
AM\728240DA.doc PE406.051v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2007/0248(COD)

10.6.2008

ÆNDRINGSFORSLAG
29 - 93

Udkast til udtalelse
Alexander Alvaro
(PE405.782v02-00)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ændring af direktiv 
2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med 
elektroniske kommunikationsnet og tjenester, direktiv 2002/58/EF om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
(KOM(2007)/0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Adlib Express Watermark



PE406.051v03-00 2/55 AM\728240DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\728240DA.doc 3/55 PE406.051v03-00

DA

Ændringsforslag 29
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Dette direktiv tager sigte på en 
harmonisering af medlemsstaternes 
bestemmelser, der er nødvendig for at 
sikre et ensartet niveau i beskyttelsen af 
de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, og navnlig privatlivets 
fred og retten til fortrolighed og sikkerhed 
i forbindelse med it-systemer, for så vidt 
angår behandling af personoplysninger 
inden for den elektroniske 
kommunikationssektor, og for at sikre fri 
udveksling af sådanne data og af 
elektronisk kommunikationsudstyr og 
elektroniske kommunikationstjenester i 
Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 30
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Når gennemførelses-
foranstaltningerne vedrørende 
databehandlingssikkerheden i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
14 a, stk. 2, skal fastsættes, inddrager 
Kommissionen alle relevante europæiske 
myndigheder og organisationer (ENISA, 
EDPS og Artikel 29-gruppen vedrørende 
Beskyttelse af Personoplysninger) samt 
alle relevante aktører, særlig med henblik 
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på at blive informeret om de bedste 
tilgængelige løsninger, både teknisk og 
økonomisk, som er egnede til at sikre en 
bedre gennemførelse af direktivet. 

Or. en

Ændringsforslag 31
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) I dette direktiv omfatter 
"trafikdata" ikke blot data, som 
behandles med henblik på overføring af 
kommunikation i et elektronisk 
kommunikationsnet eller debitering heraf, 
men også personoplysninger i henhold til 
artikel 2 i direktiv 95/46/EF, når de 
pågældende data, enten alene eller 
sammen med andre retligt tilgængelige 
data, vedrører en person, som den enhed, 
der behandler dataene, kan identificere 
direkte.

Or. en

Ændringsforslag 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) I dette direktiv omfatter 
"trafikdata" ikke blot data, som 
behandles med henblik på overføring af 
kommunikation i et elektronisk 
kommunikationsnet eller debitering heraf, 
men også personoplysninger, når de 
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pågældende data, enten alene eller 
sammen med andre data, vedrører en 
person, som den registeransvarlige kan 
identificere direkte eller indirekte.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af trafikdata bør være i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, i hvilket 
personoplysninger omfatter oplysninger, som identificerer en person både direkte og 
indirekte.

Ændringsforslag 33
Alexander Alvaro

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, 
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.

(29) Alvorlige brud på sikkerheden, der 
fører til tab eller beskadigelse af 
persondata om den enkelte abonnent kan 
medføre store økonomiske tab og skader 
for samfundet, herunder ved 
identitetstyveri, hvis ikke de afhjælpes 
hurtigt og på betryggende vis. Den 
nationale tilsynsmyndighed bør derfor 
straks informeres. Orienteringen bør 
indeholde oplysninger om, hvilke 
foranstaltninger udbyderen har sat i værk 
for at afhjælpe bruddet på sikkerheden, og 
anbefalinger til de berørte brugere.

Den kompetente myndighed vurderer 
bruddet på sikkerheden og træffer 
beslutning om det. Hvis bruddet skønnes 
alvorligt, kræver den kompetente 
myndighed, at udbyderen af den offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjeneste og udbyderen af 
informationssamfundstjenester uden 
unødig forsinkelse underretter de 
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personer, der er berørt af bruddet.

Or. en

Ændringsforslag 34
Kathalijne Maria Buitenweg

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, 
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.

(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, 
herunder ved identitetstyveri, hvis ikke de 
afhjælpes hurtigt og på betryggende vis. 
Abonnenter, der kommer ud for sådanne 
sikkerhedshændelser, og den nationale 
tilsynsmyndighed bør derfor straks 
informeres. Orienteringen bør indeholde 
oplysninger om, hvilke foranstaltninger 
udbyderen har sat i værk for at afhjælpe 
bruddet på sikkerheden, og anbefalinger til 
de berørte brugere. Den nationale 
tilsynsmyndighed bør vurdere og fastslå 
bruddets alvor og evt. forlange, at 
udbyderen uden unødig forsinkelse 
informerer de abonnenter, der er direkte 
berørt af bruddet.

Or. en

Ændringsforslag 35
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Artikel 15, stk. 1, i dette direktiv skal 
opfattes, således at videregivelse af 
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personoplysninger i henhold til artikel 8 i 
direktiv 2004/48 sker med forbehold af 
dette direktiv eller direktiv 1995/46, hvor 
det sker efter en velbegrundet, dvs. 
tilstrækkelig underbygget, og 
forholdsmæssig anmodning i 
overensstemmelse med procedurer fastsat 
af medlemsstaterne, som sikrer, at disse 
sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

Or. en

Begrundelse

Artikel 8 i direktiv 2004/48 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrører 
videregivelse af oplysninger, som kan omfatte oplysninger, der er beskyttet i henhold til dette 
direktiv (2002/58) og/eller direktiv 1995/46. Det fremgår klart af artikel 15, stk. 1, i dette 
direktiv og artikel 13, stk. 1, litra g), i direktiv 1995/46, at en sådan videregivelse kan finde 
sted, i det omfang den er nødvendig for at beskytte tredjeparters rettigheder og 
frihedsrettigheder. På baggrund af nylig retspraksis er det hensigtsmæssigt på EU-niveau at 
præcisere forholdet mellem bestemmelsen om videregivelse i artikel 8 i direktiv 2004/48 og 
bestemmelserne i dette direktiv og dermed styrke retssikkerheden for alle parter.

Ændringsforslag 36
Patrick Gaubert

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Ved gennemførelsen af 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2002/58/EF skal 
medlemsstaternes myndigheder og 
domstole ikke kun fortolke deres 
nationale lovgivning på en måde, som er i 
overensstemmelse med direktivet, men 
også sikre, at de ikke henholder sig til en 
fortolkning af direktivet, som er i strid 
med andre grundlæggende rettigheder 
eller generelle principper i Fællesskabets 
lovgivning, f.eks. 
proportionalitetsprincippet.
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Or. fr

Begrundelse

I dette ændringsforslag tages der højde for EF-Domstolens dom af 29. januar 2008 i sagen 
Promusicae mod Telefónica, som stadfæster, at medlemsstaterne skal fortolke direktivet på en 
måde, som ikke er i strid med grundlæggende rettigheder eller øvrige generelle principper i 
Fællesskabets lovgivning. Dette er en garanti for beskyttelse af andres rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Ændringsforslag 37
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Ved gennemførelsen af 
foranstaltninger til gennemførelse af dette 
direktiv skal medlemsstaternes 
myndigheder og domstole ikke kun 
fortolke deres nationale lovgivning på en 
måde, som er i overensstemmelse med 
direktivet, men også sikre, at de ikke 
henholder sig til en fortolkning af 
direktivet, som er i strid med 
grundlæggende rettigheder eller øvrige 
generelle principper i Fællesskabets 
lovgivning, f.eks. 
proportionalitetsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er baseret på formuleringen i EF-Domstolens dom af 29. januar 2008 i 
sagen Promusicae mod Telefónica. I sin dom stadfæster Domstolen, at medlemsstaterne ved 
gennemførelsen af direktivet skal fortolke direktivet på en måde, som ikke er i strid med 
grundlæggende rettigheder eller øvrige generelle principper i Fællesskabets lovgivning.
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Ændringsforslag 38
Jean Lambert

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Ved gennemførelsen af 
foranstaltninger til gennemførelse af dette 
direktiv skal medlemsstaternes 
myndigheder ikke kun fortolke deres 
nationale lovgivning på en måde, som er i 
overensstemmelse med dette direktiv, men 
også sikre, at de ikke henholder sig til en 
fortolkning af direktivet, som er i strid 
med grundlæggende rettigheder eller 
øvrige generelle principper i 
Fællesskabets lovgivning, f.eks. 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 39
Michael Cashman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Ved gennemførelsen af 
foranstaltninger til gennemførelse af 
direktivet skal medlemsstaternes 
myndigheder og domstole ikke kun 
fortolke deres nationale lovgivning på en 
måde, som er i overensstemmelse med 
direktivet, men også sikre, at de ikke 
henholder sig til en fortolkning af 
direktivet, som er i strid med 
grundlæggende rettigheder eller øvrige 
generelle principper i Fællesskabets 
lovgivning, f.eks. 
proportionalitetsprincippet.

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag indarbejdes formuleringen i den nylige dom fra EF-Domstolen i 
sagen Promusicae mod Telefónica af 29. januar 2008. I sin dom stadfæster Domstolen, at 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet skal sikre sig, at de ikke anvender en 
fortolkning, som er i strid med grundlæggende rettigheder og andre generelle principper i 
Fællesskabets lovgivning.

Ændringsforslag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedsmyndigheden kan bl.a. 
bidrage til bedre beskyttelse af persondata 
og privatlivets fred i Fællesskabet ved at 
stille ekspertise til rådighed og udsende 
gode råd, ved at fremme udvekslingen af 
bedste praksis inden for risikoforvaltning 
og ved at opstille fælles metoder til 
risikovurdering. Den bør navnlig bidrage 
til at harmonisere relevante tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

(33) Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) kan 
sammen med den nationale 
tilsynsmyndighed for kommunikation bl.a. 
bidrage til bedre beskyttelse af persondata 
og privatlivets fred i Fællesskabet ved at 
stille ekspertise til rådighed, vedtage 
standarder for netsikkerhed med hensyn 
til elektronisk kommunikation og data og 
udsende gode råd, ved at fremme 
udvekslingen af bedste praksis inden for 
risikoforvaltning og ved at opstille fælles 
metoder til risikovurdering. Den bør 
navnlig bidrage til at harmonisere relevante 
tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke den rolle ENISA og de nationale tilsynsmyndigheder for 
elektronisk kommunikation spiller.
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Ændringsforslag 41
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedsmyndigheden kan bl.a. 
bidrage til bedre beskyttelse af persondata 
og privatlivets fred i Fællesskabet ved at 
stille ekspertise til rådighed og udsende 
gode råd, ved at fremme udvekslingen af 
bedste praksis inden for risikoforvaltning 
og ved at opstille fælles metoder til 
risikovurdering. Den bør navnlig bidrage 
til at harmonisere relevante tekniske og 
organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger.

(33) Markedsmyndigheden kan bl.a. 
bidrage til bedre beskyttelse af persondata 
og privatlivets fred i Fællesskabet ved at 
stille ekspertise til rådighed og udsende 
gode råd, ved at fremme udvekslingen af 
bedste praksis inden for risikoforvaltning 
og ved at opstille fælles metoder til 
risikovurdering.

Or. en

Ændringsforslag 42
Bill Newton Dunn

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 
opfordrer slutbrugerne til at træffe de 
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nødvendige foranstaltninger for at 
beskytte deres terminaludstyr mod virus 
og spionsoftware.

Or. en

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.

Ændringsforslag 43
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester må foretage store 
investeringer for at bekæmpe uønskede 
reklamehenvendelser ("spam"). Desuden 
har de bedre forudsætninger end 
slutbrugerne, fordi de har den viden og de 
ressourcer, der skal til for at detektere og 
identificere spammere. Udbydere af 
mailtjenester og andre tjenesteudbydere 
bør derfor have mulighed for at anlægge 
sag mod spammere og således forsvare 
deres kunders interesser såvel som deres 
egne legitime erhvervsinteresser.

(35) Udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester må foretage store 
investeringer for at bekæmpe uønskede 
reklamehenvendelser ("spam"). Desuden 
har de bedre forudsætninger end 
slutbrugerne, fordi de har den viden og de 
ressourcer, der skal til for at detektere og 
identificere spammere. Udbydere af 
mailtjenester og andre tjenesteudbydere 
bør derfor have mulighed for at anlægge 
sag mod spammere for sådanne 
overtrædelser og således forsvare deres 
kunders interesser såvel som deres egne 
legitime erhvervsinteresser.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Når lokaliseringsdata, bortset fra 
trafikdata, kan behandles, bør disse data 
kun behandles, når de er anonymiseret, 
eller med brugernes eller abonnenternes 
samtykke. De skal have klare og 
fyldestgørende oplysninger om 
muligheden for på et hvilket som helst 
tidspunkt at trække deres samtykke til 
behandling af trafikdata tilbage. 

Or. en

Ændringsforslag 45
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Når lokaliseringsdata, bortset fra 
trafikdata, kan behandles, bør disse data 
kun behandles, når de er anonymiseret, 
eller med brugernes eller abonnenternes 
forudgående samtykke. De skal have klare 
og fyldestgørende oplysninger om 
muligheden for på et hvilket som helst 
tidspunkt at trække deres samtykke til 
behandling af trafikdata tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 1 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:
1. Dette direktiv tager sigte på en 
harmonisering af medlemsstaternes 
bestemmelser, der er nødvendig for at 
sikre et ensartet niveau i beskyttelsen af 
de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder og navnlig 
privatlivets fred og retten til fortrolighed 
og sikkerhed i forbindelse med it-systemer 
i forbindelse med behandling af 
personoplysninger inden for den 
elektroniske kommunikationssektor, og 
for at sikre fri omsætning af sådanne 
oplysninger og af elektronisk 
kommunikationsudstyr og elektroniske 
kommunikationstjenester i Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Artikel 2, litra b), affattes således:
b) "trafikdata": data, som behandles 
med henblik på overføring af 
kommunikation i et elektronisk 
kommunikationsnet eller debitering 
heraf. I denne artikel omfatter trafikdata 
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også personoplysninger i henhold til 
artikel 2 i direktiv 95/46/EF, når de 
pågældende data, enten alene eller 
sammen med andre data, vedrører en 
person, som den registeransvarlige kan 
identificere direkte eller indirekte.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 95/46 er en IP-adresse en personoplysning, da det på grundlag af en IP-
adresse er muligt at identificere en person indirekte.

Ændringsforslag 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Artikel 2, stk. 2, litra b), affattes 
således:
b) "trafikdata": data, som behandles 
med henblik på overføring af 
kommunikation i et elektronisk 
kommunikationsnet eller debitering 
heraf. I denne artikel omfatter trafikdata 
også personoplysninger i henhold til 
artikel 2 i direktiv 95/46/EF, når de 
pågældende oplysninger vedrører en 
person, som den enhed, der behandler 
oplysningerne, kan identificere direkte 
ved hjælp af hensigtsmæssige midler.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvilken type trafikdata der skal betragtes som 
personoplysninger.
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Ændringsforslag 49
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Artikel 2, stk. 2, litra b), affattes 
således:
b) "trafikdata": data, som behandles 
med henblik på overføring af 
kommunikation i et elektronisk 
kommunikationsnet eller debitering 
heraf. I denne artikel omfatter 
"trafikdata" også personoplysninger i 
henhold til artikel 2 i direktiv 95/46/EF, 
når de pågældende oplysninger, enten 
alene eller sammen med andre retligt 
tilgængelige oplysninger vedrører en 
person, som den enhed, der behandler 
oplysningerne, kan identificere direkte.

Or. en

Ændringsforslag 50
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 2, litra d), affattes således:
d) "kommunikation": oplysninger, som 
udveksles eller overføres mellem et 
begrænset antal parter via en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste. Dette omfatter 
ikke oplysninger, der overføres som del 
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af en radio- og 
fjernsynstransmissionstjeneste til 
offentligheden eller enhver anden 
kommunikation til offentligheden via et 
elektronisk kommunikationsnet, 
medmindre oplysningerne kan kædes 
sammen med en identificerbar abonnent 
eller bruger, der modtager 
oplysningerne

Or. fr

Begrundelse

Oplysninger, som tjenester overfører til offentligheden, f.eks. nye onlinetjenester (herunder 
streaming, webcasting, simulcasting og interaktive tjenester), bør ikke betragtes som 
fortrolige, da de overføres til offentligheden.  De bør derfor udelukkes fra 
anvendelsesområdet for "kommunikation".

Ændringsforslag 51
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 2, litra d), affattes således:
d) "kommunikation": oplysninger, som 
udveksles eller overføres mellem et 
begrænset antal parter via en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste. Dette omfatter 
ikke oplysninger, der overføres som del 
af enhver kommunikation til 
offentligheden via et elektronisk 
kommunikationsnet, herunder radio- og 
fjernsynstransmission, medmindre 
oplysningerne kan kædes sammen med 
en identificerbar abonnent eller bruger, 
der modtager de ønskede og lovligt 
overførte oplysninger
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Or. en

Begrundelse

I direktivet fra 2002 om beskyttelse af privatlivets fred var radio- og fjernsynstransmission 
ikke omfattet af begrebet "elektronisk kommunikation". Formålet med dette ændringsforslag 
er at ajourføre og afgrænse begrebet "kommunikation" i forbindelse med dette direktiv og at 
tage højde for nye tjenesters særlige karakter (f.eks. webcasting og andre tilsvarende 
tjenester) i onlineverdenen. Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med direktiv 
2007/65/EF.

Ændringsforslag 52
Michael Cashman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -1 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Artikel 2, litra d), affattes således:
d) "kommunikation": oplysninger, som 
udveksles eller overføres mellem et 
begrænset antal parter via en offentligt 
tilgængelig elektronisk
kommunikationstjeneste. Dette omfatter 
ikke oplysninger, der overføres som del 
af enhver kommunikation til 
offentligheden via et elektronisk 
kommunikationsnet, herunder radio- og 
fjernsynstransmission, medmindre 
oplysningerne kan kædes sammen med 
en identificerbar abonnent eller bruger, 
der modtager de ønskede og lovligt 
overførte oplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 53
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra a a (ny)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Med forbehold af bestemmelserne i 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2006/24/EF 
omfatter disse foranstaltninger:

- De fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at sikre, at kun 
autoriserede personer får adgang til 
personoplysningerne, og at lagrede eller 
sendte personoplysninger beskyttes mod
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
hændeligt tab eller ændring eller ubeføjet 
eller ulovlig lagring, behandling, adgang 
eller videregivelse.

- De fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte nettet og 
tjenesterne mod hændelig, ulovlig eller 
ubeføjet anvendelse, indgreb eller 
hindring af deres funktion eller 
tilgængelighed.

- En sikkerhedspolitik for behandling af 
personoplysninger.

- En proces for identifikation og 
vurdering af med rimelighed forudsigelige 
svage punkter i de systemer, som 
udbyderen af den elektroniske 
kommunikationstjeneste vedligeholder, og 
som skal omfatte regelmæssig 
overvågning af, at der ikke forekommer 
brud på sikkerheden.

- En proces for forebyggende, 
korrigerende og afhjælpende 
foranstaltninger mod alle svage punkter, 
der er fundet i processen beskrevet i tredje 
led og en proces for forebyggende, 
korrigerende og afhjælpende 
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foranstaltninger mod 
sikkerhedshændelser, der kan føre til et 
brud på sikkerheden.

Or. en

Ændringsforslag 54
Kathalijne Maria Buitenweg

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 
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 og 
ethvert selskab, der leverer tjenester til 
forbrugere via internettet, og som er den 
registeransvarlige og udbyderen af 
informationssamfundstjenester, uden 
unødig forsinkelse underrette den berørte 
bruger og den nationale tilsynsmyndighed 
om bruddet. Underretningen til den 
nationale tilsynsmyndighed 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
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Begrundelse

En bruger af en elektronisk kommunikationstjeneste er ikke nødvendigvis en abonnent til 
denne bestemte tjeneste, f.eks. mens den er i kontakt med en abonnent. Bestemmelserne i 
denne artikel bør også omfatte tidligere abonnenter. Derfor er ordet "bruger" mere passende.

Ændringsforslag 55
Alexander Alvaro

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 
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, som kan skade brugerne,
skal udbyderen af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester samt ethvert 
selskab, der opererer på internettet og 
leverer tjenester til forbrugere, og som er 
den registeransvarlige og udbyderen af 
informationssamfundstjenester, uden 
unødig forsinkelse underrette den nationale 
tilsynsmyndighed eller den kompetente 
myndighed i henhold til medlemsstatens 
lovgivning om bruddet. Underretningen til 
den kompetente myndighed skal mindst 
indeholde en beskrivelse af bruddets 
karakter og anbefalinger af, hvordan dets 
mulige negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den kompetente 
myndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Stavros Lambrinidis

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 
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 og 
udbydere af 
informationssamfundstjenester i 
Fællesskabet, skal udbyderen uden unødig 
forsinkelse underrette alle berørte 
personer 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. 
De nationale tilsynsmyndigheder skal med 
jævne mellemrum udføre statistiske 
analyser for hvert selskab og for hele 
branchen af, hvilke typer databrud der 
forekommer, og hvor ofte det sker i de 
nævnte perioder samt af, hvor hurtigt og 
effektivt sådanne brud afhjælpes. De 
nationale tilsynsmyndigheder skal også 
kontrollere, om selskaberne har opfyldt 
deres underretningsforpligtelser i henhold 
til denne artikel korrekt, og pålægge 
passende sanktioner, herunder 
offentliggørelse i nødvendigt omfang, i 
tilfælde af et brud.

Or. en
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Begrundelse

Kravet om underretning bør omfatte alle berørte personer, hvis oplysninger rent faktisk er 
blevet bragt i fare af sikkerhedsbruddet, og ikke blot "abonnenter". De nationale 
tilsynsmyndigheders rolle skal også præciseres yderligere med henblik på at sikre en effektiv 
gennemførelse af de fastsatte foranstaltninger.

Ændringsforslag 57
Syed Kamall 

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
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 et alvorligt 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, 
som udgør en rimelig risiko for at skade 
brugere, skal udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester 
uden unødig forsinkelse underrette den 
kompetente myndighed om bruddet. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal mindst indeholde en 
beskrivelse af bruddets karakter og 
anbefalinger af, hvordan dets mulige 
negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den kompetente 
myndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

Or. en
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Ændringsforslag 58
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den kompetente myndighed vurderer 
bruddet på sikkerheden og træffer 
beslutning om det. Hvis bruddet skønnes 
alvorligt, kræver den kompetente 
myndighed, at udbyderen af den offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjeneste og udbyderen af 
informationssamfundstjenester uden 
unødig forsinkelse underretter de 
personer, der er berørt af bruddet. 
Underretningen skal indeholde de 
elementer, der er anført i stk. 3.
Underretningen om et alvorligt brud kan 
udsættes i tilfælde, hvor den kan være til 
skade for en strafferetlig efterforskning 
vedrørende det alvorlige brud.

Or. en

Ændringsforslag 59
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 3 c (nyt)

Adlib Express Watermark



AM\728240DA.doc 25/55 PE406.051v03-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Bruddet betegnes ikke som alvorligt, 
og udbyderen af de offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester og 
udbyderen af 
informationssamfundstjenester er 
undtaget fra kravet om at underrette eller 
give underretning til abonnenterne, hvis 
det kan bevises, at der ikke er nogen 
særlig risiko for de personoplysninger, 
der er berørt af bruddet som følge af 
anvendelse af passende teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder, 
men ikke begrænset til, relevante 
krypteringsteknologier.
De teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af 
hændeligt eller ulovligt tab, ændring, 
ubeføjet videregivelse af eller adgang til 
personoplysninger, der er sendt eller 
lagret, gør enten oplysningerne 
uforståelige for en tredjepart, eller i 
tilfælde af hændeligt eller ulovligt tab af 
de teknologiske 
beskyttelsesforanstaltninger gør 
personoplysningerne tilgængelige for 
udbyderen af udbyderen af offentligt 
tilgængelige kommunikationstjenester og 
udbyderen af 
informationssamfundstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Udbydere af offentligt tilgængelige 
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elektroniske kommunikationstjenester og 
udbydere af bestemte 
informationssamfundstjenester træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
afhjælpe svage punkter i forbindelse med 
personoplysninger, de lagrer eller 
behandler, og risikoen for, at 
oplysningerne bliver tilgængelige, 
ubeføjet bliver afsløret eller ændret eller 
hændeligt eller på ulovlig vis går tabt. I 
forbindelse med udbydere af bestemte 
informationssamfundstjenester og særlig 
e-forvaltningstjenester kan de tekniske 
foranstaltninger omfatte relevante 
datakrypteringsteknologier, men de er 
ikke begrænset hertil. 

Or. ro

Begrundelse

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal træffe passende foranstaltninger for 
at sikre beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3d) Udbydere af offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester og 
udbydere af bestemte 
informationssamfundstjenester er 
undtaget fra forpligtelsen til at underrette 
abonnenterne, hvis det kan bevises, at der 
ikke er nogen særlig risiko for de 
personoplysninger, der er berørt af 
bruddet, som følge af anvendelse af 
passende teknologiske 
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beskyttelsesforanstaltninger, der gør dem 
uforståelige i tilfælde af ubeføjet adgang 
eller hændelig eller ulovlig ændring eller 
hændeligt eller ulovligt tab, samtidig med 
at de kan genoprettes, hvis de bliver 
tilgængelige igen. Abonnenterne skal kun 
underrettes, hvis anvendelsen af de 
oplysninger, der er gået tabt, eller til 
hvilke man har fået svigagtig adgang, kan 
føre til et betydeligt økonomisk tab eller 
social skade.

Or. ro

Begrundelse

Denne type underretninger skal kun foretages, hvis et brud på sikkerheden fører til betydelige 
tab, ubeføjet afsløring eller ubeføjet adgang til oplysningerne, og hvis svigagtig anvendelse af 
personoplysninger, der er gået tabt, kan være til alvorlig skade for de berørte personer.

Ændringsforslag 62
Bill Newton Dunn

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

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: "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.

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 
og 3, litra a)-c), bør Kommissionen efter at 
have hørt den europæiske tilsynsførende 
for databeskyttelse, de relevante aktører 
og ENISA foreslå tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet de foranstaltninger, der er beskrevet 
i stk. 1, litra a), og under hvilke 
omstændigheder informations- og 
underretningskravene i stk. 3, litra a) og 
litra b) gælder, samt hvilke former og 
procedurer der skal anvendes.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

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: "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.

(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 de nationale tilsynsmyndigheder for 
elektronisk kommunikation og den 
europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse vedtage 
sikkerhedsstandarder for beskyttelse af 
personoplysninger samt tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet, under hvilke omstændigheder 
informations- og underretningskravene i 
denne artikel gælder, samt hvilke former 
og procedurer der skal anvendes.

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke den rolle de nationale tilsynsmyndigheder for elektronisk 
kommunikation spiller og ikke at svække den.

Ændringsforslag 64
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 

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

og 3, bør Kommissionen efter at have hørt 
ENISA, den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse og Artikel 29-gruppen 
vedrørende Beskyttelse af 
Personoplysninger vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet, under hvilke omstændigheder 
informations- og underretningskravene i 
denne artikel gælder, samt hvilke former 
og procedurer der skal anvendes. 
Kommissionen inddrager alle relevante 
aktører, særlig med henblik på at blive 
informeret om de bedste både teknisk og 
økonomisk tilgængelige løsninger, der er 
egnede til at forbedre gennemførelsen af 
direktivet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 29-gruppen vedrørende Beskyttelse af Personoplysninger bør også høres, da de trufne 
foranstaltninger direkte berører de oplysninger, der skal gives til berørte personer. Branchen 
bør også høres.

Ændringsforslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 3 - litra b
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De nationale tilsynsmyndigheder for 
elektronisk kommunikation sender hver 
sjette måned til Kommissionen en rapport 
med en sammenfatning af de 
underretninger, de har modtaget 
vedrørende sikkerhed i forbindelse med 
databehandling og elektroniske 
kommunikationsnet, samt de foreslåede 
foranstaltninger til forbedring. På 
grundlag af disse oplysninger sender 
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Kommissionen hvert år en rapport til 
Europa-Parlamentet indeholdende forslag 
til foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden ved elektroniske 
kommunikationsnet og visse 
informationssamfundstjenester.

Or. ro

Begrundelse

I betragtning af de hurtige forandringer inden for elektronisk kommunikation skal der træffes 
foranstaltninger til forbedring af netsikkerheden i forbindelse med denne kommunikation og 
visse informationssamfundstjenester med en regelmæssighed, der er tilstrækkelig til, at 
udbyderne kan anvende en proaktiv og ikke en reaktiv strategi.

Ændringsforslag 66
Michael Cashman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 5 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-3) Artikel 5, stk. 1, får følgende ordlyd:
1. Medlemsstaterne sikrer 
kommunikationshemmeligheden ved 
brug af offentlige kommunikationsnet og 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, både for så 
vidt angår selve kommunikationen og de 
dermed forbundne trafikdata, via 
nationale forskrifter. De forbyder især 
aflytning, registrering, lagring og andre 
måder, hvorpå samtaler kan opfanges 
eller overvåges af andre end brugerne, 
uden at de pågældende brugere har 
indvilget heri, bortset fra tilfælde, hvor 
det er tilladt ifølge lovgivningen, jf. 
artikel 15, stk. 1, og artikel 13, stk. 1 i 
direktiv 95/46/EF. Dette stykke er ikke til 
hinder for teknisk lagring, som er 
nødvendig for overføring af en 
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kommunikation, forudsat at princippet 
om kommunikationshemmelighed ikke 
berøres heraf.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at artikel 15 også bør læses i lyset af artikel 13 i direktivet 
fra 1995 om beskyttelse af personoplysninger og derfor omfatter nylig retspraksis fra EF-
Domstolen (C-275/06).

Ændringsforslag 67
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4
Direktiv 2002/58/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 
overensstemmelse 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 er forbudt
at lagre oplysninger eller at opnå adgang til 
oplysninger, der allerede er lagret, i en 
abonnents eller brugers terminaludstyr, 
enten direkte eller indirekte eller ved 
hjælp af enhver type lagringsmedium, 
medmindre abonnenten eller brugeren har 
givet forudgående samtykke hertil og får 
klare og fyldestgørende oplysninger, bl.a. 
om formålet med behandlingen i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 
Direktiv 2002/58/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 
overensstemmelse 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 er forbudt
at lagre oplysninger eller at opnå adgang til 
oplysninger, der allerede er lagret, i en 
abonnents eller brugers terminaludstyr, 
enten direkte eller indirekte eller ved 
hjælp af enhver type lagringsmedium, 
medmindre abonnenten eller brugeren har 
givet forudgående samtykke hertil, 
hvorimod browserindstillinger udgør et 
forudgående samtykke, og får klare og 
fyldestgørende oplysninger, bl.a. om 
formålet med behandlingen i 
overensstemmelse 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.

Or. en

Ændringsforslag 69
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 6 - stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I artikel 6 tilføjes følgende stk. 6a:
6a. Trafikdata kan behandles af enhver 
fysisk eller juridisk person med henblik på 
at gennemføre tekniske foranstaltninger, 
der skal garantere sikkerheden i 
forbindelse med en offentlig elektronisk 
kommunikationstjeneste, et offentligt eller 
privat elektronisk kommunikationsnet, en 
informationssamfundstjeneste eller 
tilhørende terminaludstyr og elektronisk 
kommunikationsudstyr. Behandlingen må 
kun omfatte det strengt nødvendige i 
forbindelse med sikkerhedsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 70
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 9 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
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, eller 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 
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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 
mulighed for til enhver tid at trække 
deres samtykke til behandling af 
lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, 
tilbage. 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 9 - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
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, eller 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 
mulighed for til enhver tid at trække 
deres samtykke til behandling af 
lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, 
tilbage. 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.

Or. en

Ændringsforslag 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 d (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 12 - stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af elektroniske 
kommunikationstjenester og -net får deres 
oplysninger medtaget i nummerdatabaser, 
og at de udtrykkeligt på tidspunktet for 
kontraktens indgåelse og herefter med 
jævne mellemrum spørges, hvordan de 
ønsker relevante oplysninger vedrørende 
dem selv medtaget i databaserne. 
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. it

Begrundelse

Nummeroplysningstjenester er af central betydning, særlig for handicappede og ældre 
brugere (hvilket anerkendes i forsyningspligtdirektivet). Medtagelse af oplysninger om 
slutbrugere vanskeliggøres ofte ved, at operatørerne ikke er vant til at anmode om samtykke. 
Dette gælder særlig alternative fastnetoperatører og mobilnetoperatører. I medlemsstater, 
som ikke har lovgivet på dette område, medtages slutbrugeroplysninger - navnlig for 
mobilnetkunder - kun sjældent.

Med de nuværende systemer kan man medtage oplysninger, der skal anvendes i 
nummeroplysningstjenester, i databaser, uden at brugerne af tjenesterne har direkte adgang 
til oplysningerne. Dette gør det muligt for udbydere af nummeroplysningstjenester at hjælpe 
personer med at komme i kontakt med deres kunder uden at krænke privatlivets fred (fordi 
kundeoplysningerne ikke offentliggøres).
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Ændringsforslag 73
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 4 e (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 12 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Artikel 12, stk. 2, affattes således:

2. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
slutbrugere af elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
automatisk får deres oplysninger 
medtaget i nummerdatabaser, og at de 
udtrykkeligt på tidspunktet for 
kontraktens indgåelse og herefter med 
jævne mellemrum spørges, hvordan de 
ønsker relevante oplysninger medtaget i 
nummerdatabaserne. Slutbrugerne skal 
også tilbydes muligheden for at få 
bestemte oplysninger medtaget i 
databasen, uden at disse vises til brugerne 
af nummeroplysningstjenesterne.
Abonnenterne får mulighed for at 
bestemme, om deres personoplysninger 
skal medtages i en offentlig fortegnelse, 
og i så fald hvilke, for så vidt sådanne 
oplysninger er relevante for formålet 
med fortegnelsen som angivet af 
udbyderen af fortegnelsen, 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

BegrundelseMedtagelse af oplysninger om slutbrugere i nummerdatabaser begrænses ofte af 
operatørernes praksis med ikke at indhente samtykke. 
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Ændringsforslag 74
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -5 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 13 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-5a) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1. Anvendelse af automatiserede 
opkalds- og kommunikationsanordninger 
uden menneskelige indgreb (automatisk 
opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) 
eller elektronisk post og 
mobiltelefontjenester med henblik på 
direkte markedsføring kan kun tillades 
over for brugere, som forudgående har 
givet deres samtykke hertil i henhold til 
direktiv 95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

For at dække den konstante teknologiske udvikling og de teknologiske forandringer henvises 
der til "automatiserede opkalds- og kommunikationsanordninger" med henblik på at 
opretholde en teknologineutral strategi, samtidig med at der tages hensyn til løbende 
teknologiske forandringer. 

Ændringsforslag 75
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -5 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 13 - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-5b) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1. Anvendelse af automatiserede 
opkalds- og kommunikationsanordninger 
uden menneskelige indgreb (automatisk 
opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) 
eller elektronisk post (herunder 
tekstmeddelelser (sms) og 
multimedietjenester (mms)) med henblik 
på direkte markedsføring kan kun 
tillades over for abonnenter, som 
forudgående har givet deres samtykke 
hertil.

Or. en

Ændringsforslag 76
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 5 a (ny)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 14 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Artikel 14, stk. 1, affattes således:
1. Ved gennemførelsen af 
bestemmelserne i dette direktiv drager 
medlemsstaterne omsorg for, at der ikke 
stilles bindende krav om, at 
terminaludstyr eller andet elektronisk 
kommunikationsudstyr skal indeholde 
specifikke funktioner, f.eks. med henblik 
på at opdage, opfange eller forhindre, at 
brugere krænker intellektuelle 
ejendomsrettigheder, hvorved 
markedsføring af udstyr og den frie 
bevægelighed for sådant udstyr i 
medlemsstaterne og mellem disse 
hindres, jf. dog stk. 2 og 3.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 5 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 14 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Artikel 14, stk. 3, affattes således:
3. Hvor der er behov herfor, kan der 
vedtages foranstaltninger for at sikre, at 
terminaludstyr fremstilles på en måde, 
der er forenelig med brugernes ret til at 
beskytte og kontrollere anvendelsen af 
deres personoplysninger i 
overensstemmelse med direktiv 
1999/5/EF og Rådets beslutning 
87/95/EØF af 22. december 1986 om 
standardisering inden for 
informationsteknologi og 
telekommunikation.  Foranstaltningerne 
skal være i overensstemmelse med 
princippet om teknologineutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 78
Michael Cashman

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -7 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-7a) Artikel 15, stk. 1, affattes således:
1. Medlemsstaterne kan vedtage 
retsforskrifter med henblik på at 
indskrænke rækkevidden af de 
rettigheder og forpligtelser, der 
omhandles i artikel 5, artikel 6, artikel 8, 
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stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9, hvis en 
sådan indskrænkning er nødvendig, 
passende og forholdsmæssig i et 
demokratisk samfund af hensyn til den 
nationale sikkerhed (dvs. statens 
sikkerhed), forsvaret, den offentlige 
sikkerhed, eller forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning i straffesager eller 
uautoriseret brug af det elektroniske 
kommunikationssystem eller beskyttelse 
af andres rettigheder og 
frihedsrettigheder efter artikel 13, stk. 1, 
i direktiv 95/46/EF. Med henblik herpå 
kan medlemsstaterne bl.a. vedtage 
retsforskrifter om lagring af data i en 
begrænset periode, som kan begrundes i 
et af de hensyn, der er nævnt i dette 
stykke. Alle i dette stykke omhandlede 
forskrifter skal være i overensstemmelse 
med fællesskabsrettens generelle 
principper, herunder principperne i EU-
traktatens artikel 6, stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag gentages det, at direktivet om e-databeskyttelse supplerer 
rammedirektivet om databeskyttelse, og at artikel 15 også bør læses i lyset af artikel 13 i 
rammedirektivet om databeskyttelse. Hensigten med dette ændringsforslag er at øge 
retssikkerheden som stadfæstet i den nylige dom C-275/06 fra EF-Domstolen.

Ændringsforslag 79
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -7 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-7b) Artikel 15, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan vedtage 
retsforskrifter med henblik på at 
indskrænke rækkevidden af de 
rettigheder og forpligtelser, der 
omhandles i artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 
6, artikel 8, stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9, 
hvis en sådan indskrænkning er 
nødvendig, passende og forholdsmæssig i 
et demokratisk samfund af hensyn til 
den nationale sikkerhed (dvs. statens 
sikkerhed), forsvaret, den offentlige 
sikkerhed, eller forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning i straffesager eller 
uautoriseret brug af det elektroniske 
kommunikationssystem, herunder 
ejendomsretten, efter artikel 13, stk. 1, i 
direktiv 95/46/EF. Med henblik herpå 
kan medlemsstaterne bl.a. vedtage 
retsforskrifter om lagring af data i en 
begrænset periode, som kan begrundes i 
et af de hensyn, der er nævnt i dette 
stykke. Med henblik herpå kan 
medlemsstaterne bl.a. vedtage 
retsforskrifter om lagring af data i en 
begrænset periode, som kan begrundes i 
et af de hensyn, der er nævnt i dette 
stykke. Alle i dette stykke omhandlede 
forskrifter skal være i overensstemmelse 
med fællesskabsrettens generelle 
principper, herunder principperne i EU-
traktatens artikel 6, stk. 1 og 2. 

Or. en
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Ændringsforslag 80
Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -7 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-7c) Artikel 15, stk. 1, affattes således:

1. Medlemsstaterne kan vedtage 
retsforskrifter med henblik på at 
indskrænke rækkevidden af de 
rettigheder og forpligtelser, der 
omhandles i artikel 5, artikel 6, artikel 8, 
stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9, hvis en 
sådan indskrænkning er nødvendig, 
passende og forholdsmæssig i et 
demokratisk samfund af hensyn til den 
nationale sikkerhed (dvs. statens 
sikkerhed), forsvaret, den offentlige 
sikkerhed, eller forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning i straffesager eller 
uautoriseret brug af det elektroniske 
kommunikationssystem samt 
beskyttelsen af andres rettigheder og 
frihedsrettigheder efter artikel 13, stk. 1, 
i direktiv 95/46/EF. Med henblik herpå 
kan medlemsstaterne bl.a. vedtage 
retsforskrifter om lagring af data i en 
begrænset periode, som kan begrundes i 
et af de hensyn, der er nævnt i dette 
stykke. Alle i dette stykke omhandlede 
forskrifter skal være i overensstemmelse 
med fællesskabsrettens generelle 
principper, herunder principperne i EU-
traktatens artikel 6, stk. 1 og 2.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at listen over undtagelser i artikel 15, stk. 1, ikke 
er udtømmende, og at den bør omfatte undtagelserne i artikel 13, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, 
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som der henvises til i artikel 15, stk. 1. Dette blev for nylig stadfæstet af EF-Domstolen i 
forbindelse med undtagelsen vedrørende beskyttelsen af andres rettigheder og 
frihedsrettigheder som nævnt i artikel 13, stk. 1, litra g), i direktiv 95/46/EF (se EF-
Domstolens dom af 29. januar 2008 i sag C-275/06 Promusicae mod Telefónica). Formålet 
med ændringsforslaget er at styrke retssikkerheden ved at indarbejde Domstolens afgørelser i 
artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 81
Patrick Gaubert

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -7 d (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 - stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-7d) Artikel 15, stk. 1, affattes således:
1. Medlemsstaterne kan vedtage 
retsforskrifter med henblik på at 
indskrænke rækkevidden af de 
rettigheder og forpligtelser, der 
omhandles i artikel 5, artikel 6, artikel 8, 
stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9, hvis en 
sådan indskrænkning er nødvendig, 
passende og forholdsmæssig i et 
demokratisk samfund af hensyn til den 
nationale sikkerhed (dvs. statens 
sikkerhed), forsvaret, den offentlige 
sikkerhed, eller forebyggelse, 
efterforskning, afsløring og 
retsforfølgning i straffesager eller 
uautoriseret brug af det elektroniske 
kommunikationssystem samt 
beskyttelsen af andres rettigheder og 
frihedsrettigheder efter artikel 13, stk. 1, 
i direktiv 95/46/EF. Med henblik herpå 
kan medlemsstaterne bl.a. vedtage 
retsforskrifter om lagring af data i en 
begrænset periode, som kan begrundes i 
et af de hensyn, der er nævnt i dette 
stykke. Alle i dette stykke omhandlede 
forskrifter skal være i overensstemmelse 
med fællesskabsrettens generelle 
principper, herunder principperne i EU-
traktatens artikel 6, stk. 1 og 2.

Or. fr

Begrundelse

Denne mindre justering bringer teksten i overensstemmelse med direktivet fra 1995 om 
databeskyttelse med henblik på at garantere andres rettigheder og frihedsrettigheder og 
således sikre en øget beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Samtidig tages der højde for den seneste 
udvikling i EF-Domstolens retspraksis.
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Ændringsforslag 82
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. -7 e (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-7e) I artikel 15 tilføjes følgende stk. 1a:

1a. Udbydere af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester og udbydere af 
informationssamfundstjenester skal uden 
unødig forsinkelse underrette de 
uafhængige databeskyttelsesmyndigheder 
om alle anmodninger om adgang til 
brugeres personoplysninger, der er 
modtaget i henhold til artikel 15, stk. 1, 
herunder om den retlige begrundelse og 
den retsprocedure, der anvendes på den 
enkelte anmodning. Den uafhængige 
databeskyttelsesmyndighed underretter de 
relevante retsmyndigheder om sager, hvor 
den vurderer, at bestemmelserne i den 
nationale lovgivning ikke er blevet 
overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 83
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 7
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 a- stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner - bl.a. 
strafferetlige sanktioner, hvis relevant -
for overtrædelse af de nationale 

Adlib Express Watermark



AM\728240DA.doc 47/55 PE406.051v03-00

DA

og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre gennemførelsen heraf. 
Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den [tidsfrist 
for gennemførelse af ændringsretsakten] 
Kommissionen meddelelse om disse 
sanktionsbestemmelser og giver omgående 
meddelelse om senere ændringer af 
betydning for dem.

bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå 
i et rimeligt forhold til overtrædelsernes 
grovhed og have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver senest den [tidsfrist 
for gennemførelse af ændringsretsakten] 
Kommissionen meddelelse om disse 
sanktionsbestemmelser og giver omgående 
meddelelse om senere ændringer af 
betydning for dem.

Or. en

Ændringsforslag 84
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 7
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 a - stk. 4  afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre, at samarbejdet hen over 
grænserne om at håndhæve de nationale 
love, der vedtages i medfør af dette 
direktiv, og for at tilvejebringe 
harmoniserede vilkår for udbuddet af 
tjenester, der medfører datastrømme hen 
over grænserne, kan Kommissionen 
vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt markedsmyndigheden og de 
relevante tilsynsmyndigheder.

4. For at sikre, at samarbejdet hen over 
grænserne om at håndhæve de nationale 
love, der vedtages i medfør af dette 
direktiv, og for at tilvejebringe 
harmoniserede vilkår for udbuddet af 
tjenester, der medfører datastrømme hen 
over grænserne, kan Kommissionen 
vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt ENISA, Artikel 29-gruppen 
vedrørende Beskyttelse af 
Personoplysninger og de relevante 
tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 7 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Artikel 18 affattes således:

18. Kommissionen forelægger senest to
år efter den i artikel 17, stk. 1, nævnte 
dato fastsat i [gennemførelsesdato]
Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om dette direktivs 
gennemførelse, dets virkninger for 
erhvervsdrivende og forbrugere, navnlig 
hvad angår bestemmelserne om 
uanmodet kommunikation, 
underretninger om brud og tredjeparters 
anvendelse af personoplysninger -
offentlig eller privat - til formål, som ikke 
er omfattet af dette direktiv under 
hensyntagen til det internationale miljø. 
Kommissionen kan med henblik herpå 
anmode medlemsstaterne om 
oplysninger, som fremsendes hurtigst 
muligt. Kommissionen forelægger i givet 
fald forslag til ændring af dette direktiv 
og tager hensyn til resultaterne af 
ovennævnte rapport, eventuelle 
ændringer i sektoren og 
Lissabontraktaten, særlig de nye 
kompetencer vedrørende 
databeskyttelsesforhold i henhold til 
artikel 16, og alle andre forslag, som den 
måtte finde nødvendige med henblik på 
at øge direktivets effektive virkning.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Stavros Lambrinidis

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 7 b (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Der tilføjes en ny artikel 18a med 
følgende ordlyd:

Artikel 18a
Senest i 2011 forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og EØSU en 
undersøgelse af udviklingen af hybride 
offentlig/private net og deres 
indarbejdelse i dette direktivs 
anvendelsesområde efter høring af Artikel 
29-gruppen vedrørende Beskyttelse af 
Personoplysninger og den europæiske 
tilsynsførende for databeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 87
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 - stk. 7 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Der tilføjes en ny artikel 18a med 
følgende ordlyd:

Artikel 18a
Kommissionen forelægger senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om dette 
direktivs gennemførelse, dets virkninger 
for erhvervsdrivende og forbrugere, 
navnlig hvad angår bestemmelserne om 
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uanmodet kommunikation, 
underretninger om brud og tredjeparters 
anvendelse af personoplysninger -
offentlig eller privat - til formål, som ikke 
er omfattet af dette direktiv under 
hensyntagen til det internationale miljø.
Kommissionen kan med henblik herpå 
anmode medlemsstaterne om oplysninger, 
som fremsendes hurtigst muligt.
Kommissionen forelægger i givet fald 
forslag til ændring af dette direktiv og 
tager hensyn til ovennævnte rapport, 
eventuelle ændringer i sektoren og 
Lissabontraktaten, særlig de nye 
kompetencer vedrørende 
databeskyttelsesforhold i henhold til 
artikel 16, og alle andre forslag, som den 
måtte finde nødvendige med henblik på at 
øge direktivets effektive virkning.

Or. en

Ændringsforslag 88
Syed Kamall

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - litra 12
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20  stk. 2  litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hvilke forholdsregler den virksomhed, 
der leverer forbindelserne og/eller 
tjenesterne, kan træffe som reaktion på 
sikkerheds- eller integritetsmæssige 
hændelser eller trusler og svage punkter.

h) hvilke forholdsregler den virksomhed, 
der leverer forbindelserne og/eller 
tjenesterne, kan træffe som reaktion på 
væsentlige brud i forbindelse med 
sikkerheds- eller integritetsmæssige 
hændelser eller trusler og svage punkter.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\728240DA.doc 51/55 PE406.051v03-00

DA

Ændringsforslag 89
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Med henblik på at beskytte 
forbrugernes interesser udarbejder de 
nationale tilsynsmyndigheder for 
elektronisk kommunikation hvert år 
standardkontrakter til udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester på 
den pågældende medlemsstats område. 
Standardkontrakterne skal give 
abonnenterne tilstrækkelig valgfrihed 
med hensyn til de relevante
valgmuligheder (minimumsperiode, 
abonnementstype etc.). Udbyderne af 
elektroniske kommunikationstjenester må 
ikke i form af et dokument, der er vedføjet 
som bilag til kontrakten vedrørende 
levering af elektroniske 
kommunikationstjenester, medtage andre 
bestemmelser end bestemmelserne i 
standardkontrakten, som fastsætter 
betingelser for levering af elektroniske 
kommunikationstjenester i henhold til 
kontrakten. De skal indsende enhver 
anmodning fra abonnenter vedrørende en 
mulig forbedring af standardkontrakten 
til de nationale tilsynsmyndigheder, 
således at de kan medtages i den årlige 
information om standardkontrakter til 
udbyderne af elektroniske 
kommunikationstjenester.

Or. ro

Begrundelse

Abonnenten skal have mere forhandlingsmæssig indflydelse, når han/hun har at gøre med 
udbydere af elektroniske kommunikationstjenester. De skal indsende kommentarer af 
interesse for brugerne, som kan føre til forbedringer af standardkontrakten, til de nationale 
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tilsynsmyndigheder, således at de kan medtages i den årlige information om 
standardkontrakter til udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester. 

Ændringsforslag 90
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Det følgende stk. 1a tilføjes:
1a. For at beskytte forbrugernes 
rettigheder og sikre, at der opretholdes et 
minimalt internetniveau pålægges et ex 
ante-krav om målesystemer for 
rapporteringstjeneste for at vise en intern 
netkvalitet [“tjenestekvalitet”] til 
lovgivere, indholdsudbydere og 
forbrugere. Enhver omtale af 
internetadgangens hastighed eller 
“båndbredde” må kun omfatte 
hastigheden eller båndbredden for den 
pågældende internetadgangstjeneste, og 
den må ikke tage hensyn til særlige 
tjenester og egenskaber, der er baseret på 
undersøgelse og fastlæggelse af særlige 
anvendelser, der overføres ved hjælp af 
pakketransmission.

Or. en

Ændringsforslag 91
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 13  litra a b (ny)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 22 - stk. 1 b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) Følgende stk. 1b tilføjes:
1b. “Internetadgang" er en tjeneste, som 
gør det muligt for brugere at overføre og 
modtage datatransmissioner, bl.a. lyd, 
billeder, tekst, information og andet 
indhold, ved hjælp af internetprotokollen 
uanset arten, kilden eller destinationen 
for transmissionen af en pakke.

Or. en

Ændringsforslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 mindsteperiode for kontraktens 
varighed, sikrer de nationale 
tilsynsmyndigheder, at vilkår og 
procedurer for opsigelse af en kontrakt 
ikke virker hæmmende på skift af 
tjenesteudbyder. Udbydere af elektroniske 
kommunikationstjenester skal klart skelne 
mellem de opsigelsesbetingelser, der 
gælder for den oprindelige 
kontraktperiode, og de betingelser, som 
gælder for de efterfølgende 
kontraktperioder efter fornyelse af 
kontrakten.

Or. ro
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Begrundelse

Abonnenter bør ikke efter en indledende minimumskontraktperiode betale et opsigelsesgebyr, 
hvis de ikke længere har brug for de elektroniske kommunikationstjenester, kontrakten 
vedrører.

Ændringsforslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Bilag I - Del A - punkt e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Medlemsstaterne tillader, at der træffes 
nærmere bestemte, rimeligt afpassede, 
ikke-diskriminerende og offentliggjorte 
foranstaltninger med det formål at få 
dækket ubetalte regninger fra operatører, 
der er udpeget i medfør af artikel 8. Disse 
foranstaltninger skal omfatte bestemmelser 
om, at abonnenten på forhånd varsles 
behørigt om eventuelle følger i form af 
afbrydelse af tjenesten eller afkobling fra 
nettet. Normalt må kun den berørte tjeneste 
afbrydes. Hvor der er tale om svig, 
gentagne tilfælde af for sen betaling eller 
manglende betaling, sikrer 
medlemsstaterne, at den nationale 
tilsynsmyndighed undtagelsesvis kan 
tillade afkobling fra nettet ved manglende 
betaling af regninger for tjenester, der er 
ydet over nettet. Afkobling fra nettet på 
grund af manglende betaling bør først finde 
sted, efter at abonnenten har fået en 
advarsel herom i passende tid i forvejen. 
Medlemsstaterne kan tillade, at der inden 
fuldstændig afkobling fra nettet bliver en 
periode med begrænset betjening, hvor der 
kun kan benyttes tjenester, som er gratis 
for abonnenten (f.eks. 112-opkald).

(e) Medlemsstaterne tillader, at der træffes 
nærmere bestemte, rimeligt afpassede, 
ikke-diskriminerende og offentliggjorte 
foranstaltninger med det formål at få 
dækket ubetalte regninger fra operatører, 
der er udpeget i medfør af artikel 8. Disse 
foranstaltninger skal omfatte bestemmelser 
om, at abonnenten på forhånd varsles 
behørigt om eventuelle følger i form af 
afbrydelse af tjenesten eller afkobling fra 
nettet. Advarslen kan overføres ved hjælp 
af et af flere kommunikationsmidler 
(f.eks. posten, e-mail, telefon, fax, sms 
etc.). Normalt må kun den berørte tjeneste 
afbrydes. De nationale 
tilsynsmyndigheder udfærdiger fælles 
regler for at afkoble abonnenter fra nettet 
i tilfælde af svig, for sen betaling eller 
gentagne tilfælde af manglende betaling, 
som skal gælde for alle udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester. 
Oplysninger om manglende betaling af 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller afkobling fra nettet af denne grund 
betragtes som personoplysninger og må 
ikke meddeles til tredjeparter (fysiske eller 
juridiske personer) uden abonnentens 
skriftlige samtykke. Afkobling fra nettet på 
grund af manglende betaling bør først finde 
sted, efter at abonnenten har fået en 
advarsel herom i passende tid i forvejen, og 
der er forløbet en rimelig tid til at bringe 
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forholdet i orden og betale regningerne. 
Medlemsstaterne kan tillade, at der inden 
fuldstændig afkobling fra nettet bliver en 
periode med begrænset betjening, hvor der 
kun kan benyttes tjenester, som er gratis 
for abonnenten (f.eks. 112-opkald).

Or. ro

Begrundelse

Disse bestemmelser er nødvendige af hensyn til forbrugerbeskyttelse.
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