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SPU-høring over forordning om europæisk datastyring 
(KOM(2020)767) 
 
Teleindustrien (TI) kvitterer positivt for Erhvervsministeriets special-
udvalgshøring over Kommissionens forslag til en Data Governance Act 
og forordning om europæisk datastyring (KOM(2020)767)). 
 
Overordnet ser vi positivt på EU-Kommissionen tilgang til at skabe 
governancerammer for en fælles tilgang til europæisk data governa-
ce, der skal sikre interoperabilitet og grænseoverskridende dataan-
vendelse. Vi understreger vigtigheden af, at standardisering af data-
sæt bygger på allerede eksisterende standarder og procedurer, og 
kvitterer derfor positivt for, at det forslåede instrument bygger på 
principperne for forvaltning og videreanvendelse af data, der er udar-
bejdet til forskningsdata, FAIR-dataprincipperne. Vi ser dog med be-
kymring på, at standardiseringer af datasæt og beskrivelsen heraf 
kan komme til at udgøre en væsentlig barriere i form af øgede admi-
nistrative byrder. 
 
TI har forståelse for, at EU-Kommissionen undersøger mulighederne 
for deling af data på tværs af private virksomheder (B2B) samt mel-
lem private virksomheder og myndigheder (B2G). Vi ser dog flere ud-
fordringer med at dele data såvel på tværs i telebranchen som mel-
lem vertikale sektorer, herunder flere hensyn, som Kommissionen har 
forsøgt at varetage [se betragtning henvisninger]. Det gælder bl.a. 
hensyntagen til 1) databeskyttelsesregler [se betragtning 3, 5, 6, 21, 
23, 24, 28, 36, 38], 2) forretningshemmeligheder [se betragtning 7, 
13 og 15], 3) intellektuelle ejendomsrettigheder [se betragtning 13 
og 15] og 4) alment hensyn til forbrugerbeskyttelse [se betragtning 
19]. Flere af disse hensyn sikres i forslaget med henvisning til eksi-
sterende lovgivning, både eksisterende direktiver og forordninger, og 
giver disse forrang. Endelig undres vi over, hvorledes der sikres sam-
spil med den forslåede forordning om e-databeskyttelse (ePrivacy). 
 
I forhold til forslagets formål et om tilrådighedsstillelse af data fra den 
offentlige sektor til videreanvendelse, i tilfælde hvor dataene er om-
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fattet af andres rettigheder i medfør af artikel 1(1a), kvitterer vi posi-
tivt for, at anvendelsesområdet hovedsageligt/alene målrettes offent-
lige myndigheders tilrådighedsstillelse af data. 
 
TI støtter desuden, at forordningen i medfør af betragtning 22 ikke 
omfatter udbydere af cloudtjenester eller tjenesteudbydere, der ind-
samler data fra dataindehavere og aggregerer, beriger eller omdanner 
dataene og udsteder licens til anvendelse af de deraf følgende data til 
databrugere, uden at de etablerer en direkte forbindelse mellem data-
indehavere og databrugere, fx reklame- eller datamæglere, datakon-
sulen-ter og udbydere af dataprodukter, der er et resultat af udbyde-
rens tilføjelse af merværdi til dataene. 
 
TI kvitterer desuden for, at spørgsmålet om omkostninger og gebyrer 
adresseres i forordningen. Det fremgår af betragtning 20 og artikel 6, 
at offentlige myndigheder bør kunne opkræve gebyrer for adgang til 
videreanvendelse af data, men at de også bør— under overholdelse af 
statsstøttereglerne — kunne beslutte at gøre dataene tilgængelige til 
lavere eller ingen omkostninger, hvilket vi hilser velkommen. Dette 
skal tilskynde en sådan videreanvendelse og derved stimulere forsk-
ning og innovation og støtte virksomheder, der er en vigtig kilde til 
innovation, og som typisk har vanskeligere ved selv at indsamle rele-
vante data. Samtidig støtter TI, at eventuelle gebyrer skal være rime-
lige, gennemsigtige, og ikkediskriminerende og bør offentliggøres on-
line.  
 
Vi hilser desuden ét centralt nationalt informationssted om offentlige 
data i medfør af artikel 8 og betragtning 21 velkommen. Her er det 
fortsat essentielt, at datasæt er standardiserede og baseres på alle-
rede eksisterende standarder og procedurer for at sikre den højeste 
grad af interoperabilitet. 
 
Med venlig hilsen 
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