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Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen om Kommissio-
nens meddelelse ”Building a European Data Economy” 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at kommentere på kommissionens meddelelse ”Buil-

ding a European Data Economy” og henviser samtidig til den korte høringsfrist, hvorfor disse be-

mærkninger må betragtes som overordnede.  

 

Dansk Erhverv ser det som positivt at Kommissionen med meddelelsen sætter fokus på vigtighe-

den af data i nutidens digitaliserede økonomi. Dansk Erhverv hilser det velkomment at Kommis-

sionen lancerer en høring omkring disse komplekse emner, som vil have stor indflydelse på er-

hvervslivets fremtid, men havde gerne set at Kommissionen allerede nu havde fremsat et lov-

forslag for at sikre frie data strømme i EU. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Ad. Punkt 2 Free Flow of Data 

Dansk Erhverv deler Kommissionens analyse om, at et effektivt og barrierefrit indre marked for 

data kan bidrage markant til vækst og beskæftigelse i EU, og underbygger den frie bevægelighed 

for services og friheden til at etablerer sig. Vi er ligeledes enige i, at de databeskyttelseshensyn der 

tidligere har været ikke længere er aktuelle efter vedtagelsen af den nye databeskyttelsesdatafor-

ordning og NIS direktivet. I dag afhænger databeskyttelse ikke af hvor data opbevares, men hvor-

dan.  

 

Netop derfor er Dansk Erhverv bekymrede over, den udvikling vi har set imod flere og flere data-

lokaliseringskrav globalt og internt i EU1. Det er en ny form for ”digital” protektionisme, som 

rammer små åbne økonomier som Danmark ekstra hårdt, og som fører til en suboptimal place-

ring af datacentre. Det resulterer i højere priser på bl.a. cloud løsninger som særligt SMVer og 

start-ups benytter sig af, og skader miljøet, da der skal bruges meget energi på bl.a. nedkøling.  

 

                                                           
1 http://ecipe.org/publications/unleashing-internal-data-flows-in-the-eu/ 
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De seneste års store investeringer i datacentre i Danmark viser at Danmark ligger godt med i kon-

kurrencen om at tiltrække disse milliard investeringer og de medfølgende arbejdspladser, men 

denne attraktive position kan blive truet, hvis store medlemslande indfører flere lokaliserings-

krav, som der i øjeblikket lægges op til i nogle lande. 

Dansk Erhverv hilser derfor Kommissionens ide om at indføre et princip om frie data strømme i 

EU velkommen. Vi støtter fuld op om, at eventuelle undtagelser til dette princip skal kunne hjem-

les i Traktaten og skal være så begrænsede som muligt. 

 

Desværre undlader Kommissionen at handle på deres ellers udmærkede analyse af situationen. 

Dansk Erhverv mener, at der hurtigst muligt er behov for en forordning der stadfæster princippet 

om frie data strømme i EU. Det er derfor ærgerligt, at Kommissionen forspilder denne mulighed 

for at dæmme op for data-protektionismen inden den rigtig for fat internt i EU. Manglende hand-

ling på EU niveau betyder ligeledes, at det er svært for EU at argumenterer imod datalokalisering 

i tredjelande, hvilket skader europæiske virksomheders muligheder for at konkurrere på globalt 

plan.   

  

Ad. Punkt 2-5 

Dansk Erhverv finder de problemstillinger Kommissionen rejser i disse afsnit interessante og vig-

tige og hilser det derfor velkomment, at Kommissionen åbner en bred høring på området. Dansk 

Erhverv ser dog på nuværende tidspunkt ikke noget behov for at lave yderligere lovgivning på om-

rådet. Nye innovative forretningsmodeller bygget på data på forskellig vis skal have lov til at vokse 

frem. Det er svært at sige, hvordan den næste forretningsmodel vil se ud, og derfor er kontraktfri-

heden afgørende. De eksisterende kontraktregler rummer denne fleksibilitet og Dansk Erhverv 

ser ikke noget i vejen for, at disse regler kan håndtere kontrakter om data.  

Kommissionen udpeger ligeledes ulige magtforhold mellem virksomheder i dataværdikæden som 

et problem. Dansk Erhverv anerkender, at der potentielt kan opstå problemer i denne sammen-

hæng, men mener, at disse konflikter kan løses ved brug af de eksisterende konkurrenceregler.  

 

Dansk Erhverv tager derfor afstand fra Kommissionens ideer om standardkontrakter og regler 

omkring illoyal handelspraksis i dataværdikæden.  

 

Ad. Punkt 6 

Dansk Erhverv hilser CAD initiativet velkommen og så gerne, at der blev oprettet flere muligheder 

for at teste ny teknologi i ”virkelige” omgivelser.  

 

Dansk Erhverv står til rådighed for uddybede kommentarer. 

Med Venlig Hilsen 

 
Katinka Clausdatter Worsøe 

EU-Konsulent 

Dansk Erhverv 


