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SAMMENFATTENDE RAPPORT 
HØRING OM INITIATIVET "OPBYGNING AF 
EN EUROPÆISK DATAØKONOMI" 
  

Indledning 

Høringsprocessen om den europæiske dataøkonomi, der er en bred dialog mellem de interesserede parter, 
blev iværksat med vedtagelsen af meddelelsen om opbygning af en europæisk dataøkonomi (COM(2017)9) 
og ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2017)2). Initiativet har til formål at 
danne grundlag for den bedst mulige anvendelse af digitale data til gavn for økonomien og samfundet. Det 
beskriver de hindringer, der står i vejen for udviklingen af et indre EU-marked med frie datastrømme og 
juridiske spørgsmål om adgang til og overførsel af data, dataenes portabilitet og ansvar forbundet med 
primært ikke-personlige, maskingenererede digitale data. 

Den vigtigste høring var den offentlige høring online, der fandt sted fra 10. januar til 26. april 2017. Den 
dækkede de forskellige dele af meddelelsen1. 

Bilaget er en mere detaljeret, kvalitativ analyse af de modtagne resultater2 og holdningsdokumenter. En 
sammenfattende rapport af denne høring er allerede blevet offentliggjort med angivelse af foreløbige 
tendenser. 

Der er desuden afholdt flere horisontale og sektorspecifikke workshopper, enten rettet mod en bestemt 
gruppe af interesserede parter eller mod en bestemt problemstilling. 

Denne sammenfattende rapport opsummerer dialogen mellem de interesserede parter. 

 

Offentlig høring online   

De involverede interesserede parter var virksomheder i alle størrelser og fra alle sektorer, herunder 
producenter og brugere af internetforbundne enheder, operatører og brugere af onlineplatforme, 
datamæglere og virksomheder, der markedsfører databaserede produkter og tjenester. Offentlige 
myndigheder, ikke-statslige organisationer, forskere/forskningsorganisationer og forbrugere blev også 
opfordret til at bidrage. Onlineundersøgelsen fik i alt 380 svar, herunder 332 fra 
virksomheder/organisationer, 6 fra selvstændige og 42 fra borgere. De fleste bidrag kom fra private 
organisationer. 

Derudover blev der modtaget ca. 18 selvstændige bidrag (dvs. ikke suppleret med svar på spørgeskemaet) 
(tilgængelig online). Forfatterne repræsenterer nationale myndigheder, virksomheder, nationale eller 
europæiske erhvervsorganisationer, forsikringsforeninger og repræsentanter for advokatfirmaer i EU og 
USA. De fleste af disse dokumenter diskuterer de forskellige dele af høringen med stærk fokus på adgang til 
og overførsel af data.  

Det Europæiske Center for Politisk Strategi (EPSC) afholdt desuden en offentlig høring om den europæiske 
dataøkonomi. 
 

                                                           
1
 En offentlig høring om den overordnede evaluering af anvendelsen af produktansvarsdirektivet (85/374/EØF) foregik 

parallelt. 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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Workshopper 

Europa-Kommissionen har afholdt en række workshopper, der tager fat på specifikke udfordringer i 
forbindelse med dataøkonomien. Nogle har ikke været sektorspecifikke, mens andre har været rettet mod 
en bestemt kategori af interesserede parter eller en bestemt sektor (mere information). Deres resultater 
inddrages i denne rapport i lyset af resultaterne af onlinehøringen. Følgende workshopper og begivenheder 
har været relevante for høringsprocessen: 
 
Workshopper som ikke er sektorspecifikke 

 Workshop om at skifte mellem udbydere af cloudtjenester, 18/5/17, mere information 

 Workshop med repræsentanter for medlemsstaterne om nye problemstillinger vedrørende 
dataøkonomien, 31/5/17, mere information 

 Dataadgang og datadeling: den reelle indvirkning på SMV'ers og nystartede virksomheders 
forretningsmodeller, 29/5/17, mere information 

 Dataadgang og -overførsel med fokus på API'er og industrielle dataplatforme, 8/6/17, mere 
information 

 Workshop om dataøkonomi, fællesmøde om den digitale dagsorden ("Digital Assembly"), 15-
16/6/17, mere information 

 Adgang til kommercielt lagrede data af offentlig interesse for offentlige organer, 26/6/17, mere 
information 

 Erstatningsansvar inden for autonome systemer og avancerede robotter og systemer i forbindelse 
med tingenes internet, 13/7/17, mere information 

 
Sektorspecifikke workshopper 

 EIP-AGRI-workshop om datadeling, 4-5/4/17, mere information 

 Datarelaterede problemer inden for maskinteknik (6/4/17), medicinsk udstyr (25/4/17), 
erhvervstjenester (4/5/17), bilindustrien — Gear2030 (10/5/17), forsyningskæden for føde- og 
drikkevarer (1/6/17), mere information 

 Workshop om den transformative virkning af adgang til og genbrug af data til intelligente industrier, 
6/6/17, mere information 

 
 

De næste skridt 

Med midtvejsrevision af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked, som blev vedtaget i maj 
2017, annoncerede Kommissionen, at den ville: 
 

 inden efteråret 2017, på baggrund af en konsekvensanalyse, udarbejde et lovforslag om en EU-
samarbejdsramme for fri udveksling af oplysninger, som tager højde for princippet om fri udveksling 
af oplysninger inden for EU, princippet om portabilitet i forbindelse med andre oplysninger end 
personoplysninger, herunder når der skiftes erhvervstjenester som f.eks. cloudtjenester, og 
princippet om adgang til bestemte oplysninger med henblik på myndighedskontrol, selv hvis 
oplysningerne er lagret i en anden medlemsstat 

 i foråret 2018, på baggrund af en evaluering af eksisterende lovgivning og en konsekvensanalyse, 
udarbejde et initiativ om adgang til og genanvendelse af offentlige og offentligt finansierede 
oplysninger samt yderligere undersøge spørgsmålet om oplysninger af almen interesse i privat 
besiddelse 

 desuden yderligere analysere behovet for at definere principper for, hvem der er ansvarlig i tilfælde 
af skader forårsaget af dataintensive produkter  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/stakeholder-dialogue-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/61760
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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 fortsat vurdere behovet for foranstaltninger hvad angår de nye dataspørgsmål, der er identificeret i 
datameddelelsen fra januar 2017, som f.eks. dataadgangsrettigheder. 

 
Høringsprocessen vedrørende dataøkonomi har bekræftet relevansen og vigtigheden af alle de 
foranstaltninger, som Kommissionen forventer. 
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Høringsprocessens resultater 

 Lokalisering af data til lagrings- og/eller behandlingsformål (frie 
datastrømme) 

Høringsprocessen har vist sig nyttig for Kommissionens arbejde med datalokalisering og frie datastrømme. 
Resultaterne opfylder med lethed brugskriterier med hensyn til antallet og mangfoldigheden af 
respondenter og kvaliteten af deres svar. Da 88 % af de 380 respondenter er knyttet til virksomheder eller 
organisationer, der har indvilliget i at lade deres identitet bliver offentliggjort, har det været muligt at 
foretage økonomiske analyser af specifikke sektorer. Dette giver i kombination med resultaterne af møder 
med medlemsstaterne i en struktureret dialog mulighed for at få en afbalanceret oversigt. 
 
En række aspekter vedrørende datalokaliseringsforanstaltninger kan kvantificeres takket være resultaterne 
af høringerne. De fleste respondenter har kendskab til tilstedeværelsen af specifikke 
datalokaliseringsbegrænsninger. De fleste bemærkede, at deres organisationer er forpligtet til at overholde 
sådanne restriktioner. 
 
Der er blandt de interesserede parter bred enighed om konsekvenserne af datalokaliseringskravene; meget 
få forventer, at de ikke vil opleve sådanne konsekvenser. For alle de mulige kategorier af testede 
konsekvenser forventede de fleste respondenter store konsekvenser, efterfulgt af mellemstore 
konsekvenser. Nogle få forventede kun få konsekvenser. Hvad angår specifikationerne, viser de vigtigste 
konsekvenser af datalokalisering sig at være på omkostningerne, lanceringen af et nyt produkt eller en ny 
tjeneste og på nye markeder. De berørte typer påløbne omkostninger er hovedsagelig af administrativ art 
eller fra overlappende ressourcer i forskellige EU-lande. Et stort flertal af respondenter peger på disse 
omkostningers tilbagevendende karakter, og nogle angiver, at de har en særlig skadelig indvirkning på 
nystartede og små og mellemstore virksomheder. Dette gælder hovedsagelig duplikering af ressourcer. 
Nystartede virksomheder og SMV'er vil ikke kunne konkurrere med etablerede virksomheder med de øgede 
omkostninger som følge af det overlappende arbejde, som de skal lave. 
 
Over halvdelen af respondenterne mener, at datalokaliseringsbegrænsningerne bør fjernes. Det bekræftes 
også af de fleste SMV'er, mens et meget lille mindretal argumenterer for det modsatte. Når respondenter 
anmodes om at begrunde lokaliseringsbegrænsningerne, nævnes offentlig sikkerhed, retshåndhævelse, 
bekymringer om fortrolige data og behovet for at føre kontrol med deres underleverandører (f.eks. 
underleverandører, der tager sig af datalagring/-behandling). 
 
Interesserede parter identificerede forskellige fordele ved at opgive eksisterende 
datalokaliseringsbegrænsninger. Først påpegede de i tråd med ovenstående omkostningsreduktioner 
specifikt mere gunstige vilkår for SMV'er og nystartede virksomheder, der driver forretning i Europa. De 
hævder også, at stærkere konkurrence vil rette op på den eksisterende markedsforvridning (f.eks. den store 
divergens i serverpriserne i forskellige EU-lande). En anden fordel ved fri udveksling af oplysninger vil være 
forbedret datasikkerhed, da udbydere af en bestemt cloudtjeneste vil kunne foretage øjeblikkelige 
sikkerhedsopdateringer, der ville gavne brugere, uanset hvor de befinder sig. Endelig mener 
respondenterne, at EU ved at fjerne datalokalisering sender et kraftigt signal til verdenssamfundet og 
opmuntrer til fri udveksling af oplysninger over hele verden. 
 
Høringen gav også en situationsrapport for grænseoverskridende dataaktiviteter. Lidt over halvdelen af 
respondenterne lagrer og/eller behandler allerede data flere steder i EU. En sektorspecifik analyse viser, at 
grænseoverskridende databehandling og -lagring er meget mere udbredt inden for finansielle serviceydelser 
og mindre udbredt i den offentlige sektor, mens tallene for it-virksomheder og produktionsvirksomheder 
svarer til det overordnede gennemsnit. Som svar på spørgsmålet om, hvorfor respondenter behandler og 
lagrer data i flere EU-lande, er det mest almindelige svar "generelle driftsmæssige årsager". Nogle kunder, 
overvejende brugere af it-tjenester som cloud computing, kræver, at deres data lagres og behandles lokalt. 
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Hovedårsagerne hertil er usikkerhed om lovligheden af at lagre data i udlandet, opfattelser af 
datalokaliseringsbegrænsninger eller manglende kendskab til gældende EU-regler. 
 
Hvad angår den mest hensigtsmæssige foranstaltning, der kunne træffes for at overvinde 
datalokaliseringsbegrænsninger, var der mest støtte til et lovgivningsinstrument, efterfulgt af vejledning om 
datalagring/-behandling inden for EU og tiltag for at gøre begrænsningerne mere gennemsigtige. Andre 
muligheder var langt mindre populære. Flere af respondenterne sagde, at det ville være hensigtsmæssigt at 
kombinere et lovgivningsinstrument med en gennemsigtighedsordning for de eksisterende begrænsninger 
for datalokalisering. 
 
Ud over onlinehøringen afholdt Kommissionen tre strukturerede dialoger med EU-landene for at drøfte 
nuværende datalokaliseringskrav og begrundelsen herfor samt problemer, der eventuelt skal løses, før 
princippet om frie datastrømme kan føres ud i livet (såsom datasikkerhed og adgang til data til 
lovgivningsmæssige formål). Der blev også holdt bilaterale møder med forskellige EU-lande. De 
strukturerede dialoger afslørede en generel enighed om behovet for frie datastrømme inden for EU, hvis 
Europa skal transformeres til en dataøkonomi. Den første sådanne dialog fokuserede på at identificere 
vigtige fordele og udfordringer ved datamobilitet inden for EU. 

 
De vigtigste fordele og muligheder, som blev identificeret, var følgende: 
 Økonomisk vækst 
 Højere konkurrence- og innovationsniveau i EU 
 Bedre grænseoverskridende brug af offentlige tjenester 
 Fremme og styrke juridisk klarhed i EU. 

 
De vigtigste udfordringer og trusler var:  

 Manglende gensidig tillid 
 Juridisk usikkerhed om gældende regler. 

 
Disse konklusioner stemmer nøje overens med konklusionerne fra den offentlige høring online, hvilket også 
understregede udfordringerne forbundet med juridisk usikkerhed og manglende tillid. 

Den anden strukturerede dialog var en mulighed for at drøfte de nuværende EU-retlige rammer for fri 
udveksling af oplysninger og yderligere uddybe de datalokaliseringsforanstaltninger, der hidtil er 
identificeret i den sammenhæng. Deltagerne fandt det generelt meget vanskeligt at navigere gennem alle 
eksisterende juridiske instrumenter. Nogle deltagere nævnte, at de begrænsninger i datalokaliseringen, der 
var identificeret i deres land, manglede juridisk klarhed, og at formålet ikke var klart angivet, hvilket gør 
proportionalitetstesten vanskelig. Dette understøtter det argument, at juridisk usikkerhed er en vigtig 
drivkraft bag problematiske begrænsninger i datalokalisering. 
 
Af de 112 holdningsdokumenter, der blev indsendt som svar på den offentlige høring, opfordrede næsten 
alle, der kommenterede datalokaliseringen, Kommissionen til at foreslå en forordning, der lægger frie 
datastrømme i faste lovrammer og derved fjerner den juridiske usikkerhed. 
 

Adgang til og genbrug af data  

Når resultaterne af høringen sammenlignes med tidligere evidens3,lader det til, at virksomhederne 
foretagermere datadeling. Over halvdelen af respondenterne angav en eller anden form for afhængighed af 
data, som produceres af andre. Tre fjerdedele af respondenterne deler deres data i en eller anden 

                                                           
3
 Jf. arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2017)2, som ledsager meddelelsen "Opbygning af en 

europæisk dataøkonomi", COM(2017)9, s. 14. 
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udstrækning. De fleste videregiver kun data inden for den samme erhvervsgruppe eller til en 
underleverandør. Omkring en tredjedel deler data mere bredt, enten på grundlag af relativt åbne 
genbrugsbetingelser eller mod betaling af en licensafgift. 

På spørgsmålet om hindringer for datadeling rapporterer lige over halvdelen af respondenterne, at de ikke 
har nogen problemer med at indhente data fra andre virksomheder. Næsten halvdelen af de virksomheder, 
der bruger data, siger dog, at de har haft visse problemer med at få adgang til data fra andre. Omkring en 
tredjedel af respondenterne mener ikke, at konkurrenceretten eller lovgivningen om urimelige 
kontraktvilkår eller urimelig handelspraksis fuldt ud imødegår sådanne problemer. Bekymringer omkring 
retmæssig adgang til dataressourcer forekommer at være særligt udtalte inden for eftersalgsmarkedet for 
biler. Store virksomheder mener imidlertid, at konkurrenceretten imødegår problemerne med misbrug af 
dominerende stilling i tilstrækkeligt omfang. 

Dataejere mener, at deres investeringer i dataindsamling (formåen) er godt beskyttede, blandt andet 
gennem direktiverne for beskyttelse af databaser og forretningshemmeligheder, og ikke kræver nogen 
yderligere regulering. 

På spørgsmålet om deres holdning til den fremtidige udvikling af dataøkonomien er næsten alle 
interesserede parter enige i Kommissionens målsætning om at gøre flere data tilgængelige til genbrug. 

De fleste interesserede parter maner imidlertid til forsigtighed med hensyn til eventuelle handlinger, som 
Kommissionen måtte træffe for at gøre flere data tilgængelige til genbrug. 

De hævder, at dataværdikæder og forretningsmodeller, der er baseret på data, varierer meget, hvilket gør 
det vanskeligt at lave løsninger, som passer til alle situationer. Denne opfattelse deltes også generelt af de 
medlemsstater, der var repræsenteret ved en dedikeret workshop. Næsten alle virksomheder eller 
erhvervsorganisationer mener, at aftalefriheden er den vigtigste. Dette ville bidrage væsentligt til, at 
individuelle løsninger tilpasses de konkrete behov i en bestemt forretningssituation. Kontrakter ville være 
baseret på tillid, hvilket er helt nødvendigt, når det drejer om at dele data. Et aspekt ved opbygning af tillid 
er gennemsigtighed med hensyn til, hvordan dataene lagres og behandles og hvilke formål, de skal bruges til. 
Dataejere skal også sikre sig, at deres forretningspartner overholder databeskyttelseslovgivningen og 
opfylder passende cybersikkerhedsstandarder. Endelig skal virksomheder sikre sig, at investeringer i 
dataindsamlingsfunktioner (især sensorudstyrede maskiner, værktøjer eller enheder, der er tilsluttet 
tingenes internet) kan genindvindes, og de skal værne om kommercielt følsomme oplysninger. 

Mange interesserede parter kommenterede på møder og i workshops, at det afgørende spørgsmål i B2B-
dataudveksling ikke så meget var, hvilken aktør der har en eller anden form for "ejendomsret" til dataene, 
men hvordan adgangen er organiseret. Et dokument fra Det Europæiske Center for Politisk Strategi og en 
meningstilkendegivelse fra den akademiske verden støttede kraftigt denne opfattelse. Begge hævdede, at 
der skulle træffes et politisk valg mellem arbejdet med at udforme ejendomsrettigheder til data og arbejdet 
med at bane yderligere vej for dataadgangen. 

Idéen om ret til licensdata fra sensorudstyrede maskiner, værktøjer eller enheder betragtes således med 
skepsis, når de udelukkende tildeles OEM-producenten eller producenten af sensorudstyrede maskiner, 
værktøjer eller enheder. Interesserede parter mener, at det er usandsynligt, at det vil nå sit tidligere 
erklærede mål om at gøre det lettere at handle med data ved at styrke dataenes juridiske status. Denne 
potentielle vej frem vil tværtimod styrke de facto-ejerens kontrol med adgangen til data, skabe juridisk 
usikkerhed i den praktiske anvendelse og dermed give anledning til yderligere omkostninger ved juridiske 
transaktioner. På den anden side betragtedes ideen om en udnyttelsesret til brug af licensdata, som deles 
mellem OEM-producenten og brugeren af sensorudstyrede maskiner, værktøjer eller enheder, som værende 
positiv. Repræsentanter for SMV'er støtter specielt en sådan løsning. 

Generelt var respondenterne ret positivt indstillet over for en forpligtelse fra dataejernes side til at opnå 
licens til bestemte typer data på "FRAND"-vilkår (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms), dvs. 
retfærdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. På den anden side var en tredjedel af respondenterne – 
især virksomheder, som ejer data – meget bekymrede over denne løsning. 
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Den "tekniske" vej fremefter, dvs. opfordring til brug af programmeringsgrænseflade for applikationer 
(API'er), fik mest støtte. Som et betydeligt antal respondenter bemærkede, er API'er dog kun et middel til 
datadeling og bruges, når virksomheder, der ejer data, allerede har besluttet at dele data . 

Omkring halvdelen af respondenterne (over eller lige under 50 %) støttede de øvrige foreslåede måder, der 
fremgik af onlinespørgeskemaet (vejledning om EU-lovgivning, aftaleretlige standardbestemmelser 
kombineret med anbefalede kontraktvilkår). På workshoppen dedikeret til SMV'er udvistes der en vis støtte 
til "bløde" foranstaltninger, såsom modeller for kontraktvilkår, for at holde transaktionsomkostningerne for 
mindre deltagere nede.  EU-vejledning om adgang til og deling af data fik betydelig støtte under 
workshoppen om dataøkonomi ved fællesmødet om den digitale dagsorden 2017. Disse løsninger anskues 
med en vis skepsis af en række respondenter, fordi de ikke er effektive efter nogles mening, mens de går for 
vidt efter andres mening. Standardiserede, men ikke-bindende aftaleretlige bestemmelser for B2B-
situationer kombineret med en kontrolordning for urimelige omstændigheder har specielt udvist et delt, 
ensartet respons mellem dem, der støtter denne løsning, og dem, der er modsætter sig den. 

Med hensyn til sektorspecifikke situationer støttede deltagere ved både fællesmødet om den digitale 
dagsorden og workshoppen for små og mellemstore virksomheder ideen om at oprette testmiljøer. 

Opfordringen til markedsintervention var stærkest med hensyn til adgang til køretøjsintegrerede data og 
data genereret i et intelligent landbrugsmiljø: 

- Hvad angår adgangen til køretøjsintegrerede data er interesserede parters holdninger meget 
udtalte. OEM'er nævner flere grunde til, at tredjeparter skal være forpligtet til at få adgang til data via en 
ekstern server i stedet for direkte fra køretøjet. Hovedårsagerne vedrører sikkerhed i bilen. Interesserede 
parter fra eftersalgsmarkedet (herunder men ikke begrænset til eftersalgsmarkedet for biler) er dybt 
bekymrede over den de nuværende forretningsmodellers fortsatte levedygtighed og over mulighederne for 
at udvikle helt nye forretningsmodeller. På workshopperne for små og mellemstore virksomheder og for den 
intelligente industri gik denne sektor stærkt ind for lovgivningsmæssig indgriben. 

- I landbrugssektoren vurderede 77 % af deltagerne i en workshop afholdt af det europæiske 
innovationspartnerskab (EIP-AGRI), at dataproducenten (landbrugeren, levnedsmiddelfirmaet osv.) burde 
have ret til at finde ud af, hvem der havde adgang til de producerede data.   

Virksomheder i service- og reparationssektoren er bange for, at der vil opstå forstyrrelser som følge af 
kommercialisering af industrielt udstyr og husholdningsapparater, der er forberedt på tingenes internet. 
Efter deres opfattelse kan OEM'er fristes til at lave om på serviceaftaler, fordi de har mere viden om 
kundernes behov som følge af de data, de modtager fra sådanne enheder. 

Idéen om at tillade adgang til data, som virksomhederne lagrer for offentlige myndigheder til offentlige 
formål, blev også modtaget relativt positivt, især hvad angår genanvendelse til veldefinerede formål 
(forebyggelse af risici for folkesundheden, adgang for statistiske kontorer eller offentligt finansieret 
videnskabelig forskning). En tredjedel af respondenterne modsatte sig imidlertid dette helt og aldeles. 
Mange virksomheder hævdede, at sådan dataadgang skal være rimeligt kompenseret under hensyntagen til 
investeringen i dataindsamling eller tilpasning, som ville være nødvendig, før dataene kan bruges af 
offentlige myndigheder (f.eks. konvertere data til relevante formater, anonymiserede personoplysninger 
eller fortrolige forretningsoplysninger). 

 

Ansvar og hæftelse 

I dette afsnit tilstræbtes det at indsamle oplysninger om udfordringer i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
noget kontraktforhold, og vedrørende kontraktmæssigt ansvar i forbindelse med produkter og tjenester, 
autonome systemer og avanceret robotteknologi, som er forberedt til tingenes internet (IoT). Selvom der 
blev brugt flere engagementsskabende værktøjer (undersøgelser, workshops, offentlig høring online), er der 
generelt enighed om, at der er behov for flere høringer. 
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Omend der generelt er begrænset entusiasme for at ændre den nuværende ansvarsordning, mener nogle få 
af de interesserede parter, primært på forbrugersiden, at en revision er både gavnlig og nødvendig. 

Størstedelen af de producenter, der deltog i høringen, var ikke opmærksomme på nogen specifikke 
problemer, og de havde heller ikke oplevet nogen problemer med hensyn til ansvar og hæftelse i forbindelse 
med IoT-produkter og -tjenester, autonome systemer og avanceret robotteknologi. Meget få var stødt på 
problemer med at klassificere IoT-produkter og -tjenester, autonome systemer og avanceret robotteknologi 
som produkter eller tjenester eller oplevet væsentlige problemer på dette område. 

Meget få af de forbrugere, der deltog, havde lidt nogen skade. De væsentligste problemer, der er nævnt i 
holdningsdokumenter, som var indsendt af forbrugerorganisationer og advokatfirmaer, er de vanskeligheder 
forbrugere havde med at bevise, at et produkt er defekt, skabe en årsagssammenhæng mellem fejl og skade 
og være tvunget til at anvende en snæver skadedefinition. Disse dokumenter fremhæver også problemet 
med at bevise, at software ikke giver den sikkerhed, forbrugerne har ret til at forvente. 

Hvad angår den lidte skadetype, som ikke er omfattet af det nuværende produktansvarsdirektiv, angav kun 
meget få respondenter "tab fra forspildte muligheder" eller "rent økonomiske tab". På grund af det 
begrænsede antal svar var der ingen klare beviser på, hvor meget tabet typisk udgjorde. 

Alt i alt forekommer skader i forbindelse med IoT-produkter og -tjenester, autonome systemer og avanceret 
robotteknologi at være meget sjældne. Dette kan skyldes, at IoT-produkter og -tjenester er nye for 
forbrugerne og ikke særlig udbredte på markedet. 

I betragtning af respondenternes begrænsede erfaring med faktiske skader i forbindelse med IoT-produkter 
og -tjenester, autonome systemer og avanceret robotteknologi, fremgår der ikke noget klart billede af, hvem 
der skal holdes ansvarlig, når sådanne produkter og tjenester viser sig at være defekte. Et lige stort antal 
respondenter støtter fælles ansvar for alle parter, der bidrager til et produkt, individuelt ansvar for hver 
komponentproducent eller slutproducentens/systemintegratorens ansvar. 

Nogle forbrugerorganisationer erklærede, at da det kunne være yderst vanskeligt for slutkunder at 
identificere, hvilken komponent der havde funktionsfejl i en intelligent enhed, burde de kunne sende deres 
erstatningskrav til slutproducenten. Nogle respondenter opfordrede til nye risikostyringsordninger for at 
maksimere de samlede fordele for samfundet og minimere de samlede omkostninger.   

Der er delte meninger om, hvilken ansvarsordning der foretrækkes. Nogle respondenter sagde, at det ville 
være tilstrækkeligt at håndtere ansvar i forbindelse med IoT-produkter og -tjenester, autonome systemer og 
avanceret robotteknologi gennem kontrakter, mens et lige så stort antal mente det modsatte. Mange flere 
mente, at kontraktmæssige løsninger løste problemet, i hvert fald delvist. Af de 50 holdningsdokumenter, 
der handlede om ansvar og hæftelse, erklærede 32, at den nuværende ansvarsramme er tilstrækkelig til at 
varetage udfordringerne ved nye teknologier som IoT og autonome systemer. Otte opfordrede til at revidere 
den nuværende ramme, og resten drøftede emnet uden at konkludere, at der var brug for nogen revision. 

Der blev fremsat flere andre resultater og undersøgelser: 

 Det er sværere (og måske mindre meningsfuldt) at trække en linje mellem tjenester og produkter, 
når det drejer sig om teknologier som IoT, autonome systemer og avancerede robotter. Dette gør 
det vanskeligt at fortolke og anvende lovgivningen, især da der er EU-lovgivning om produktansvar, 
men ikke om serviceansvar. Det er f.eks. uklart, i hvilket omfang software eller digitale data (anskues 
særskilt fra en hardwareleverandør) kan betragtes som et "produkt" i hele EU, eller hvordan man 
vurderer komplekse tilbud med både produkt- og softwarekomponenter, der kan være fra forskellige 
producenter. 

 Et andet problem er relateret til begreberne defekter og sikkerhed for produkter, der traditionelt er 
knyttet til brugerens forventninger til sikkerheden. Jo mere, der gøres for at sørge for sikkerheden, 
jo færre ydelsesmæssige eller funktionelle problemer vil der sandsynligvis opstå i produktets levetid. 
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Hvordan skal dette vurderes i tilfælde af autonome systemer og avancerede robotter, hvor et 
produkt (eller en tjeneste, der er tilknyttet et produkt) begynder at opføre sig på en uforudsigelig 
eller potentielt risikabel måde? Sikkerhedsspørgsmål involverer i dag også den skiftende rolle, som 
brugere af produkter og tjenester har, hvor de nu hjælper med at vedligeholde og udvikle systemer 
ved at opdatere software- eller træningsprodukter og -applikationer. Radioudstyrsdirektivet 
behandler spørgsmål vedrørende innovationsudfordringer i forbindelse med sammenkobling og 
interoperabilitet mellem produkter eller systemer. 

 Hvor der er tale om sammensatte, komplekse teknologier, der kombinerer produkter og tjenester, 
kan det være vanskeligt at pålægge nogen et ansvar i tilfælde af skade (dvs. at påvise 
tilstedeværelsen af en defekt og sammenhængen mellem skade og defekt). I forbindelse med 
robotteknologi og IoT kan denne kompleksitet underminere forbrugerbeskyttelsen. 

 Det skal også erkendes, at der findes supplerende love, som påvirker ansvarsspørgsmål i et bestemt 
økosystem, såsom love om droner eller trafikregler for selvkørende biler. Dette kan føre til en 
opsplitning af ansvarstilgange i EU-lande. 

 

Resultaterne af sektorspecifikke undersøgelser i bilindustrien, erhvervstjenester, forsyningskæden for føde- 
og drikkevarer, maskinindustrien og sektoren for medicinsk udstyr viste, at langt de fleste interesserede 
parter (39 ud af de 40 sammenslutninger, der deltog, og 6 ud af 9 virksomheder) mente, at den nuværende 
ansvarsramme var tilstrækkelig til at håndtere nye teknologier som IoT-produkter og -tjenester, autonome 
systemer og avanceret robotteknologi. 

Selv om vigtigheden af ansvar og hæftelse anerkendes, er de fremskridt, der opnås i de enkelte EU-lande, 
meget uensartede. Hovedbudskabet var, at ethvert initiativ på europæisk plan skulle drøftes yderligere og 
overvejes nøje, inden der planlægges nogen ændringer i den eksisterende lovgivningsramme. En yderligere 
analyse af situationen bør opprioriteres, og der bør ydes støtte til innovative virksomheder, der allerede har 
oplevet den juridiske usikkerhed, som disse nye barrierer giver anledning til, eventuelt ved at give juridisk 
vejledning og juridisk klarhed. Desuden har nogle EU-lande opfordret Kommissionen til at tænke ud over de 
politiske siloer med sektorspecifikke politikker – som det var sket med opkoblede biler – og betragte 
spørgsmålet om ansvar som et tværgående problem. 

 

Portabilitet af andre oplysninger end personoplysninger, interoperabilitet, 
standarder 

Portabilitet 
 
Omkring en fjerdedel af respondenterne, der deltog i den offentlige høring online, sagde, at de var utilfredse 
med de betingelser, hvorunder de kan overføre data. Omkring en tredjedel af respondenterne hævder at 
have haft svært ved at overføre data. Men når man ser på svarene fra SMV'erne, ser billedet anderledes ud. 
De fleste SMV-respondenter, der havde til hensigt at skifte udbydere af cloudtjenester, sagde, at havde 
svært ved at gøre det. De fleste nævnte muligheden for at overføre ikke-personlige data som en vigtig 
faktor. Samlet set er respondenter fra alle kategorier enige om, at der må gøres noget for at lette 
overførslen af ikke-personlige data. De forudsiger, at det vil være et problem i fremtiden. 
 
Hvad angår muligheden for, at Kommissionen kan indføre principbaserede rettigheder til dataportabilitet, 
når der skiftes udbyder af cloudtjenester, har mange respondenter en positiv holdning, herunder dem fra 
industrisektorer såsom transport, energi og forsyningsselskaber. Respondenter fra finanssektoren og den 
akademiske verden var behersket positive. Visse lande, herunder Frankrig og Estland, har vist interesse for at 
indføre juridiske rettigheder til portabilitet. 
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Interesserede parter inden for cloudcomputing gav også deres mening til kende ved en workshop om at 
skifte mellem udbydere af cloudtjenester. De største af de anførte tekniske udfordringer var manglende 
standardisering for applikationsportabilitet, udfordringer med dataformater, problemer med at 
identificere/eksportere data og metadata og den estimerede tid til dataindsamling og -overførsel. De største 
af de anførte retlige barrierer var spørgsmål om databeskyttelse, manglen på exitplaner og varighed af 
dataopbevaring. De økonomiske aspekter er også af interesse for brugere af cloudtjenester, der ofte må 
dække alle omkostningerne ved at skifte udbyder. Deltagerne var generelt positive over for tanken om at 
indføre en retlig EU-beføjelse. Derudover nævnte de muligheden for at udvikle branchespecifikke 
adfærdskodekser og arbejde for at sikre, at API'er er gennemsigtige. 
 
Ved indførelsen af generelle (dvs. ikke specifikke for cloudcomputing) portabilitetsrettigheder foreslår 
mange først at se på, hvordan den ret, der er indført i artikel 20 i den generelle forordning om 
databeskyttelse, anvendes i praksis. Mange respondenter angiver problemer med at holde ikke-personlige 
data adskilt fra personlige data. Som reaktion på denne mere generelle ret siger mange respondenter fra 
store virksomheder og organisationer, at det er bedre at overlade implementeringen af dataportabiliteten til 
industriledede kontraktmæssige eller tekniske løsninger og arbejde med standarder samt 
kompetenceudvikling for nystartede og små og mellemstore virksomheder. 
 
Mange respondenter koncentrerede sig om Business-to-Consumer (B2C) aspekter af dataoverførbarhed, selv 
om meddelelsen om opbygning af en europæisk dataøkonomi klart fokuserer på B2B-aspekter. Dette kan 
forklares af den fremherskende fokus på forbrugere og data i den offentlige debat om 
portabilitetsproblemer. 
 
Holdninger til dataportabilitet kan desuden variere fra sektor til sektor. Deltagerne ved 
landbrugsworkshoppen i april 2017 sagde, at dataportabilitet bør være en vigtig og gratis funktion på enhver 
platform, der gør det muligt for producenterne at overføre deres data til konkurrerende eller andre 
platforme. 
 
 

Interoperabilitet og standarder  
Interoperabilitet er et presserende spørgsmål for mange af respondenterne ved den offentlige høring online, 
og der er enighed om, at der er behov for standarder vedrørende interoperabilitet.  
 
De fleste brugere af cloudcomputing foretrækker løsninger, der er kompatible med gældende standarder og 
generelt også åbne standarder. Der blev givet talrige eksempler på standarder, der er relevante for 
cloudcomputing, herunder standarder for adgang, dataformater, cloudsikkerhed, databeskyttelse og API'er. 
Hovedårsagerne til at anmode om standardkompatible løsninger er sikkerhed, data og beskyttelse af 
personlige oplysninger. 
 
Blandt de tekniske foranstaltninger til at lette dataadgang og -registrering var de højest prioriterede 
løsninger fælles metadatasystemer. Flere respondenter foretrækker at forbedre eksisterende standarder i 
stedet for at udarbejde nye standarder, men mange bifalder også anbefalinger om at gennemføre deres 
prioriteter. Når det drejer sig om juridiske instrumenter, vælger de fleste respondenter retningslinjer 
efterfulgt af EU-lovgivning og støtteordninger. 
 
På baggrund af kommentarer i de åbne afsnit i spørgeskemaet og de modtagne holdningsdokumenter, 
mener mange, at det bør overlades til industrien at udvikle standarder, eller at Kommissionen bør se på det 
eksisterende arbejde med standarder (både tværgående og sektorspecifikke), inden der træffes nogen 
yderligere foranstaltninger. Mange respondenter foretrækker tekniske løsninger på dataøkonomiske 
problemer i stedet for juridiske eller politiske løsninger. Resultater fra møder med sektorspecifikke 
interessehavere bekræfter dette. 


