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Ändringsförslag  29
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Genom detta direktiv samordnas 
medlemsstaternas bestämmelser för att 
säkerställa ett likvärdigt skydd av de 
grundläggande fri- och rättigheterna, i 
synnerhet rätten till integritet och rätten 
till konfidentialitet och säkerhet i 
informationstekniksystem, när det gäller 
behandling av personuppgifter inom 
sektorn för elektronisk kommunikation, 
samt för att säkerställa fri rörlighet för 
sådana uppgifter och för utrustning och 
tjänster avseende elektronisk 
kommunikation inom gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Kommissionen bör, när den 
fastställer genomförandeåtgärderna för 
säkerhet vid behandling av uppgifter, 
enligt det föreskrivna förfarandet med 
kontroll i artikel 14a.2, engagera alla 
relevanta myndigheter och organisationer 
på Europanivå (Enisa, Europeiska 
datatillsynsmannen och 
artikel 29-arbetsgruppen) samt alla 
relevanta intressenter, särskilt så att de 
informeras om de bästa tillgängliga både 
tekniska och ekonomiska lösningarna 
som kan förbättra genomförandet av 
direktivet. 
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Or. en

Ändringsförslag 31
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) I detta direktiv bör ”trafikuppgifter” 
inte bara innebära alla uppgifter som 
behandlas i syfte att överföras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller 
uppgifter som är nödvändiga för 
fakturering i detta sammanhang, utan 
även personuppgifter i den mening som 
avses i artikel 2 i direktiv 95/46/EG när de 
berörda uppgifterna – vare sig de överförs 
ensamma eller tillsammans med andra 
uppgifter som är tillgängliga på laglig väg 
– rör en enskild person som direkt kan 
identifieras av den enhet som behandlar 
uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) I detta direktiv bör ”trafikuppgifter” 
inte bara innebära alla uppgifter som 
behandlas i syfte att överföras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller 
uppgifter som är nödvändiga för 
fakturering i detta sammanhang, utan 
även personuppgifter när de berörda 
uppgifterna, vare sig de överförs 
ensamma eller tillsammans med andra 
uppgifter, rör en enskild person som 
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direkt eller indirekt kan identifieras av 
den dataregisteransvarige.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”trafikuppgifter” bör följa direktiv 95/46/EG där personuppgifter omfattar 
sådan information som direkt eller indirekt identifierar en enskild person.

Ändringsförslag 33
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En säkerhetsöverträdelse som innebär 
att en abonnent personliga uppgifter tappas 
bort eller äventyras kan, om den inte 
beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, 
innebära en betydande ekonomisk förlust 
eller social skada, inklusive 
identitetsbedrägeri. Därför ska abonnenter 
som utsetts för denna typ av 
säkerhetsöverträdelser meddelas 
omedelbart för att man ska kunna vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Meddelandet bör innehålla information om 
åtgärder som tagits av leverantören för att 
ta itu med överträdelsen, liksom 
rekommendationer för den berörda 
användaren.

(29) En allvarlig säkerhetsöverträdelse 
som innebär att en abonnents personliga 
uppgifter tappas bort eller äventyras kan, 
om den inte beaktas på ett lämpligt och 
snabbt sätt, innebära en betydande 
ekonomisk förlust eller social skada, 
inklusive identitetsbedrägeri. Därför bör
den nationella tillsynsmyndigheten
meddelas omedelbart. Meddelandet bör 
innehålla information om åtgärder som 
vidtagits av leverantören för att ta itu med 
överträdelsen, liksom rekommendationer 
för den berörda användaren. 

Den behöriga myndigheten bör göra en 
bedömning av och fastställa hur allvarlig 
överträdelsen är. Om överträdelsen anses 
vara allvarlig bör den behöriga 
myndigheten begära att leverantören av 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och leverantören 
av informationssamhällets tjänster på 
lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål 
meddelar de personer somt berörs av 
överträdelsen.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En säkerhetsöverträdelse som innebär 
att en abonnent personliga uppgifter tappas 
bort eller äventyras kan, om den inte 
beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, 
innebära en betydande ekonomisk förlust 
eller social skada, inklusive 
identitetsbedrägeri. Därför ska abonnenter 
som utsetts för denna typ av 
säkerhetsöverträdelser meddelas 
omedelbart för att man ska kunna vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Meddelandet bör innehålla information om 
åtgärder som tagits av leverantören för att 
ta itu med överträdelsen, liksom 
rekommendationer för den berörda 
användaren.

(29) En säkerhetsöverträdelse som innebär 
att en abonnents personliga uppgifter 
tappas bort eller äventyras kan, om den inte 
beaktas på ett lämpligt och snabbt sätt, 
innebära en betydande ekonomisk förlust 
eller social skada, inklusive 
identitetsbedrägeri. Därför bör abonnenter 
som utsatts för denna typ av 
säkerhetsöverträdelser och den nationella 
tillsynsmyndigheten meddelas omedelbart. 
Meddelandet bör innehålla information om 
åtgärder som vidtagits av leverantören för 
att ta itu med överträdelsen, liksom 
rekommendationer för den berörda 
användaren. Den nationella 
tillsynsmyndigheten bör göra en 
bedömning av och avgöra hur allvarlig 
överträdelsen är och, om så är lämpligt, 
kräva att leverantören utan onödigt 
dröjsmål meddelar de abonnenter som 
direkt berörs av överträdelsen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Artikel 15.1 i detta direktiv bör 
tolkas så att utlämnande av 
personuppgifter i enlighet med artikel 8 i 
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direktiv 2004/48 inte påverkar 
tillämpningen av detta direktiv eller av 
direktiv 1995/46, om det sker som svar på 
en berättigad, det vill säga tillräckligt 
grundad, och proportionell begäran i 
enlighet med de förfaranden som 
medlemsstaterna fastställt och som 
garanterar att denna säkerhet respekteras.

Or. en

Motivering

Artikel 8 i direktiv 2004/40 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter handlar 
om utlämnande av information som kan innehålla uppgifter vilka skyddas i enlighet med detta 
direktiv (2002/58) och/eller direktiv 1995/46. Det framgår klart av artikel 15.1 i detta direktiv 
och artikel 13.1 g i direktiv 1995/46 att sådant utlämnande av information kan ske eftersom 
man måste skydda tredje parters rättigheter och friheter. Mot bakgrund av aktuell rättspraxis 
förefaller det vara relevant att på EU-nivå klargöra förhållandet mellan de särskilda 
bestämmelserna om utlämnande av uppgifter i artikel 8 i direktiv 2004/48 och 
bestämmelserna i detta direktiv så att säkerheten om rättsläget ökar för alla parter.

Ändringsförslag 36
Patrick Gaubert

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av de 
bestämmelser som införlivar 
direktiv 2002/58/EG bör myndigheterna 
och domstolarna i medlemsstaterna inte 
bara tolka sin nationella lagstiftning på 
ett sätt som står i överensstämmelse med 
detta direktiv, utan även se till att de inte 
tolkar detta direktiv på ett sätt som strider 
mot andra grundläggande rättigheter eller 
allmänna gemenskapsrättsliga principer, 
såsom proportionalitetsprincipen.

Or. fr
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Motivering

I detta ändringsförslag beaktas formuleringarna i EG-domstolens dom i målet Promusicae 
mot Telefónica av den 29 januari 2008, som bekräftar att medlemsstaterna måste se till att 
direktivet tolkas så att det inte strider mot andra grundläggande rättigheter eller allmänna 
rättsprinciper. Detta är en garanti för skyddet av andra personers fri- och rättigheter.

Ändringsförslag 37
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av de 
bestämmelser som införlivar detta direktiv 
bör myndigheterna och domstolarna i 
medlemsstaterna inte bara tolka sin 
nationella lagstiftning på ett sätt som står 
i överensstämmelse med detta direktiv, 
utan även se till att de inte tolkar detta 
direktiv på ett sätt som strider mot 
grundläggande rättigheter eller andra 
allmänna gemenskapsrättsliga principer, 
såsom proportionalitetsprincipen.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på formuleringarna i EG-domstolens dom i målet Promusicae
mot Telefónica av den 29 januari 2008, , som bekräftar att medlemsstaterna när de tillämpar 
detta direktiv måste se till att göra en tolkning som inte strider mot de grundläggande 
rättigheterna eller andra allmänna rättsprinciper i gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 38
Jean Lambert

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av de 
bestämmelser som införlivar detta direktiv 
bör myndigheterna i medlemsstaterna inte 
bara tolka sin nationella lagstiftning på 
ett sätt som står i överensstämmelse med 
detta direktiv, utan även se till att de inte 
tolkar detta direktiv på ett sätt som strider 
mot grundläggande rättigheter eller andra 
allmänna gemenskapsrättsliga principer, 
såsom proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Michael Cashman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av de 
bestämmelser som införlivar detta direktiv 
måste myndigheterna och domstolarna i 
medlemsstaterna inte bara tolka sin
nationella lagstiftning på ett sätt som står 
i överensstämmelse med detta direktiv, 
utan även se till att de inte tolkar detta 
direktiv på ett sätt som strider mot 
grundläggande rättigheter eller andra 
allmänna gemenskapsrättsliga principer, 
såsom proportionalitetsprincipen.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag omfattar ordalydelsen i EG-domstolens dom nyligen i målet 
Promusicae mot Telefónica (den 29 januari 2008), där det på nytt bekräftas att 
medlemsstaterna vid genomförandet av detta direktiv måste se till att de följer en tolkning 
som inte strider mot grundläggande rättigheter eller andra allmänna gemenskapsrättsliga 
principer.

Ändringsförslag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den europeiska myndigheten bör 
bidra till en högre säkerhetsnivå för 
personuppgifter och integritet i 
gemenskapen genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbytet av bästa praxis i 
riskbedömning och fastställa gemensamma 
metoder för riskbedömning. Den 
europeiska myndigheten bör särskilt bidra 
till harmoniseringen av lämpliga tekniska 
och organisationsmässiga 
säkerhetsåtgärder.

(33) Den europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bör 
tillsammans med de nationella 
tillsynsmyndigheterna för 
kommunikationer bidra till en högre 
säkerhetsnivå för personuppgifter och 
integritet i gemenskapen genom att bland 
annat tillhandahålla expertis och 
rådgivning, anta standarder för 
nätsäkerhet för elektroniska 
kommunikationer och uppgifter, främja 
utbytet av bästa praxis i riskbedömning och 
fastställa gemensamma metoder för 
riskbedömning. Den europeiska 
myndigheten bör särskilt bidra till 
harmoniseringen av lämpliga tekniska och 
organisationsmässiga säkerhetsåtgärder.

Or. ro

Motivering

Det är nödvändigt att ge Enisa och de nationella tillsynsmyndigheterna för elektroniska 
kommunikationer en viktigare roll.
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Ändringsförslag 41
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den europeiska myndigheten bör 
bidra till en högre säkerhetsnivå för 
personuppgifter och integritet i 
gemenskapen genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbytet av bästa praxis i 
riskbedömning och fastställa gemensamma 
metoder för riskbedömning. Den 
europeiska myndigheten bör särskilt bidra 
till harmoniseringen av lämpliga tekniska
och organisationsmässiga 
säkerhetsåtgärder.

(33) Den europeiska myndigheten bör 
bidra till en högre säkerhetsnivå för 
personuppgifter och integritet i 
gemenskapen genom att bland annat 
tillhandahålla expertis och rådgivning och 
främja utbytet av bästa praxis i 
riskbedömning och fastställa gemensamma 
metoder för riskbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 42
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Programvara som i hemlighet 
övervakar användarens handlingar 
och/eller underminerar driften för 
användarens terminalutrustning i uppdrag 
från tredje part (så kallad ”spionvara”) 
utgör ett allvarligt hot mot användarnas 
integritet. En hög och likvärdig skyddsnivå 
för användarnas privata sfär måste 
fastställas, oavsett om oönskade 
spionprogram av misstag laddas ner via 
elektroniska kommunikationsnät eller 
skickas och installeras genom att vara 
gömd i programvara som distribueras på 
annan extern datalagringsmedia, som t.ex. 
CD, CD-ROM och USB-minnen.

(34) Programvara som i hemlighet 
övervakar användarens handlingar 
och/eller underminerar driften för 
användarens terminalutrustning på uppdrag 
av tredje part (så kallad ”spionvara”) utgör 
ett allvarligt hot mot användarnas 
integritet. En hög och likvärdig skyddsnivå 
för användarnas privata sfär måste 
fastställas, oavsett om oönskade 
spionprogram av misstag laddas ner via 
elektroniska kommunikationsnät eller 
skickas och installeras genom att vara 
gömda i programvara som distribueras på 
annan extern datalagringsmedia, som t.ex. 
CD, CD-ROM och USB-minnen. 
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Medlemsstaterna bör uppmuntra 
slutanvändare att vidta de åtgärder som 
behövs för att skydda sin utrustning mot 
virus och spionprogramvara.

Or. en

Motivering

Terminalutrustningen är den svagaste länken i ett nätverk och bör därmed ges fullgott skydd. 
Slutanvändare bör förstå vilka risker de tar när de surfar på Internet, laddar ner och 
använder programvara eller datalagringsmedier.

Ändringsförslag 43
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster måste investera 
ordentligt för att bekämpa oönskad reklam 
(”spam”). De har också en större kunskap 
och fler resurser än slutanvändare för att 
kunna upptäcka och identifiera personer 
som ägnar sig åt att skicka elektronisk 
skräppost (”spammers”). Leverantörer av 
e-post-tjänster och andra leverantörer av 
tjänster bör därför få rätt att vidta rättsliga 
åtgärder mot personer som ägnar sig åt att 
skicka elektronisk skräppost och därmed 
försvara sina kunders intressen, liksom 
deras egna legitima affärsintressen.

Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster måste investera 
ordentligt för att bekämpa oönskad reklam 
(”spam”). De har också en större kunskap 
och fler resurser än slutanvändare för att 
kunna upptäcka och identifiera personer 
som ägnar sig åt att skicka elektronisk 
skräppost (“spammers”). Leverantörer av 
e-post-tjänster och andra leverantörer av 
tjänster bör därför få rätt att vidta rättsliga 
åtgärder mot personer som gör sig skyldiga 
till att skicka elektronisk skräppost och 
därmed försvara sina kunders intressen, 
liksom sina egna legitima affärsintressen.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter kan behandlas bör dessa 
uppgifter behandlas först när de har 
avidentifierats eller användarna eller 
abonnenterna i förväg har gett sitt 
samtycke. De bör ges tydlig och 
omfattande information om att de har 
möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt 
samtycke till behandling av 
trafikuppgifter. 

Or. en

Ändringsförslag 45
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter kan behandlas får dessa 
uppgifter endast behandlas sedan de har 
avidentifierats eller användarna eller 
abonnenterna i förväg har gett sitt 
samtycke. De bör ges tydlig och 
omfattande information om att de har 
möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt 
samtycke till behandling av 
trafikuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1 (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
”1. Genom detta direktiv samordnas
medlemsstaternas bestämmelser för att 
säkerställa ett likvärdigt skydd av de 
grundläggande fri- och rättigheterna, i 
synnerhet rätten till integritet och rätten 
till konfidentialitet och säkerhet i 
informationstekniksystem, när det gäller 
behandling av personuppgifter inom 
sektorn för elektronisk kommunikation, 
samt för att säkerställa fri rörlighet för 
sådana uppgifter och för utrustning och 
tjänster avseende elektronisk 
kommunikation inom gemenskapen.”

Or. en

Ändringsförslag 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2 b ska ersättas med 
följande:
”b) trafikuppgifter: alla uppgifter som 
behandlas i syfte att överföra en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller för att 
fakturera den. Med trafikuppgifter avses 
i denna artikel även personuppgifter 
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enligt direktiv 95/46/EG när de berörda 
uppgifterna, vare sig de behandlas 
ensamma eller tillsammans med andra 
uppgifter, rör en enskild person som 
direkt eller indirekt kan identifieras av 
den dataregisteransvarige.”

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 95/46 är en IP-adress en personuppgift eftersom man med hjälp av 
IP-adressen indirekt kan identifiera en enskild person.

Ändringsförslag 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2 b ska ersättas med 
följande:
”b) trafikuppgifter: alla uppgifter som 
behandlas i syfte att överföra en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller för att 
fakturera den. Med trafikuppgifter avses 
i denna artikel även personuppgifter 
enligt artikel 2 i direktiv 95/46/EG endast 
när de berörda uppgifterna gäller en 
enskild person som direkt kan identifieras 
med rimliga medel av den enhet som 
behandlar uppgifterna.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra när trafikuppgifter ska anses vara personuppgifter.
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Ändringsförslag 49
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Artikel 2 b ska ersättas med 
följande:
”b) trafikuppgifter: alla uppgifter som 
behandlas i syfte att överföra en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller för att 
fakturera den. Med trafikuppgifter avses 
i denna artikel även personuppgifter 
enligt artikel 2 i direktiv 95/46/EG när de 
berörda uppgifterna, vare sig de 
behandlas ensamma eller tillsammans 
med andra uppgifter som är tillgängliga 
på laglig väg, rör en enskild person som 
direkt kan identifieras av den enhet som 
behandlar uppgifterna.”

Or. en

Ändringsförslag 50
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Artikel 2 d ska ersättas av följande:
”d) kommunikation: all information som 
utbyts eller överförs mellan ett 
begränsat antal parter genom en allmänt 
tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. Detta inbegriper 
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inte information som överförs som del 
av en sändningstjänst för rundradio 
eller TV eller någon annan 
kommunikation till allmänheten via ett 
elektroniskt kommunikationsnät utom i 
den mån informationen kan sättas i 
samband med den enskilde abonnenten 
eller användaren av informationen.”

Or. fr

Motivering

Den information som ingår i allmänt tillgängliga tjänster som till exempel de nya on-
linetjänsterna (bland annat direktuppspelning (streaming), webbsändning, samsändning och 
interaktiva tjänster) bör inte anses vara hemlig eftersom den överförs till allmänheten. Sådan 
information bör inte anses vara kommunikation.

Ändringsförslag 51
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Artikel 2 d ska ersättas med 
följande:
”d) kommunikation: all information som 
utbyts eller överförs mellan ett 
begränsat antal parter genom en allmänt 
tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. Detta inbegriper 
inte information som överförs som del 
av något slags kommunikation till 
allmänheten via ett elektroniskt 
kommunikationsnät, inbegripet 
sändningstjänster, utom i den mån 
informationen kan sättas i samband med 
den enskilde abonnenten eller 
användaren av den beställda och lagligt 
kommunicerade informationen.”
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Or. en

Motivering

I direktivet om skydd av personuppgifter från 2002 klassificerades inte sändningstjänster som 
”elektronisk kommunikation”. Syftet med detta ändringsförslag är att aktualisera och 
beskriva begreppet ”kommunikation” i detta direktiv. Man måste beakta de speciella 
förhållandena för nya tjänster (till exempel webcasting och liknande tjänster) i webbvärlden. 
Detta ändringsförslag överensstämmer med direktiv 2007/65/EG.

Ändringsförslag 52
Michael Cashman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -1c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1c) Artikel 2 d ska ersättas med 
följande:
”d) kommunikation: all information som 
utbyts eller överförs mellan ett 
begränsat antal parter genom en allmänt 
tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. Detta inbegriper 
inte information som överförs som del 
av något slags kommunikation till 
allmänheten via ett elektroniskt 
kommunikationsnät, inbegripet 
sändningstjänster, utom i den mån 
informationen kan sättas i samband med 
den enskilde abonnenten eller 
användaren av den beställda och lagligt 
kommunicerade informationen.”

Or. en
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Ändringsförslag 53
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utan att det påverkar 
bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2006/24/EG ska dessa åtgärder 
omfatta
– lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som garanterar att endast 
auktoriserad personal får tillgång till 
personuppgifter och att personuppgifter 
som lagrats eller överförts skyddas mot 
oavsiktlig och olaglig förstörelse, 
oavsiktlig förlust och ändring samt mot 
olaglig och inte auktoriserad lagring och 
behandling och olagligt och inte 
auktoriserat tillträde och 
offentliggörande,
– lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som skyddar nät och tjänster mot 
oavsiktlig, olaglig och inte auktoriserad 
användning och störning av och 
hindrande verksamhet riktad mot deras 
drift eller tillgänglighet,
– en säkerhetsstrategi för behandling av 
personuppgifter,
– ett förfarande för fastställande och 
bedömning av rimligen förutsebara 
sårbarheter i de system som drivs av 
leverantören av den elektroniska 
kommunikationstjänsten; detta 
förfarande ska omfatta regelbunden 
övervakning av säkerhetsöverträdelser,
– ett förfarande för förebyggande, 
korrigerande och mildrande åtgärder som 
vidtas med anledning av sårbarheter som 
kunnat fastställas genom det förfarande 
som anges i den tredje strecksatsen, och 
ett förfarande för förebyggande, 
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korrigerande och mildrande åtgärder som 
vidtas med anledning av 
säkerhetsincidenter som kan leda till en 
säkerhetsöverträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en allvarlig säkerhetsöverträdelse, 
som leder till en oavsiktlig eller olaglig 
förstörelse, förlust, ändring eller ett inte 
auktoriserat avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga
kommunikationstjänster i gemenskapen, 
ska leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och 
företag som tillhandahåller konsumenter 
tjänster på Internet och som är den 
dataregisteransvarige och leverantören av 
informationssamhällets tjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
användaren och den nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska
åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

Or. en
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Motivering

En användare av en elektronisk kommunikationstjänst är inte nödvändigtvis en abonnent på 
tjänsten; användaren kan till exempel vara i kontakt med en abonnent. Bestämmelserna i 
denna artikel bör även omfatta före detta abonnenter. Därför är ”användare” mer lämpligt.

Ändringsförslag 55
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en allvarlig säkerhetsöverträdelse, 
som leder till en oavsiktlig eller olaglig 
förstörelse, förlust, ändring eller ett inte 
auktoriserat avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster i gemenskapen, 
och som sannolikt kan orsaka skada för 
användarna, ska leverantören av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och 
Internetoperatörer som tillhandahåller 
konsumenter tjänster och som är den 
dataregisteransvarige och leverantören av 
informationssamhällets tjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den nationella 
tillsynsmyndigheten eller den behöriga 
myndigheten enligt respektive 
medlemsstats lagstiftning om denna 
överträdelse. Meddelandet till den 
behöriga myndigheten ska åtminstone 
beskriva vilken slags överträdelse det 
gäller och rekommendera åtgärder för att 
mildra dess möjliga negativa effekter. 
Anmälan till den behöriga myndigheten
ska dessutom beskriva konsekvenserna och 
de åtgärder som leverantören vidtagit.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad 
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, 
utan onödiga dröjsmål, meddela den 
berörda abonnenten och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserat
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster och leverantörer 
av informationssamhällets tjänster i 
gemenskapen, ska leverantören, utan 
onödiga dröjsmål, meddela samtliga
berörda personer och den berörda 
nationella tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit. De 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
regelbundet göra statistiska analyser, 
uppdelade på företag och branscher, av de 
olika slagen av överträdelser av 
dataskyddet samt frekvensen för dessa 
under de angivna tidsperioderna och 
takten och effektiviteten i begränsningen 
av sådana överträdelser. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska även övervaka 
huruvida företag noggrant uppfyllt sina 
anmälningsskyldigheter enligt denna 
artikel och ålägga lämpliga sanktioner, 
eventuellt även offentliggörande, vid 
överträdelser.
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Or. en

Motivering

Anmälningskraven bör gälla för samtliga berörda personer som verkligen blivit utsatta för 
överträdelser av skyddet mot personuppgifter, inte bara ”abonnenter”. De nationella 
tillsynsmyndigheternas roll måste också förtydligas så att man ser till att de föreskrivna 
åtgärderna genomförs på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 57
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Vid en säkerhetsöverträdelse, som leder 
till en oavsiktlig eller olaglig förstörelse, 
förlust, ändring eller ett inte auktoriserad
avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänna 
kommunikationsnät i gemenskapen, ska 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
abonnenten och den berörda nationella 
tillsynsmyndigheten om denna 
överträdelse. Meddelandet till abonnenten 
ska åtminstone beskriva vilken slags 
överträdelse det gäller och rekommendera 
åtgärder för att mildra dess möjliga 
negativa effekter. Anmälan till den 
nationella tillsynsmyndigheten ska 
dessutom beskriva konsekvenserna och de 
åtgärder som leverantören vidtagit.

”3. Vid en allvarlig säkerhetsöverträdelse, 
som leder till en oavsiktlig eller olaglig 
förstörelse, förlust, ändring eller ett inte 
auktoriserat avslöjande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats i samband med 
tillhandahållandet av allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster i gemenskapen 
och som rimligen anses utgöra ett hot för 
användare, ska leverantören av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster, utan onödiga 
dröjsmål, meddela den berörda 
myndigheten om denna överträdelse. 
Meddelandet till den nationella 
tillsynsmyndigheten ska åtminstone 
beskriva vilken slags överträdelse det 
gäller och rekommendera åtgärder för att 
mildra dess möjliga negativa effekter. 
Anmälan till den behöriga myndigheten
ska dessutom beskriva konsekvenserna och 
de åtgärder som leverantören vidtagit.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den behöriga myndigheten ska göra 
en bedömning av och fastställa hur 
allvarlig överträdelsen är. Om 
överträdelsen anses vara allvarlig ska den 
behöriga myndigheten begära att 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och 
leverantören av informationssamhällets 
tjänster på lämpligt sätt och utan onödigt 
dröjsmål meddelar de personer somt 
berörs av överträdelsen. Meddelandet ska 
innehålla de delar som anges i punkt 3.
Meddelandet om en allvarlig 
säkerhetsöverträdelse får skjutas upp i fall 
där meddelandet kan störa en 
brottsutredning om denna allvarliga 
säkerhetsöverträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 59
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Överträdelsen ska inte anses vara 
allvarlig, och såväl leverantören av 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster som leverantören 
av informationssamhällets tjänster ska 
undantas från kravet på att meddela de 
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berörda personerna, om det kan 
fastställas att det inte föreligger någon 
rimlig risk för de personuppgifter som 
berörs av säkerhetsöverträdelsen eftersom 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder 
vidtagits, exempelvis genom användning 
av lämplig krypteringsteknik men även 
andra tekniker.
De tekniska skyddsåtgärderna skulle vid 
oavsiktlig eller olaglig förlust, ändring, 
inte auktoriserat offentliggörande av eller 
inte auktoriserad tillgång till 
personuppgifter som överförts eller 
lagrats, antingen göra uppgifterna 
oläsliga för tredjeman, eller, vid oavsiktlig 
eller olaglig förlust av personuppgifter, 
göra personuppgifterna tillgängliga för 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och 
leverantören av informationssamhällets 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 60
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
och leverantörer av specifika 
informationssamhällstjänster ska vidta 
tekniska åtgärder för att göra de 
personuppgifter som de lagrar eller 
behandlar mindre sårbara och risken 
mindre för att sådana uppgifter blir 
tillgängliga, sprids utan tillåtelse eller 
ändras eller försvinner antingen av 
misstag eller olagligen. För leverantörer 
av specifika informationssamhällstjänster 
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och i synnerhet e-förvaltningstjänster kan 
sådana tekniska åtgärder till exempel vara 
lämpliga krypteringstekniker. 

Or. ro

Motivering

Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster måste vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
och leverantörer av specifika 
informationssamhällstjänster ska 
undantas från skyldigheten att meddela 
abonnenter ifall det kan fastställas att de 
av säkerhetsöverträdelser berörda 
personuppgifter som har överförts, lagrats 
eller behandlats har skyddats med hjälp 
av lämpliga tekniska försiktighetsåtgärder 
så att de blir oläsbara vid otillåten tillgång 
eller oavsiktlig eller olaglig ändring eller 
förlust. Uppgifterna ska samtidigt kunna 
göras läsbara på nytt om de skulle bli 
tillgängliga igen. Abonnenter ska 
meddelas endast i fall då användandet av 
deras uppgifter, som försvunnit eller 
hämtats orättmätigt, skulle kunna leda till 
omfattande ekonomiska eller sociala 
förluster.

Or. ro
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Motivering

Denna typ av meddelanden bör ges endast då en säkerhetsöverträdelse skulle leda till 
betydliga förluster, otillåten spridning eller till otillåten tillgång till sådana uppgifter och då 
orättmätig användning av personuppgifter som försvunnit allvarligt skulle kunna vara till 
skada för den berörda personen.

Ändringsförslag 62
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 4 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 kan kommissionen, 
efter samråd med den europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation (nedan kallad 
Europeiska myndigheten), och 
Europeiska datatillsynsmannen, vidta
tekniska genomförandeåtgärder om bland 
annat omständigheterna, form och 
förfaranden som kan tillämpas för 
informations- och anmälningskraven som 
anges i denna artikel.

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges 
i punkterna 1, 2 och 3 a–c bör
kommissionen, efter samråd med
Europeiska datatillsynsmannen de 
berörda intressenterna och Enisa, 
rekommendera tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1a och
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för de informations- och 
anmälningskrav som anges i punkt 3a och 
3b.

Or. en

Ändringsförslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges i 

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges i 
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punkterna 1, 2 och 3 kan kommissionen, 
efter samråd med den europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation (nedan kallad 
Europeiska myndigheten), och Europeiska 
datatillsynsmannen, vidta tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat 
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för informations- och 
anmälningskraven som anges i denna 
artikel.

punkterna 1, 2 och 3 kan kommissionen, 
efter samråd med de nationella 
tillsynsmyndigheterna för elektroniska 
kommunikationer och Europeiska 
datatillsynsmannen, vidta säkerhetsnormer 
för skydd av personuppgifter och tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat 
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för de informations- och 
anmälningskrav som anges i denna artikel.

Or. ro

Motivering

Rollen för de nationella tillsynsmyndigheterna för elektroniska kommunikationer måste 
stärkas och inte försvagas.

Ändringsförslag 64
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 kan kommissionen, 
efter samråd med den europeiska 
myndigheten för marknaden för 
elektronisk kommunikation (nedan kallad 
Europeiska myndigheten), och Europeiska 
datatillsynsmannen, vidta tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat 
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för informations- och 
anmälningskraven som anges i denna 
artikel.

4. För att säkerställa ett konsekvent 
genomförande av åtgärderna som anges i 
punkterna 1, 2 och 3 bör kommissionen, 
efter samråd med Enisa, Europeiska 
datatillsynsmannen och 
artikel 29-arbetsgruppen, vidta tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat 
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för de informations- och 
anmälningskrav som anges i denna artikel. 
Kommissionen ska engagera alla 
relevanta intressenter, särskilt så att de 
informeras om de bästa tillgängliga både 
tekniska och ekonomiska lösningarna 
som kan förbättra genomförandet av 
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direktivet.

Or. en

Motivering

Artikel 29-arbetsgruppen bör också konsulteras eftersom alla de åtgärder som införs direkt 
kommer att påverka den information som ska ges till de berörda personerna. Även branschen 
bär konsulteras.

Ändringsförslag 65
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 3 – led b
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
för elektroniska kommunikationer ska var 
sjätte månad lägga fram en rapport för 
kommissionen med en sammanfattning av 
de anmälningar som mottagits om 
säkerhet i samband med databehandling 
och elektroniska kommunikationsnät 
tillsammans med förslag till förbättrande 
åtgärder. Kommissionen ska varje år, på 
grundval av denna information, lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet. 
Rapporten ska åtföljas av förslag till 
åtgärder som syftar till att förbättra 
säkerheten för elektroniska 
kommunikationsnät och specifika 
informationssamhällstjänster.

Or. ro

Motivering

Tekniken för elektroniska kommunikationer utvecklas snabbt. Därför måste man tillräckligt 
regelbundet vidta åtgärder för att förbättra nätsäkerheten för den typen av kommunikationer 
och specifika informationssamhällstjänster så att man snarare förebygger än åtgärdar.
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Ändringsförslag 66
Michael Cashman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -3 (ny)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-3) Artikel 5.1 ska ersättas med följande:
1. Medlemsstaterna skall genom 
nationell lagstiftning säkerställa 
konfidentialitet vid kommunikation och 
därmed förbundna trafikuppgifter via 
allmänna kommunikationsnät och 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster. De skall 
särskilt förbjuda avlyssning, 
uppfångande med tekniskt hjälpmedel, 
lagring eller andra metoder som innebär 
att kommunikationen och de därmed 
förbundna trafikuppgifterna kan fångas 
upp eller övervakas av andra personer 
än användarna utan de berörda 
användarnas samtycke, utom när de har 
laglig rätt att göra detta i enlighet med 
artikel 15.1 och artikel 13.1 i 
direktiv 95/46/EG. Denna punkt får inte 
förhindra teknisk lagring som är 
nödvändig för överföring av 
kommunikationen utan att det påverkar 
principen om konfidentialitet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att artikel 15 även bör läsas mot bakgrund av artikel 13 i 
direktivet om uppgiftsskydd från 1995 och därmed innehåller aktuell rättspraxis från 
EG-domstolen (C-275/06).
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Ändringsförslag 67
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagringen av information eller för att få
tillgång till information som redan är 
lagrad i en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast är tillåten på 
villkor att abonnenten eller användaren i 
fråga har tillgång till klar och fullständig 
information, bland annat om ändamålen 
med behandlingen, i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, och erbjuds rätten att 
vägra sådan behandling av den 
dataregisteransvarige. Detta får inte 
förhindra någon teknisk lagring eller 
åtkomst som endast sker för att utföra eller 
underlätta överföringen av en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller som är absolut 
nödvändigt för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.”

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagring av information eller tillgång till 
information som redan är lagrad i en 
abonnents eller användares 
terminalutrustning, antingen direkt eller 
indirekt genom något slags 
lagringsmedium, är förbjuden om inte
abonnenten eller användaren i fråga har 
gett sitt förhandsgodkännande och har 
tillgång till klar och fullständig 
information, bland annat om ändamålen 
med behandlingen, i enlighet med 
direktiv 95/46/EG. Detta får inte förhindra 
någon teknisk lagring eller åtkomst som 
endast sker för att utföra eller underlätta 
överföringen av en kommunikation via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller som 
är absolut nödvändig för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagringen av information eller för att få

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lagring av information eller tillgång till 
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tillgång till information som redan är 
lagrad i en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast är tillåten på 
villkor att abonnenten eller användaren i 
fråga har tillgång till klar och fullständig 
information, bland annat om ändamålen 
med behandlingen, i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, och erbjuds rätten att 
vägra sådan behandling av den 
dataregisteransvarige. Detta får inte 
förhindra någon teknisk lagring eller 
åtkomst som endast sker för att utföra eller 
underlätta överföringen av en 
kommunikation via ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller som är absolut 
nödvändigt för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.”

information som redan är lagrad i en 
abonnents eller användares 
terminalutrustning, antingen direkt eller 
indirekt genom något slags 
lagringsmedium, är förbjuden om inte
abonnenten eller användaren i fråga har 
gett sitt förhandsgodkännande, varvid 
dennes webbläsarinställningar utgör ett
förhandsgodkännande, och har tillgång 
till klar och fullständig information, bland 
annat om ändamålen med behandlingen, i 
enlighet med direktiv 95/46/EG, och 
erbjuds rätten att vägra sådan behandling 
av den dataregisteransvarige. Detta får inte 
förhindra någon teknisk lagring eller 
åtkomst som endast sker för att utföra 
överföringen av en kommunikation via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller som 
är absolut nödvändig för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.”

Or. en

Ändringsförslag 69
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I artikel 6 ska följande punkt 6a 
läggas till:
”6a. Alla fysiska och juridiska personer 
får behandla trafikuppgifter i syfte att 
genomföra tekniska åtgärder för att 
garantera att allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, 
allmänna eller privata elektroniska 
kommunikationsnät, 
informationssamhällets tjänster eller 
tillhörande terminalutrustning och 
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elektronisk kommunikationsutrustning är 
säkra. Denna behandling ska begränsas 
till vad som verkligen är nödvändigt för 
säkerhetsåtgärden.”

Or. en

Ändringsförslag 70
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
”1. Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter som rör användare eller 
abonnenter av allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster kan behandlas, 
får dessa uppgifter endast behandlas 
sedan de har avidentifierats eller om 
användarna eller abonnenterna givit sitt 
samtycke, i den utsträckning och för den 
tid som krävs för tillhandahållandet av 
en mervärdestjänst. Innan användaren 
eller abonnenten ger sitt samtycke ska 
tjänsteleverantören informera denne om 
vilken typ av andra 
lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter 
som kommer att behandlas, 
behandlingens syfte och varaktighet 
samt om uppgifterna kommer att 
vidarebefordras till tredje part för 
tillhandahållande av mervärdestjänsten. 
Användare eller abonnenter ska ha 
möjlighet att när som helst dra tillbaka 
sitt samtycke till behandling av andra 
lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter. Användare eller 
abonnenter ska ges tydlig och fullständig 
information om möjligheten att när som 
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helst dra tillbaka sitt samtycke till 
behandling av trafikuppgifter.”

Or. en

Ändringsförslag 71
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
”1. Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter som rör användare eller 
abonnenter av allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster kan behandlas, 
får dessa uppgifter endast behandlas 
sedan de har avidentifierats eller om 
användarna eller abonnenterna givit sitt 
samtycke, i den utsträckning och för den 
tid som krävs för tillhandahållandet av 
en mervärdestjänst. Innan användaren 
eller abonnenten ger sitt samtycke ska 
tjänsteleverantören informera denne om 
vilken typ av andra 
lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter 
som kommer att behandlas, 
behandlingens syfte och varaktighet 
samt om uppgifterna kommer att 
vidarebefordras till tredje part för 
tillhandahållande av mervärdestjänsten. 
Användare eller abonnenter ska ha 
möjlighet att när som helst dra tillbaka 
sitt samtycke till behandling av andra 
lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter. Användare eller 
abonnenter ska ges tydlig och fullständig 
information om möjligheten att när som 
helst dra tillbaka sitt samtycke till 
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behandling av trafikuppgifter.”

Or. en

Ändringsförslag 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4d (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Artikel 12.2 ska ersättas med följande:
”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att
information om alla slutanvändare av 
elektroniska kommunikationstjänster och 
elektroniska kommunikationsnät ingår i 
abonnentförteckningarna och att 
slutanvändarna uttryckligen tillfrågas då 
de beställer tjänsten och därefter 
regelbundet om hur de vill att den 
relevanta informationen om dem ska ingå 
i förteckningarna. Slutanvändarna ska 
även ges möjlighet att ha med vissa 
uppgifter i förteckningen vilka inte får 
lämnas ut till användare av 
förteckningstjänsten och att bekräfta, 
rätta eller dra tillbaka sådana 
uppgifter.” Det skall vara kostnadsfritt 
att inte förtecknas i allmänna 
abonnentförteckningar eller att 
kontrollera, rätta eller dra tillbaka 
personuppgifter från dem.

Or. it

Motivering

Abonnentupplysningstjänster är mycket viktiga, särskilt för funktionshindrade och äldre 
användare (vilket erkänns i direktivet om universella tjänster). Att ha med information om 
slutanvändare har blivit svårt i många fall eftersom operatörerna inte är vana vid att på ett 
effektivt sätt ansöka om samtycke. Detta gäller särskilt alternativa operatörer för fasta linjer 
och operatörer för mobila nätverk. I de medlemsstater som inte har någon lagstiftning på 
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området ingår uppgifter om slutanvändare, särskilt om kunder som använder mobila nätverk, 
väldigt sällan.

I de system som används för närvarande är det möjligt att ha med uppgifter som används vid 
abonnentupplysningstjänster i databaser utan att användarna av sådana tjänster har direkt 
tillgång till uppgifterna. På så sätt kan leverantörer av abonnentupplysningstjänster hjälpa 
människor att få kontakt med kunder utan att de gör sig skyldiga till integritetsbrott (eftersom 
kunduppgifterna inte är offentliga).

Ändringsförslag 73
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 4e (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e. I artikel 12 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
alla slutanvändare av elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster automatiskt tas 
med i abonnentförteckningen och att de 
uttryckligen tillfrågas vid beställningen av 
en tjänst och därefter regelbundet om och 
hur de önskar att relevanta uppgifter ska 
tas med i abonnentförteckningen. 
Slutanvändarna ska även ges möjlighet 
att ha med vissa personuppgifter i 
förteckningen vilka inte lämnas ut till 
användare av 
abonnentupplysningstjänsterna.
Abonnenterna ges möjlighet att avgöra 
om deras personuppgifter skall finnas 
med i en allmän abonnentförteckning 
och i så fall vilka personuppgifter, i den 
utsträckning uppgifterna är relevanta 
för det ändamål med 
abonnentförteckningen som fastställts av 
den som tillhandahåller förteckningen, 
och att bekräfta, rätta eller dra tillbaka 
sådana uppgifter. Det skall vara 
kostnadsfritt att inte förtecknas i 
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allmänna abonnentförteckningar eller 
att kontrollera, rätta eller dra tillbaka 
personuppgifter från dem.”

Or. en

Motivering

Att ta med information om slutanvändare i abonnentförteckningar begränsas i många fall av 
att aktörerna inte samlar in medgivande på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 74
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -5a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-5a. Artikel 13.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Användningen av automatiska 
uppringningssystem och 
kommunikationssystem utan mänsklig 
medverkan (automatisk 
uppringningsutrustning), 
telefaxapparater (fax) eller elektronisk 
post och mobiltelefontjänster för direkt 
marknadsföring får bara tillåtas i fråga 
om användare som i förväg har gett sitt 
samtycke i enlighet med 
direktiv 95/46/EG.”

Or. en

Motivering

Med tanke på den fortlöpande utvecklingen och förändringarna på det tekniska området 
hänvisar vi till ”automatiska uppringningssystem och kommunikationssystem” för att hålla en 
neutral teknisk linje samtidigt som hänsyn tas till nya tekniska förändringar.
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Ändringsförslag 75
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -5b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-5b. Artikel 13.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Användningen av automatiska 
uppringningssystem och 
kommunikationssystem utan mänsklig 
medverkan (automatisk 
uppringningsutrustning), 
telefaxapparater (fax), eller elektronisk 
post (inklusive SMS- och MMS-tjänster) 
för direkt marknadsföring får bara 
tillåtas i fråga om abonnenter som i 
förväg har gett sitt samtycke.”

Or. en

Ändringsförslag 76
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 5a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 14 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Vid genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv ska 
medlemsstaterna, med förbehåll för 
punkterna 2 och 3, säkerställa att inga 
tvingande krav på särskilda tekniska 
egenskaper, till exempel och utan 
begränsning, för att spåra, fånga upp 
eller förhindra brott begångna av 
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användare mot skyddet för immateriella 
rättigheter, uppställs för 
terminalutrustning eller annan 
utrustning för elektronisk 
kommunikation som kan hindra att 
utrustningen släpps ut på marknaden 
och hindra den fria rörligheten för 
sådan utrustning inom och mellan 
medlemsstaterna.”

Or. en

Ändringsförslag 77
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 5b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I artikel 14 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
”3. När så krävs får åtgärder vidtas för 
att säkerställa att terminalutrustning är 
konstruerad så att den är förenlig med 
användarnas rätt till skydd och kontroll 
av sina personuppgifter i enlighet med 
direktiv 1999/5/EG och rådets 
beslut 87/95/EEG av den 22 december 
1986 om standardisering inom området 
informationsteknologi och 
telekommunikation. I samband med 
sådana åtgärder ska principen om 
teknikneutralitet följas.”

Or. en
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Ändringsförslag 78
Michael Cashman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -7a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-7a. I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder för att 
begränsa omfattningen av de rättigheter 
och skyldigheter som anges i artikel 5 
artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 samt 
artikel 9 i detta direktiv när en sådan 
begränsning i ett demokratiskt samhälle 
är nödvändig, lämplig och proportionell 
för att skydda nationell säkerhet (dvs. 
statens säkerhet), försvaret och allmän 
säkerhet samt för förebyggande, 
undersökning, avslöjande av och åtal för 
brott eller vid obehörig användning av 
ett elektroniskt kommunikationssystem 
eller för skydd av andras fri- och 
rättigheter enligt artikel 13.1 i 
direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna får 
för detta ändamål bland annat vidta 
lagstiftningsåtgärder som innebär att 
uppgifter får bevaras under en 
begränsad period som motiveras av de 
skäl som fastställs i denna punkt. Alla 
åtgärder som avses i denna punkt ska 
vara i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, 
inklusive principerna i artikel 6.1 och 
6.2 i Fördraget om Europeiska 
unionen.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag upprepar att direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
tillsammans med 1995 års ramdirektiv om integritet bildar en fullständig helhet, och att 
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artikel 15 även bör läsas mot bakgrund av artikel 13 i ramdirektivet om integritet. Syftet med 
detta ändringsförslag är att öka säkerheten om rättsläget i enlighet med aktuell rättspraxis 
från EG-domstolen (C-275/06).

Ändringsförslag 79
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -7b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-7b. I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder för att 
begränsa omfattningen av de rättigheter 
och skyldigheter som anges i artikel 5.1 
och 5.2, artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
och artikel 9 i detta direktiv när en 
sådan begränsning i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändig, lämplig och 
proportionell för att skydda nationell 
säkerhet (dvs. statens säkerhet), 
försvaret och allmän säkerhet samt för 
förebyggande, undersökning, avslöjande 
av och åtal för brott eller vid obehörig 
användning av ett elektroniskt 
kommunikationssystem inbegripet skydd 
av äganderätten enligt artikel 13.1 i 
direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna får 
för detta ändamål bland annat vidta 
lagstiftningsåtgärder som innebär att 
uppgifter får bevaras under en 
begränsad period som motiveras av de 
skäl som fastställs i denna punkt. Alla 
åtgärder som avses i denna punkt ska 
vara i enlighet med de allmänna 
principerna i gemenskapslagstiftningen, 
inklusive principerna i artikel 6.1 och 
6.2 i Fördraget om Europeiska 
unionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 80
Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -7c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-7c. I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder för att 
begränsa omfattningen av de rättigheter 
och skyldigheter som anges i artikel 5, 
artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och 
artikel 9 i detta direktiv när en sådan 
begränsning i ett demokratiskt samhälle 
är nödvändig, lämplig och proportionell 
för att skydda nationell säkerhet (dvs. 
statens säkerhet), försvaret och allmän 
säkerhet samt för förebyggande, 
undersökning, avslöjande av och åtal för 
brott eller vid obehörig användning av 
ett elektroniskt kommunikationssystem 
eller skydd av andras fri- och rättigheter
enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna får för detta ändamål 
bland annat vidta lagstiftningsåtgärder 
som innebär att uppgifter får bevaras 
under en begränsad period som 
motiveras av de skäl som fastställs i 
denna punkt. Alla åtgärder som avses i 
denna punkt ska vara i enlighet med de 
allmänna principerna 
i gemenskapslagstiftningen, inklusive 
principerna i artikel 6.1 och 6.2 
i Fördraget om Europeiska unionen.”

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag klargör det faktum att förteckningen över undantagen i artikel 15.1 inte 
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är uttömmande, och att den bör kompletteras med undantagen i artikel 13.1 i 
direktiv 95/46/EG, som artikel 15.1 hänvisar till. Detta har nyligen bekräftats av 
EG-domstolen vad gäller undantaget beträffande skydd av andras fri- och rättigheter i 
artikel 13.1 g i direktiv 95/46/EG (jfr beslutet i målet C-275/06 (Promusicae mot Telefonica) 
av den 29 januari 2008). Syftet med detta ändringsförslag är att öka säkerheten om rättsläget 
genom att integrera EG-domstolens beslut i artikel 15.1.

Ändringsförslag 81
Patrick Gaubert

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -7d (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-7d. Artikel 15.1 ska ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna får genom 
lagstiftning vidta åtgärder för att 
begränsa omfattningen av de rättigheter 
och skyldigheter som anges i artikel 5, 
artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och 
artikel 9 i detta direktiv när en sådan 
begränsning i ett demokratiskt samhälle 
är nödvändig, lämplig och proportionell 
för att skydda nationell säkerhet (dvs. 
statens säkerhet), försvaret och allmän 
säkerhet samt för förebyggande, 
undersökning, avslöjande av och åtal för 
brott eller vid obehörig användning av 
ett elektroniskt kommunikationssystem 
eller skydd av andras fri- och rättigheter
enligt artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna får för detta ändamål 
bland annat vidta lagstiftningsåtgärder 
som innebär att uppgifter får bevaras 
under en begränsad period som 
motiveras av de skäl som fastställs i 
denna punkt. Alla åtgärder som avses i 
denna punkt ska vara i enlighet med de 
allmänna principerna 
i gemenskapslagstiftningen, inklusive 
principerna i artikel 6.1 och 6.2 
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i Fördraget om Europeiska unionen.”

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra texten förenlig med 1995 års direktiv om 
privatlivet så att man kan säkra skyddet av andras fri- och rättigheter och på så vis se till att 
immaterialrätten följs bättre i samband med elektroniska kommunikationsnät och elektroniska 
kommunikationstjänster. Det är i själva verket frågan om en anpassning av direktivet till 
utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 82
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led -7e (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-7e. I artikel 15 ska följande punkt 
(punkt 1a) läggas till:
”1a. Leverantörer av allmänt tillgängliga 
kommunikationstjänster och leverantörer 
av informationssamhällets tjänster ska 
utan onödigt dröjsmål meddela de 
oberoende dataskyddsmyndigheterna om 
samtliga begäranden om tillgång till 
användares personuppgifter i enlighet 
med artikel 15.1, inbegripet den rättsliga 
grund som angivits och det rättsliga 
förfarandet för vart och ett av 
begärandena. Den oberoende 
dataskyddsmyndigheten ska meddela de 
lämpliga juridiska myndigheterna vid fall 
där dataskyddsmyndigheten bedömer att 
den nationella lagen inte följts.”

Or. en
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Ändringsförslag 83
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 a  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta 
straffregler som är tillämpliga för 
överträdelser av de nationella 
bestämmelserna antagna i enlighet med 
detta direktiv och särdirektiven och ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att de genomförs.
Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om dessa bestämmelser 
senast före den [tidsfrist för genomförande 
av ändringsakten] och ska meddela den 
utan dröjsmål om alla senare 
ändringsförslag som påverkar dem.

1. Medlemsstaterna ska upprätta 
straffregler – eventuellt inbegripet 
straffrättsliga sanktioner – som är 
tillämpliga för överträdelser av de 
nationella bestämmelserna antagna i 
enlighet med detta direktiv och 
särdirektiven och ska vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de 
genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om dessa bestämmelser 
senast före den [tidsfrist för genomförande 
av ändringsakten] och ska meddela den 
utan dröjsmål om alla senare 
ändringsförslag som påverkar dem.

Or. en

Ändringsförslag 84
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15a – punkt 4  stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att säkerställa ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete i 
verkställandet av nationella lagar som 
antagits i enlighet med detta direktiv och 
för att skapa harmoniserade villkor för 
tillhandahållandet av tjänster som medför 
gränsöverskridande dataflöden kan 

4. För att säkerställa ett effektivt 
gränsöverskridande samarbete i 
verkställandet av nationella lagar som 
antagits i enlighet med detta direktiv och 
för att skapa harmoniserade villkor för 
tillhandahållandet av tjänster som medför 
gränsöverskridande dataflöden kan 
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kommissionen vidta tekniska 
genomförandeåtgärder efter samråd med 
den europeiska myndigheten och de 
berörda tillsynsmyndigheterna.

kommissionen vidta tekniska 
genomförandeåtgärder efter samråd med 
Enisa, artikel 29-arbetsgruppen och de 
berörda tillsynsmyndigheterna. 

Or. en

Ändringsförslag 85
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Artikel 18 ska ersättas med följande:
”18. Kommissionen ska senast två år 
efter den dag som anges (datumet för 
införlivande) i artikel 17.1 för 
Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om detta direktivs 
tillämpning och dess inverkan på 
ekonomiska aktörer och konsumenter, 
särskilt med avseende på 
bestämmelserna om icke begärda 
kommunikationer, meddelanden om 
överträdelser och tredjemans (offentlig 
eller privat) användning av 
personuppgifter i syften som inte omfattas 
av detta direktiv, och då ta hänsyn till den 
internationella miljön. I detta syfte får 
kommissionen begära information från 
medlemsstaterna som ska tillhandahålla 
denna utan onödigt dröjsmål. Vid behov 
ska kommissionen lägga fram förslag för 
att ändra detta direktiv, med beaktande 
av denna rapport, eventuella 
förändringar i sektorn och 
Lissabonfördraget, särskilt den nya 
behörighet i frågor rörande uppgiftsskydd 
vilken fastställs i artikel 16, samt 
eventuella andra förslag som den 
bedömer som nödvändiga för att 
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förbättra direktivets effektivitet.”

Or. en

Ändringsförslag 86
Stavros Lambrinidis

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Följande artikel ska införas som 
artikel 18a:

”Artikel 18a
Kommissionen ska senast år 2011 lägga 
fram en undersökning för 
Europaparlamentet, rådet och ESK om 
utvecklingen av nät med blandat ägarskap 
– privat och statligt – och huruvida de 
omfattas av detta direktiv. Detta ska ske 
efter samråd med 
artikel 29-arbetsgruppen och 
Europeiska datatillsynsmannen.”

Or. en

Ändringsförslag 87
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 7c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7c. Följande artikel ska införas som 
artikel 18a:

”Artikel 18a
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Kommissionen ska senast två år efter det 
att detta direktiv trätt i kraft för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om dess tillämpning och 
inverkan på ekonomiska aktörer och 
konsumenter, särskilt med avseende på 
bestämmelserna om icke begärda 
kommunikationer, anmälan av 
överträdelser och tredje parts  offentlig 
eller privat  användning av 
personuppgifter i syften som inte omfattas 
av detta direktiv, och då ta hänsyn till den 
internationella miljön. I detta syfte får 
kommissionen begära information från 
medlemsstaterna, som ska tillhandahålla
denna utan onödigt dröjsmål. Vid behov 
ska kommissionen lägga fram förslag för 
att ändra detta direktiv, med beaktande av 
denna rapport, eventuella förändringar i 
sektorn och Lissabonfördraget, särskilt 
den nya behörighet i frågor rörande 
uppgiftsskydd vilken fastställs i artikel 16, 
samt eventuella andra förslag som den 
bedömer som nödvändiga för att förbättra 
direktivets effektivitet.”

Or. en

Ändringsförslag 88
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20  punkt 2  led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Den åtgärd som företaget som 
tillhandahåller anslutning och/eller tjänster 
kan tänkas vidta i samband med säkerhets-
eller integritetsincidenter eller hot och 
sårbarhet.

h) Den åtgärd som företaget som 
tillhandahåller anslutning och/eller tjänster 
kan tänkas vidta i samband med allvarliga 
säkerhetsöverträdelser eller 
integritetsincidenter eller hot och sårbarhet.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I syfte att skydda konsumenternas 
intressen ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna för elektroniska 
kommunikationer varje år tillhandahålla 
standardkontrakt till leverantörerna av 
elektroniska kommunikationstjänster 
inom den berörda medlemsstatens 
territorium. I dessa standardkontrakt ska 
abonnenterna ges tillräcklig valfrihet 
mellan de olika tillämpliga alternativen 
(minimiperiod, typ av abonnemang etc.). 
Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster får inte, i form 
av dokument som bifogas kontraktet för 
tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster, ta med några 
andra punkter utöver dem som ingår i 
standardkontraktet med villkoren för 
tillhandahållande av de nämnda 
tjänsterna. Om en abonnent begär att 
standardkontraktet ska förbättras ska 
abonnenten sända en begäran till den 
nationella tillsynsmyndigheten. Begäran 
ska då tas med i den årliga information 
om standardkontrakt som ges till 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. ro

Motivering

Abonnenten måste ha mer förhandlingskraft när de förhandlar med leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster. Kommentarer som är intressanta för användare och 
som skulle kunna leda till bättre standardkontrakt bör sändas till den nationella 
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tillsynsmyndigheten så att de tas med i den årliga information om standardkontrakt som ges 
till leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster. 

Ändringsförslag 90
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13  led aa (nytt)
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 1a:
”1a. I syfte att skydda konsumenters 
rättigheter och garantera att ett minimalt 
öppet Internetskikt upprätthålls kommer 
ett förhandskrav att införas på metoder 
för rapportering som visar kvaliteten på 
internnät (”tjänstekvaliteten”) för 
tillsynsmyndigheter, innehållsleverantörer 
och konsumenter. Representationer av 
hastigheten eller bandbredden för 
Internetåtkomst ska begränsas till 
hastigheten eller bandbredden endast för 
Internetåtkomsttjänster och inte gälla 
särskilda tjänster och funktioner baserade 
på analys och identifiering av särskilda 
applikationer som överförs via 
paketöverföringar.”

Or. en

Ändringsförslag 91
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13  led ab (nytt)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 22 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 1b:
”1b. ”Internetåtkomst” står för en tjänst 
som gör det möjligt för användare att 
sända och ta mot dataöverföringar som 
till exempel ljud, bilder, text, information 
och annat innehåll, med hjälp av 
Internetprotokollet, och oavsett 
paketöverföringens slag, källa eller 
destination.”

Or. en

Ändringsförslag 92
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 18
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av den 
kortaste abonnemangsperiod som medges, 
säkerställa att villkor och förfaranden vid 
uppsägning av avtalet inte hämmar bytet av 
leverantör av tjänster.”

6. De nationella tillsynsmyndigheterna ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av den 
kortaste abonnemangsperiod som medges, 
säkerställa att villkor och förfaranden vid 
uppsägning av avtalet inte hämmar bytet av 
leverantör av tjänster. Leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster ska 
klart skilja mellan de villkor som gäller 
för uppsägning av kontraktet under den 
inledande kontraktsperioden från de 
villkor som gäller för de påföljande 
kontraktsperioderna när kontraktet har 
förnyats.

Or. ro
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Motivering

Abonnenter bör inte efter en kort inledande kontraktsperiod åläggas att betala en avgift för 
uppsägning om de inte längre behöver de elektroniska kommunikationstjänster som omfattas 
av kontraktet.

Ändringsförslag 93
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv – ändringsakt
Bilaga I – del A – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge tillstånd till 
särskilda åtgärder som ska vara 
proportionella, icke-diskriminerande och 
offentliggjorda, och som ska vidtas då 
operatörernas räkningar inte betalas, i 
enlighet med artikel 8. Åtgärderna ska 
säkerställa att abonnenten vederbörligen 
varnas innan tjänsten avbryts eller stängs 
av. Varje tjänsteavbrott ska normalt sätt 
röra endast den aktuella tjänsten. Med 
undantag för fall av bedrägeri, upprepad 
försenad betalning eller utebliven 
betalning ska medlemsstaterna säkerställa 
att de nationella tillsynsmyndigheterna 
kan godkänna en avstängning från nätet 
på grund av utebliven betalning av 
räkningar för tjänster tillhandahållna 
över nätet. Avstängning på grund av 
utebliven betalning av räkningar får endast 
ske efter det att abonnenten i vederbörlig 
ordning fått en varning. Medlemsstaterna 
får föreskriva att fullständig avstängning 
endast sker efter en angiven tidsfrist, under 
vilken tjänster som inte ger upphov till 
någon avgift för abonnenten (t.ex. samtal 
till 112) är.

Medlemsstaterna ska ge tillstånd till 
särskilda åtgärder som ska vara 
proportionella, icke-diskriminerande och 
offentliggjorda, och som ska vidtas då 
operatörernas räkningar inte betalas, i 
enlighet med artikel 8. Åtgärderna ska 
säkerställa att abonnenten vederbörligen 
varnas innan tjänsten avbryts eller stängs 
av. Varningen kan kommuniceras med 
hjälp av flera olika kommunikationsmedel 
(till exempel via post, e-post, telefon, fax, 
SMS etc.). Varje tjänsteavbrott ska normalt 
sätt röra endast den aktuella tjänsten. De 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
fastställa gemensamma bestämmelser för 
avstängning av abonnenter vid 
bedrägerier, försenade betalningar, eller 
upprepade uteblivna betalningar, 
bestämmelser som ska gälla för samtliga 
leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster. Information om 
uteblivna betalningar av elektroniska 
kommunikationstjänster eller avstängning 
av den orsaken ska anses vara en 
personuppgift, och den får inte spridas till 
tredjeman (varken fysiska eller juridiska 
personer) utan abonnentens skriftliga 
medgivande. Avstängning på grund av 
utebliven betalning av räkningar får endast 
ske efter det att abonnenten i vederbörlig 
ordning fått en varning och efter en rimlig 
tidsperiod som möjliggör avhjälpande 
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åtgärder och betalning av räkningarna. 
Medlemsstaterna får föreskriva att 
fullständig avstängning endast sker efter en 
angiven tidsfrist, under vilken tjänster som 
inte ger upphov till någon avgift för 
abonnenten (t.ex. samtal till 112) är 
tillåtna.

Or. ro

Motivering

Dessa bestämmelser behövs med tanke på konsumentskyddet.
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