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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
("chartret"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF ("persondataforordningen" (GDPR))1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA ("retshåndhævelsesdirektivet")2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor ("e-databeskyttelsesdirektivet")3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 af 14. 
november 2018 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i 
Den Europæiske Union4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 af 20. juni 
2019 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 
("direktivet om åbne data")5,

A. der henviser til, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den 
pågældende, i henhold til artikel 8, stk. 1, i chartret og artikel 16, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

B. der henviser til, at enhver i henhold til chartret har ret til ytringsfrihed, herunder 
meningsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger og tanker uden 
indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser;

Generelle principper for dataforvaltning

1. opfordrer Kommissionen til at basere sin datastrategi på principperne om at skabe 

1 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
2 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
3 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
4 EUT L 303 af 28.11.2018, s. 59.
5 EUT L 172 af 26.6.2019, s. 56.
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velfærd for borgerne og sætte dem i stand til at træffe meningsfulde beslutninger 
vedrørende de data, som de har frembragt, eller som vedrører dem, og til at sætte 
individets interesser og rettigheder i centrum for politikken, navnlig respekten for dets 
menneskelige værdighed og integritet og beskyttelsen af dets privatliv og 
personoplysninger; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at være 
overordentlig påpasselig i forbindelse med sin udformning af dataforvaltnings- og 
adgangsstrukturer for Europa; opfordrer til, at Det Europæiske Datainnovationsråd får 
ligelig repræsentation af erhvervsliv, ngo'er, forbrugergrupper og akademikere;

2. understreger, navnlig i forbindelse med datastrømme, at overførsler af 
personoplysninger til andre jurisdiktioner altid skal overholde bestemmelserne i 
persondataforordningen eller retshåndhævelsesdirektivet, chartret og anden relevant 
EU-lovgivning og tage hensyn til Det Europæiske Databeskyttelsesråds anbefalinger og 
retningslinjer forud for enhver overførsel, og at sådanne overførsler kun må finde sted, 
når der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at etablere sikre datastrømme med 
ligesindede globale partnere, baseret på fælles værdier og fuld respekt for de 
grundlæggende rettigheder; udtrykker sin stolthed over, at EU indtog et fast standpunkt 
ved at vedtage GDPR-forordningen og forstærke de databeskyttelsesregler, der styrker 
de grundlæggende rettigheder;

3. understreger, at der genereres personoplysninger i et eksponentielt voksende omfang, og 
fremhæver den økonomiske værdi af personoplysninger, som er vigtige for vækst og 
udvikling; minder om, at behandlingen, herunder overførslen, af personoplysninger altid 
skal være i overensstemmelse med EU's gældende regler om databeskyttelse, og at 
enhver fremtidig sektor- eller formålsspecifik lovgivning skal overholde dem; 
understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at sondre klart mellem 
behandlingen af henholdsvis personlige og ikkepersonlige oplysninger i de 
dataområder, som Kommissionen har beskrevet, navnlig i forbindelse med intelligente 
forbundne produkter og wearables (kropsbåren elektronik); bemærker, at en sådan 
sondring kan være vanskelig at foretage i praksis, når der er tale om blandede datasæt; 
minder i den forbindelse om, at datasæt, hvor forskellige typer data hænger uløseligt 
sammen, altid behandles som personoplysninger, også i tilfælde, hvor 
personoplysningerne kun udgør en lille del af datasættet; mener, at der bør gives langt 
klarere retningslinjer til virksomhederne om anvendelsen af blandede datasæt, og at 
anvendelsen af privatlivsbeskyttende teknologi bør fremmes for at øge retssikkerheden 
for virksomhederne, bl.a. gennem klare retningslinjer og en liste over kriterier for 
effektiv anonymisering; understreger, at kontrollen med sådanne data altid ligger hos 
personen selv og bør beskyttes automatisk; opfordrer Kommissionen til at udvide sin 
datastrategi for at sikre, at de europæiske borgere får mulighed for og kompetence til at 
drage fordel af deres personoplysninger;

4. advarer om risikoen for misbrug af personoplysninger eller af indholdet og metadataene 
i elektronisk kommunikation inden for e-databeskyttelsesdirektivets 
anvendelsesområde; understreger, at den frie udveksling af data i overensstemmelse 
med databeskyttelsesforordningens princip om formålsbegrænsning skal være 
begrænset til ikkepersondata, f.eks. industrielle eller kommercielle data, eller 
persondata, som er anonymiserede på en sikker, effektiv og uigenkaldelig måde, 
herunder i blandede datasæt; opfordrer Kommissionen til at inddrage hensynet til børn i 



AD\1224995DA.docx 5/10 PE659.067v03-00

DA

sin datastrategi;

5. bemærker, at uansvarlige, ulovlige eller uetiske delingspraksisser, økosystemer og 
databehandlingsformer opmuntrer til problematisk adfærd; er bekymret over 
udbredelsen af disse praksisser og understreger, at denne type af forretningsmodeller 
kan have meget indgribende og skadelige virkninger, ikke blot for enkeltpersoner og 
deres grundlæggende rettigheder, men også for samfundet som helhed; understreger, at 
sådanne praksisser og strategier ville undergrave borgernes tillid til EU's datasystemer; 
opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at den ledende rolle, som EU skal spille i 
dataøkonomien, er baseret på det solide retlige grundlag, der findes i de gældende EU-
databeskyttelsesregler;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at begreberne "videreanvendelse" af data og 
"dataaltruisme" er i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesprincipper, navnlig 
princippet om formålsbegrænsning, som kræver, at data behandles til "udtrykkeligt 
angivne og legitime formål";

7. fremhæver den stadig større betydning af de nationale databeskyttelsesmyndigheders 
tilsynsarbejde og opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de har fuld uafhængighed 
samt passende finansiering og ressourcer; minder om, at alle de foranstaltninger, der 
skal udvikles i den foreslåede EU-datastyringsforordning, og andre fremtidige forslag, 
der omfatter behandling af personoplysninger, er underlagt 
databeskyttelsesmyndighedernes tilsyn i henhold til GDPR med henblik på at sikre, at 
innovation også tager hensyn til indvirkningen på borgernes rettigheder; opfordrer til at 
sikre, at retsakterne bygger på og er afpasset efter eksisterende lovgivning, navnlig 
GDPR;

8. opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af tilgængelig EU-finansiering til 
udvikling af privatlivsbeskyttelsesprodukter og -tjenester i EU til datastrategien for at 
skabe fordele for EU-borgerne og fremme innovation, der respekterer og fremmer 
grundlæggende rettigheder;

9. fremhæver navnlig relevansen af ikkepersondata, der opbevares og produceres af den 
offentlige sektor, herunder myndigheder; opfordrer medlemsstaterne til at fremme 
skabelsen af ikkepersondata baseret på princippet om "åbenhed gennem design og 
standardindstillinger" for at lette adgangen til og videreanvendelsen af den offentlige 
sektors data;

Dataområder 

10. understreger, at enkeltpersoners tillid kun kan vindes ved at tilvejebringe sikre 
dataområder, der fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder, hvilket giver 
retssikkerhed og fremmer ibrugtagningen af tjenester samt giver konkurrencefordele og 
stabile forretningsmodeller for virksomheder; understreger, at sådanne dataområder bør 
udvikles, etableres og anvendes i overensstemmelse med principperne om 
databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, og at de bør være omfattet af 
stærke sikkerhedsforanstaltninger;

11. understreger, at fælles europæiske dataområder for offentlige forvaltninger, navnlig 
sådanne, der tilsigter forbedring af de retshåndhævende myndigheders adgang til data i 
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EU, fuldt ud skal overholde EU-retten, herunder nødvendigheds- og 
proportionalitetsprincippet, beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger, 
princippet om uskyldsformodning samt procedurereglerne; fremhæver potentialet til at 
forbedre kvaliteten af retshåndhævelsen og modvirke eventuel bias ved at indsamle 
pålidelige data og stille dem til rådighed for offentligheden, civilsamfundet og 
uafhængige eksperter; fremhæver, at enhver adgang for retshåndhævende myndigheder 
til offentlige eller private personoplysninger i dataområder skal være baseret på EU's og 
medlemsstaternes lovgivning, være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt og 
forholdsmæssigt, og være kombineret med tilstrækkelige garantier; understreger, at 
offentlige myndigheders anvendelse af personoplysninger og kunstig intelligens (AI) 
kun bør tillades med streng demokratisk kontrol og med supplerende 
sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug;

12. minder om, at selv om visse kategorier af personoplysninger (såsom biometriske, 
genetiske og sundhedsmæssige data) betragtes som datasæt af høj værdi, er 
behandlingen af dem i henhold til artikel 9 i GDPR i princippet forbudt, endog i 
forbindelse med det fælles europæiske sundhedsdataområde, dog med visse strenge 
undtagelser, hvor der gælder specifikke behandlingsregler, som altid omfatter en 
forpligtelse til at foretage en analyse af konsekvenserne for databeskyttelsen; fremhæver 
de potentielt katastrofale og uoprettelige konsekvenser af uretmæssig eller usikker 
behandling af følsomme oplysninger for de berørte personer; minder om, at datasæt kan 
genskabe og forstærke eksisterende bias i samfundet; advarer om risikoen for 
forskelsbehandling og misbrug;

13. påpeger, at den mest effektive måde at reducere bias i datarige systemer på er at sikre, at 
den størst mulige mængde af ikkepersondata er til rådighed til træningen af dem, hvilket 
kræver, at man begrænser alle unødvendige hindringer for tekst- og datamining og 
fremmer grænseoverskridende anvendelser; opfordrer til, at der gøres bedst mulig brug 
af de eksisterende undtagelser og fritagelser, der er fastsat i lovgivningen for 
anvendelsen af data, som er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at sikre, 
at AI og maskinlæring er mindre præget af bias og mere i overensstemmelse med etiske 
standarder med det endelige mål at tjene menneskeheden bedre;

Datarettigheder — styrkelse af individets kompetence 

14. understreger begrænsningerne ved visse typer AI-applikationer, der er udformet til 
retsvæsenet, de såkaldte legal tech-applikationer; fremhæver i denne forbindelse de 
potentielt alvorlige negative konsekvenser, navnlig inden for retshåndhævelse og 
retfærdighed, når enkeltpersoner forsømmer at tage i betragtning, at AI-baserede 
resultater kan være forkerte, ufuldstændige, irrelevante eller diskriminerende; minder 
om, at de endelige juridiske afgørelser skal træffes i fuld uafhængighed af dommere i 
hvert enkelt sag; bemærker, at dataudveksling mellem medlemsstaterne på området 
retlige og indre anliggender er vigtig for at styrke de europæiske borgeres sikkerhed, og 
at der bør afsættes passende finansielle ressourcer hertil; understreger samtidig, at der er 
behov for stærkere sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til den måde, hvorpå 
agenturer inden for retlige og indre anliggender behandler, anvender og forvalter 
persondata inden for deres foreslåede dataområder;

15. fremhæver asymmetrien mellem dem, der anvender AI-teknologier, og dem, der 
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interagerer med dem og er genstand for dem; er betænkelig ved platforme og tjenester, 
der låser deres brugere til den specifikke platform og derved forstærker deres 
dominerende markedsposition og deres evne til at profilere deres brugere på en sådan 
måde, at de skaber ekstremt invasive profiler af deres brugere; fremhæver, at 
enkeltpersoners tekniske kompetence til at forstå og finde rundt i de komplekse 
dataøkosystemer, som de er indlejret i, i langt de fleste tilfælde er utilstrækkelig, og det 
samme gælder for deres bevidsthed om, hvilke data, herunder metadata, de rent faktisk 
genererer, navnlig i realtid, f.eks. når de bruger forbundne apparater og wearables;

16. understreger, at enkeltpersoner bør have fuld kontrol over deres data og have yderligere 
hjælp med håndhævelsen af deres databeskyttelses- og privatlivsrettigheder for så vidt 
angår de data, de genererer; understreger retten til dataportabilitet og den registreredes 
ret til dataadgang, -berigtigelse og -sletning i henhold til GDPR; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at forbedre enkeltpersoners adgang til 
effektive retsmidler i henhold til GDPR og garantere interoperabiliteten og 
dataportabiliteten i forbindelse med digitale tjenester samt, navnlig via 
applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), gøre det muligt for brugere at 
sammenkoble platforme og øge deres muligheder for at vælge mellem forskellige typer 
systemer og tjenester; forventer, at fremtidige forslag vil støtte nydelsen og den 
meningsfulde udøvelse af disse rettigheder;

17. er af den opfattelse, at der er et stort potentiale for udnyttelse af data til 
forskningsformål i almenhedens interesse; opfordrer til effektiv anonymisering og 
påpeger, at der i tilfælde, hvor et forskningsformål ikke tillader anonymisering, bør 
anvendes pseudonymisering; understreger, at enkeltpersoner ikke må tvinges til at dele 
deres data, og at der, når personer skal vælge, om de vil tillade brug af deres persondata, 
ikke må være knyttet direkte gevinster eller fordele til en beslutning om at tillade dette;

18. understreger, at enhver anvendelse af aggregerede persondata fra sociale medier enten 
skal overholde GDPR eller rent faktisk være uigenkaldeligt anonymiseret; opfordrer 
Kommissionen til at fremme bedste praksis for anonymiseringsteknikker og til 
yderligere at fremme forskning i processen med at vende anonymiseringen og i, 
hvordan den kan modvirkes; opfordrer Det Europæiske Databeskyttelsesråd til at 
ajourføre sin vejledning i denne henseende; advarer imidlertid imod at forlade sig 
fuldstændigt på anonymisering som teknik til beskyttelse af privatlivets fred, eftersom 
fuld anonymisering er praktisk talt umulig at opnå i visse tilfælde;

Cybersikkerhed og sikker information

19. betoner vigtigheden af IT-sikkerhed og IT-systemers modstandsdygtighed for at opnå 
sikkerhed for personoplysninger og forhindre misbrug af data; fremhæver vigtigheden 
af, at cybersikkerhed er baseret på EU-retten og folkeretten og de vedtagne normer for 
ansvarlig statslig adfærd i cyberspace; opfordrer medlemsstaterne til sammen med Den 
Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed, der for nylig er blevet styrket, at 
træffe koordinerede foranstaltninger; opfordrer Kommissionen til at foreslå passende 
forebyggende foranstaltninger såsom at kræve anvendelse af avanceret IT-sikkerhed og 
-kryptering, anvendelse af en tilgang baseret på "sikkerhed gennem design" og en stærk 
cybersikkerhedscertificeringsordning via EU's ramme for cybersikkerhedscertificering 
for at øge tilliden til og sikkerheden af dataområder;
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20. påskønner Rådets konklusioner fra oktober 2020 om udvikling af en EU-dækkende 
ramme for sikker offentlig elektronisk identifikation (e-ID); er af den stærke 
overbevisning, at en ramme for pålidelig elektronisk identifikation er afgørende for at 
opnå sikker adgang til digitale offentlige tjenester, for at gennemføre elektroniske 
transaktioner på en mere sikker måde og for at reducere overdreven dataindsamling fra 
virksomheders side; bemærker, at kun 15 medlemsstater på nuværende tidspunkt har 
anmeldt en elektronisk identitetsordning for grænseoverskridende anerkendelse inden 
for rammerne af forordning (EU) nr. 910/2014 ("eIDAS-forordningen")6; opfordrer 
Kommissionen til at udvide rammerne for sikker offentlig e-ID for at give EU-borgerne 
de rette værktøjer til at få adgang til tjenester, hvor der kræves entydig identifikation; 
minder i denne forbindelse om betydningen af at tillade anonymitet i brugen af 
onlinetjenester, hvor som helst det er muligt; mener, at lovgivningen ikke bør kræve 
unødvendig identifikation, eftersom anonymitet effektivt forhindrer uautoriseret 
videregivelse, identitetstyveri og andre former for misbrug af personoplysninger, der 
indsamles online, navnlig når sårbare gruppers beskyttelse online er afhængig af 
anonymitet;

21. bemærker, at der for visse onlinetjenesters vedkommende er behov for entydig 
identifikation af deres brugere for at være fuldt ækvivalente med offlinetjenester; 
bemærker, at en sådan onlineidentifikation kan forbedres ved at håndhæve eIDAS-
forordningens bestemmelser om grænseoverskridende interoperabilitet for elektronisk 
identifikation overalt i Den Europæiske Union;

22. understreger, at enhver e-ID-baseret indlogning eller verifikation skal udvikles i 
overensstemmelse med persondataforordningens princip om dataminimering, således at 
den tjeneste eller platform, der leverer e-ID-login eller -verifikation, ikke modtager 
oplysninger om den tredjepart, som brugeren logger ind på, og at alle andre indsamlede 
data er begrænset til det, det er nødvendigt; understreger, at login- eller 
verifikationstjenester ikke bør anvendes til at spore brugerne på tværs af websteder; 
minder om, at medlemsstaterne og EU-institutionerne skal garantere, at elektroniske 
oplysninger forbliver sikre.

6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 
1999/93/EF, EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.
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Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga 
Wiśniewska

The Left Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

3 -
ID Marcel de Graaff

The Left Clare Daly

NI Milan Uhrík

4 0
S&D Domènec Ruiz Devesa

ID Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


