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KORT BEGRUNDELSE 

En vellykket gennemførelse af et opdateret regelsæt for elektronisk kommunikation i EU bør 

også indebære garanti for ytrings- og informationsfrihed, mediepluralisme, kulturel 

mangfoldighed, forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. 

Ordføreren anbefaler derfor at ændre Kommissionens forslag for at nå dette mål under 

hensyntagen til sammenhængen og samspillet med de nye forslag til en forordning om 

databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation. 

Ordføreren mener navnlig, at formålet med direktivet også bør være at sikre fælles 

minimumsstandarder, når det drejer sig om sikkerheden i netværk og tjenester samt 

slutbrugernes privatliv, samtidig med at det bør sikre lige konkurrencevilkår mellem alle 

udbydere. Det er derfor vigtigt at medtage alle former for interpersonelle 

kommunikationstjenester, selv når en interpersonel og interaktiv kommunikationsfacilitet er et 

accessorisk element til en anden tjeneste, også under hensyntagen til tjenesters fremtidige 

udvikling og synergier. 

Jf. Europa-Parlamentets holdning, der blev vedtaget i forbindelse med beslutningen af 14. 

marts 2016 om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, 

databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse, insisterer ordføreren 

også på, at for at sikre en beskyttelse af sikkerhed og integritet i net og tjenester bør 

anvendelse af end-to-end kryptering fremmes og, om nødvendigt gøres obligatorisk i henhold 

til principperne om indbygget databeskyttelse og indbygget privatlivsbeskyttelse. Navnlig bør 

medlemsstaterne ikke pålægge krypteringsudbydere, udbydere af kommunikationstjenester og 

alle andre organisationer (på alle niveauer af forsyningskæden) nogen forpligtelser, som kan 

resultere i en svækkelse af sikkerheden i deres net og tjenester, som f.eks. at tillade eller lette 

"bagdøre". Da sådanne nye bestemmelser vedrører sikkerheden i net og tjenester, er det af 

afgørende betydning at sikre retten til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred i 

forbindelse med elektronisk kommunikation. 

En anden central faktor for at styrke sikkerheden i netværk og tjenester samt beskyttelsen af 

de grundlæggende rettigheder er de nye opgaver, som er givet til BEREC med henblik på 

udvikling af retningslinjer på dette område for at sikre en ensartet og korrekt gennemførelse. 

BEREC's uafhængighed afhænger ligeledes af den garanti, at nationale lovgivende 

myndigheder er juridisk adskilt og funktionelt uafhængig af branche og stat, for så vidt som 

de hverken anmoder om eller modtager instrukser fra noget organ, opererer på en 

gennemsigtig og juridisk ansvarlig måde som fastsat ved lov og er tillagt de fornødne 

beføjelser. 

Ordføreren indfører en specifik ordlyd vedrørende eventuelle begrænsninger pålagt af 

medlemsstaterne af hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den 

offentlige sundhed for at sikre, at i overensstemmelse med chartret og EU-Domstolens 

retspraksis, skal enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes 

ved dette charter, være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og 

friheders væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun 

indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen 

interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og 

friheder. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I strategien for det digitale indre 

marked bebudede Kommissionen, at den i 

revisionen af regelsættet for 

telekommunikation navnlig ville lægge 

vægt på foranstaltninger, der tager sigte på 

at skabe incitamenter til investering i 

højhastighedsbredbånd, opnå en 

sammenhængende tilgang til 

frekvenspolitik og frekvensforvaltning, 

skabe de rette betingelser for et reelt indre 

marked ved at takle opsplitningen i 

reguleringen, sikre lige vilkår for alle 

markedsdeltagere og ensartet anvendelse af 

reglerne samt etablere mere effektive 

institutionelle rammer for reguleringen. 

(3) I strategien for det digitale indre 

marked bebudede Kommissionen, at den i 

revisionen af regelsættet for 

telekommunikation navnlig ville lægge 

vægt på foranstaltninger, der tager sigte på 

at skabe incitamenter til investering i 

højhastighedsbredbånd, opnå en 

sammenhængende tilgang til 

frekvenspolitik og frekvensforvaltning, 

skabe de rette betingelser for et reelt indre 

marked ved at takle opsplitningen i 

reguleringen, sikre en effektiv 

forbrugerbeskyttelse, lige vilkår for alle 

markedsdeltagere og ensartet anvendelse af 

reglerne samt etablere mere effektive 

institutionelle rammer for reguleringen. I 

sin strategi for et digitalt indre marked 

varslede Kommissionen også en revision 

af direktiv 2002/58/EF med henblik på at 

sikre et højt niveau af beskyttelse af 

privatlivets fred for brugerne af 

elektroniske kommunikationstjenester 

samt lige vilkår for alle markedsaktører. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige forslag, navnlig forslaget til forordning om databeskyttelse 

(COM(2017)10) 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Dette direktiv bør skabe en retlig 

ramme for at sikre frit udbud af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, således at disse kun er underlagt 

de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, og 

begrænsningerne i overensstemmelse med 

traktatens artikel 52 , stk. 1, navnlig 

foranstaltninger vedrørende den offentlige 

orden, den offentlige sikkerhed eller den 

offentlige sundhed. 

(5) Dette direktiv bør skabe en retlig 

ramme for at sikre frit udbud af 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester, således at disse kun er underlagt 

de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, og 

begrænsningerne i overensstemmelse med 

traktatens artikel 52, stk. 1, navnlig 

foranstaltninger vedrørende den offentlige 

orden, den offentlige sikkerhed eller den 

offentlige sundhed og med artikel 52, stk. 

1, i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (Chartret). 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt, fordi det er 

uløseligt forbundet med andre tilladte ændringsforslag, navnlig ændringsforslag 20 til 

artikel 12. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Bestemmelserne i nærværende 

direktiv indskrænker ikke de enkelte 

medlemsstaters mulighed for , under 

henvisning til de hensyn, der er anført i 

artikel 87 og 45 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, at 

træffe nødvendige foranstaltninger til 

sikring af deres væsentlige 

sikkerhedsinteresser, beskyttelse af den 

offentlige orden , den offentlige 

sædelighed og den offentlige sikkerhed 

samt til skabelse af de rette betingelser for 

efterforskning, afsløring og retsforfølgning 

af strafbare handlinger 

(6) Bestemmelserne i dette direktiv er 

ikke til hinder for, at hver medlemsstat kan 

træffe de nødvendige foranstaltninger, som 

er begrundet i artiklerne 87 og 45 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, for at sikre beskyttelsen af 

sine væsentlige sikkerhedsinteresser, af 

hensyn til den offentlige orden og 

sikkerhed og for at tillade efterforskning, 

afsløring og retsforfølgelse af kriminelle 

handlinger, under hensyntagen til, at disse 

foranstaltninger er fastsat ved lov, 

respekterer kernen i de rettigheder og 

friheder, der anerkendes ved chartret, og 

er underlagt proportionalitetsprincippet, 
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jf. chartrets artikel 52, stk. 1. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt, fordi det er 

uløseligt forbundet med andre tilladte ændringsforslag, navnlig ændringsforslag 20 til 

artikel 12. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

reguleringen af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester fra 

reguleringen af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 

kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 

(7) Konvergensen mellem tele-, medie- 

og IT-sektoren betyder, at alle elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester så vidt 

muligt bør være omfattet af en samlet 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, der indføres ved et enkelt 

direktiv, idet der dog kan være områder, 

for hvilke det er bedre at fastsætte 

umiddelbart gældende regler i form af 

forordninger. Det er nødvendigt at adskille 

reguleringen af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester fra 

reguleringen af indhold. Denne kodeks 

omfatter derfor ikke indholdet i de 

tjenester, der leveres via elektroniske 

kommunikationsnet ved hjælp af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, 

finansielle ydelser og visse 

informationssamfundsydelser, og berører 

således ikke foranstaltninger, der i henhold 

til EU-retten træffes på EU-plan eller på 

nationalt niveau for så vidt angår sådanne 

tjenester med henblik på at fremme 

kulturel og sproglig mangfoldighed og 

varetage forsvaret af mediepluralisme. 

Indholdet af tv-programmer er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EUl21. Audiovisuel politik og 

indholdsregulering sigter mod at opfylde 

mål af almen interesse, som f.eks. 

ytringsfrihed, mediepluralisme, 

upartiskhed, kulturel og sproglig 
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mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Adskillelsen mellem 

regulering af elektronisk kommunikation 

og regulering af indhold hindrer ikke, at 

der tages hensyn til den forbindelse, der er 

mellem de to områder, navnlig med 

henblik på at garantere mediepluralisme, 

kulturel mangfoldighed og 

forbrugerbeskyttelse. 

mangfoldighed, social inklusion, 

forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 

mindreårige. Adskillelsen mellem 

regulering af elektronisk kommunikation 

og regulering af indhold hindrer ikke, at 

der tages hensyn til den forbindelse, der er 

mellem de to områder, navnlig med 

henblik på at garantere ytrings- og 

informationsfrihed, mediepluralisme, 

kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. 

__________________ __________________ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre, 

at slutbrugerne beskyttes effektivt og på 

samme måde, når de benytter funktionelt 

(15) De tjenester, der anvendes til 

kommunikationsformål, og de tekniske 

midler til leveringen heraf har udviklet sig 

betydeligt. I stedet for traditionelle 

taletelefonitjenester, tekstbeskeder (SMS) 

og elektroniske posttjenester anvender 

slutbrugerne i stigende grad funktionelt 

tilsvarende onlinetjenester som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-posttjenester. For at sikre, 

at slutbrugerne og deres rettigheder 

beskyttes effektivt og på samme måde, når 
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ækvivalente tjenester, bør en 

fremtidsorienteret definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke tjenester 

der er omfattet af dette direktiv, bør 

definitionen også omfatte andre tjenester, 

som muliggør kommunikation. Fra en 

slutbrugers synspunkt er det ikke relevant, 

om en udbyder overfører signalerne selv, 

eller om kommunikationen leveres via en 

internetadgangstjeneste. Den ændrede 

definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

de benytter funktionelt ækvivalente 

tjenester, bør en fremtidsorienteret 

definition af elektroniske 

kommunikationstjenester ikke baseres på 

rent tekniske parametre, men snarere bygge 

på en funktionel tilgang. Reguleringen bør 

have en passende rækkevidde for at 

opfylde sine almennyttige mål. Mens 

"overføring af signaler" fortsat er et vigtigt 

parameter, når det fastslås, hvilke tjenester 

der er omfattet af dette direktiv, bør 

definitionen også omfatte andre tjenester, 

som muliggør kommunikation. Fra en 

slutbrugers synspunkt og i forbindelse 

med beskyttelsen af deres rettigheder er 

det ikke relevant, om en udbyder overfører 

signalerne selv, eller om kommunikationen 

leveres via en internetadgangstjeneste. Den 

ændrede definition af elektronisk 

kommunikationstjeneste bør derfor omfatte 

tre typer tjenester, der delvis kan overlappe 

hinanden, nemlig internetadgangstjenester 

som defineret i artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EU) 2015/2120, 

interpersonelle kommunikationstjenester 

som defineret i dette direktiv, og tjenester, 

der udelukkende eller hovedsagelig består i 

overføring af signaler. Definitionen af 

elektronisk kommunikationstjeneste bør 

fjerne de tvetydigheder, der er konstateret i 

gennemførelsen af den tidligere definition, 

og muliggøre en nøje afpasset anvendelse, 

bestemmelse for bestemmelse, af de 

specifikke rettigheder og forpligtelser i 

regelsættet på de forskellige typer tjenester. 

Behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationstjenester skal, uanset om 

den sker mod betaling eller ej, være i 

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 

der vil blive erstattet af forordning (EU) nr. 

2016/679 (den generelle forordning om 

databeskyttelse) den 25. maj 201823. 

__________________ __________________ 

23 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

23 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 
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personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse),  EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1. 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse), EUT L 119 af 4.5.2016, s. 

1. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt, fordi det er 

uløseligt forbundet med andre tilladte ændringsforslag, navnlig ændringsforslag 13 til 

artikel 2. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at falde ind under definitionen 

af elektronisk kommunikationstjeneste skal 

en tjeneste normalt ydes mod betaling. I 

den digitale økonomi anser 

markedsdeltagerne i stigende grad 

oplysninger om brugerne for at have 

monetær værdi. Elektroniske 

kommunikationstjenester leveres ofte med 

andet end penge som modydelse, f.eks. 

adgang til personoplysninger eller andre 

oplysninger. Begrebet betaling bør derfor 

omfatte situationer, hvor leverandøren af 

en tjeneste anmoder slutbrugeren om 

personoplysninger som f.eks. navn, e-

postadresse eller andre oplysninger, og 

slutbrugeren aktivt afgiver sådanne 

oplysninger direkte eller indirekte til 

leverandøren. Det bør også omfatte 

situationer, hvor leverandøren indsamler 

oplysninger, uden at slutbrugeren aktivt 

afgiver disse, herunder personoplysninger, 

f.eks. IP-adresse eller andre automatisk 

genererede oplysninger som f.eks. 

oplysninger, der indsamles og overføres af 

en cookie. I overensstemmelse med Den 

Europæiske Unions Domstols retspraksis 

vedrørende artikel 57 i TEUF24 er der også 

tale om betaling i traktatens forstand, selv 

om tjenesteleverandøren ikke modtager 

(16) For at falde ind under definitionen 

af elektronisk kommunikationstjeneste skal 

en tjeneste normalt ydes mod betaling. I 

den digitale økonomi anser 

markedsdeltagerne i stigende grad 

oplysninger om brugerne for at have 

monetær værdi. Elektroniske 

kommunikationstjenester leveres ofte til 

slutbrugeren med andet end penge som 

modydelse, navnlig mod adgang til 

personoplysninger eller andre oplysninger. 

Begrebet betaling bør derfor omfatte 

situationer, hvor leverandøren af en 

tjeneste anmoder slutbrugeren om 

personoplysninger som defineret i artikel 

4, stk. 1 i forordning (EU) 2016/679 eller 

andre oplysninger, og slutbrugeren bevidst 

afgiver sådanne oplysninger direkte eller 

indirekte til leverandøren. Det bør også 

omfatte situationer, hvor slutbrugeren 

giver adgang til oplysninger uden aktivt at 

levere disse, herunder personoplysninger, 

f.eks. IP-adresse eller andre automatisk 

genererede oplysninger som f.eks. 

oplysninger, der indsamles og overføres af 

en cookie. I overensstemmelse med Den 

Europæiske Unions Domstols retspraksis 

vedrørende artikel 57 i TEUF24 er der også 

tale om betaling i traktatens forstand, selv 
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betaling af modtageren af tjenesteydelsen, 

men i stedet af tredjemand. Begrebet 

betaling bør derfor også omfatte 

situationer, hvor slutbrugeren udsættes for 

reklamer som betingelse for at få adgang til 

en tjeneste, og situationer, hvor 

tjenesteleverandøren omsætter 

personoplysninger, som vedkommende har 

indsamlet, i penge. 

om tjenesteleverandøren ikke modtager 

betaling af modtageren af tjenesteydelsen, 

men i stedet af tredjemand. Begrebet 

betaling bør derfor også omfatte 

situationer, hvor slutbrugeren udsættes for 

reklamer som betingelse for at få adgang til 

en tjeneste, og situationer, hvor 

tjenesteleverandøren omsætter 

personoplysninger, som vedkommende har 

indsamlet, i penge. 

_________________ _________________ 

24 Sag C-352/85, Bond van Adverteerders 

m.fl. mod den nederlandske stat, 

EU:C:1988:196. 

24 Domstolens dom af 26 april 1988, Bond 

van Adverteerders m.fl. mod den 

nederlandske stat, C-352/85, ECLI: 

EU:C:1988:196. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 

(17) Interpersonelle 

kommunikationstjenester er tjenester, der 

muliggør kommunikation mellem personer 

og interaktiv udveksling af oplysninger, og 

omfatter tjenester som traditionelle 

taleopkald mellem to personer, men også 

alle former for e-post, beskedtjenester og 

gruppechat. Interpersonelle 

kommunikationstjenester omfatter kun 

kommunikation mellem et afgrænset, dvs. 

ikke potentielt ubegrænset, antal fysiske 

personer, der bestemmes af afsenderen af 

meddelelsen. Kommunikation, der 

involverer juridiske personer, bør være 

omfattet af definitionen i de tilfælde, hvor 

fysiske personer handler på vegne af disse 

juridiske personer eller er involveret på 

mindst én side af kommunikationen. 

Interaktiv kommunikation indebærer, at 

tjenesten giver modtageren af 

oplysningerne mulighed for at svare. 

Tjenester, der ikke opfylder disse krav, 

såsom lineær spredning, video on demand, 
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websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

En tjeneste bør ikke betragtes som en 

interpersonel kommunikationstjeneste, 

når tjenesten blot muliggør interpersonel 

og interaktiv kommunikation som en 

støttefunktion, der er knyttet til en anden 

tjeneste, og som af objektive tekniske 

grunde ikke kan anvendes uden den 

primære tjeneste, og hvis integration i den 

primære tjeneste ikke er et middel til at 

omgå anvendelsen af reglerne for 

elektroniske kommunikationstjenester. Et 

eksempel på en sådan undtagelse kunne i 

princippet være en kommunikationskanal 

i forbindelse med onlinespil, alt afhængigt 

af egenskaberne ved tjenestens 

kommunikationsfunktion. 

websteder, sociale netværk, blogs eller 

udveksling af oplysninger mellem 

maskiner, bør ikke betragtes som 

interpersonelle kommunikationstjenester. 

Begrundelse 

Formålet med direktivet også bør være at sikre fælles minimumsstandarder, når det drejer sig 

om sikkerheden i netværk og tjenester samt slutbrugernes privatsfære, samtidig med at det 

sikrer lige konkurrencevilkår mellem alle udbydere. Det er derfor vigtigt at medtage alle 

former for interpersonelle kommunikationstjenester, selv når en interpersonel og interaktiv 

kommunikationsfacilitet er et accessorisk element til en anden tjeneste, også under 

hensyntagen til tjenesters fremtidige udvikling og synergier. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Det er nødvendigt yderligere at 

styrke de nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed for at sikre, at deres ledelse 

og medlemmer er upåvirkelige over for 

pres udefra, ved at fastsætte mindstekrav 

til, hvilke kvalifikationer disse skal have 

for at kunne udnævnes, og en 

minimumsvarighed for deres mandat. 

Desuden vil det afhjælpe risikoen for, at 

tilsynsmyndighederne varetager interesser i 

sektoren ("regulatory capture"), sikre 

(36) Det er nødvendigt yderligere at 

styrke de nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed for at sikre, at deres ledelse 

og medlemmer er upåvirkelige over for 

pres udefra, ved at fastsætte mindstekrav 

til, hvilke kvalifikationer disse skal have 

for at kunne udnævnes, og en 

minimumsvarighed for deres mandat. 

Desuden vil det afhjælpe risikoen for, at 

tilsynsmyndighederne varetager interesser i 

sektoren ("regulatory capture"), sikre 
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kontinuitet og styrke uafhængigheden, hvis 

muligheden for at forlænge medlemmernes 

mandat mere end én gang begrænses, og 

der stilles krav om en passende 

rotationsordning for bestyrelsen og den 

øverste ledelse. 

kontinuitet og styrke uafhængigheden, hvis 

muligheden for at forlænge medlemmernes 

mandat mere end én gang begrænses, og 

der stilles krav om en passende 

rotationsordning for bestyrelsen og den 

øverste ledelse. Til dette formål bør 

medlemsstaterne desuden sikre, at de 

nationale regulerende myndigheder er 

juridisk adskilt fra og funktionelt 

uafhængige af industrien og regeringen, 

at de hverken må søge eller modtage 

instruktioner fra noget andet organ, at de 

fungerer på en gennemsigtig og ansvarlig 

måde i overensstemmelse med EU-retten 

og national ret og har tilstrækkelige 

beføjelser. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige forslag, navnlig forslaget til forordning om BEREC (COM(2016)0591) 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 91 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (91a) For at sikre en garanti om 

sikkerhed og integritet i net og tjenester 

bør anvendelse af end-to-end-kryptering 

fremmes, og hvor det er teknisk 

nødvendigt, være obligatorisk i henhold til 

principperne om indbygget databeskyttelse 

og  

 indbygget privatlivsbeskyttelse. Navnlig 

bør medlemsstaterne ikke pålægge 

krypteringsudbydere, udbydere af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

alle andre organisationer (på alle 

niveauer af forsyningskæden) nogen 

forpligtelser, som kan resultere i en 

svækkelse af sikkerheden i deres net og 

tjenester, som f.eks. at tillade eller lette 

"bagdøre". 
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Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

presserende årsager, der vedrører sammenhæng mellem teksten og Europa-Parlamentets 

holdning, navnlig dets beslutninger af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, 

overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres 

grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre 

anliggender og af 14. marts 2016 om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: 

privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse. 

 

 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 111 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(111) I de særlige tilfælde, hvor 

medlemsstaterne beslutter at begrænse 

friheden til at udbyde elektroniske net og -

tjenester af hensyn til den offentlige orden, 

den offentlige sikkerhed eller 

folkesundheden, bør medlemsstaterne 

angive grundene til en sådan begrænsning. 

(111) I de særlige tilfælde, hvor 

medlemsstaterne beslutter at begrænse 

friheden til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester af hensyn 

til den offentlige orden, den offentlige 

sikkerhed eller folkesundheden, bør 

sådanne begrænsninger være behørigt 

begrundede, fastsat ved lov, respektere 

kernen i de rettigheder og friheder, der 

anerkendes i chartret, og være i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. chartrets 

artikel 52, stk. 1. Desuden bør enhver 

national lovgivning, der tillader, at 

offentlige myndigheder generelt får 

adgang til elektroniske net eller indholdet 

af elektronisk kommunikation, anses for 

at udgøre et indgreb i det væsentligste 

indhold af den grundlæggende ret til 

respekt for privatlivet, som er sikret ved 

chartrets artikel 7, og tage hensyn til 

Domstolens afgørelse i sag C-362/141a og 

de fælles sager C-293/12 og C-594/121b og 

kendelse afsagt af Domstolen i sag C-

557/071c. 

 _________________ 

 1aDomstolens dom af 6 oktober 2015, 

Maximillian Schrems v Data Protection 
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Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650 

 1b Domstolens dom af 8. april 2014, 

Digital Rights Ireland Ltd mod Minister 

for Communications, Marine and Natural 

Resources m.fl. og Kärntner 

Landesregierung m.fl., fælles sager C-

293/12 og C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1cDomstolens kendelse af 19. februar 2009 

i sagen LSG-Gesellschaft zur 

Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH mod Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Begrundelse 

Ud over henvisningen til det forhold, at al vedtaget lovgivning skal respektere de rettigheder 

og friheder, der anerkendes i chartret om grundlæggende rettigheder, skal der også henvises 

til sagen Max Schrems mod Data Protection samt Tele2- og Digital Rights Ireland-sagerne, 

som tilsammen udgør retsgrundlaget for den idé, at lovgivning, der tillader, at offentlige 

myndigheder generelt får adgang til indholdet af elektronisk kommunikation, skal anses for at 

udgøre et indgreb i det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til respekt for 

privatlivets fred. 

 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 227 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(227) Der gør sig særlige forhold 

gældende, når børn skal efterlyses, hvorfor 

medlemsstaterne bør videreføre deres 

indsats for at sikre, at der faktisk stilles en 

velfungerende tjeneste til rådighed til 

efterlysning af børn i deres område under 

nummer "116000". 

(227) Der gør sig særlige forhold 

gældende, når børn skal efterlyses, hvorfor 

medlemsstaterne bør videreføre deres 

indsats for at sikre, at der faktisk stilles en 

velfungerende og børnevenlig tjeneste til 

rådighed til efterlysning af børn i deres 

område under nummer "116000" samt 

telefonrådgivning til børn, der har behov 

for omsorg og beskyttelse, under nummer 

"116111". 
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Begrundelse 

Hvis der udelukkende fokuseres på hotlinen til efterlysning af børn, mister vi blikket for 

telefonrådgivningen under nummer 116111, der er oprettet for at hjælpe alle børn, der er 

sårbare eller i risiko, f.eks. voldsudsatte børn, som indtil videre er en langt større gruppe end 

efterlyste børn. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 227 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (227a) Det er ofte tilfældet, at borgere, 

som rejser mellem medlemsstaterne, har 

behov for telefonrådgivning eller at kunne 

ringe til en hotline i deres egen 

medlemsstat, hvilket i dag ikke er muligt. 

Borgere bør have adgang til 

telefonrådgivning og hotlines i deres 

hjemlande ved at tilføje landekoden til 

nummeret, så de kan tackle akutte 

udfordringer eller videreformidle hjælp til 

personer i deres oprindelsesmedlemsstat, 

og den tjeneste, som leveres i 

værtsmedlemsstaten, af geografiske eller 

sproglige årsager ikke kan yde effektiv 

hjælp. 

Begrundelse 

Der er tilføjet en ny betragtning for at sikre sammenhæng med ændringsforslag til artikel 90, 

stk. 2a (nyt). Borgere, som rejser mellem forskellige medlemsstater, har under deres rejser 

stadig brug for at kunne kontakte forskellige hotlines og få telefonrådgivning i deres 

hjemlande for at løse akutte problemer eller formidle hjælp. Det ville således være en hjælp, 

hvis de kunne få adgang til disse tjenester og denne rådgivning ved at indtaste landekoden 

foran det relevante telefonnummer. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 254 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(254) I overensstemmelse med målene for (254) I overensstemmelse med målene for 
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Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om handicappedes rettigheder 

bør regelsættet sikre, at alle brugere, 

herunder handicappede slutbrugere, ældre 

og brugere med særlige sociale behov, har 

nem adgang til tjenester af høj kvalitet og 

til en overkommelig pris. Ifølge erklæring 

nr. 22, der er knyttet som bilag til slutakten 

til Amsterdamtraktaten, skal EU's 

institutioner i forbindelse med 

udarbejdelsen af foranstaltninger i henhold 

til artikel 114 i TEUF tage hensyn til 

handicappedes behov. 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og FN's 

konvention om handicappedes rettigheder 

bør regelsættet sikre, at alle brugere, 

herunder handicappede slutbrugere, ældre 

og brugere med særlige sociale behov, har 

nem adgang til tjenester af høj kvalitet og 

til en overkommelig pris, uanset hvor de 

pågældende er bosat inden for Unionen. 
Ifølge erklæring nr. 22, der er knyttet som 

bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, 

skal EU's institutioner i forbindelse med 

udarbejdelsen af foranstaltninger i henhold 

til artikel 114 i TEUF tage hensyn til 

handicappedes behov. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Målet med dette direktiv er på den ene side 

at skabe et indre marked for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester med 

henblik på at sikre udrulning og 

ibrugtagning af sikre net med meget høj 

kapacitet og skabe holdbar konkurrence, 

interoperabilitet mellem elektroniske 

kommunikationstjenester og fordele for 

slutbrugerne. 

Målet med dette direktiv er på den ene side 

at skabe et indre marked for elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester med 

henblik på at sikre udrulning og 

ibrugtagning af sikre net med meget høj 

kapacitet og skabe holdbar konkurrence, 

interoperabilitet mellem elektroniske 

kommunikationstjenester, tilgængelighed 

og fordele for slutbrugerne. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 3 – led 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- foranstaltninger, der er truffet på 

EU-plan eller på nationalt plan i henhold til 

EU-retten for at forfølge mål af almen 

interesse, navnlig for så vidt angår 

regulering af indhold og politikken på det 

audiovisuelle område. 

- foranstaltninger, der er truffet på 

EU-plan eller på nationalt plan i henhold til 

EU-retten for at forfølge mål af almen 

interesse, navnlig for så vidt angår 

beskyttelse af personoplysninger og 

privatlivets fred, regulering af indhold og 

politikken på det audiovisuelle område. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) "interpersonel 

kommunikationstjeneste": en tjeneste, som 

normalt ydes mod betaling, og som 

muliggør direkte interpersonel og 

interaktiv informationsudveksling via 

elektroniske kommunikationsnet mellem et 

afgrænset antal personer, hvor de personer, 

der indleder eller deltager i udvekslingen, 

bestemmer hvem modtageren eller 

modtagerne skal være; dette omfatter ikke 

tjenester, der blot muliggør interpersonel 

og interaktiv kommunikation som en 

mindre støttefunktion, der er tæt knyttet til 

en anden tjeneste 

5) "interpersonel 

kommunikationstjeneste": en tjeneste, som 

normalt ydes mod betaling, og som 

muliggør direkte interpersonel og 

interaktiv informationsudveksling via 

elektroniske kommunikationsnet mellem et 

afgrænset antal personer, hvor de personer, 

der indleder eller deltager i udvekslingen, 

bestemmer hvem modtageren eller 

modtagerne skal være; 

Begrundelse 

Formålet med direktivet også bør være at sikre fælles minimumsstandarder, når det drejer sig 

om sikkerheden i netværk og tjenester samt slutbrugernes privatsfære, samtidig med at det 
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sikrer lige konkurrencevilkår mellem alle udbydere. Det er derfor vigtigt at medtage alle 

former for interpersonelle kommunikationstjenester, selv når en interpersonel og interaktiv 

kommunikationsfacilitet er et accessorisk element til en anden tjeneste, også under 

hensyntagen til tjenesters fremtidige udvikling og synergier. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

22) "sikkerhed i net og tjenester": 

elektroniske kommunikationsnets og -

tjenesters evne til, på et givet 

sikkerhedsniveau, at modstå handlinger, 

der er til skade for tilgængeligheden, 

autenticiteten, integriteten eller 

fortroligheden i forbindelse med lagrede 

eller overførte eller behandlede data eller 

de dermed forbundne tjenester, der tilbydes 

af eller er tilgængelige via disse net eller 

tjenester 

22) "sikkerhed i net og tjenester": 

elektroniske kommunikationsnets og -

tjenesters tekniske og strukturelle evne til, 

på et givet sikkerhedsniveau, at modstå 

handlinger, der er til skade for 

tilgængeligheden, autenticiteten, 

integriteten eller fortroligheden i 

forbindelse med lagrede eller overførte 

eller behandlede data eller de dermed 

forbundne tjenester, der tilbydes af eller er 

tilgængelige via disse net eller tjenester. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt, fordi det er 

uløseligt forbundet med andre tilladte ændringsforslag, navnlig ændringsforslag 22 til 

artikel 40. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder kan inden for 

deres beføjelser bidrage til at sikre, at der 

på forskellige områder gennemføres en 

politik, der tilsigter at fremme såvel 

kulturel og sproglig mangfoldighed som 

mediepluralisme. 

De nationale tilsynsmyndigheder og andre 

kompetente myndigheder kan inden for 

deres beføjelser bidrage til at sikre, at der 

på forskellige områder gennemføres en 

politik, der tilsigter at beskytte 

personoplysninger og privatlivets fred, og 
at fremme såvel kulturel og sproglig 

mangfoldighed som mediepluralisme. 
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Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne samarbejder med 

hinanden og med Kommissionen om den 

strategiske planlægning, koordinering og 

harmonisering af brugen af radiofrekvenser 

i Unionen . De tager bl.a. hensyn til de 

økonomiske, sikkerhedsmæssige, 

sundhedsmæssige, kulturelle, 

videnskabelige, sociale og tekniske 

aspekter af Unionens politikker og til 

aspekter som offentlighedens interesser , 

den offentlige sikkerhed og forsvaret samt 

ytringsfrihed og til de forskellige interesser 

hos grupper af brugere af 

radiofrekvenserne med henblik på at 

optimere anvendelsen af radiofrekvenserne 

og undgå skadelig interferens. 

1. Medlemsstaterne samarbejder med 

hinanden og med Kommissionen om den 

strategiske planlægning, koordinering og 

harmonisering af brugen af radiofrekvenser 

i Unionen . De tager bl.a. hensyn til de 

økonomiske, sikkerhedsmæssige, 

sundhedsmæssige, kulturelle, 

videnskabelige, sociale og tekniske 

aspekter af Unionens politikker og til 

aspekter som offentlighedens interesser , 

den offentlige sikkerhed og forsvaret samt 

databeskyttelse og beskyttelse af 

privatlivets fred, ytringsfrihed og til de 

forskellige interesser hos grupper af 

brugere af radiofrekvenserne med henblik 

på at optimere anvendelsen af 

radiofrekvenserne og undgå skadelig 

interferens. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Lederen af en national 1. Lederen af en national 
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tilsynsmyndighed eller i givet fald 

medlemmerne af det kollegiale 

ledelsesorgan i en national 

tilsynsmyndighed eller deres 

stedfortrædere udnævnes for en periode på 

mindst fire år blandt personer, som er 

værdige i almindeligt omdømme, og som 

har professionel erfaring, på grundlag af 

fortjeneste, kvalifikationer, viden og 

erfaring og efter en åben 

udvælgelsesprocedure. De må ikke udøve 

hvervet i mere end to perioder, uanset om 

disse følger på hinanden eller ej. 

Medlemsstaterne sikrer kontinuitet i 

beslutningsprocessen ved at sørge for en 

passende rotationsordning for 

medlemmerne af det kollegiale organ eller 

den øverste ledelse, f.eks. ved at udnævne 

de første medlemmer af det kollegiale 

organ for forskellige perioder, således at de 

forskellige medlemmers mandater, såvel 

som deres efterfølgeres, ikke udløber på 

samme tidspunkt. 

tilsynsmyndighed eller i givet fald 

medlemmerne af det kollegiale 

ledelsesorgan i en national 

tilsynsmyndighed eller deres 

stedfortrædere udnævnes for en periode på 

mindst fire år blandt personer, som er 

værdige i almindeligt omdømme, og som 

har professionel erfaring, på grundlag af 

fortjeneste, kvalifikationer, viden og 

erfaring og efter en åben og gennemsigtig 

udvælgelsesprocedure. De må ikke udøve 

hvervet i mere end to perioder, uanset om 

disse følger på hinanden eller ej. 

Medlemsstaterne sikrer kontinuitet i 

beslutningsprocessen ved at sørge for en 

passende rotationsordning for 

medlemmerne af det kollegiale organ eller 

den øverste ledelse, f.eks. ved at udnævne 

de første medlemmer af det kollegiale 

organ for forskellige perioder, således at de 

forskellige medlemmers mandater, såvel 

som deres efterfølgeres, ikke udløber på 

samme tidspunkt. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige forslag, navnlig forslag til forordning om BEREC. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af bestemmelserne i 

artikel 10 skal de nationale 

tilsynsmyndigheder handle uafhængigt og 

objektivt og må hverken søge eller 

modtage instrukser fra andre organer i 

forbindelse med udførelsen af de opgaver, 

de er pålagt i henhold til den nationale 

lovgivning, der gennemfører EU-

lovgivningen . Dette er ikke til hinder for, 

at der kan føres tilsyn i overensstemmelse 

med nationale forfatningsretlige 

1. Med forbehold af bestemmelserne i 

artikel 10 skal de nationale 

tilsynsmyndigheder handle uafhængigt og 

objektivt, være retligt adskilt fra og 

funktionelt uafhængige af regeringen, 

operere på en gennemsigtig og ansvarlig 

måde i overensstemmelse med EU-retten 

og national ret, have tilstrækkelige 

beføjelser og må hverken søge eller 

modtage instrukser fra andre organer i 

forbindelse med udførelsen af de opgaver, 
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bestemmelser. Kun klageinstanser, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 31, 

har beføjelse til at suspendere eller 

omstøde afgørelser truffet af de nationale 

tilsynsmyndigheder. 

de er pålagt i henhold til den nationale 

lovgivning, der gennemfører EU-

lovgivningen. Dette er ikke til hinder for, at 

der kan føres tilsyn i overensstemmelse 

med nationale forfatningsretlige 

bestemmelser. Kun klageinstanser, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 31, 

har beføjelse til at suspendere eller 

omstøde afgørelser truffet af de nationale 

tilsynsmyndigheder. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse og forslaget om BEREC. Det er også knyttet til 

ÆF 19, da det har til formål at sikre tilsynsmyndighedernes uafhængighed. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Nationale tilsynsmyndigheder , 

andre kompetente myndigheder i henhold 

til dette direktiv, og nationale 

konkurrencemyndigheder giver hinanden 

de oplysninger, der er nødvendige for at 

anvende direktivets bestemmelser . Hvad 

angår de udvekslede oplysninger, skal den 

modtagende myndighed sikre den samme 

grad af fortrolighed som den afgivende 

myndighed. 

1. Nationale tilsynsmyndigheder , 

andre kompetente myndigheder i henhold 

til dette direktiv, og nationale 

konkurrencemyndigheder giver hinanden 

de oplysninger, der er nødvendige for at 

anvende direktivets bestemmelser . Hvad 

de udvekslede oplysninger angår, finder 

Unionens databeskyttelsesregler 

anvendelse og den modtagende myndighed 

sikrer den samme grad af fortrolighed som 

den afgivende myndighed. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer fri adgang 

til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester på de i 

dette direktiv omhandlede vilkår. I den 

forbindelse må medlemsstaterne ikke 

hindre en virksomhed i at udbyde 

elektroniske kommunikationsnet eller -

tjenester, medmindre dette er nødvendigt 

under hensyn til traktatens artikel 52 , stk. 

1. Enhver sådan begrænsning af friheden til 

at udbyde elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester skal være behørigt begrundet 

og skal meddeles Kommissionen. 

1. Medlemsstaterne sikrer fri adgang 

til at udbyde elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester på de i 

dette direktiv omhandlede vilkår. I den 

forbindelse må medlemsstaterne ikke 

hindre en virksomhed i at udbyde 

elektroniske kommunikationsnet eller -

tjenester, medmindre dette er nødvendigt 

under hensyn til traktatens artikel 52 , stk. 

1. Enhver sådan begrænsning af friheden til 

at udbyde elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester skal være behørigt begrundet, 

fastsat ved lov, respektere kernen i de 

rettigheder og friheder, der anerkendes 

ved chartret, og være i overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet i henhold 

til chartrets artikel 52, stk. 1, og anmeldt 

til Kommissionen. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med chartret og EU-Domstolens retspraksis skal enhver begrænsning i 

udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, være fastlagt i 

lovgivningen og respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under 

iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse 

er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller 

et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 20 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis oplysningerne indeholder 

personoplysninger, sikrer Kommissionen, 

BEREC og de berørte myndigheder, at 

overholdelsen af databehandlingen er i 

overensstemmelse med EU's 

databeskyttelsesregler. 
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Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige instrumenter, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse og 

forslaget til forordning om databeskyttelse. Forslaget om omarbejdning indebærer 

databehandling i flere tilfælde, og der er ingen bestemmelse om overholdelse af EU's 

databeskyttelseslovgivning. 

 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til direktiv 

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fremmer anvendelse af de 

i stk. 1 omhandlede standarder og/eller 

specifikationer i forbindelse med udbud af 

tjenester, tekniske grænseflader og/eller 

netfunktioner, i det omfang det er strengt 

nødvendigt for at sikre interoperabilitet 

mellem tjenester og øge brugernes 

valgmuligheder. 

Medlemsstaterne fremmer anvendelse af de 

i stk. 1 omhandlede standarder og/eller 

specifikationer i forbindelse med udbud af 

tjenester, tekniske grænseflader og/eller 

netfunktioner, i det omfang det er strengt 

nødvendigt for at sikre interoperabilitet og 

interkonnektivitet mellem tjenester for at 

øge brugernes valgmuligheder og gøre det 

nemmere at skifte mellem platforme. 

Begrundelse 

Skyggeordføreren mener, at dette ændringsforslag er nødvendigt, da det vil øge brugernes 

valgmuligheder og bidrage til strategien for det digitale indre marked for EU. 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder, der udbyder offentlige 

kommunikationsnet eller offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, træffer passende 

tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger for på passende vis at styre 

risiciene for sikkerheden i deres net og 

tjenester. Under hensyn til teknologiens 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

virksomheder, der udbyder offentlige 

kommunikationsnet eller offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, træffer passende 

tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger for på passende vis at styre 

risiciene for sikkerheden i deres net og 

tjenester. Under hensyn til teknologiens 
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aktuelle stade skal disse foranstaltninger 

garantere et sikkerhedsniveau, der står i 

forhold til risikoen. Der skal navnlig 

træffes foranstaltninger for at forhindre og 

minimere virkningen af 

sikkerhedshændelser for brugerne og for 

andre net, og tjenester . 

aktuelle stade skal disse foranstaltninger 

garantere et sikkerhedsniveau, der står i 

forhold til risikoen. Der skal navnlig 

træffes foranstaltninger for at sikre, at 

indholdet af elektronisk kommunikation, 

når det er teknisk muligt, som standard 

end-to-end-krypteres med henblik på at 
forhindre og minimere virkningen af 

sikkerhedshændelser for brugerne og for 

andre net og tjenester. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

presserende årsager, der vedrører sammenhæng mellem teksten og Europa-Parlamentets 

holdning, navnlig dets beslutninger af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, 

overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres 

grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre 

anliggender og af 14. marts 2016 om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: 

privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse. 

 

Ændringsforslag   27 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne må ikke pålægge 

udbydere af offentlige 

kommunikationsnet eller offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester nogen 

forpligtelse, som fører til en svækkelse af 

sikkerheden i deres net eller tjenester. 

 Hvor medlemsstater pålægger udbydere af 

offentlige kommunikationsnet eller 

offentligt tilgængelige 

kommunikationstjenester i mere end én 

medlemsstat yderligere sikkerhedskrav, 

skal de meddele disse foranstaltninger til 

Kommissionen og ENISA. ENISA skal 

hjælpe medlemsstaterne med at 

koordinere foranstaltninger, der er truffet 

for at undgå duplikering eller afvigende 

krav, som kan skabe sikkerhedsrisici og 

barrierer på det indre marked. 
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Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

presserende årsager, der vedrører sammenhæng mellem teksten og Europa-Parlamentets 

holdning, navnlig dets beslutninger af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, 

overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres 

grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre 

anliggender og af 14. marts 2016 om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: 

privatlivets fred, databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse. 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder, 

der udbyder offentlige kommunikationsnet 

eller offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, uden unødigt 

ophold underretter den kompetente 

myndighed om brud på sikkerheden , der 

har haft væsentlige følger for driften af net 

eller tjenester. 

Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder, 

der udbyder offentlige kommunikationsnet 

eller offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, uden unødigt 

ophold underretter den kompetente 

myndighed om en sikkerhedshændelse 

eller et tab af integritet, der har haft 

væsentlige følger for driften af net eller 

tjenester. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt, fordi det er 

uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til artikel 40, der opfylder betingelserne for 

behandling. Første del er nødvendig, fordi den er forbundet med afsnit 3. 

 

Ændringsforslag   29 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) antallet af brugere, der berøres af 

bruddet på sikkerheden 

a) antallet af brugere, der berøres af 

hændelsen 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til direktiv 
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Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) varigheden af bruddet b) hændelsens varighed 

 

Ændringsforslag   31 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den geografiske udbredelse med 

hensyn til det område, der er berørt af 

bruddet 

c) den geografiske udbredelse af det 

område, der er berørt af hændelsen 

 

Ændringsforslag   32 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) i hvilket omfang tjenestens 

funktionsdygtighed påvirkes af bruddet 

d) i hvilket omfang nettets eller 

tjenestens funktionsdygtighed er påvirket 

 

Ændringsforslag   33 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den pågældende kompetente myndighed 

underretter, hvor det er relevant, de 

kompetente myndigheder i andre 

medlemsstater og Det Europæiske Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA). Den pågældende kompetente 

myndighed kan underrette offentligheden 

eller kræve, at virksomhederne gør det, 

hvis den godtgør, at det er i offentlighedens 

interesse, at et brud på sikkerheden 

offentliggøres. 

Den pågældende kompetente myndighed 

underretter, hvor det er relevant, de 

kompetente myndigheder i andre 

medlemsstater og Det Europæiske Agentur 

for Net- og Informationssikkerhed 

(ENISA). Den pågældende kompetente 

myndighed kan underrette offentligheden 

eller kræve, at udbyderne gør det, hvis den 

godtgør, at det er i offentlighedens 

interesse, at hændelsen offentliggøres. 
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Begrundelse 

Første del af dette ændringsforslag er nødvendig af hensyn til presserende årsager, der 

vedrører sammenhæng mellem teksten og Europa-Parlamentets holdning, navnlig dets 

beslutninger af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i 

forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder 

samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender og af 14. marts 

2016 om big datas indvirkning på de grundlæggende rettigheder: privatlivets fred, 

databeskyttelse, ikke-forskelsbehandling, sikkerhed og retshåndhævelse. Anden del af dette 

ændringsforslag er nødvendig, fordi den er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til 

artikel 40, der opfylder betingelserne for behandling. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 40 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Senest den... [dato] udstikker 

BEREC efter høring af interesserede 

parter og i nært samarbejde med 

Kommissionen og andre EU-agenturer 

retningslinjer vedrørende minimumskrav 

og fælles tilgang til sikkerheden i net og 

tjenester og fremme af anvendelsen af 

end-to-end-kryptering med henblik på at 

bidrage til en ensartet anvendelse af 

foranstaltninger til sikring af net og 

tjenester 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige forslag, navnlig forslag til forordning om BEREC. Ændringsforslaget 

styrker sikkerheden i net og informationstjenester. 

 

Ændringsforslag   35 

Forslag til direktiv 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer med 

henblik på gennemførelsen af artikel 40, at 

de kompetente myndigheder har beføjelse 

1. Medlemsstaterne sikrer med 

henblik på gennemførelsen af artikel 40, at 

de kompetente myndigheder har beføjelse 
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til at pålægge virksomheder, der udbyder 

offentlige kommunikationsnet eller 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, bindende 

instrukser, bl.a. om hvilke foranstaltninger 

der er nødvendige for at afhjælpe et brud 

på sikkerheden, og om 

gennemførelsesfrister. 

til at pålægge virksomheder, der udbyder 

offentlige kommunikationsnet eller 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, bindende 

instrukser, bl.a. om hvilke foranstaltninger 

der er nødvendige for at forebygge eller 

afhjælpe hændelser, og om 

gennemførelsesfrister. 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hotlinen for efterlyste børn Hotline for efterlyste børn og 

telefonrådgivning til børn 

 

Ændringsforslag   37 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at borgerne 

har adgang til en tjeneste, der driver en 

hotline for efterlyste børn. Denne hotline 

skal være til rådighed på nummer 

"116000". 

1. Medlemsstaterne sikrer, at borgerne 

har adgang til en tjeneste, der driver en 

hotline for efterlyste børn. Denne hotline 

skal være børnevenlig og til rådighed på 

nummer "116000". 

 

Ændringsforslag   38 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at børn 

har adgang til en børnevenlig tjeneste, der 

leverer telefonisk rådgivning. Denne 

telefonrådgivning skal være til rådighed 

på nummer "116111". 
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Begrundelse 

Telefonisk rådgivning er afgørende. Børn kan føle sig mere trygge ved at kontakte 

telefonrådgivningen på 116111 end mennesker i rådgivningscentre, som de ikke kender eller 

ikke har tillid til. Hvis et barn (eller en anden) ringer til en telefonrådgivning og antyder, at et 

barn er i risiko, skal dette i nogle tilfælde meddeles til de sociale myndigheder eller politiet. 

Telefonrådgivning støtter hundredtusindvis af børn, som har problemer eller er i nød 

 

Ændringsforslag   39 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne sikrer, at borgere 

med et handicap i videst mulig 

udstrækning er bekendt med eksistensen 

af og brugen af de tjenester, der ydes 

under nummer "116000" og "116111". 

Begrundelse 

Hotlinen for efterlyste børn er oprettet ved Kommissionens beslutning 2007/116/EF og kan 

nås fra hele Europa på det samme nummer 116 000. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse 

er kun 13 % af EU-befolkningen for øjeblikket bekendt med denne 116 000-tjeneste. EU står 

over for et tilsvarende problem med nummer 116 111, som blev oprettet ved direktiv 

2009/136/EF (forsyningspligtdirektivet). Det bidrager til gennemførelse af lovgivningen, hvis 

borgerne er bekendt med eksistensen og tilgængeligheden af disse tjenester. 

 

Ændringsforslag   40 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

slutbrugere med et handicap i videst mulig 

udstrækning kan benytte de tjenester, der 

ydes inden for "116000"-nummerserien. 

De foranstaltninger, der træffes med det 

formål at lette adgang til sådanne tjenester 

for slutbrugere med handicap, når de rejser 

i andre medlemsstater, baseres på, at der er 

overensstemmelse med gældende 

standarder eller specifikationer 

2. Medlemsstaterne sikrer, at børn og 

slutbrugere med et handicap i videst mulig 

udstrækning er bekendt med eksistensen af 

og brugen af de tjenester, der ydes under 

nummer "116000" og "116111". De 

foranstaltninger, der træffes med det 

formål at lette adgang til sådanne tjenester 

for et bredt udsnit af slutbrugere, også når 

de rejser i andre medlemsstater, baseres på, 

at der er overensstemmelse med gældende 

standarder eller specifikationer 
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offentliggjort efter artikel 39. offentliggjort efter artikel 39. 

 

Ændringsforslag   41 

Forslag til direktiv 

Artikel 90 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at borgere 

får adgang til hotlines og 

telefonrådgivning i deres 

oprindelsesmedlemsstat ved at tilføje 

landekoden til nummeret, når de rejser i 

andre medlemsstater. 

Begrundelse 

Borgere, som rejser mellem forskellige medlemsstater, har under deres rejser stadig brug for 

at kunne kontakte forskellige hotlines og få telefonrådgivning i deres hjemlande for at løse 

akutte problemer eller formidle hjælp. Det ville således være en hjælp, hvis de kunne få 

adgang til disse tjenester og denne rådgivning ved at indtaste landekoden foran det relevante 

telefonnummer. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 92 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 

brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede. 

Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester 

opsætter ingen diskriminerende krav eller 

brugs- eller adgangsbetingelser for 

slutbrugere baseret på disses nationalitet 

eller bopælssted, medmindre sådanne 

forskelle er objektivt begrundede og er i 

overensstemmelse med rækkevidden og 

fortolkningen af de grundlæggende 

rettigheder, som er fastsat i chartrets 

artikel 52. 

Begrundelse 

I overensstemmelse med chartret og EU-Domstolens retspraksis skal enhver begrænsning i 

udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, være fastlagt i 



 

AD\1127738DA.docx 31/34 PE601.042v02-00 

 DA 

lovgivningen og respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold. Under 

iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres begrænsninger, såfremt disse 

er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller 

et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 93 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Senest den ... [dato] skal BEREC 

med henblik på at bidrage til en 

konsekvent overholdelse af de 

grundlæggende rettigheder, efter at have 

hørt interessenter og i tæt samarbejde 

med Kommissionen og Den Europæiske 

Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder, udstede retningslinjer for 

generelle strategier, der skal sikre, at 

nationale foranstaltninger vedrørende 

slutbrugers adgang til eller brug af 

tjeneste og applikationer via elektroniske 

kommunikationsnet overholder de 

grundlæggende rettigheder og friheder, 

der sikres med charteret og de almindelige 

principper i EU-retten. 

Begrundelse 

I medfør af forretningsordenens artikel 104 er dette ændringsforslag nødvendigt af hensyn til 

den indre sammenhæng i teksten samt sammenhængen med andre relevante 

lovgivningsmæssige forslag, navnlig forslag til forordning om BEREC. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 114 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Senest ... [5 år efter den 

gennemførelsesdato, der er anført i 

artikel 115, stk. 1, andet afsnit] og 

derefter hvert femte år evaluerer 

Kommissionen anvendelsen af de 
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grundlæggende rettigheder og 

beskyttelsesforanstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 93. 
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