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Ændringsforslag 24
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I fremtidens IP-net, hvor udbuddet af 
en tjeneste kan være adskilt fra udbuddet af 
nettet, bør medlemsstaterne kunne 
fastlægge, hvilke skridt der bør tages for at 
sikre udbuddet af offentligt tilgængelige 
telefonitjenester ved hjælp af offentlige 
kommunikationsnet og uafbrudt adgang til 
alarmtjenester under omfattende 
netsammenbrud eller i tilfælde af force 
majeure.

(17) I fremtidens IP-net, hvor udbuddet af 
en tjeneste kan være adskilt fra udbuddet af 
nettet, bør medlemsstaterne kunne 
fastlægge, hvilke skridt der bør tages for at 
sikre udbuddet af offentligt tilgængelige 
telefonitjenester ved hjælp af offentlige 
kommunikationsnet og uafbrudt adgang til 
alarmtjenester under omfattende 
netsammenbrud eller i tilfælde af force 
majeure, under hensyntagen til de 
tekniske vanskeligheder ved at levere 
sådanne tjenester, og således at det ikke 
medfører en for stor byrde eller hindring 
for udviklingen af innovative tjenester og 
applikationer.

Or. en

Begrundelse

Regler om offentligt tilgængelige telefonitjenester bør forbeholdes disse tjenester og tjenester, 
som kan sidestilles med traditionelle detailtelefonitjenester, hvor der er risiko for, at 
forbrugerne vildledes, og behov for et højt beskyttelsesniveau, bl.a. i forbindelse med adgang 
til alarmtjenester. 

Der synes ikke at være en forventning fra brugernes side om adgang til alarmtjenester for 
netuafhængige tjenester, som ikke tilbyder traditionelle telefonitjenester eller tjenester, der 
kan sidestilles med traditionelle telefonitjenester. Hensigten med den foreslåede løsning er at 
sikre, at disse specifikke tjenester ikke påvirkes af denne bestemmelse.
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Ændringsforslag 25
Astrid Lulling

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det bør være muligt for slutbrugerne 
at kalde og få adgang til alarmtjenester via 
enhver telefontjeneste, der kan etablere 
taleopkald ved hjælp af et eller flere numre 
i de nationale eller internationale 
telefonnummerplaner. 
Beredskabsmyndighederne bør kunne 
behandle og besvare opkald til nummer 
112 mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til andre nationale alarmnumre. Det 
er vigtigt, at 112 bliver mere kendt, da det 
vil øge beskyttelsen og sikkerheden for 
borgere, der rejser i EU. Borgerne bør 
således bringes på det rene med, at 112 kan 
benyttes som fælles alarmnummer under 
rejser i enhver medlemsstat, og det bør 
bl.a. ske gennem oplysninger på opslag i 
internationale busterminaler, banegårde, 
havne og lufthavne samt i telefonbøger, 
telefonbokse og abonnements- og 
faktureringsmateriale. Pligten til at stille 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part til rådighed bør styrkes for at yde EU's 
borgere bedre beskyttelse. Operatørerne 
bør således automatisk og uopfordret 
levere ("push") stedbestemmelsesdata til 
alarmtjenesten. For at gøre det muligt at 
følge den teknologiske udvikling, 
herunder udviklingen hen imod stadig 
mere præcise stedsbestemmende data, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage tekniske gennemførelsesregler, 
der kan sikre, at alarmnummeret 112 
implementeres i Fællesskabet til gavn for 
EU's borgere.

(19) Det bør være muligt for slutbrugerne 
at kalde og få adgang til alarmtjenester via 
enhver telefontjeneste, der kan etablere og 
modtage taleopkald ved hjælp af et eller 
flere numre i de nationale eller 
internationale telefonnummerplaner. 
Beredskabsmyndighederne bør kunne 
behandle og besvare opkald til nummer 
112 mindst lige så hurtigt og effektivt som 
opkald til andre nationale alarmnumre. Det 
er vigtigt, at 112 bliver mere kendt, da det 
vil øge beskyttelsen og sikkerheden for 
borgere, der rejser i EU. Borgerne bør 
således bringes på det rene med, at 112 kan 
benyttes som fælles alarmnummer under 
rejser i enhver medlemsstat, og det bør 
bl.a. ske gennem oplysninger på opslag i 
internationale busterminaler, banegårde, 
havne og lufthavne samt i telefonbøger, 
telefonbokse og abonnements- og 
faktureringsmateriale. Pligten til at stille 
lokaliseringsoplysninger om den kaldende 
part til rådighed bør styrkes for at yde EU's 
borgere bedre beskyttelse. Operatørerne 
bør således automatisk og uopfordret 
levere ("push") stedbestemmelsesdata til 
alarmtjenesten. Disse foranstaltninger bør 
have til formål at garantere brugernes 
sikkerhed, men må ikke udgøre en 
urimelig byrde for udbyderne eller
hæmme udviklingen af tjenester og 
applikationer.

Or. en

Begrundelse

Ved at indsætte "og modtage" igen gøres det klart, at det kun er de relevante tjenester, der 
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berøres, og ikke nye og netuafhængige tjenester, som ikke tilbyder traditionelle 
telefonitjenester eller tjenester, der kan sidestilles med traditionelle telefonitjenester. 

Den forbedrede beskyttelse af brugerne må ikke hæmme innovationen eller udgøre en 
urimelig og uacceptabel byrde for udbyderne.

Ændringsforslag 26
Piia-Noora Kauppi

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 
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 program-

(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 
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 
hver 18. måned. En eller flere program-
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kanaler kan suppleres med tjenester, der 
gør dem lettere tilgængelige for 
handicappede brugere, f.eks. videotekst, 
tekstning for hørehæmmede, synstolkning 
eller tegnsprogstolkning.

kanaler kan suppleres med tjenester, der 
gør dem lettere tilgængelige for 
handicappede brugere, f.eks. videotekst, 
tekstning for hørehæmmede, synstolkning 
eller tegnsprogstolkning.

Or. en

Begrundelse

I mange lande skal kabeloperatørerne stadig varetage en lang række fordelingsforpligtelser. 
De må trækkes med inkonsekvent og fortsat ufuldstændig gennemførelse af artikel 31 i den 
eksisterende ordning. Kommissionens forslag om, at alle nationale fordelingsforpligtelser 
jævnligt tages op til fornyet vurdering, støttes, men intervallet på tre år er for langt og bør 
erstattes af et kortere interval på 18 måneder.

Ændringsforslag 27
Piia-Noora Kauppi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Når der fastsættes nærmere regler om, 
hvilken fremstillingsform og hvilke 
procedurer der skal anvendes ved 
orienteringen om sikkerhedsbrud, bør der 
tages hensyn til omstændighederne 
omkring sikkerhedsbruddet, herunder til 
om de pågældende persondata var beskyttet 
ved kryptering eller på en anden måde, der 
effektivt begrænser sandsynligheden af 
identitetstyveri eller andre former for 
misbrug. Sådanne regler og procedurer 
bør desuden tage hensyn til de 
lovhåndhævende myndigheders legitime 
interesser i tilfælde, hvor en åben 
redegørelse på et tidligt tidspunkt kunne 
udgøre en unødvendig hæmsko for 
efterforskningen af omstændighederne ved 
et sikkerhedsbrud.

(32) Når der fastsættes nærmere regler om, 
hvilken fremstillingsform og hvilke 
procedurer der skal anvendes ved 
orienteringen om sikkerhedsbrud, bør der 
tages hensyn til omstændighederne 
omkring sikkerhedsbruddet, herunder til 
om de pågældende persondata var beskyttet 
ved kryptering eller på en anden måde, der 
effektivt begrænser sandsynligheden af 
identitetstyveri eller andre former for 
misbrug. Reglerne og procedurerne bør 
ikke udgøre en hæmsko for de 
lovhåndhævende myndigheders 
efterforskning af omstændighederne ved et 
sikkerhedsbrud.

Or. en
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Begrundelse

Terminaludstyr er det svageste led i et net og bør derfor beskyttes godt. Slutbrugerne skal 
vide, hvad de risikerer, når de surfer på internettet, og når de downloader og bruger software 
eller datalagringsmedier. Slutbrugerne skal være opmærksomme på de risici, der findes, og 
tage skridt til at beskytte deres terminaludstyr. Medlemsstaterne bør gøre mere for at oplyse 
om dette problem.

Ændringsforslag 28
Piia-Noora Kauppi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Programmer, der til fordel for en 
tredjepart i det skjulte overvåger en brugers 
handlinger og/eller hindrer brugerens 
terminaludstyr i at fungere efter hensigten 
(såkaldt spionsoftware), udgør en alvorlig 
trussel mod privatlivets fred for brugerne. 
Det er nødvendigt at sikre et højt og 
ensartet beskyttelsesniveau for brugernes 
privatsfære, uanset om brugeren 
downloader de uønskede spionprogrammer 
uden at være klar over det, eller om de 
leveres og installeres skjult i programmer, 
der distribueres på andre eksterne 
datalagringsmedier som f.eks. cd'er, cd-
rom'er eller usb-nøgler.

(34) Programmer, der til fordel for en 
tredjepart i det skjulte overvåger en brugers 
handlinger og/eller hindrer brugerens 
terminaludstyr i at fungere efter hensigten 
(såkaldt spionsoftware), udgør en alvorlig 
trussel mod privatlivets fred for brugerne. 
Det er nødvendigt at sikre et højt og 
ensartet beskyttelsesniveau for brugernes 
privatsfære, uanset om brugeren 
downloader de uønskede spionprogrammer 
uden at være klar over det, eller om de 
leveres og installeres skjult i programmer, 
der distribueres på andre eksterne 
datalagringsmedier som f.eks. cd'er, cd-
rom'er eller usb-nøgler. Medlemsstaterne 
bør opfordre slutbrugerne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
beskytte deres terminaludstyr mod virus 
og spionsoftware.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 4.
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Ændringsforslag 29
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fastlægger slutbrugeres rettigheder 
og de tilsvarende forpligtelser for virk-
somheder, som udbyder offentligt 
tilgængelige elektroniske kommunikations-
net og -tjenester. For at sikre, at der stilles 
forsyningspligtydelser til rådighed på 
markeder med fri og åben konkurrence, 
fastlægger dette direktiv det minimum af 
tjenester af en bestemt kvalitet, som alle 
slutbrugere under hensyn til særlige 
nationale forhold skal have adgang til for 
en rimelig pris, uden at det medfører 
konkurrenceforvridning. Direktivet 
fastsætter desuden forpligtelser med 
hensyn til udbud af visse obligatoriske 
tjenester."

2. Det fastlægger slutbrugeres rettigheder 
og de tilsvarende forpligtelser for virk-
somheder, som udbyder offentligt 
tilgængelige elektroniske kommunikations-
net og -tjenester. For at sikre, at der stilles 
forsyningspligtydelser til rådighed på 
markeder med fri og åben konkurrence, 
fastlægger dette direktiv det minimum af 
tjenester af en bestemt kvalitet, som alle 
slutbrugere under hensyn til det 
teknologiske stade og de særlige nationale 
forhold skal have adgang til for en rimelig
pris, uden at det medfører 
konkurrenceforvridning. Direktivet 
fastsætter desuden forpligtelser med 
hensyn til udbud af visse obligatoriske 
tjenester."

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal sikre, at forsyningspligten opfyldes, og at tjenesteudbyderne opfylder deres 
forpligtelser i denne forbindelse.

Ændringsforslag 30
Bernhard Rapkay

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet på et fast sted 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om tilslutning til et offentligt 
kommunikationsnet på et fast sted eller 
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efterkommes af mindst én virksomhed. tilslutning til et mobilnet efterkommes af 
mindst én virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 31
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilslutningen skal kunne formidle tale-, 
telefax- og datakommunikation med 
transmissionshastigheder, der er høje nok 
til at muliggøre velfungerende inter-
netadgang, under hensyntagen til gængs 
teknologi, der bruges af de fleste 
abonnenter, og til hvad der er teknologisk 
muligt.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 32
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om etablering af en 
telefonitjeneste over den i stk. 1 
omhandlede netforbindelse imødekommes 
af mindst én virksomhed således, at 
tjenesten giver mulighed for at etablere og 
modtage indenlandske og internationale 

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om etablering af en 
telefonitjeneste over den i stk. 1 
omhandlede netforbindelse imødekommes 
af mindst én virksomhed således, at 
tjenesten giver adgang til tale-, telefax- og 
datakommunikation med 
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opkald og opkald til alarmtjenester via 
alarmnummeret 112.

transmissionshastigheder, der er høje nok 
til at muliggøre velfungerende 
internetadgang, under hensyntagen til 
gængs teknologi, der bruges af de fleste 
abonnenter, og til det, der er teknologisk 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 33
Bernhard Rapkay

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om etablering af en 
telefonitjeneste over den i stk. 1 
omhandlede netforbindelse imødekommes 
af mindst én virksomhed således, at 
tjenesten giver mulighed for at etablere og 
modtage indenlandske og internationale 
opkald og opkald til alarmtjenester via 
alarmnummeret 112.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle rimelige 
anmodninger om etablering af en telefoni-
og datakommunikationstjeneste over den i 
stk. 1 omhandlede netforbindelse 
imødekommes af mindst én virksomhed 
således, at tjenesten giver mulighed for at 
etablere og modtage indenlandske og 
internationale opkald, data og opkald til 
alarmtjenester via alarmnummeret 112.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke kun telefonitjenester, der skal sikres, men også datakommunikationstjenester.

Ændringsforslag 34
Piia-Noora Kauppi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 18 og 19



AM\723093DA.doc 11/18 PE406.058v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 og 19 udgår. Artikel 18 udgår.

Or. en

Begrundelse

Fast operatørvalg og operatørforvalg har været et vigtigt middel til at styrke konkurrencen og 
give alle forbrugere adgang til kommunikationstjenester. 

Ændringsforslag 35
Piia-Noora Kauppi

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 mellem-
rum, om deres pligt til at overholde 
reglerne om ophavsret og beslægtede 
rettigheder. Uden indskrænkning for 
direktiv 2000/31/EF om elektronisk han-
del indbefatter dette en pligt til at oplyse 
abonnenterne om de mest almindelige 
overtrædelser og om, hvilke retlige følger 
de kan få.

udgår

Or. en

Begrundelse

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
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this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Ændringsforslag 36
Bernhard Rapkay

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at transparente, 
sammenlignelige, fyldestgørende og ajour-
førte oplysninger om gældende priser og 
takster samt om standardbetingelser og -
vilkår for så vidt angår adgang til og 
anvendelse af de tjenester, der er 
omhandlet i artikel 4, 5, 6 og 7, er 
tilgængelige for slutbrugere og forbrugere, 
jf. bestemmelserne i bilag II.

1. Medlemsstaterne sikrer, at transparente, 
sammenlignelige, fyldestgørende og ajour-
førte oplysninger om gældende priser og 
takster samt om standardbetingelser og -
vilkår er tilgængelige for slutbrugere og 
forbrugere, jf. bestemmelserne i bilag II. 
Disse oplysninger offentliggøres i en let 
tilgængelig form.

Or. en

Begrundelse

Transparente oplysninger spiller en vigtig rolle for alle teletjenester og bør offentliggøres i en 
let tilgængelig form.

Ændringsforslag 37
Pervenche Berès

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 14
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de offentligt 
tilgængelige telefonitjenester, der udbydes 
over offentlige kommunikationsnet, også 
står til rådighed under omfattende 

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
tjenesteudbyderne opfylder deres 
forsyningspligt, navnlig ved at sikre, at de 
offentligt tilgængelige telefonitjenester, der 
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netsammenbrud og i tilfælde af force 
majeure. Medlemsstaterne sikrer, at 
virksomheder, som udbyder offentligt 
tilgængelige telefonitjenester, træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
muligheden for at kalde alarmtjenester ikke 
afbrydes.

udbydes over offentlige kommunika-
tionsnet, også står til rådighed under 
omfattende netsammenbrud, i tilfælde af 
force majeure osv. Medlemsstaterne sikrer, 
at virksomheder, som udbyder offentligt 
tilgængelige telefonitjenester, træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at sikre, at 
muligheden for at kalde alarmtjenester ikke 
afbrydes.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 38
Astrid Lulling

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 i det omfang, det er teknisk 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 39
Bernhard Rapkay

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. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, 
at mindsteperioden for kontraktens 
varighed og vilkår og procedurer for 
opsigelse af en kontrakt ikke virker 
hæmmende på skift af tjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 40
Bernhard Rapkay

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at 
mindsteperioden for varigheden af 
kontrakter mellem abonnenter og 
udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester ikke overstiger 
12 måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Piia-Noora Kauppi

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

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. 
Medlemsstaterne tager de i første afsnit 
anførte forpligtelser op til revurdering 
seneste et år efter <tidsfrist for 
gennemførelse af ændringsretsakten>, 
medmindre medlemsstaterne har 
gennemført en sådan revurdering inden 
for de foregående to år. 

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

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. 
Medlemsstaterne tager de i første afsnit 
anførte forpligtelser op til revurdering 
seneste et år efter <tidsfrist for 
gennemførelse af ændringsretsakten>. 

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne mindst hver 18. måned.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 3.
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Ændringsforslag 42
Bernhard Rapkay

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 20 – litra b
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne forelægger en årlig 
rapport for Kommissionen og 
markedsmyndigheden om, hvilke 
foranstaltninger de har truffet, og hvilke 
forbedringer der er sket med hensyn til de 
elektroniske kommunikationstjenesters 
interoperabilitet og med hensyn til 
handicappede slutbrugeres anvendelse af 
dem og adgang til dem.

3. Medlemsstaterne forelægger en årlig 
rapport for Kommissionen om, hvilke 
foranstaltninger de har truffet, og hvilke 
forbedringer der er sket med hensyn til de 
elektroniske kommunikationstjenesters 
interoperabilitet og med hensyn til 
anvendelsen af dem og adgangen til dem 
for brugere i almindelighed og 
handicappede slutbrugere i særdeleshed. 
Der tages tilstrækkeligt hensyn til de 
politiske mål og de tilsynsprincipper, der 
er fastsat i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at brugerne, herunder handicappede, ældre og brugere med særlige sociale 
behov, får maksimalt udbytte for så vidt angår valgmuligheder, pris og kvalitet.

Ændringsforslag 43
Piia-Noora Kauppi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/58/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 

3. Sker der et alvorligt brud på 
sikkerheden, der fører til hændelig ubeføjet 
videregivelse af eller adgang til persondata, 
som ikke er gjort uforståelige med 
tekniske midler, og som sendes, lagres 
eller på anden måde behandles i 
forbindelse med udbuddet af offentligt 
tilgængelige elektroniske 
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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.

kommunikationstjenester i Fællesskabet, 
hvilket kan være til betydelig skade for 
abonnenterne, skal udbyderen af de 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, hvor 
abonnenternes persondata er blevet 
videregivet, uden unødig forsinkelse 
underrette den berørte abonnent og den 
nationale tilsynsmyndighed på det sted, 
hvor udbyderen er etableret, 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

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Ændringsforslag 44
Piia-Noora Kauppi

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 3 – litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 – stk. 4 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 
og 3, kan Kommissionen efter at have hørt 
Den Europæiske Myndighed for Markedet 
for Elektronisk Kommunikation (herefter: 

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 
og 3, skal Kommissionen efter at have hørt 
Den Europæiske Myndighed for Markedet 
for Elektronisk Kommunikation (herefter: 
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"markedsmyndigheden") og den 
europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet, under hvilke omstændigheder 
informations- og underretningskravene i 
denne artikel gælder, samt hvilke former 
og procedurer der skal anvendes.

"markedsmyndigheden"), de berørte 
parter, den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse og offentligheden vedtage 
tekniske gennemførelsesforanstaltninger 
om, blandt andet, under hvilke 
omstændigheder informations- og 
underretningskravene i denne artikel 
gælder, samt hvilke former og procedurer 
der skal anvendes.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 45
Bernhard Rapkay

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag II – punkt 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2 Standardtakster med en angivelse af, 
hvad hvert takstelement omfatter (f.eks. 
tilslutningsafgifter, alle former for 
brugsafgifter, vedligeholdelsesafgifter), 
samt nærmere oplysninger om 
standardrabatter og om særlige og 
målrettede takstordninger.

2.2 Standardtakster med en angivelse af 
den aftalte tjenestes fulde pris, hvad hvert 
takstelement omfatter (f.eks. 
tilslutningsafgifter, alle former for 
brugsafgifter, vedligeholdelsesafgifter), 
samt nærmere oplysninger om 
standardrabatter og om særlige og 
målrettede takstordninger.

Or. en

Begrundelse

Den aftalte tjenestes fulde pris skal angives klart, sådan at forbrugerne kan holde styr på 
udgifterne og ikke vildledes i købssituationen.


