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KORT BEGRUNDELSE

1. Anvendelsesområde for Kommissionens forslag 

Med det foreliggende forslag til ændringsretsakt tilpasses rammelovgivningen med en 
styrkelse af nogle af forbruger- og brugerrettighederne (især for at gøre 
informationssamfundet mere tilgængeligt for alle), og det sikres, at den elektroniske 
kommunikation er tillidvækkende, sikker og pålidelig, og at den yder en høj grad af 
beskyttelse af enkeltpersoners privatliv og personlige data.

2. Ordførerens holdning

Elektronisk kommunikation udgør grundlaget for EU's økonomi, og et bredt udbud af sikre 
bredbåndskommunikationsnet til en rimelig pris er en af de væsentligste betingelser for at 
realisere dens vækst- og jobskabelsespotentiale.

EF-traktatens artikel 95 er det passende retsgrundlag, og forslaget til direktiv overholder 
nærheds- og proportionalitetsprincippet. Ordføreren er generelt enig i målet for 
Kommissionens forslag. Styrkelse af visse forbruger- og brugerrettigheder og sikring af, at 
elektronisk kommunikation er sikker og tillidvækkende og yder en høj grad af beskyttelse af 
enkeltpersoners privatliv og personlige data er afgørende vigtige mål. Herudover mener 
ordføreren, at det er væsentligt at sikre, at forbrugerne på grund af de øgede valgmuligheder 
på markederne informeres bedre om leveringsbetingelser og priser og lettere kan skifte 
udbyder. Ordføreren mener derfor ligesom Kommissionen, at der er behov for at ændre 
forsyningspligtdirektivet og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation med henblik på:
– at forbedre gennemskueligheden og offentliggørelsen af oplysninger til slutbrugerne
– at gøre det lettere for handicappede at bruge og få adgang til elektronisk kommunikation
– at gøre det lettere for forbrugerne at skifte udbyder, bl.a. ved at styrke bestemmelser om 

nummerportabilitet
– at forbedre forpligtelserne med hensyn til alarmtjenester
– at sikre grundlæggende tilslutningsmuligheder og servicekvalitet 
– at gøre det obligatorisk at anmelde brud på sikkerheden, der fører til, at brugeres 

persondata går tabt eller ødelægges
– at styrke gennemførelsen af bestemmelser om net- og informationssikkerhed, der skal 

vedtages i samråd med den kommende markedsmyndighed
– at styrke gennemførelsen og håndhævelsen af bestemmelser, der skal sikre, at 

medlemsstaterne råder over tilstrækkelige midler til at bekæmpe spam
– at modernisere visse af direktivernes bestemmelser for at bringe dem på linje med 

udviklingen i teknologien og på markedet, herunder at ophæve et antal forældede eller 
overflødige bestemmelser.

Ordføreren vil dog foreslå nogle ændringer, der har til hensigt at forbedre det ovennævnte 
forslag, med særlig henblik på at sikre, at visse retlige og sociale aspekter tages mere i 
betragtning.
Helt konkret vil ordføreren, eftersom medlemsstaterne i artikel 7 i forsyningspligtdirektivet, 
som ændret ved Kommissionens forslag, pålægges at træffe særlige foranstaltninger for 
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handicappede brugere, foreslå en ændring til artikel 9 i det samme direktiv, der har til hensigt 
at sikre det samme resultat som denne bestemmelse og tage højde for kunder, der findes at 
have lav indtægt, handicap eller særlige sociale behov.   
Det er for det andet afgørende at sikre den højeste beskyttelse af abonnenters 
personoplysninger. Til dette formål vil frivillige foranstaltninger, der eventuelt træffes af de 
pågældende virksomheder, ikke være tilstrækkelige. Følgelig stilles der et ændringsforslag til 
artikel 20 i forsyningspligtdirektivet.
For det tredje finder ordføreren det modstridende, når der ikke findes guider og teknikker på 
markedet, der sætter brugerne i stand til selv at vurdere omkostningerne, at lade de nationale 
tilsynsmyndigheder (formentlig gratis) udsende sådanne og samtidig at lade tredjeparter sælge 
sådanne guider og teknikker. Artikel 21 i forsyningspligtdirektivet og betragtning 15 i 
ændringsretsakten bør derfor ændres.   
Endelig bør artikel 28 i det samme direktiv ændres, så de nationale tilsynsmyndigheders 
beslutninger, særlig når de begrænser virksomheders adgang til markedspositioner, altid kan 
blive genstand for en juridisk undersøgelse. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Gennemskuelige, aktuelle og 
sammenlignelige tariffer er vigtige for 
forbrugerne på markeder med konkurrence 
mellem flere tjenesteudbydere. Forbrugere 
af elektroniske kommunikationstjenester 
bør let kunne sammenligne priserne for de 
forskellige tjenester, der tilbydes på 
markedet, på grundlag af takstoplysninger, 
der offentliggøres i en let tilgængelig form. 
For at gøre prissammenligningen let bør de 
nationale tilsynsmyndigheder have 
beføjelse til at forlange, at operatørerne 
udsender mere gennemskuelige tariffer, og 
til at sikre, at tredjeparter har ret til gratis 
at benytte offentligt tilgængelige tariffer, 
der er udsendt af virksomheder, som 
udbyder elektroniske 
kommunikationstjenester. De bør selv

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

henhører under det offentlige domæne. 
Desuden bør brugerne, før de køber en 
tjeneste, have fyldestgørende oplysninger 
om prisen på og arten af den tilbudte 
tjeneste, navnlig hvis der lægges 
ekstragebyrer på et frikaldsnummer. 
Kommissionen bør kunne vedtage tekniske 
gennemførelsesbestemmelser for at sikre, 
at slutbrugerne nyder godt af ensartede 
principper for takstgennemskuelighed i 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Når der ikke findes guider og teknikker på markedet, der sætter brugerne i stand til selv at 
vurdere omkostningerne, er det mere afgørende at understrege de nationale myndigheders 
rolle end den, som tredjeparter med gevinst for øje spiller.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 9 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forsyningspligttjenester, er nævnt i artikel 
4, stk. 3, og artikel 5, 6 og 7, og som ydes 
af udpegede virksomheder.

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

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

Or. en

Begrundelse
Artikel 7 i forsyningspligtdirektivet, som ændret ved Kommissionens forslag, pålægger 
medlemsstaterne at træffe særlige foranstaltninger for handicappede brugere. Den foreslåede 
ændring har til hensigt at sikre det samme resultat som denne bestemmelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 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, træffer for at respektere 
fortroligheden af brugernes 
personoplysninger, og hvilke 
forholdsregler der eventuelt vil blive 
truffet som reaktion på sikkerheds- eller 
integritetsmæssige hændelser eller trusler 
og svage punkter.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende at sikre den størst mulige beskyttelse af brugernes personoplysninger. 
Frivillige handlinger vil ikke være tilstrækkeligt til det formål. *

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De nationale tilsynsmyndigheder 
fremmer formidlingen af oplysninger, der 
sætter slutbrugerne og forbrugerne i stand 
til selv at vurdere omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre ved hjælp af 
interaktive guider eller tilsvarende 
teknikker. Medlemsstaterne sørger for, at 
de nationale tilsynsmyndigheder stiller 
sådanne guider eller teknikker til rådighed, 
når de ikke findes på markedet. 
Tredjeparter har ret til at afgiftsfrit at 
bruge de takster, der offentliggøres af 
virksomheder, som udbyder elektroniske 
kommunikationsnet og/eller -tjenester, til 
at sælge sådanne interaktive guider eller 
stille dem til rådighed.

3. De nationale tilsynsmyndigheder 
fremmer formidlingen af oplysninger, der 
sætter slutbrugerne og forbrugerne i stand 
til selv at vurdere omkostningerne ved 
alternative forbrugsmønstre ved hjælp af 
interaktive guider eller tilsvarende 
teknikker. Medlemsstaterne sørger for, at 
de nationale tilsynsmyndigheder stiller 
sådanne guider eller teknikker til rådighed, 
når de ikke findes på markedet.

Or. en

Begrundelse

Når der ikke findes guider eller teknikker på markedet, der sætter brugerne i stand til selv at 
vurdere omkostningerne, finder ordføreren det modstridende at lade de nationale 
tilsynsmyndigheder (formentlig gratis) udgive sådanne og samtidig at lade tredjeparter sælge 
sådanne guider og teknikker. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
enkelttilfælde spærre numre eller tjenester, 
når svig eller misbrug gør det berettiget.

De nationale tilsynsmyndigheder kan i 
enkelttilfælde spærre numre eller tjenester, 
når svig eller misbrug gør det berettiget. 
Medlemsstaterne sikrer, at afgørelsen om 
at spærre numre eller tjenester er 
underlagt domstolskontrol.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheders afgørelser, særlig de afgørelser, der begrænser 
virksomheders adgang til markedspositioner, bør altid være underlagt domstolskontrol. 
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