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KORT BEGRUNDELSE

Direktivets sammenhæng

Kommissionens forslag til ændringer af spørgsmål vedrørende forbrugerrettigheder i 
lovgivningspakken om elektronisk kommunikation fra 2002 er et af tre lovændringsforslag, 
der tilsammen skal reformere den nuværende rammelovgivning, som trådte i kraft i 2002. 
Hovedparten af reformerne berører direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder, mens 
der er færre ændringer af e-databeskyttelsesdirektivet og en mindre ændring af forordningen 
om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. 

Der er yderligere to relaterede reformforslag, som omfatter ændringer af de andre tre 
direktiver om elektronisk kommunikation (tilladelsesdirektivet, adgangsdirektivet og 
rammedirektivet) og den foreslåede oprettelse af en europæisk myndighed for markedet for 
elektronisk kommunikation (markedsmyndigheden). Ordføreren har samarbejdet tæt med 
ordførerne for disse reformforslag for at sikre en sammenhængende lovgivningsmæssig 
tilgang. 

I et åbent og inklusivt informationssamfund, der muliggør en jævn og løbende udvikling af 
nye tjenester og anvendelser, som kan tages i brug over en bred front, er det afgørende, at 
forbrugernes og brugernes rettigheder beskyttes effektivt, herunder retten til privatlivets fred 
og retten til databeskyttelse i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Med det foreliggende ændringsforslag tilpasses rammelovgivningen med en styrkelse af nogle 
af forbruger- og brugerrettighederne (især for at gøre informationssamfundet mere 
tilgængeligt for alle), der skal sikre, at den elektroniske kommunikation er tillidvækkende, 
sikker og pålidelig, og at den yder en høj grad af beskyttelse af enkeltpersoners privatliv og 
personoplysninger.

De to mål med det foreliggende forslag er: 

1) At styrke og forbedre forbrugerbeskyttelsen og brugernes rettigheder i den 
elektroniske kommunikationssektor, bl.a. ved at give forbrugerne flere oplysninger om priser 
og leveringsvilkår og ved at lette adgangen til og brugen af elektronisk kommunikation, 
herunder tjenester for handicappede brugere. På disse områder har ordføreren arbejdet tæt 
sammen med Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, der har status som 
korresponderende udvalg i henhold til Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 47. 
Derfor har ordføreren ikke stillet ændringsforslag på dette område.

2) At styrke beskyttelsen af den enkeltes privatliv og persondata i den elektroniske 
kommunikationssektor, især ved et nyt krav om underretning ved brud på sikkerheden og 
bedre midler til håndhævelse. På dette område er Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender blevet erklæret kompetent og korresponderende udvalg i 
henhold til forretningsordenens artikel 47. Efter aftale med ordføreren fra Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har ordføreren udelukkende beskæftiget sig med de 
spørgsmål, der henhører under Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelses 
kompetenceområde. Ordføreren ønsker at understrege, hvor positivt samarbejdet mellem 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes 
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Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har forløbet.

Ordførerens primære fremgangsmåde

Ordføreren har stillet en række ændringsforslag til følgende områder af forslagene med det 
brede sigte at forenkle, præcisere og styrke bestemmelserne.

Selv om Artikel 29-Arbejdsgruppens udtalelse ikke kunne tages i betragtning som følge af 
tidsfrister, har ordføreren taget hensyn til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse om disse spørgsmål, og han har indarbejdet det kompetente organs forslag.

F.eks.:

- Inddraget seneste udvikling i medlemsstaternes databeskyttelseslove og retsafgørelser 
om databeskyttelse

- Inddraget forslagene i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, navnlig vedrørende

- inddragelse af private elektroniske kommunikationsnet

- muligheden for, at juridiske personer kan tage retslige skridt ved overtrædelse af 
enhver bestemmelse i e-databeskyttelsesdirektivet

- Tilføjet en præcisering af, i hvilke tilfælde trafikdata skal betragtes som 
personoplysninger i henhold til artikel 2 i direktiv 95/46/EF

- Specificeret Kommissionens forslag om underretninger om brud på sikkerheden for at 
forbedre retssikkerheden på dette følsomme område 

- Påpeget, at Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed er det rette 
organ til at behandle sager vedrørende netsikkerhed 

- Præciseret, at spionsoftware, trojanere og anden skadelig software også kan hidrøre fra 
lagermedier som cd-rommer, usb-nøgler osv.

- Inddraget teknologier, der er kommet til, siden direktiv 2002/58/EF trådte i kraft

- Forbedret forbrugerbeskyttelsen ved at gøre det obligatorisk, at visse handlinger 
kræver brugernes forudgående samtykke

Ordføreren anbefaler udvalget disse forslag og er åben for flere forslag til forbedring af disse 
nyttige reformer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
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i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 26 b (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Dette direktivs bestemmelser 
specificerer og supplerer direktiv 
95/46/EF og beskytter legitime interesser 
hos abonnenter, der er fysiske eller 
juridiske personer.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 27
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Liberaliseringen af markederne for 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester og den hurtige teknologiske 
udvikling har tilsammen sat skub i 
konkurrencen og den økonomiske vækst og 
har resulteret i en mangfoldighed af 
tjenester, som slutbrugerne kan få adgang 
til via offentlige elektroniske 
kommunikationsnet. Der er behov for at 
sikre, at forbrugerne og brugerne ydes 
samme grad af privatlivs- og persondata-
beskyttelse, uanset hvilken teknologi der 
benyttes til at levere en given 
tjenesteydelse.

(27) Liberaliseringen af markederne for 
elektroniske kommunikationsnet og 
-tjenester og den hurtige teknologiske 
udvikling har tilsammen sat skub i 
konkurrencen og den økonomiske vækst og 
har resulteret i en mangfoldighed af 
tjenester, som slutbrugerne kan få adgang 
til via offentlige og private elektroniske 
kommunikationsnet. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 a (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 b (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) Udbyderen af en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste træffer passende 
tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte sine 
tjenester. Uanset bestemmelserne i 
direktiv 95/46/EF og 2006/24/EF skal 
disse foranstaltninger sikre, at kun 
autoriserede personer får adgang til 
personoplysninger, og at både lagrede 
eller sendte personoplysninger og nettet 
og tjenesterne er beskyttede. Desuden 
indføres der en sikkerhedspolitik for 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at identificere svage punkter i 
systemet. Der foretages regelmæssig 
overvågning og træffes forebyggende, 
korrigerende og afbødende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 28 c (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger de trufne foranstaltninger og 
spreder bedste praksis og resultater blandt 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 29
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 35 a (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 38 a (ny)
Direktiv 2002/58/EF

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Kommissionen forelægger efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse et nyt 
lovgivningsmæssigt forslag om privatlivets 
fred og databeskyttelse i forbindelse med 
elektronisk kommunikation med et nyt 
retsgrundlag for Rådet og Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag inddrager den aktuelle udvikling i medlemsstaternes nationale love, 
hvad angår privatlivets fred i elektronisk kommunikation, og tilpasser direktiv 2002/58/EF til 
de seneste domstolsafgørelser i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Artikel 1, stk. 2, affattes således:
2. Med henblik på at nå de i stk. 1 
omhandlede mål specificerer og 
supplerer dette direktivs bestemmelser 
direktiv 95/46/EF. Nærværende 
bestemmelser beskytter desuden legitime 
interesser hos abonnenter, der er fysiske 
eller juridiske personer.

Or. en

Begrundelse

I direktivet nævnes juridiske personers specifikke interesser, uden at forbrugerne tages i 
betragtning. Eftersom hovedsigtet med dette direktiv er at beskytte fysiske personers data og 
økonomiske interesser, bør der tilføjes en henvisning til dem.

Ændringsforslag 12

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, hvilken type trafikdata der skal betragtes som 
personoplysninger.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger i forbin-
delse med, at offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester 
stilles til rådighed via offentlige 
kommunikationsnet i Fællesskabet, 
herunder offentlige kommunikationsnet 
med dataindsamlings- og 
identifikationsudstyr.

Dette direktiv finder anvendelse på 
behandling af personoplysninger i forbin-
delse med, at offentligt tilgængelige 
elektroniske kommunikationstjenester 
stilles til rådighed via offentlige og private 
kommunikationsnet i Fællesskabet, 
herunder offentlige og private 
kommunikationsnet med dataindsamlings-
og identifikationsudstyr.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom der er tendens til, at tjenester i stigende grad bliver en blanding af offentlige og 
private tjenester, er det nødvendigt at udvide direktivets anvendelsesområde. Dette 
ændringsforslag følger Artikel 29-Arbejdsgruppens henstillinger vedtaget den 26. september 
2006 og udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om ændringen af 
dette direktiv.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Der indsættes følgende afsnit:
"1a. Med forbehold af bestemmelserne i 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2006/24/EF 
omfatter disse foranstaltninger:

- de fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, så det sikres, at kun 
autoriserede personer får adgang til 
personoplysningerne, og at lagrede eller 
sendte personoplysninger beskyttes mod 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, 
hændeligt tab eller ændring eller ubeføjet 
eller ulovlig lagring, behandling, adgang 
eller videregivelse;

- de fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at beskytte nettet og 
tjenesterne mod hændelig, ulovlig eller 
ubeføjet brug, indgreb i eller hindring af 
dets funktion eller tilgængelighed, 
herunder bl.a. udsendelse af uønskede 
eller svigagtige elektroniske 
kommunikationsmeddelelser;

- en sikkerhedspolitik for behandling af 
personoplysninger;

- en proces for identifikation og vurdering 
af med rimelighed forudsigelige svage 
punkter i de systemer, som udbyderen af 
den elektroniske kommunikationstjeneste 
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vedligeholder, der skal omfatte 
regelmæssig overvågning af, at der ikke 
forekommer brud på sikkerheden;
- en proces for forebyggende, 
korrigerende og afbødende 
foranstaltninger mod alle svage punkter, 
der er fundet i processen beskrevet i tredje 
led og en proces for forebyggende, 
korrigerende og afbødende 
foranstaltninger mod 
sikkerhedshændelser, der kan føre til et 
brud på sikkerheden;"

Or. en

Begrundelse

De fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at garantere sikkerheden skal 
præciseres i direktivets tekst for at sikre et højt beskyttelsesniveau i Europa. Endvidere er det 
for at identificere svage punkter i systemerne nødvendigt at foretage regelmæssig 
overvågning og træffe forebyggende, korrigerende og afbødende foranstaltninger.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) Der indsættes følgende afsnit:
"1b. De nationale tilsynsmyndigheder har 
beføjelse til at kontrollere 
foranstaltningerne truffet af udbydere af 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester og af 
informationssamfundstjenester og udstede 
henstillinger om bedste praksis og 
resultatindikatorer om det 
sikkerhedsniveau, som disse 
foranstaltninger bør føre til."

Or. en
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Begrundelse

De nationale tilsynsmyndigheder bør overvåge de trufne foranstaltninger og sprede bedste 
praksis og resultater blandt offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Sker der et alvorligt brud på 
sikkerheden, der fører til hændelig eller 
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, 
ubeføjet videregivelse af eller adgang til 
persondata, der sendes, lagres eller på 
anden måde behandles i forbindelse med 
udbuddet af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester i Fællesskabet, 
som sandsynligvis vil skade brugerne, skal 
udbyderen af offentligt tilgængelige 
kommunikationstjenester og enhver anden 
virksomhed, der udbyder tjenester til 
forbrugerne via internettet og er den 
registeransvarlige, og udbyderen af 
informationssamfundstjenester uden 
unødig forsinkelse underrette den nationale 
tilsynsmyndighed om bruddet. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal mindst indeholde en 
beskrivelse af bruddets karakter og 
anbefalinger af, hvordan dets mulige 
negative virkninger kan afbødes. 
Underretningen til den nationale 
tilsynsmyndighed skal derudover beskrive 
følgerne af bruddet, og hvilke 
modforholdsregler udbyderen har truffet.

Or. en

Begrundelse

Langt størstedelen af alle brud på sikkerheden er meget små og indebærer ikke nogen videre 
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sikkerhedsrisiko. Men de er også hyppige. Derfor skal underretninger om brud på 
sikkerheden ikke kun finde sted, når der afsløres alvorlige brud, f.eks. tyveri af 
informationssamfundstjenesteudbyderens kundeliste med kundernes IP-adresser og 
identifikationer. Alligevel skal den nationale tilsynsmyndighed underrettes, så den kan 
vurdere, hvor alvorligt bruddet på sikkerheden er. Sondringen mellem udbydere af 
elektroniske tjenester og registeransvarlige er afgørende, da der er tilfælde, hvor udbydere af 
elektroniske tjenester optræder som simple formidlere af data, og de kan muligvis ikke afgøre, 
om personoplysninger er bragt i fare.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den nationale tilsynsmyndighed 
vurderer bruddet på sikkerheden og 
fastslår dets alvor. Hvis bruddet skønnes 
alvorligt, kræver den nationale 
tilsynsmyndighed, at udbyderen af den 
offentligt tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjeneste og udbyderen af 
informationssamfundstjenester uden 
unødig forsinkelse underretter de 
abonnenter, der er direkte berørt af 
bruddet. Underretningen skal indeholde 
de oplysninger, der er anført i stk. 3.
Underretningen om et alvorligt brud kan 
udsættes i tilfælde, hvor den kan være til 
skade for en strafferetlig efterforskning af 
det alvorlige brud.

Or. en

Begrundelse

Den nationale tilsynsmyndighed skal vurdere alvoren af bruddet på sikkerheden. Desuden kan 
der forekomme situationer, hvor det er berettiget at udsætte underretningen.
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Alvoren af et brud, der kræver 
underretning af abonnenterne, fastslås ud 
fra omstændighederne omkring bruddet, 
f.eks. risikoen for de personoplysninger, 
der er berørt af bruddet, den type data, der 
er berørt af bruddet, antallet af berørte 
abonnenter og den umiddelbare eller 
potentielle virkning af bruddet på 
udbydelsen af tjenester.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør betingelserne for, at et brud på sikkerheden skal betragtes som et 
alvorligt brud og dermed meddeles til abonnenten, fastsættes i direktivet.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke er nogen særlig risiko for de personoplysninger, der er berørt af bruddet, skal 
der være mulighed for undtagelse fra kravet om underretning. F.eks. bør spredning af 
krypterede data ikke være omfattet, fordi disse data ikke kan læses af andre end 
tjenesteudbyderen.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 
og 3, kan Kommissionen efter at have hørt 
Den Europæiske Myndighed for 
Markedet for Elektronisk Kommunikation 
(herefter: "markedsmyndig¬heden") og
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet, under hvilke omstændig¬heder 
informations- og underretningskravene i 
denne artikel gælder, samt hvilke former 
og procedurer der skal anvendes. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmel¬ser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

4. For at sikre en ensartet gennemførelse af 
de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 2 
og 3, litra a)-c), skal Kommissionen efter 
at have hørt Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed anbefale tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger om, blandt 
andet, de foranstaltninger, der er 
beskrevet i stk. 1, litra a), og om, under 
hvilke omstændig¬heder informations- og 
underretningskravene i stk. 3, litra a) og 
b), gælder, samt hvilke former og 
procedurer der skal anvendes. 

Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmel¬ser i 
dette direktiv ved at supplere det, vedtages 
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artikel 14a, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 14a, stk. 3.

efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 14a, stk. 2. I særlig hastende 
tilfælde kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 14a, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal have til opgave at anbefale, men ikke vedtage foranstaltninger på dette 
område.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne sikrer, at det enten 
direkte eller indirekte med et hvilket som 
helst lagermedie er forbudt at lagre 
oplysninger eller at opnå adgang til 
oplysninger, der allerede er lagret, i en 
abonnents eller brugers terminaludstyr, 
medmindre abonnenten eller brugeren 
forudgående har givet sit samtykke og får 
klare og fyldestgørende oplysninger, bl.a. 
om formålet med behandlingen i overens-
stemmelse med direktiv 95/46/EF, og får 
ret til at nægte den registeransvarlige 
mulighed for at foretage en sådan 
behandling. Dette er ikke til hinder for 
teknisk lagring eller adgang til oplysninger, 
hvis det alene sker med det formål at 
overføre kommunikation via et elektronisk 
kommunikationsnet eller er absolut 
påkrævet for at levere en informations-
samfundstjeneste, abonnenten eller 
brugeren udtrykkelig ønsker.

Or. en
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Begrundelse

Det er på sin plads at præcisere artiklens hensigt om, at forbud og samtykke også gælder i 
situationer, hvor spionsoftware, trojanere, cookies eller anden software overføres via 
lagermedier som cd-rommer, usb-nøgler osv.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 6, stk. 3, erstattes med 
følgende:

"3. Med henblik på markedsføring af 
elektroniske kommunikationstjenester 
eller levering af tillægstjenester er det 
tilladt udbyderen af en offentligt 
tilgængelig elektronisk 
kommunikationstjeneste at behandle de 
i stk. 1 omtalte oplysninger i det omfang 
og tidsrum, som sådanne tjenester eller 
markedsføringen kræver, hvis den 
abonnent eller bruger, som 
oplysningerne vedrører, forudgående
har givet sit samtykke hertil. Brugeren 
eller abonnenten skal på et hvilket som 
helst tidspunkt have mulighed for at 
trække sit samtykke til behandling af 
trafikdata tilbage."

Or. en

Begrundelse

Overholdelsen af denne forpligtelse sikres bedre ved en præcisering af, at brugeren skal give 
sit samtykke, før der finder nogen behandling sted.
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Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Artikel 9, stk. 1, erstattes med 
følgende:

"1. Hvis lokaliseringsdata, bortset fra 
trafikdata, vedrørende brugere af eller 
abonnenter på de offentlige 
kommunikationsnet eller offentligt 
tilgængelige elektroniske 
kommunikationstjenester, kan 
behandles, må disse data kun behandles, 
når de er gjort anonyme, og når 
brugeren eller abonnenten forudgående
har givet sit samtykke hertil, og da kun i 
det omfang og i det tidsrum, som er 
nødvendigt for levering af en 
tillægstjeneste. Tjenesteudbyderen skal, 
inden brugernes eller abonnenternes 
samtykke indhentes, underrette dem om, 
hvilken type lokaliseringsdata, bortset 
fra trafikdata, der behandles, hvorfor og 
hvor længe de behandles, og om de 
videregives til en tredjemand med 
henblik på levering af tillægstjenesten. 
Brugere eller abonnenter skal have 
mulighed for til enhver tid at trække 
deres samtykke til behandling af 
lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, 
tilbage. Brugere eller abonnenter skal 
have klare og fyldestgørende oplysninger 
om muligheden for på et hvilket som helst 
tidspunkt at trække deres samtykke til 
behandling af trafikdata tilbage."

Or. en
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Begrundelse

Overholdelsen af denne forpligtelse sikres bedre ved en præcisering af, at brugeren skal give 
sit samtykke, før der finder nogen behandling sted. Det sikrer desuden, at brugeren ikke 
afholdes fra at trække sit samtykke tilbage på grund af vanskeligheder med at indhente de 
relevante oplysninger.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 c (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Artikel 13, stk. 1, erstattes med 
følgende:

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

Or. en

Begrundelse

Ud over de nævnte teknikker er tekstmeddelelser (sms) blevet en populær måde at reklamere 
på. Denne mulighed må ikke føre til spamangreb og bør derfor også være betinget af 
forudgående samtykke.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 4 d (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 13 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) Artikel 13, stk. 4, erstattes med 
følgende:
"4. Udsendelse af elektronisk post som 
led i direkte markedsføring, hvorved 
identiteten af den afsender, på hvis 
vegne meddelelsen sendes, tilsløres eller 
holdes skjult, eller i modstrid med artikel 
6 i direktiv 2000/31/EF, eller som 
indeholder links til steder, der har 
skadelig eller svigagtig hensigt, eller uden 
en adresse, som modtageren kan 
henvende sig til for at få standset 
sådanne henvendelser, er under alle 
omstændigheder forbudt."

Or. en

Begrundelse

Ud over bestemmelserne i direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 
(2002/58/EF) fastsættes der i direktivet om elektronisk handel (2000/31/EF) klare regler for 
de oplysninger, som en afsender af elektronisk kommerciel kommunikation skal give.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 5
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uden at indskrænke en eventuel 
administrativ klageadgang, som blandt 
andet kan indføres i medfør af artikel 15a, 
stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at fysiske og 
juridiske personer med en legitim interesse 
i at bekæmpe overtrædelser af nationale 
bestemmelser i medfør af denne artikel, 
herunder en udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester, der vil beskytte 
sine legitime forretningsinteresser eller 
sine kunders interesser, kan indbringe 

6. Uden at indskrænke en eventuel 
administrativ klageadgang, som blandt 
andet kan indføres i medfør af artikel 15a, 
stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at fysiske og 
juridiske personer med en legitim interesse 
i at bekæmpe overtrædelser af nationale 
bestemmelser i medfør af dette direktiv, 
herunder en udbyder af elektroniske 
kommunikationstjenester, der vil beskytte 
sine legitime forretningsinteresser eller 
sine kunders interesser, kan indbringe 
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sådanne overtrædelser for domstolene. sådanne overtrædelser for domstolene.

Or. en

Begrundelse

Den nye artikel 13, stk. 6, giver fysiske og juridiske personer, navnlig hvad angår udbydere af 
elektroniske kommunikationstjenester, civilretlige midler til at bekæmpe overtrædelser af e-
databeskyttelsesdirektivets artikel 13, som omhandler spam. I overensstemmelse med 
udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ser ordføreren ingen logisk 
begrundelse for, at denne nye beføjelse begrænses til overtrædelser af artikel 13, og han 
foreslår derfor, at juridiske personer skal kunne tage retslige skridt ved overtrædelse af 
enhver bestemmelse i e-databeskyttelsesdirektivet.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag inddrager den aktuelle udvikling i medlemsstaternes nationale love, 
hvad angår privatlivets fred i elektronisk kommunikation, og tilpasser direktiv 2002/58/EF til 
de seneste domstolsafgørelser i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 18a

Efter Lissabon
Senest et år efter Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
et nyt forslag om privatlivets fred og 
databeskyttelse i forbindelse med 
elektronisk kommunikation med et nyt 
retsgrundlag, nemlig artikel 16.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende retsgrundlag er EF-traktatens artikel 95. Efter Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse vil der være forudsætninger for et særskilt retsgrundlag om databeskyttelse 
vedrørende e-databeskyttelse og elektronisk kommunikation, som vil give mulighed for et 
bredere anvendelsesområde og dermed mere hensigtsmæssig behandling af spørgsmål 
vedrørende privatlivets fred og datasikkerhed, efterhånden som de elektroniske 
kommunikationsteknologier udvikler sig.
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