een Europese 

datastrategie”; benadrukt dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese 
gegevensruimte essentieel is om het mondiale concurrentievermogen, de digitale 
soevereiniteit en de economische welvaart van de EU te waarborgen; 

2. merkt op dat de EU-aanpak van digitalisering mensgericht en waardegericht moet zijn 
en gebaseerd moet zijn op het concept van de sociale markteconomie; onderstreept dat 
de keuze voor een derde weg naar digitalisering niet mag betekenen dat de EU 
protectionistisch wordt; benadrukt daarom dat elke speler van buiten de EU nog steeds 
binnen de gemeenschappelijke Europese gegevensruimte mag opereren, mits 
inachtneming van de ethische, technologische, privacy- en beveiligingsnormen van de 
EU;

Beginselen van betere regelgeving

3. is van mening dat de nieuwe strategie moet worden uitgevoerd door middel van een op 
beginselen gebaseerd en innovatievriendelijk rechtskader van de EU, dat evenredig 
moet zijn en onnodige administratieve lasten voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en startende ondernemingen moet voorkomen, en moet worden 
gecombineerd met concrete maatregelen, richtsnoeren, publiek-private gedragscodes en 
programma’s, grote investeringen en, indien nodig, nieuwe sectorspecifieke wetgeving;

4. dringt er bij de Commissie op aan vooraleer initiatieven te nemen de bestaande 
wetgeving grondig te evalueren en in kaart te brengen om te beoordelen of aanpassingen 
of aanvullende vereisten nodig zijn om de datasector van de EU te ondersteunen en 
eerlijke concurrentie voor alle betrokken actoren te waarborgen en om overlapping met 
mogelijke nieuwe wetgeving voor de uitvoering van de datastrategie te voorkomen;

Gegevensuitwisseling en rechten op gegevens

5. benadrukt dat het van cruciaal belang is de toegang tot gegevens voor EU-bedrijven te 
bevorderen, met name voor kmo’s en startende ondernemingen; is van mening dat 
vrijwillige uitwisseling van gegevens tussen bedrijven op basis van eerlijke en 
transparante contractuele regelingen, die op gang wordt gebracht met stimulansen in de 
vorm van subsidies en belastingvoordelen, tot de verwezenlijking van dit doel zou 
bijdragen; 

6. verklaart dat eerlijke, eenvoudige, begrijpelijke, veilige, interoperabele en betaalbare 
vrijwillige overeenkomsten inzake gegevensuitwisseling tussen bedrijven binnen 
dezelfde toeleveringsketen en uit verschillende sectoren, die ofwel de deelname van 
gegevensverstrekkers te gelde maken ofwel uitruilregelingen mogelijk maken, de 
ontwikkeling van de data-economie in de EU verder zullen versnellen;

7. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is billijke contractuele 
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voorwaarden op te stellen om de onevenwichtige machtsverhoudingen op de markt aan 
te pakken; onderstreept dat een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte zal 
vereisen dat bedrijven nauw met elkaar kunnen samenwerken, en is daarom van mening 
dat veilige havens en groepsvrijstellingen voor samenwerking bij het uitwisselen en 
bundelen van gegevens nodig zijn, evenals meer richtsnoeren van de Commissie voor 
bedrijven op het gebied van het mededingingsrecht;

8. pleit ervoor de interoperabiliteit verder te versterken en op consensus gebaseerde, door 
het bedrijfsleven gestuurde gemeenschappelijke normen vast te stellen om te 
waarborgen dat gegevensverkeer tussen verschillende machines en entiteiten op 
innovatieve wijze kan plaatsvinden;

9. verklaart dat een onderscheid tussen de wettelijke regelingen inzake persoonsgegevens 
en niet-persoonsgebonden gegevens essentieel is, aangezien bedrijven commerciële 
datasets vaak niet kunnen delen vanwege de complexiteit van de bestaande regels en 
vanwege de grote rechtsonzekerheid ten aanzien van de vraag of persoonsgegevens 
voldoende geanonimiseerd zijn; merkt op dat het in de praktijk moeilijk kan zijn om dit 
onderscheid te maken, omdat er gemengde gegevens voorkomen, waarvoor specifieke 
regels en benaderingen moeten worden ingevoerd; is van mening dat modellen die 
gericht zijn op anonimisering, waarvoor een duidelijke rechtsgrond en een lijst van 
criteria nodig zijn, en andere technische methoden om de privacy te waarborgen, 
moeten worden bevorderd, zoals de verschuiving van de uitwisseling van gegevens naar 
het delen van computerkracht, applicatieprogramma-interfaces (API’s), synthetische 
gegevens en datasandboxes;

10. benadrukt dat de contractuele rechten van personen en bedrijven die bijdragen aan de 
aanmaak van gegevens door middel van machines of andere apparatuur moeten worden 
verduidelijkt;

Aansprakelijkheid voor gegevens

11. is van mening dat de bestaande aansprakelijkheidsbeginselen en technologisch neutrale 
aansprakelijkheidsregels reeds geschikt zijn voor de digitale economie en de meeste 
opkomende technologieën; stelt dat niettemin in enkele gevallen, zoals die met 
betrekking tot operators van AI-systemen, nieuwe aansprakelijkheidsregels nodig zijn 
om de betrokken personen een passende compensatie te bieden;

Intellectuele-eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen en de richtlijn databanken

12. benadrukt dat bij de uitvoering van de Europese datastrategie een evenwicht moet 
worden gevonden tussen het bevorderen van een breder gebruik en de uitwisseling van 
gegevens en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, privacy en 
bedrijfsgeheimen; 

13. is van mening dat de digitale data-economie geen ingrijpende wijzigingen van het 
bestaande kader inzake intellectuele-eigendomsrechten vereist en merkt derhalve op dat 
de Commissie zorgvuldig moet beoordelen welke juridische aanpassingen werkelijk 
nodig zijn; is in dit verband ingenomen met het voornemen van de Commissie om de 
richtlijn databanken te herzien en de toepassing van de richtlijn bedrijfsgeheimen te 
verduidelijken;
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Bevoegdheid en procesrecht

14. verzoekt de Commissie te beoordelen in welke mate de toepassing van de wetgeving 
van buitenlandse rechtsgebieden, zoals de CLOUD Act van de VS, tot 
rechtsonzekerheid en nadelen voor inwoners en bedrijven in de Unie kan leiden en of er 
in dit verband maatregelen nodig zijn.


