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Ændringsforslag 23
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Udviklingen af et effektivt, 
allestedsnærværende 
informationssamfund kræver universel 
levering af bredbånd og trådløs teknologi, 
hvilket kræver yderligere støtte på 
medlemsstats- og fællesskabsplan. Derfor 
bør Kommissionen ved den kommende 
omdefinition af forsyningspligten foreslå, 
at bredbåndsbaseret internet skal 
medtages som en forsyningspligtydelse.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af et effektivt, allestedsnærværende informationssamfund kræver universel 
levering af bredbånd og trådløs teknologi.

Ændringsforslag 24
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester bør sørge for, at 
deres kunder får tilstrækkelige 
informationer om, hvorvidt der ydes 
adgang til alarmtjenester, og at de får klare 
og gennemskuelige oplysninger i den 
oprindelige kundekontrakt og derefter med 
jævne mellemrum, f.eks. i 
faktureringsoplysningerne til kunden. 
Kunderne bør endvidere holdes nøje 

(12) Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester bør sørge for, at 
deres kunder får tilstrækkelige 
informationer om, hvorvidt der ydes 
adgang til alarmtjenester, og at de får klare 
og gennemskuelige oplysninger i den 
oprindelige kundekontrakt og derefter med 
jævne mellemrum, f.eks. i 
faktureringsoplysningerne til kunden. Når 
der ikke er vedtaget et opt-out system i en 
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orienteret om, hvad udbyderen af den 
elektroniske kommunikationstjeneste gør 
for at imødegå trusler mod sikkerheden 
eller som reaktion på en sikkerheds- eller 
integritetshændelse, da dette kan få direkte 
eller indirekte virkninger for kundernes 
data, privatlivsbeskyttelse eller andre 
aspekter af den tjeneste, der udbydes.

bestemt medlemsstat, bør kunderne af 
hensyn til leveringen af omfattende 
nummeroplysningstjenester som 
minimum informeres grundigt om deres 
ret til at komme med i nummerdatabaser 
og have en reel mulighed for at udøve 
denne ret, både i starten af og gennem 
hele kontraktforholdet. Derfor skal 
kunderne, når de bestiller en tjeneste og 
herefter med regelmæssige mellemrum, 
udtrykkeligt spørges, hvorvidt og hvordan 
de ønsker relevante oplysninger om, 
hvordan de bliver optaget i 
nummerdatabaser. Eftersom der findes 
mekanismer for medtagelse af 
oplysninger i nummerdatabasen, uden at 
disse oplysninger afsløres for brugerne af 
nummertjenesterne, hvilket letter brugen 
af mere omfattende 
nummeroplysningstjenester uden at 
kompromittere beskyttelsen af 
personoplysninger, bør kunderne også 
tilbydes denne mulighed af 
adgangsoperatørerne. Kunderne bør 
endvidere holdes nøje orienteret om, hvad 
udbyderen af den elektroniske 
kommunikationstjeneste gør for at imødegå 
trusler mod sikkerheden eller som reaktion 
på en sikkerheds- eller integritetshændelse, 
da dette kan få direkte eller indirekte 
virkninger for kundernes data, 
privatlivsbeskyttelse eller andre aspekter af 
den tjeneste, der udbydes.

Or. en

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er af central betydning for handicappede og ældre brugere og for 
brugere i almindelighed (hvilket anerkendes i forsyningspligtdirektivet). Det er nødvendigt at 
indføre mekanismer, der garanterer slutbrugernes ret til at komme med i nummerdatabaser 
på disse måder, således at man sikrer, at nummeroplysningstjenesterne er udtømmende som 
krævet i betragtning 11 i forsyningspligtdirektivet.
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Ændringsforslag 25
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) På et marked med konkurrence bør det 
være sikret, at slutbrugerne kan få adgang 
til og distribuere alt lovligt indhold og 
benytte alle lovlige applikationer og/eller 
tjenester efter eget valg, som anført i 
direktiv 2002/21/EF, artikel 8. Da 
elektronisk kommunikation får større og 
større betydning for forbrugerne og 
erhvervslivet, bør udbyderne af tjenesten 
og/eller nettet under alle omstændigheder 
give brugerne fuldstændige oplysninger om 
eventuelle restriktioner og/eller 
begrænsninger i brugen af de elektroniske 
kommunikationstjenester. Hvor 
konkurrencen ikke er effektiv, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder iværksætte 
de afhjælpende foranstaltninger, som 
direktiv 2002/19/EF stiller til rådighed for 
dem, for at sikre, at brugernes adgang til 
bestemte typer af indhold eller 
applikationer ikke begrænses urimeligt.

(14) På et marked med konkurrence bør det 
være sikret, at slutbrugerne kan få adgang 
til og distribuere alt lovligt indhold og 
benytte alle lovlige applikationer og/eller 
tjenester efter eget valg, som anført i 
direktiv 2002/21/EF, artikel 8. Da 
elektronisk kommunikation får større og 
større betydning for forbrugerne og 
erhvervslivet, bør udbyderne af tjenesten 
og/eller nettet under alle omstændigheder 
give brugerne fuldstændige oplysninger om 
eventuelle restriktioner og/eller 
begrænsninger i brugen af de elektroniske 
kommunikationstjenester. Hvor 
konkurrencen ikke er effektiv, bør de 
nationale tilsynsmyndigheder iværksætte 
de afhjælpende foranstaltninger, som 
direktiv 2002/19/EF stiller til rådighed for 
dem, for at sikre, at brugernes adgang til 
bestemte typer af indhold, tjenester eller 
applikationer ikke begrænses urimeligt, og 
at f.eks. urimelige betingelser for 
engrosadgang påtales.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede adgangsoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald 
til nummeroplysning og hæmmer ligeledes oplysningstjenesteleverandørernes muligheder for 
at fastsætte deres egne detailpriser (se f.eks. side 41 i Kommissionens nye 
markedsanbefaling). Disse problemer skal løses for at sikre slutbrugerne det fulde udbytte af 
konkurrencen inden for nummeroplysningstjenester og give mulighed for en fuldstændig 
afskaffelse af detailreguleringen (forsyningspligtdirektivet).
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Ændringsforslag 26
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Gennemskuelige, aktuelle og 
sammenlignelige tariffer er vigtige for 
forbrugerne på markeder med konkurrence 
mellem flere tjenesteudbydere. Forbrugere 
af elektroniske kommunikationstjenester 
bør let kunne sammenligne priserne for de 
forskellige tjenester, der tilbydes på 
markedet, på grundlag af takstoplysninger, 
der offentliggøres i en let tilgængelig form. 
For at gøre prissammenligningen let bør de 
nationale tilsynsmyndigheder have 
beføjelse til at forlange, at operatørerne 
udsender mere gennemskuelige tariffer, og 
til at sikre, at tredjeparter har ret til gratis at 
benytte offentligt tilgængelige tariffer, der 
er udsendt af virksomheder, som udbyder 
elektroniske kommunikationstjenester. De 
bør selv stille prisoversigter til rådighed, 
når markedet ikke har sørget for det. 
Operatørerne bør ikke have ret til betaling 
for en sådan brug af tariffer, der allerede er 
offentliggjort og dermed henhører under 
det offentlige domæne. Desuden bør 
brugerne, før de køber en tjeneste, have 
fyldestgørende oplysninger om prisen på 
og arten af den tilbudte tjeneste, navnlig 
hvis der lægges ekstragebyrer på et 
frikaldsnummer. Kommissionen bør 
kunne vedtage tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at sikre, 
at slutbrugerne nyder godt af ensartede 
principper for takstgennemskuelighed i 
Fællesskabet.

(15) Gennemskuelige, aktuelle og 
sammenlignelige tariffer er vigtige for 
forbrugerne på markeder med konkurrence 
mellem flere tjenesteudbydere. Forbrugere 
af elektroniske kommunikationstjenester 
bør let kunne sammenligne priserne for de 
forskellige tjenester, der tilbydes på 
markedet, på grundlag af takstoplysninger, 
der offentliggøres i en let tilgængelig form. 
For at gøre prissammenligningen let bør de 
nationale tilsynsmyndigheder have 
beføjelse til at forlange, at operatørerne 
udsender mere gennemskuelige tariffer, og 
til at sikre, at tredjeparter har ret til gratis at 
benytte offentligt tilgængelige tariffer, der 
er udsendt af virksomheder, som udbyder 
elektroniske kommunikationstjenester. De 
bør selv stille prisoversigter til rådighed, 
når markedet ikke har sørget for det. 
Operatørerne bør ikke have ret til betaling 
for en sådan brug af tariffer, der allerede er 
offentliggjort og dermed henhører under 
det offentlige domæne. Frikaldsnumre bør 
ikke pålægges ekstragebyrer. 
Kommissionen bør vedtage bestemmelser 
for at sikre, at adgangsoperatørerne 
anvender rimelige adgangsbetingelser for 
at sikre slutbrugerne de fulde fordele ved 
konkurrencen på tjenesteområdet, navnlig 
nummeroplysningsforespørgsler.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kræver uregulerede adgangsoperatører eksorbitante priser for at tilslutte opkald 
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til nummeroplysning og hæmmer ligeledes oplysningstjenesteleverandørernes muligheder for 
at fastsætte deres egne detailpriser (se f.eks. side 41 i Kommissionens nye 
markedsanbefaling). Disse problemer skal løses for at sikre slutbrugerne det fulde udbytte af 
konkurrencen inden for nummeroplysningstjenester og give mulighed for en fuldstændig 
afskaffelse af detailreguleringen (forsyningspligtdirektivet).

Ændringsforslag 27
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et marked med konkurrence burde 
sikre, at brugerne kan få tjenester af den 
kvalitet, de efterspørger, men i særlige 
tilfælde kan det blive nødvendigt at sikre, 
at det offentlige kommunikationsnet har et 
mindstemål af kvalitet, der gør, at tjenesten 
ikke forringes, at der ikke blokeres for 
adgang, og at trafikken over nettene ikke 
forsinkes. Kommissionen bør navnlig 
kunne vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med det 
formål at fastsætte de kvalitetsnormer, de 
nationale tilsynsmyndigheder skal 
benytte.

(16) Et marked med konkurrence burde 
sikre, at brugerne kan få tjenester af den 
kvalitet, de efterspørger, men i særlige 
tilfælde kan det blive nødvendigt at sikre, 
at det offentlige kommunikationsnet har et 
mindstemål af kvalitet, der gør, at tjenesten 
ikke forringes, at der ikke blokeres for 
adgang, og at trafikken over nettene ikke 
forsinkes. De nationale 
reguleringsmyndigheder bør kunne
udstede retningslinjer for 
hensigtsmæssige kvalitetsnormer.

Or. de

Begrundelse

De enkelte landes nationale reguleringsmyndigheder står bedst placeret til at indføre 
hensigtsmæssige standarder, og gennem samarbejdet inden for ERG har de tilstrækkelig 
viden om emnet til også at tage højde for fællesskabsdimensionen af dette spørgsmål.
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Ændringsforslag 28
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Nummeroplysningstjenester bør 
være og er ofte åbne for konkurrence i
henhold til artikel 5 i Kommissionens 
direktiv 2002/77/EF af 16. september 
2002 om konkurrence på markederne for 
elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester1. Der bør indføres overordnede 
foranstaltninger til sikring af medtagelsen 
af slutbrugerdata (både fastnet og mobil) i 
databaserne, omkostningsorienteret 
levering af disse data til tjenesteudbyderne 
og levering af netadgang på 
omkostningsorienterede, rimelige og 
gennemsigtige vilkår for at sikre 
slutbrugerne det fulde udbytte af 
konkurrencen, i sidste ende med henblik 
på en fuldstændig afskaffelse af 
detailregulering af denne tjeneste.
1 EFT L 249, 17.9.2002, s. 21.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af overordnede forpligtelser på operatører, der kontrollerer adgangen, er 
begrundet med henblik på at sikre brugere det fulde udbytte af konkurrencen inden for 
nummeroplysningstjenester og vil give mulighed for en fuldstændig afskaffelse af den tunge 
detailregulering af forsyningspligtydelser.
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Ændringsforslag 29
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked1

hedder det, at overførsel over et 
kommunikationsnet af information, som 
leveres af en modtager af tjenesten, ikke 
gør tjenesteudbyderen ansvarlig for den 
overførte information. Leverandørerne af 
elektroniske kommunikationstjenester er 
derfor kun ansvarlige for at gøre 
udbyderen og de nationale 
reguleringsmyndigheder opmærksom på 
brud på sikkerheden i forbindelse med 
levering af tjenesten, der formentlig vil 
bestå af abonnentoplysninger samt 
trafikoplysninger og personligt indhold, 
når de vælger at tilbyde indholdstjenester.
1 EFT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 30
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Forbrugerne bør kunne træffe 
velinformerede valg og skifte udbyder, når 
det er i deres interesse, således at de kan få 
fuldt udbytte af konkurrencen på markedet. 
Det er afgørende at sørge for, at det kan 
gøres uden hindringer af juridisk, teknisk 
eller praktisk art, herunder aftalevilkår, 

(23) Forbrugerne bør kunne træffe 
velinformerede valg og skifte udbyder, når 
det er i deres interesse, således at de kan få 
fuldt udbytte af konkurrencen på markedet. 
Det er afgørende at sørge for, at det kan 
gøres uden hindringer af juridisk, teknisk 
eller praktisk art, herunder aftalevilkår, 
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procedurer, afgifter osv. Dette hindrer ikke, 
at forbrugeraftaler kan indeholde 
bestemmelser om rimelige mindsteperioder 
for aftalens løbetid. Nummerportabilitet er 
en afgørende faktor, som letter
forbrugernes valg og fremmer effektiv 
konkurrence på markeder for elektronisk 
kommunikation, og bør derfor 
gennemføres med mindst mulig 
forsinkelse. Kommissionen bør kunne 
vedtage tekniske 
gennemførelsesbestemmelser på dette 
område for at tilpasse nummerporta-
biliteten til den markedsmæssige og 
teknologiske udvikling, herunder i givet 
fald portering af abonnentens personlige 
telefonbøger og profildata, der er oplagret i 
nettet. Bedømmelsen af, om de 
teknologiske og markedsmæssige forhold 
tillader portering af numre mellem net, der 
udbyder tjenester på et fast sted, og 
mobilnet, bør navnlig foretages ud fra 
slutbrugerpriserne og 
omstillingsomkostningerne for 
virksomheder, der udbyder tjenester til 
faste lokaliteter og mobilnetudbydere.

procedurer, afgifter osv. Dette hindrer ikke, 
at forbrugeraftaler kan indeholde 
bestemmelser om rimelige mindsteperioder 
for aftalens løbetid (dvs. ikke over et år). 
Nummerportabilitet er en afgørende faktor, 
som letter forbrugernes valg og fremmer 
effektiv konkurrence på markeder for 
elektronisk kommunikation, og bør derfor 
gennemføres med mindst mulig 
forsinkelse. Kommissionen bør kunne 
vedtage tekniske 
gennemførelsesbestemmelser på dette 
område for at tilpasse nummerporta-
biliteten til den markedsmæssige og 
teknologiske udvikling, herunder i givet 
fald portering af abonnentens personlige 
telefonbøger og profildata, der er oplagret i 
nettet. Bedømmelsen af, om de 
teknologiske og markedsmæssige forhold 
tillader portering af numre mellem net, der 
udbyder tjenester på et fast sted, og 
mobilnet, bør navnlig foretages ud fra 
slutbrugerpriserne og 
omstillingsomkostningerne for 
virksomheder, der udbyder tjenester til 
faste lokaliteter og mobilnetudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 31
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Fjernsynsudsendelse er en lineær 
audiovisuel medietjeneste, jf. definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af […] 2007 om audiovisuelle 
medietjenester, som udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
samtidig modtagelse af programmer på 
basis af en programflade; en 
medietjenesteudbyder kan udbyde flere 

(24) Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
audiovisuelle tjenester eller 
tillægstjenester, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Audiovisuelle tjenester defineres i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/65/EF af 11. december 2007 om 
ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF 
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lyd- eller lyd- og billedprogramflader 
(kanaler). Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
programkanaler, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver of-
fentlig høring af alle berørte parter, 
mindst hvert tredje år. En eller flere 
programkanaler kan suppleres med
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-spredningsvirksomhed¹.
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. Tillægstjenester kan være
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

Or. de

Begrundelse

Dækningsområdet skal være i overensstemmelse med tv-direktivet. Dækningsområdet for 
forsyningspligtreglerne i artikel 31 er for snævert og strider mod det erklærede mål i 
telekommunikationspakken: at styrke brugernes og forbrugernes rettigheder. De vedrører kun 
tjenester, der skal lette adgangen for handicappede. Forsyningspligtreglerne skal også gælde 
for andre grupper som f.eks. personer med minoritetssprog eller tillægstjenester til 
offentligheden såsom radiotekst, tekst-tv og programinformation.
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Ændringsforslag 32
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) I henhold til subsidiaritetsprincippet 
er reguleringsmodellen i dette direktiv 
baseret på princippet om decentral 
regulering i medlemsstaterne, idet de 
nationale myndigheder får ansvaret for at 
føre tilsyn med de nationale markeder i 
henhold til bestemte fælles målsætninger.
På de primært nationalt orienterede 
forbrugermarkeder påvirkes 
forbrugerbeskyttelsen og navnlig 
beskyttelsen af handicappedes interesser 
af faktorer som eksisterende lovgivning 
samt med- og selvregulering.
Kommissionens retningslinjer vil bidrage 
til at opnå et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse i medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Forbrugermarkederne på markedet for elektronisk kommunikation er også nationale 
markeder under de nye rammer. Etableringen af det indre marked kan derfor ikke begrunde 
en forstærket forbrugerbeskyttelse. Derfor bør foranstaltninger vedrørende 
forbrugerbeskyttelse hovedsagelig vedtages af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 33
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Brud på sikkerheden, der fører til tab 
eller beskadigelse af persondata om den 
enkelte abonnent kan medføre store 
økonomiske tab og skader for samfundet, 

(29) Brud på sikkerheden, der fører til tab 
eller beskadigelse af persondata om den 
enkelte abonnent kan medføre store 
økonomiske tab og skader for samfundet, 
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herunder ved identitetstyveri, hvis ikke de 
afhjælpes hurtigt og på betryggende vis. 
Abonnenter, der kommer ud for sådanne 
sikkerhedshændelser, bør derfor straks 
informeres og orienteres om, hvordan de 
kan træffe de nødvendige forholdsregler. 
Orienteringen bør indeholde oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger udbyderen har 
sat i værk for at afhjælpe bruddet på 
sikkerheden, og anbefalinger til de berørte 
brugere.

herunder ved identitetstyveri, hvis ikke de 
afhjælpes hurtigt og på betryggende vis. 
Abonnenter, der kommer ud for sådanne 
sikkerhedshændelser, bør derfor straks 
informeres og orienteres om, hvordan de 
kan træffe de nødvendige forholdsregler, 
hvis de nationale reguleringsmyndigheder 
finder dette nødvendigt efter orientering 
fra tjenesteudbyderen og efter høring af 
andre ansvarlige myndigheder. En
orientering under disse omstændigheder
bør indeholde oplysninger om, hvilke 
foranstaltninger udbyderen har sat i værk 
for at afhjælpe bruddet på sikkerheden, og 
anbefalinger til de berørte brugere, 
afhængigt af det enkelte tilfælde.

Or. de

Begrundelse

Ikke alle brud på sikkerheden, der medfører tab af personoplysninger, vil have betydelige 
økonomiske og sociale tab; obligatorisk orientering om, at en operatørs datalager er blevet 
ramt, kan skabe en bekymring blandt forbrugerne, der ofte viser sig at være ubegrundet.
Derfor er fleksible procedurer, der er egnede til de enkelte tilfælde, og som operatørerne 
udarbejder i samråd med den relevante nationale reguleringsmyndighed og andre ansvarlige 
myndigheder, at foretrække.

Ændringsforslag 34
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Kvaliteten af tjenesteudbuddet bør 
ikke hæmme muligheden for, at 
virksomheder, der leverer offentlige 
kommunikationsnet, kan tilbyde 
differentierede tjenester og forskellige 
kvalitetsniveauer. På den måde giver man 
forbrugerne det bedste udvalg og 
stimulerer øgede fordele for forbrugerne 
og øget efterspørgsel.
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Or. en

Begrundelse

Med den foreslåede nye betragtning præciseres det, at netudbyderne skal kunne tilbyde 
forskellige niveauer for tjenestekvalitet i overensstemmelse med det interne arbejdsdokument 
og konsekvensvurderingen, og man præciserer begreberne blokering og tjenesteforringelse.

Ændringsforslag 35
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) Blokering og alvorlig forringelse af 
tjenesterne over nettene betragtes som 
konkurrencebegrænsede adfærd med det 
formål at hindre adgangen til 
konkurrenternes tjenester. Det omfatter 
ikke levering af begrænsede 
tjenesteplaner, der muligvis ikke omfatter 
bestemte tjenester, hvis disse oplysninger 
videregives til slutbrugeren, og 
slutbrugeren har flere valgmuligheder.
Det omfatter heller ikke en fornuftig 
administration af nettene for at afbøde 
overbelastning, afhjælpe 
kapacitetsbegrænsninger og give 
mulighed for nye tjenester.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til betragtning 31a.
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Ændringsforslag 36
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) formålet med 
forsyningspligtdirektivet er at sikre en høj 
grad af beskyttelse af forbrugernes og de 
enkelte brugeres rettigheder ved levering 
af telekommunikationstjenester. Der 
kræves ikke en sådan beskyttelse ved 
globale telekommunikationstjenester. Der 
er tale om erhvervsmæssige data- og 
taletjenester, der leveres som en pakke til 
store virksomheder på placeringer i 
forskellige lande inden for og uden for 
EU på grundlag af kontrakter, der 
forhandles individuelt af selskaber, der er 
lige stærke.

Or. en

Begrundelse

Globale telekommunikationstjenester består af forretningsdata og taletjenester, der leveres til 
multinationale virksomheder med adresser i flere forskellige lande og ofte på forskellige 
kontinenter. På baggrund af målsætningen med forsyningspligtdirektivet leveres disse 
tjenester ikke til forbrugere på massemarkedet eller til mindre virksomheder, men navnlig til 
store selskaber.

Ændringsforslag 37
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for rammerne af direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) vedrører 
nærværende direktiv udbud af elektroniske 

1. Inden for rammerne af direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) vedrører 
nærværende direktiv udbud af elektroniske 
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kommunikationsnet og -tjenester til 
slutbrugere. Formålet er, gennem reel 
konkurrence og reelle valgmuligheder, at 
sikre, at tjenester af høj kvalitet er 
offentligt tilgængelige i hele Fællesskabet, 
samt at tage højde for de tilfælde, hvor 
slutbrugernes behov ikke opfyldes 
tilfredsstillende af markedet. Direktivet 
indeholder desuden bestemmelser om 
terminaludstyr hos forbrugerne.

kommunikationsnet og -tjenester til 
slutbrugere. Formålet er, gennem reel 
konkurrence og reelle valgmuligheder, at 
sikre, at tjenester af høj kvalitet er 
offentligt tilgængelige i hele Fællesskabet, 
samt at tage højde for de tilfælde, hvor 
slutbrugernes behov ikke opfyldes 
tilfredsstillende af markedet. Direktivet 
indeholder desuden bestemmelser om 
terminaludstyr hos forbrugerne med 
særligt fokus på terminaludstyr til 
handicappede.

Or. es

Ændringsforslag 38
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne i dette direktiv 
vedrørende brugernes og forbrugernes 
rettigheder anvendes med forbehold af 
fællesskabslovgivningen på dette område, 
navnlig direktiv 93/13/EF og 97/7/EF 
sammen med nationale bestemmelser til 
gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen.

Or. es

Begrundelse

Denne tekst vil gøre det muligt at anvende en tilsvarende fremgangsmåde med hensyn til 
andre rettigheder, som i øjeblikket kun anerkendes i forbindelse med telefontjenester, som 
f.eks. omkostningskontrol, tjenestekvalitet eller gennemsigtighed og offentlig adgang til 
information.
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Ændringsforslag 39
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) på de områder, der harmoniseres i 
dette direktiv, tilskynder medlemsstaterne 
til med- og selvregulering på nationalt 
plan, i den udstrækning deres lovgivning 
giver mulighed for dette.

Or. de

Begrundelse

På områderne forbrugerbeskyttelse og handicappedes rettigheder foretrækker man i mange 
medlemsstater selv- og medregulering frem for traditionel lovgivning. En kodeks for selv- og 
medregulering giver mulighed for hurtigere omsætning og mere fleksibel harmonisering, 
hvilket er vigtigt på telekommunikationsmarkedet. Med- og selvregulering bør ikke erstattes 
af traditionel lovgivning. Teksten i direktivet om audiovisuelle medietjenester kan bruges som 
model.

Ændringsforslag 40
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"offentligt tilgængelig telefonitjeneste": en 
tjeneste, der giver offentligheden mulighed 
for at etablere og modtage indenlandske 
og/eller internationale opkald direkte eller 
indirekte via operatørforvalg eller fast ope-
ratørvalg eller videresalg ved hjælp af et 
eller flere numre i en national eller 
international telefonnummerplan"

udgår
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Or. es

Ændringsforslag 41
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne træffer særlige 
foranstaltninger for handicappede 
slutbrugere for at sikre, at de har lige så 
gode og billige muligheder for at benytte 
offentligt tilgængelige telefonitjenester, 
herunder alarmtjenester, 
nummeroplysningstjenester og 
nummerfortegnelser, som andre 
slutbrugere.

(1) Medlemsstaterne træffer gennem 
statsstøtte særlige foranstaltninger for 
handicappede slutbrugere for at sikre, at de 
har lige så gode og billige muligheder for 
at benytte offentligt tilgængelige 
telefonitjenester, herunder alarmtjenester, 
nummeroplysningstjenester og 
nummerfortegnelser, som andre 
slutbrugere.

Or. el

Begrundelse

At give lige adgang til disse tjenester for handicappede slutbrugere kræver store investeringer 
fra selskaberne uden sikkerhed for, at de kan dækkes ind af overskud. Hvis leveringen af 
sådanne tjenester gøres obligatorisk, skal en sådan bestemmelse ledsages af specifikke 
bestemmelser for statsstøtte.

Ændringsforslag 42
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne træffer under hensyn 
til de nationale forhold særlige foranstalt-
ninger for at sikre, at handicappede 

(2) Medlemsstaterne træffer under hensyn 
til de nationale forhold og de kodekser for 
med- og selvregulering, som branchen 
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slutbrugere har de samme valgmuligheder 
mellem virksomheder og tjenesteudbydere 
som flertallet af slutbrugerne."

har indført, særlige foranstaltninger for at 
sikre, at handicappede slutbrugere har de 
samme valgmuligheder mellem 
virksomheder og tjenesteudbydere som 
flertallet af slutbrugerne."

Or. de

Begrundelse

Reglerne om særlige foranstaltninger for handicappede brugere træder kun i kraft, hvis selv-
og medreguleringsforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 43
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne kan under hensyn til 
de nationale forhold kræve, at de udpegede 
virksomheder tilbyder forbrugerne 
takstvalgmuligheder eller -ordninger, der 
afviger fra dem, der tilbydes under 
almindelige forretningsmæssige vilkår, 
navnlig for at sikre, at personer med lave 
indkomster eller personer med særlige 
sociale behov ikke hindres i at få adgang til 
eller anvende den netadgang, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller de 
forsyningspligttjenester, er nævnt i artikel 
4, stk. 3, og artikel 5, 6 og 7, og som ydes 
af udpegede virksomheder.

(2) Medlemsstaterne kan under hensyn til 
de nationale forhold kræve, at de udpegede 
virksomheder tilbyder forbrugerne 
takstvalgmuligheder eller -ordninger, der 
afviger fra dem, der tilbydes under 
almindelige forretningsmæssige vilkår, 
navnlig for at sikre, at personer med lave 
indkomster eller personer med særlige 
sociale behov ikke hindres i at få adgang til 
eller anvende den netadgang, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller de 
forsyningspligttjenester, er nævnt i artikel 
4, stk. 3, og artikel 5, 6 og 7, og som ydes 
af udpegede virksomheder. Den udpegede 
virksomhed skal have godtgjort påviselige 
supplerende netomkostninger.

Or. de

Begrundelse

Som regel er det ikke muligt at dække udgifterne ved at stille takster af denne art til rådighed.
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Den stat, der indfører denne særlige forsyningspligt, skal yde en rimelig godtgørelse til alle 
de involverede virksomheder for påviselige supplerende omkostninger for at undgå, at 
yderligere forpligtelser stiller dem ringere i konkurrencen med andre operatører.

Ændringsforslag 44
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 7
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne kan ud over 
eventuelle bestemmelser om, at de 
udpegede virksomheder skal tilbyde 
særlige takstvalgmuligheder, overholde 
prislofter, anvende geografisk udligning 
eller lignende ordninger, sikre, at der ydes 
støtte til forbrugere, der findes at have lav 
indtægt, handicap eller særlige sociale 
behov."

(3) Medlemsstaterne kan ud over 
eventuelle bestemmelser om, at de 
udpegede virksomheder skal tilbyde 
særlige takstvalgmuligheder, overholde 
prislofter, anvende geografisk udligning 
eller lignende ordninger, sikre, at der ydes 
støtte til forbrugere, der findes at have lav 
indtægt, handicap eller særlige sociale 
behov. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
virksomheder, der pålægges sådanne 
forpligtelser, godtgøres for de påviselige 
ekstra omkostninger, de giver anledning 
til.

Or. de

Begrundelse

Som med bestemmelsen om særlige takster er det som regel ikke muligt at dække udgifterne, 
når man samtidig skal overholde prislofter. Den stat, der indfører denne særlige 
forsyningspligt, skal yde en rimelig godtgørelse til alle de involverede virksomheder for 
påviselige supplerende omkostninger for at undgå, at yderligere forpligtelser stiller dem 
ringere i konkurrencen med andre operatører.
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Ændringsforslag 45
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra a
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
tilsynsmyndigheder pålægger 
virksomheder med en stærk 
markedsposition på et bestemt 
detailmarked passende regulerende 
forpligtelser, når virksomhederne er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 14 
i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
og når:
a) en national tilsynsmyndighed på 
grundlag af en markedsanalyse udført i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) 
konstaterer, at der ikke er reel konkurrence 
på et bestemt detailmarked, der er 
afgrænset i overensstemmelse med 
rammedirektivets artikel 15, og
b) når den nationale tilsynsmyndighed 
konkluderer, at forpligtelser, der er pålagt i 
medfør af direktiv 2002/19/EF 
(adgangsdirektivet), ikke vil føre frem til 
de mål, der er fastsat i artikel 8 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet)."

udgår

Or. de

Begrundelse

Deregulering af detailmarkederne er et vigtigt skridt i overgangen til en generel 
konkurrencelovgivning. Ved at regulere priser og adgang samtidig, både ved 
tjenesteleveringen og på detailniveauet, vil denne dobbeltregulering blive bevaret og gøre det 
unødigt vanskeligt at udvikle nye produkter som f.eks. på bredbåndsområdet.
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Ændringsforslag 46
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 10 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Stk. 2 udgår.

Or. de

Begrundelse

Deregulering af detailmarkederne er et vigtigt skridt i overgangen til en generel 
konkurrencelovgivning. Ved at regulere priser og adgang samtidig, både ved 
tjenesteleveringen og på detailniveauet, vil denne dobbeltregulering blive bevaret og gøre det 
unødig vanskeligt at udvikle nye produkter som f.eks. på bredbåndsområdet.

Ændringsforslag 47
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakt med en virksomhed, 
der udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester, som omfatter 
talekommunikation, får tydelige 
oplysninger om, hvorvidt tjenesten giver 
mulighed for alarmopkald. Udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester 
sørger for, at kunderne får tydelige 
oplysninger om manglende adgang til 
alarmopkald, før kontrakten indgås, og 
derefter med jævne mellemrum.

4. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakt med en virksomhed, 
der udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester, som omfatter 
talekommunikation, får tydelige 
oplysninger om, hvorvidt tjenesten giver 
mulighed for alarmopkald. Udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester 
sørger for, at kunderne får tydelige 
oplysninger om manglende adgang til 
alarmopkald, før kontrakten indgås, og 
efterfølgende.

Or. de
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Begrundelse

Kravet om "jævne mellemrum" giver anledning til spørgsmålet: "Hvor ofte er jævne 
mellemrum?" og dermed juridisk usikkerhed. Der skal kun stilles oplysninger til rådighed, 
når situationen kræver det, for at undgå uforholdsmæssigt mange informationer, hvilket også 
ville være uvelkomment for slutbrugeren.

Ændringsforslag 48
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og derefter med jævne mellemrum, 
om hvordan udbyderen eventuelt 
begrænser deres adgang til eller mulighed 
for at distribuere lovligt indhold eller 
benytte lovlige applikationer og tjenester 
efter eget valg.

5. Medlemsstaterne sikrer og håndhæver i 
givet fald øjeblikkelig bestemmelsen om, 
at abonnenter, der indgår kontrakter med 
virksomheder, som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og derefter med jævne mellemrum, 
om hvordan udbyderen eventuelt på 
rimelig vis begrænser deres adgang til eller 
mulighed for at distribuere lovligt indhold 
eller benytte lovlige applikationer og 
tjenester efter eget valg. Sådanne 
oplysninger skal stilles til rådighed i en 
tydelig, omfattende og let tilgængelig 
form.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger, der indføres af selskaber, der leverer elektroniske kommunikationstjenester 
og/eller -net, bør være rimelige, og oplysningerne skal være tydelige. Hvis det er påvist, at et 
selskab indfører begrænsninger, som det ikke har informeret brugerne om, bør 
medlemsstaterne hurtigt håndhæve informationsforpligtelsen.



PE404.785v01-00 24/54 AM\718824DA.doc

DA

Ændringsforslag 49
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og derefter med jævne mellemrum, 
om hvordan udbyderen eventuelt 
begrænser deres adgang til eller mulighed 
for at distribuere lovligt indhold eller 
benytte lovlige applikationer og tjenester 
efter eget valg.

5. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og efterfølgende, om hvordan 
udbyderen eventuelt begrænser deres 
adgang til eller mulighed for at distribuere 
indhold eller benytte applikationer og 
tjenester efter eget valg.

Or. de

Begrundelse

Kravet om "jævne mellemrum" giver anledning til spørgsmålet: "Hvor ofte er jævne 
mellemrum?" og dermed juridisk usikkerhed. Oplysningerne skal kun stilles til rådighed, når 
situationen kræver det. Henvisningen til, at indholdet er "lovligt", antyder, at 
tjenesteudbyderen overvåger og kontrollerer indholdet af kommunikationen og vil være i 
stand til at kategorisere det, hvilket generelt ikke er tilfældet. Dette er misvisende, fordi det er 
forbudt ved lov. For at undgå fejlfortolkninger bør adjektivet fjernes.

Ændringsforslag 50
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 

udgår
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kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og derefter med jævne mellemrum, 
om deres pligt til at overholde reglerne om 
ophavsret og beslægtede rettigheder. Uden 
indskrænkning for direktiv 2000/31/EF om 
elektronisk handel indbefatter dette en pligt 
til at oplyse abonnenterne om de mest 
almindelige overtrædelser og om, hvilke 
retlige følger de kan få.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke telefonselskabernes opgave at informere forbrugerne om sanktionerne for 
overtrædelse af copyrightlovgivningen og andre ulovlige handlinger.

Ændringsforslag 51
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og derefter med jævne mellemrum, 
om deres pligt til at overholde reglerne om 
ophavsret og beslægtede rettigheder. Uden 
indskrænkning for direktiv 2000/31/EF 
om elektronisk handel indbefatter dette en 
pligt til at oplyse abonnenterne om de 
mest almindelige overtrædelser og om, 
hvilke retlige følger de kan få.

6. Medlemsstaterne sikrer, at abonnenter, 
der indgår kontrakter med virksomheder, 
som udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, får 
tydelige oplysninger, før kontrakterne 
indgås, og efterfølgende, om deres pligt til 
at overholde reglerne om ophavsret og 
beslægtede rettigheder.

Or. de
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Begrundelse

Kravet om "jævne mellemrum" giver anledning til spørgsmålet: "Hvor ofte er jævne 
mellemrum?" og dermed juridisk usikkerhed. Der skal kun stilles oplysninger til rådighed, 
når situationen kræver det, for at undgå uforholdsmæssigt mange informationer, hvilket også 
ville være uvelkomment for slutbrugeren. Den detaljerede forpligtelse, der indføres ved den 
sidste sætning, vil pålægge tjenesteudbyderne en uacceptabel byrde og kan i ekstreme tilfælde 
betyde, at de kommer i konflikt med professionelle juridiske rådgivere, og den bør derfor 
fjernes.

Ændringsforslag 52
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Abonnenter skal have ret til at opsige 
deres kontrakt uden strafgebyr, når de får 
meddelelse om forslag fra virksomheden til 
ændringer i kontraktbetingelserne. 
Abonnenter skal med passende frist og 
mindst en måned i forvejen underrettes om 
sådanne ændringer og skal samtidig 
underrettes om deres ret til at opsige 
kontrakten, hvis de ikke kan godkende de 
nye betingelser."

7. Abonnenter skal have ret til at opsige 
deres kontrakt uden strafgebyr, når de får 
meddelelse om forslag fra virksomheden til 
ændringer i kontraktbetingelserne. 
Abonnenter skal med passende frist og 
mindst en måned i forvejen underrettes om 
sådanne ændringer og skal samtidig 
underrettes om deres ret til at opsige 
kontrakten, hvis de ikke kan godkende de 
nye betingelser. Denne ret kan kun 
udøves, når ændringerne er til ulempe for 
abonnenten.

Or. de

Begrundelse

Retten til opsigelse uden økonomiske sanktioner bør kun finde anvendelse, hvis ændringen er 
til ulempe for forbrugeren. Ellers kunne forbrugerne opsige deres aftale uden varsel, selv om 
ændringen var til deres fordel.
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Ændringsforslag 53
Paul Rübig

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Abonnenter skal have ret til at opsige 
deres kontrakt uden strafgebyr, når de får 
meddelelse om forslag fra virksomheden 
til ændringer i kontraktbetingelserne. 
Abonnenter skal med passende frist og 
mindst en måned i forvejen underrettes om 
sådanne ændringer og skal samtidig 
underrettes om deres ret til at opsige 
kontrakten, hvis de ikke kan godkende de 
nye betingelser."

7. Abonnenter skal have ret til at opsige 
deres kontrakt uden strafgebyr i tilfælde af
ændringer i kontraktbetingelserne fra 
virksomheden, hvis ændringerne som 
helhed er til ulempe for dem. Abonnenter 
skal med passende frist og mindst en 
måned i forvejen underrettes om sådanne 
ændringer og skal samtidig underrettes om 
deres ret til at opsige kontrakten, hvis de 
ikke kan godkende de nye betingelser."

Or. de

Begrundelse

Retten til at opsige kontrakten på grund af ændringer bør ikke gælde fra det tidspunkt, hvor 
forbrugeren får meddelelse om de foreslåede ændringer, men når de træder i kraft. Og i 
princippet bør der ikke indføres en bestemmelse vedrørende strafgebyr for alle tilfælde, hvor 
slutbrugeren er kunde hos en leverandør, der tilpasser sine betingelser til en ændret situation, 
men bør kun gælde, hvis de nye betingelser som helhed betyder, at slutbrugeren er ringere 
stillet end under de oprindelige betingelser.

Ændringsforslag 54
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 20 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne skal sikre, at når der 
indgås kontrakter mellem abonnenter og 
virksomheder, der tilbyder elektroniske 
kommunikationstjenester og/eller -net, 
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indsættes abonnentoplysningerne 
automatisk i nummerdatabasen, 
medmindre der foreligger en udtrykkelig 
anmodning om, at bestemte oplysninger 
ikke medtages, eller at abonnenterne på 
tidspunktet for kontraktens indgåelse og 
herefter med jævne mellemrum spørges, 
hvorvidt og hvordan de ønsker relevante
oplysninger medtaget i 
nummerdatabaserne, og hvorvidt de 
ønsker at benytte sig af muligheden for at 
få bestemte oplysninger medtaget i 
databasen, men ikke vist til brugerne af 
nummeroplysningstjenesterne.

Or. en

Begrundelse

Leverandører af nummeroplysninger kan på denne måde lette kommunikationen med brugere 
af elektroniske kommunikationstjenester uden at gribe ind i privatlivets fred, og dermed 
opfyldes både målet om optagelse og beskyttelse af personoplysninger på en bedre måde. Det 
er nødvendigt at indføre mekanismer, der garanterer slutbrugernes ret til at komme med i 
nummerdatabaser på disse måder, således at man sikrer, at nummeroplysningstjenesterne er 
udtømmende som krævet i betragtning 11 i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 55
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at de 
nationale tilsynsmyndigheder kan tvinge 
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester, til at give 
kunderne de gældende takstoplysninger på 
salgstidspunktet og -stedet, så det sikres, at 
kunderne er fuldt informeret om 
prisvilkårene.

4. Hvis med- og selvregulerende 
foranstaltninger viser sig at være 
ineffektive, sørger medlemsstaterne for, at 
de nationale tilsynsmyndigheder kan tvinge
virksomheder, der udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester, til at give 
kunderne de gældende takstoplysninger på 
salgstidspunktet og -stedet, så det sikres, at 
kunderne er fuldt informeret om 
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prisvilkårene.

Or. de

Begrundelse

Reglen om gennemsigtighed og offentliggørelse af information gælder kun, hvis selv- og 
medreguleringen viser sig at være utilstrækkelig.

Ændringsforslag 56
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 12
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at sikre slutbrugerne en ensartet 
praksis med hensyn til taksttransparens og 
for at sikre, at de oplysninger, der forlanges 
i artikel 20, stk. 5, fremskaffes på 
fællesskabsplan, kan Kommissionen efter 
høring af Den Europæiske Myndighed for 
Markedet for Elektronisk Kommunikation 
(herefter: "markedsmyndigheden") 
vedtage relevante tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger på dette 
område, f.eks. ved at specificere en metode 
eller nogle procedurer. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 37, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 37, stk. 3."

6. For at sikre slutbrugerne en ensartet 
praksis med hensyn til taksttransparens og 
for at sikre, at de oplysninger, der forlanges 
i artikel 20, stk. 5, fremskaffes på 
fællesskabsplan, kan Kommissionen
indføre retningslinjer, f.eks. ved at 
specificere en metode eller nogle 
procedurer.

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
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være sådan under den ny rammelovgivning. Brugen af komitologiprocedurerne i artikel 37, 
stk. 2 og stk. 3, kan føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for 
lovgivningsprocedurens dækningsområde. Kommissionen kan udarbejde retningslinjer for at 
bidrage til udveksling af bedste praksis. Der findes ikke noget behov for en myndighed som 
foreslået af Kommissionens i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 57
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, kan Kom-
missionen efter at have hørt 
markedsmyndigheden vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om 
mindstekrav til tjenesters kvalitet, som skal 
fastsættes af den nationale 
tilsynsmyndighed over for virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 37, stk. 2. I særlig hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 37, stk. 3."

udgår

Or. es

Ændringsforslag 58
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, kan Kom-
missionen efter at have hørt 
markedsmyndigheden vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om
mindstekrav til tjenesters kvalitet, som skal 
fastsættes af den nationale 
tilsynsmyndighed over for virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet. 

3. For at hindre konkurrenceforvridende 
blokeringer og alvorlige forringelser af
tjenesten, kan de nationale regulerende 
myndigheder indføre mindstekrav til 
tjenesters kvalitet over for virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet.
Virksomheder, der stiller offentlige 
kommunikationsnet til rådighed, skal 
have ret til at udøve en rimelig grad af 
netadministration. Indførelsen af 
minimumskvalitet for tjenesterne må ikke 
have uønskede følger, der skader 
forbrugernes valgmuligheder og 
innovationen.

Or. en

Begrundelse

Der skal sondres mellem blokering og forringelse, som ikke må være tilladt, og en rimelig 
administration af nettene, som i visse situationer kan føre til en begrænsning af trafikken for 
at sikre en gennemsnitlig kvalitet for alle slutbrugere.

Ændringsforslag 59
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, kan Kom-
missionen efter at have hørt 
markedsmyndigheden vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om
mindstekrav til tjenesters kvalitet, som skal 
fastsættes af den nationale 
tilsynsmyndighed over for virksomheder, 
der udbyder offentlige 
kommunikationsnet. Disse 

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, kan Kom-
missionen og de nationale 
reguleringsmyndigheder foreslå
mindstekrav til tjenesters kvalitet for at 
sikre den bedst mulige levering af 
tjenesterne, herunder "IP-telefoni"-
tjenester. I forslagene bør der tages
hensyn til internationalt anerkendte 
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foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 37, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 37, stk. 3."

standarder.

Or. de

Begrundelse

Um eine Verschlechterung oder Verlangsamung von Diensten für den Endkunden zu 
verhindern, insbesondere im Bereich Voice Over IP, sollten die Kommission und der 
nationale Regulierer Mindestanforderungen für die best mögliche Diensterbringung falls 
erforderlich vorschlagen können. Die Vorschläge sollten aber internationale Standards 
berücksichtigen, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen  für die europäische Industrie zu 
garantieren. Darüber hinaus dürften diese Maßnahmen nicht im Rahmen des 
Komitologieverfahrens nach Art 37 Absatz 2 oder nach dem Dringlichkeitsverfahren 
genommen werden, da es sich nicht um nicht wesentliche Bestimmungen handelt, sondern 
diese Vorschläge hätten wichtige Konsequenzen für die Qualität der Diensterbringung.

Ændringsforslag 60
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, kan Kom-
missionen efter at have hørt 
markedsmyndigheden vedtage tekniske
gennemførelsesforanstaltninger om
mindstekrav til tjenesters kvalitet, som skal 
fastsættes af den nationale 
tilsynsmyndighed over for virksomheder, 
der udbyder offentlige kommunikationsnet. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

3. For at hindre, at tjenesten forringes og 
trafikken over nettene sinkes, skal 
medlemsstaterne sikre, at de nationale 
regulerende myndigheder er i stand til at 
fastsætte mindstekrav til tjenesters kvalitet
over for virksomheder, der udbyder offent-
lige kommunikationsnet.
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artikel 37, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 37, stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Eftersom situationen i medlemsstaterne kan være vidt forskellig, er det vigtigt, at de nationale 
reguleringsmyndigheder er i stand til at handle.

Ændringsforslag 61
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Følgende stykke 3a indsættes:
"3a. For at sikre, at brugernes mulighed 
for at få adgang til eller distribuere lovligt 
indhold eller afvikle lovlige applikationer 
og tjenester efter eget valg ikke begrænses 
i urimelig grad, skal medlemsstaterne 
sikre, at de nationale 
reguleringsmyndigheder er i stand til at 
sikre, at enhver begrænsning, der indføres 
af virksomheder, der stiller offentlige 
kommunikationsnet til rådighed, på 
abonnenternes mulighed for at få adgang 
til eller distribuere lovligt indhold, er 
behørigt begrundet."

Or. en

Begrundelse

De nationale myndigheder skal kunne overvåge, hvorvidt en diskriminerende praksis hos 
selskaber, der leverer elektroniske kommunikationstjenester, er korrekt begrundet.
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Ændringsforslag 62
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra a a (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Artikel 25, stk. 1, erstattes af 
følgende:
"1. Medlemsstaterne skal sikre, at alle 
slutbrugere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester enten 
automatisk får deres oplysninger med i 
nummerdatabaser, eller at abonnenterne 
på tidspunktet for kontraktens indgåelse 
og herefter med jævne mellemrum 
spørges, hvorvidt og hvordan de ønsker 
relevante oplysninger medtaget i 
nummerdatabaserne. Slutbrugerne skal 
også tilbydes muligheden for at få 
bestemte oplysninger medtaget i 
databasen, men at disse ikke vises til 
brugerne af 
nummeroplysningstjenesterne."

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af overordnede forpligtelser på operatører, der kontrollerer adgangen, er 
begrundet med henblik på at sikre brugere det fulde udbytte af konkurrencen inden for 
nummeroplysningstjenester og vil give mulighed for en fuldstændig afskaffelse af den tunge 
detailregulering af forsyningspligtydelser. De europæiske borgeres muligheder for at rejse til 
andre medlemsstater og at kunne få adgang til sin sædvanlige leverandør af 
nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af 
hensyn til udviklingen af det indre marked.
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Ændringsforslag 63
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af en offentligt tilgængelig 
telefonitjeneste, har adgang til 
nummeroplysningstjenester, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra b).

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af en elektronisk 
kommunikationstjeneste, har adgang til 
nummeroplysningstjenester, jf. artikel 5, 
stk. 1, litra b), og at operatører, der 
kontroller adgangen til sådanne tjenester 
giver adgang til disse på rimelige, 
omkostningsorienterede, 
ikkediskriminerende og gennemsigtige 
vilkår.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af overordnede forpligtelser på operatører, der kontrollerer adgangen, er 
begrundet med henblik på at sikre brugere det fulde udbytte af konkurrencen inden for 
nummeroplysningstjenester og vil give mulighed for en fuldstændig afskaffelse af den tunge 
detailregulering af forsyningspligtydelser. De europæiske borgeres muligheder for at rejse til 
andre medlemsstater og at kunne få adgang til sin sædvanlige leverandør af 
nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af 
hensyn til udviklingen af det indre marked.

Ændringsforslag 64
Renato Brunetta

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 15 – litra b a (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Artikel 25, stk. 4, erstattes af 
følgende:
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"4. Medlemsstaterne må ikke opretholde 
nogen reguleringsbegrænsninger, der 
forhindrer slutbrugerne i en 
medlemsstat i at få direkte adgang til 
nummeroplysningen i en anden 
medlemsstat, gennem taleopkald eller 
SMS, og skal indføre foranstaltninger for 
at sikre denne adgang i henhold til artikel 
28 i nærværende direktiv.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af overordnede forpligtelser på operatører, der kontrollerer adgangen, er 
begrundet med henblik på at sikre brugere det fulde udbytte af konkurrencen inden for 
nummeroplysningstjenester og vil give mulighed for en fuldstændig afskaffelse af den tunge 
detailregulering af forsyningspligtydelser. De europæiske borgeres muligheder for at rejse til 
andre medlemsstater og at kunne få adgang til sin sædvanlige leverandør af 
nummeroplysningstjenester for at få oplysninger på deres nationale sprog er væsentlige af 
hensyn til udviklingen af det indre marked.

Ændringsforslag 65
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder en tjeneste, som 
giver mulighed for at foretage 
indenlandske og/eller internationale opkald 
ved hjælp af et eller flere numre i en 
national eller international 
telefonnummerplan, også giver adgang til 
alarmtjenester.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, der udbyder en tjeneste, som 
giver mulighed for at foretage og modtage
indenlandske og/eller internationale opkald 
ved hjælp af et eller flere numre i en 
national eller international 
telefonnummerplan, også giver adgang til 
alarmtjenester.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede definition vil betyde, at forpligtelserne til nødopkald ville gælde for generelt 
og således også for tjenester, som det ikke var hensigten at regulere under de eksisterende 
rammer, og som ikke er tænkt som erstatning for telefonitjenester (f.eks. udgående 
opkaldsserier kun til internationale telefonnumre). Jeg ønsker at advare mod denne metode, 
idet dette kan bremse lanceringen af innovative tjenester på grund af indførelsen af for 
strenge krav, inden teknologien er fuldt udviklet.

Ændringsforslag 66
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
handicappede slutbrugere kan benytte 
alarmtjenesterne. Med det formål at sikre, 
at handicappede slutbrugere er i stand til at 
benytte alarmtjenesterne, når de rejser i 
andre medlemsstater, kan der også træffes 
foranstaltninger, der skal sikre 
overensstemmelse med gældende 
standarder eller specifikationer 
offentliggjort efter bestemmelserne i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
artikel 17.

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
handicappede slutbrugere kan benytte 
alarmtjenesterne i henhold til 
bestemmelserne i artikel 7. Med det formål 
at sikre, at handicappede slutbrugere er i 
stand til at benytte alarmtjenesterne, når de 
rejser i andre medlemsstater, kan der også 
træffes foranstaltninger, der skal sikre 
overensstemmelse med gældende 
standarder eller specifikationer 
offentliggjort efter bestemmelserne i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
artikel 17.

Or. el

Begrundelse

Disse foranstaltninger kan omfatte tilrådighedsstillelse af særligt terminaludstyr til 
handicappede brugere, navnlig døve eller tunghøre, personer med talehandicap eller 
kombineret døvhed og blindhed, sammen med datatransmissionstjenester eller andet 
specialudstyr, der skal leveres af medlemsstaterne.



PE404.785v01-00 38/54 AM\718824DA.doc

DA

Ændringsforslag 67
Nikolaos Vakalis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 26 – stk. 5 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Medlemsstaterne sikrer, at der for alle 
opkald til det fælleseuropæiske alarm-
nummer 112 gratis stilles 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part til rådighed for 
beredskabsmyndighederne.

(5) Medlemsstaterne sikrer, at der for alle 
opkald til det fælleseuropæiske alarm-
nummer 112 stilles 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part til rådighed for 
beredskabsmyndighederne. Udgifterne til 
at sende disse oplysninger skal dækkes i 
henhold til de gældende nationale 
bestemmelser vedrørende alarmnumre.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt at bringe ordningerne for dækning af udgifter til lokaliseringsoplysninger 
ved brug af alarmnummeret 112 i overensstemmelse med medlemsstaternes bestemmelser 
vedrørende offentlig sikkerhed.

Ændringsforslag 68
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 26 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre, at 112-tjenesterne indføres 
effektivt i medlemsstaterne og også kan 
benyttes af handicappede slutbrugere, når 
de rejser i andre medlemsstater, kan 
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt markedsmyndigheden.

7. For at sikre, at 112-tjenesterne indføres 
effektivt i medlemsstaterne og også kan 
benyttes af handicappede slutbrugere, når 
de rejser i andre medlemsstater, kan 
Kommissionen indføre retningslinjer.
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Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
37, stk. 2. I særlig hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 37, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
være sådan under den ny rammelovgivning. Brugen af komitologiprocedurerne i artikel 37, 
stk. 2 og stk. 3, kan føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for 
lovgivningsprocedurens dækningsområde. Kommissionen kan udarbejde retningslinjer for at 
bidrage til udveksling af bedste praksis. Der findes ikke noget behov for en myndighed, som 
foreslået af Kommissionens i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 69
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 16
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at slutbrugerne har reel 
mulighed for at kalde numre og benytte 
tjenester i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt markedsmyndigheden. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 37, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 37, stk. 3.
Tekniske gennemførelsesforanstaltninger 

2. For at sikre, at slutbrugerne har reel 
mulighed for at kalde numre og benytte 
tjenester i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen indføre retningslinjer.
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af denne art kan med mellemrum tages op 
til revurdering for at tage hensyn til den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling.

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
være sådan under den ny rammelovgivning. Brugen af komitologiprocedurerne i artikel 37, 
stk. 2 og stk. 3, kan føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for 
lovgivningsprocedurens dækningsområde. Kommissionen kan udarbejde retningslinjer for at 
bidrage til udveksling af bedste praksis. Der findes ikke noget behov for en myndighed, som 
foreslået af Kommissionens i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 70
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
abonnenter med numre fra de nationale 
nummerplaner på anmodning kan bevare 
deres nummer eller numre uafhængigt af, 
hvilken virksomhed der udbyder tjenesten, 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag I, del C.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der skal vedtages foranstaltninger vedrørende nummerportabilitet gennem lovgivning, idet 
dette ikke er en tilpasning, der er nødvendig, fordi teknologien eller markedet har ændret sig.
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Ændringsforslag 71
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres med den kortest mulige 
frist og senest én arbejdsdag efter 
abonnentens oprindelige anmodning.

4. Portering og derpå følgende aktivering 
af numre udføres med den kortest mulige 
frist og senest én arbejdsdag efter 
abonnentens oprindelige anmodning for 
mobilnet og senest tre arbejdsdage efter 
abonnentens oprindelige anmodning for 
fastnetoperatører.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at foretage denne sondring, eftersom portering kan indebære mere 
komplicerede tekniske tilpasninger afhængigt af den eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag 72
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 18
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uden at det indebærer forbud mod en 
eventuel mindsteperiode for kontraktens 
varighed, sikrer de nationale 
tilsynsmyndigheder, at vilkår og 
procedurer for opsigelse af en kontrakt 
ikke virker hæmmende på skift af 
tjenesteudbyder.

6. Uden at det indebærer forbud mod en 
eventuel rimelig mindsteperiode for 
kontraktens varighed, sikrer de nationale 
tilsynsmyndigheder, at vilkår og 
procedurer for opsigelse af en kontrakt 
ikke virker hæmmende på skift af 
tjenesteudbyder.

Or. en
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Begrundelse

Mindsteperioderne for kontrakternes varighed bør være rimelige og ikke hæmme 
konkurrencen.

Ændringsforslag 73
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 31 – stk. 1 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radio- og tv-
udsendelser til offentligheden, en rimelig 
"must carry"-forpligtelse for så vidt angår 
bestemte radio- og tv-kanaler og 
tilgængelighedstjenester, hvis et betydeligt 
antal slutbrugere af sådanne net anvender 
dem som deres primære adgang til radio-
og tv-modtagelse. En sådan forpligtelse 
pålægges udelukkende, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde almennyttige 
målsætninger, som hver medlemsstat klart 
og udtrykkeligt har fastlagt sin nationale 
lovgivning, og forpligtelsen skal stå i et 
rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radioudsendelser 
og audiovisuelle medietjenester til 
offentligheden, en rimelig "must carry"-
forpligtelse for så vidt angår audiovisuelle 
medietjenester og supplerende tjenester, 
hvis et betydeligt antal slutbrugere af 
sådanne net anvender dem som deres 
primære adgang til modtagelse af radio og
audiovisuelle medietjenester. En sådan 
forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 
det er nødvendigt for at opfylde 
almennyttige målsætninger, som hver 
medlemsstat klart og udtrykkeligt har 
fastlagt sin nationale lovgivning, og 
forpligtelsen skal stå i et rimeligt forhold til 
det tilsigtede mål og være transparent.

Or. de

Begrundelse

Dækningsområdet skal være i overensstemmelse med tv-direktivet. Dækningsområdet for 
forsyningspligtreglerne i artikel 31 er for snævert og strider mod det erklærede mål i 
telekommunikationspakken: at styrke brugernes og forbrugernes rettigheder. De vedrører kun 
tjenester, der skal lette adgangen for handicappede. Forsyningspligtreglerne skal også gælde 
for andre grupper som f.eks. personer med minoritetssprog eller tillægstjenester til 
offentligheden såsom radiotekst, tekst-tv og programinformation.
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Ændringsforslag 74
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 19
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 31 – stk. 1 – tredje afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne mindst hvert tredje år.

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne med jævne mellemrum.

Or. de

Begrundelse

I lyset af de forskellige juridiske instrumenter i medlemsstaterne bør der ikke findes EU-
dækkende regler for, hvor ofte forpligtelserne skal revurderes.

Ændringsforslag 75
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uden at dette indskrænker anvendelsen 
af direktiv 1999/5/EF, særlig kravene om 
anvendelsesegnethed for handicappede 
brugere i artikel 3, stk. 3, litra f), kan 
Kommissionen efter at have hørt 
markedsmyndigheden og efter en offentlig 
høring træffe passende tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger for at løse 
problemer, der rejses i den rapport, der er 
omhandlet i stk. 3, med det formål at gøre 
det lettere for handicappede brugere at 
benytte sig af elektroniske kommu-
nikationstjenester og udstyr til elektronisk 
kommunikation. Disse foranstaltninger, 

4. Uden at dette indskrænker anvendelsen 
af direktiv 1999/5/EF, særlig kravene om 
anvendelsesegnethed for handicappede 
brugere i artikel 3, stk. 3, litra f), kan 
Kommissionen indføre retningslinjer og 
efter en offentlig høring træffe passende 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
for at løse problemer, der rejses i den 
rapport, der er omhandlet i stk. 3, med det 
formål at gøre det lettere for handicappede 
brugere at benytte sig af elektroniske 
kommunikationstjenester og udstyr til 
elektronisk kommunikation.
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der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
37, stk. 2. I særlig hastende tilfælde kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 37, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
være sådan under den ny rammelovgivning. Brugen af komitologiprocedurerne i artikel 37, 
stk. 2 og stk. 3, kan føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for 
lovgivningsprocedurens dækningsområde. Kommissionen kan udarbejde retningslinjer for at 
bidrage til udveksling af bedste praksis. Der findes ikke noget behov for en myndighed, som 
foreslået af Kommissionens i KOM(2007)699.

Ændringsforslag 76
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
være sådan under den nye rammelovgivning. Brugen af komitologiproceduren med kontrol 
fra Europa-Parlamentet kan føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for 
lovgivningsprocedurens traditionelle dækningsområde - uden nogen konsekvensvurdering og 
uden offentlig debat. Kommissionen kan imidlertid udarbejde retningslinjer for at bidrage til 
udveksling af bedste praksis.
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Ændringsforslag 77
Herbert Reul

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 24
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og 
artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.

udgår

Or. de

Begrundelse

I henhold til den gældende rammelovgivning kommer kommunikationsudvalget for tekniske 
justeringer af bilagene i henhold til artikel 35 i direktiv 2002/22/EF i spil. Det bør fortsat 
være sådan under den ny rammelovgivning. Brugen af den hurtige komitologiprocedure kan 
føre til reguleringer på mange områder, der falder uden for lovgivningsprocedurens 
traditionelle dækningsområde - uden nogen konsekvensvurdering og uden offentlig debat. 
Kommissionen kan imidlertid udarbejde retningslinjer for at bidrage til udveksling af bedste 
praksis.

Ændringsforslag 78
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sker der brud på sikkerheden, der fører 
til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller 
adgang til persondata, der sendes, lagres 
eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester i 

3. Sker der brud på sikkerheden forårsaget 
af udbyderen af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester, der 
fører til hændelig eller ulovlig 
tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet 
videregivelse af eller adgang til persondata, 
der sendes, lagres eller på anden måde 
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Fællesskabet, skal udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
uden unødig forsinkelse underrette den 
berørte abonnent og den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet. 
Underretningen til abonnenten skal mindst
indeholde en beskrivelse af bruddets 
karakter og anbefalinger af, hvordan dets 
mulige negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal derudover beskrive
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

behandles i forbindelse med udbuddet af 
offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester i Fællesskabet, 
skal udbyderen af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester uden unødig 
forsinkelse underrette den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet.
Underretningen skal indeholde en 
beskrivelse af bruddets karakter og
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet. 
Den nationale regulerende myndighed 
skal beslutte, hvorvidt udbyderen af 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester skal give den 
pågældende abonnent meddelelse om 
bruddet på sikkerheden. Kommissionen 
kan efter høring af [xxx] træffe 
hensigtsmæssige 
koordineringsforanstaltninger for at sikre 
en konsekvent fremgangsmåde på 
fællesskabsplan. Den nationale 
reguleringsmyndighed skal i givet fald 
underrette de nationale 
reguleringsmyndigheder i andre 
medlemsstater og [xxx] om bruddet på 
sikkerheden. Når en offentliggørelse af 
bruddet på sikkerheden er i 
offentlighedens interesse, kan den 
nationale reguleringsmyndighed 
informere offentligheden. Hver tredje 
måned skal den nationale 
reguleringsmyndighed forelægge en 
sammenfattende rapport for 
Kommissionen om de orienteringer, den 
har modtaget, og de foranstaltninger, der 
er truffet i medfør af dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester er kun ansvarlige for orienteringer om 
brud på sikkerheden, hvis bruddet skyldes deres egne og ikke en tredjeparts handlinger.
Desuden kan det skabe unødvendig forvirring, hvis alle abonnenter skal informeres om hvert 
eneste brud på sikkerheden. Det skal være op til de nationale reguleringsmyndigheder at 
beslutte, hvorvidt sikkerhedsrisikoen og dens mulige konsekvenser er alvorlige nok til, at der 
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skal træffes forebyggende foranstaltninger. Kommissionen overvåger brud på sikkerheden og 
de nationale reguleringsmyndigheders handlinger for at forhindre eventuelle skadevirkninger, 
som disse brud har eller kunne have forårsaget.

Ændringsforslag 79
Erika Mann

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sker der brud på sikkerheden, der fører 
til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller 
adgang til persondata, der sendes, lagres 
eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester i 
Fællesskabet, skal udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
uden unødig forsinkelse underrette den 
berørte abonnent og den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet. 
Underretningen til abonnenten skal mindst 
indeholde en beskrivelse af bruddets 
karakter og anbefalinger af, hvordan dets 
mulige negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

3. Sker der brud på sikkerheden, der fører 
til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller 
adgang til persondata, der sendes, lagres 
eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester i 
Fællesskabet, skal udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
uden unødig forsinkelse underrette den 
berørte abonnent og den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet. 
Underretningen til abonnenten skal mindst 
indeholde en beskrivelse af bruddets 
karakter og anbefalinger af, hvordan dets 
mulige negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet. 

Et brud på sikkerheden skal kun anses for 
at forårsage betydelig skade, hvis det har 
forbindelse med en specifik 
lovovertrædelse.
Når data er gjort ubrugelige ved hjælp af 
tekniske eller proceduremæssige metoder, 
således at risikoen for datatab er lav eller 
reelt er fjernet, vil et brud på 



PE404.785v01-00 48/54 AM\718824DA.doc

DA

datasikkerheden ikke blive anset for at 
forårsage betydelig skade for 
slutbrugeren, men dette skal begrundes 
efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 80
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sker der brud på sikkerheden, der fører 
til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
tab, ændring, ubeføjet videregivelse af 
eller adgang til persondata, der sendes, 
lagres eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester i 
Fællesskabet, skal udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
uden unødig forsinkelse underrette den 
berørte abonnent og den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet. 
Underretningen til abonnenten skal mindst 
indeholde en beskrivelse af bruddets 
karakter og anbefalinger af, hvordan dets 
mulige negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

3. Sker der alvorlige brud på sikkerheden, 
der fører ubeføjet videregivelse af eller 
adgang til persondata, der sendes, lagres 
eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige elektroniske
kommunikationstjenester i Fællesskabet,
der er til skade for forbrugeren, skal 
udbyderen af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester uden unødig 
forsinkelse underrette den berørte abonnent 
og den nationale tilsynsmyndighed om 
bruddet. Underretningen til abonnenten 
skal mindst indeholde en beskrivelse af 
bruddets karakter og anbefalinger af, 
hvordan dets mulige negative virkninger 
kan afbødes. Underretningen til den 
nationale tilsynsmyndighed skal derudover 
beskrive følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at give meddelelse om bruddet på sikkerheden skal stå i rimeligt forhold til 
bruddet.
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Ændringsforslag 81
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at det kun er 
tilladt at lagre oplysninger eller at opnå 
adgang til oplysninger, der allerede er 
lagret, i en abonnents eller brugers 
terminaludstyr, på betingelse af, at 
abonnenten eller brugeren får klare og 
fyldestgørende oplysninger, bl.a. om 
formålet med behandlingen i overensstem-
melse med direktiv 95/46/EF, og får ret til 
at nægte den registeransvarlige mulighed 
for at foretage en sådan behandling. Dette 
er ikke til hinder for teknisk lagring eller 
adgang til oplysninger, hvis det alene sker 
med det formål at overføre eller lette 
overføring af kommunikation via et 
elektronisk kommunikationsnet eller er 
absolut påkrævet for at levere en 
informationssamfundstjeneste, abonnenten 
eller brugeren udtrykkelig ønsker.

3. Medlemsstaterne sikrer, at det kun er 
tilladt at lagre oplysninger eller at opnå 
adgang til oplysninger, der allerede er 
lagret, i en abonnents eller brugers 
terminaludstyr, på betingelse af, at 
abonnenten eller brugeren har givet 
forudgående tilsagn baseret på klare og 
fyldestgørende oplysninger, bl.a. om 
formålet med behandlingen i overensstem-
melse med direktiv 95/46/EF, og får ret til 
at nægte den registeransvarlige mulighed 
for at foretage en sådan behandling. Dette 
er ikke til hinder for teknisk lagring eller 
adgang til oplysninger, hvis det alene sker 
med det formål at overføre eller lette 
overføring af kommunikation via et 
elektronisk kommunikationsnet eller er 
absolut påkrævet for at levere en 
informationssamfundstjeneste, abonnenten 
eller brugeren udtrykkelig ønsker. Man 
skal altid opnå abonnentens forudgående 
tilsagn særskilt i forhold til dennes accept 
af de almindelige betingelser.

Or. en

Begrundelse

Brugen af personoplysninger er meget udbredt inden for det elektroniske 
kommunikationsmiljø. Før man tilgår oplysningerne, skal man opnå abonnentens 
forudgående tilsagn særskilt i forhold til dennes accept af alle øvrige betingelser.
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Ændringsforslag 82
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 a (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 6, stk. 3, erstattes af følgende:
"3. Med henblik på markedsføring af 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller levering af tillægstjenester er det 
tilladt udbyderen af en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste at behandle de 
i stk. 1 omtalte oplysninger i det omfang 
og tidsrum, som sådanne tjenester eller 
markedsføringen kræver, hvis den 
abonnent eller bruger, som 
oplysningerne vedrører, har givet sit 
forudgående samtykke hertil. Brugeren 
eller abonnenten skal have præcise og 
omfattende oplysninger om muligheden 
for på et hvilket som helst tidspunkt at 
trække sit samtykke til behandling af 
trafikdata tilbage. Procedurerne for at 
trække sit samtykke tilbage skal være 
enkle og ukomplicerede.

Or. en

Begrundelse

Brugen af personoplysninger er meget udbredt inden for det elektroniske 
kommunikationsmiljø. Før disse data tilgås, skal man søge abonnentens forudgående 
samtykke.
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Ændringsforslag 83
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 b (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) Artikel 9, stk. 1, erstattes af følgende:
"1. Hvis lokaliseringsdata, bortset fra 
trafikdata, vedrørende brugere af eller 
abonnenter på de offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, kan 
behandles, må disse data kun behandles, 
når de er gjort anonyme, og når 
brugeren eller abonnenten har givet sit 
forudgående samtykke hertil, og da kun i 
det omfang og i det tidsrum, som er 
nødvendigt for levering af en 
tillægstjeneste. Tjenesteudbyderen skal, 
inden brugernes eller abonnenternes 
samtykke indhentes, underrette dem om, 
hvilken type lokaliseringsdata, bortset 
fra trafikdata, der behandles, hvorfor og 
hvor længe de behandles, og om de 
videregives til en tredjemand med 
henblik på levering af tillægstjenesten.
Brugere eller abonnenter skal have 
præcise og omfattende oplysninger om
muligheden for til enhver tid at trække 
deres samtykke til behandling af 
lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, 
tilbage. Procedurerne for at trække sit 
samtykke tilbage skal være enkle og 
ukomplicerede.

Or. en

Begrundelse

Brugen af personoplysninger er meget udbredt inden for det elektroniske 
kommunikationsmiljø. Før disse data tilgås, skal man søge abonnentens forudgående 
samtykke.
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Ændringsforslag 84
Renato Brunetta, Gabriele Albertini

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 c (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) Artikel 12, stk. 2, erstattes af følgende:
"2. Medlemsstaterne skal sikre, at når 
medtagelsen af personoplysninger 
vedrørende slutbrugernes elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester i 
nummerdatabaserne sker automatisk, skal 
slutbrugerne have en reel mulighed for at 
fjerne eller begrænse sådanne 
oplysninger, og hvis oplysningerne ikke 
medtages automatisk, skal de udtrykkeligt 
spørges på det tidspunkt, hvor de bestiller 
tjenesten og med jævne mellemrum 
derefter, hvorvidt og hvordan de ønsker 
deres personoplysninger optaget i 
nummerdatabaser. Slutbrugerne skal 
også tilbydes muligheden for at få 
bestemte oplysninger medtaget i 
databasen, men at disse ikke vises til 
brugerne af 
nummeroplysningstjenesterne, samt 
mulighed for at kontrollere, få rettet 
eller slettet sådanne oplysninger. Det 
skal være gebyrfrit ikke at være 
medtaget i en offentlig 
abonnentfortegnelse og at få 
kontrolleret, rettet, eller slettet 
personoplysninger i den."

Or. en

Begrundelse

Leverandører af nummeroplysninger kan på denne måde lette kommunikationen med brugere 
af elektroniske kommunikationstjenester uden at gribe ind i privatlivets fred, og dermed 
opfyldes både målet om optagelse og beskyttelse af personoplysninger på en bedre måde. Det 



AM\718824DA.doc 53/54 PE404.785v01-00

DA

er nødvendigt at indføre mekanismer, der garanterer slutbrugernes ret til at komme med i 
nummerdatabaser på disse måder, således at man sikrer, at nummeroplysningstjenesterne er 
udtømmende som krævet i betragtning 11 i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 85
Reino Paasilinna

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 d (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d) Artikel 13, stk. 1, erstattes af følgende:
1. Anvendelse af automatiserede 
opkaldsanordninger uden menneskelige 
indgreb (automatisk opkaldsmaskine), 
telefaxapparater (fax) eller elektronisk 
post med henblik på direkte 
markedsføring kan kun tillades over for 
abonnenter, som forudgående har givet 
deres samtykke hertil. Automatisk 
transmission af uønskede 
reklamemeddelelser til fysiske personers 
radioudstyr eller terminaludstyr til 
telekommunikation må kun ske med 
disses forudgående tilladelse.

Or. en

Begrundelse

Dækningsområdet for uønsket kommunikation skal ajourføres i lyset af den teknologiske 
udvikling, idet der nu findes enheder, der kan kommunikere med hinanden uden at benytte et 
offentligt kommunikationsnet.
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Ændringsforslag 86
Ivo Belet

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 e (ny)
Direktiv 2002/22/EF 
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Artikel 13, stk. 2, udgår.

Or. en

Begrundelse

Eftersom uønsket kommunikation er blevet så udbredt på internettet, skal forbrugerne altid 
aktivt tilvælge den.
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