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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktivets bakgrund

Kommissionens förslag om ändringar av konsumenträttighetsaspekter av lagstiftningspaketet 
om elektroniska kommunikationer från 2002 är ett av tre lagstiftande reformförslag för att 
ändra det nuvarande regelverket som trädde i kraft 2002. Reformpaketet omfattar ändringar av 
direktivet om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter, ett mindre antal 
ändringar av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation samt en smärre ändring 
av förordningen om konsumentskyddssamarbete.

Det finns två ytterligare relaterade reformförslag som omfattar ändringar i de andra 
tre direktiven om elektronisk kommunikation (auktorisationsdirektivet, direktivet om tillträde 
och ramdirektivet) och förslaget om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för 
elektronisk kommunikation (”myndigheten”). Föredraganden har därför fört ett nära 
samarbete med föredragandena för dessa reformförslag för att kunna garantera en konsekvent 
regleringsstrategi.

En av de viktigaste delarna i ett informationssamhälle för alla är att kunna garantera en hög 
skyddsnivå för konsumenters och användares rättigheter, inklusive rätten till integritets- och 
dataskydd inom elektronisk kommunikation, eftersom det möjliggör en smidig utveckling och 
ett brett utnyttjande av nya innovativa tjänster och tillämpningsområden.

Genom det nuvarande lagstiftande reformförslaget anpassas regelverket genom att vissa av 
rättigheterna för konsumenter och användare stärks (särskilt med tanken att förbättra tillträde 
och främja ett informationssamhälle för alla) och se till att elektronisk kommunikation är 
pålitlig, säker, tillförlitlig och ger ett bra skydd för enskilda personer när det gäller integritet 
och personuppgifter.

Det nuvarande förslaget innehåller följande två mål:

1) Att stärka och förbättra konsumentskyddet och användarnas rättigheter inom sektorn 
för elektronisk kommunikation, genom att bland annat ge konsumenter mer 
information om priser och leveransvillkor och underlätta tillträde till och användning 
av elektronisk kommunikation, inklusive larmtjänster, för användare med 
funktionshinder. När det gäller dessa aspekter har föredraganden arbetat nära 
tillsammans med utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, som har 
status som ansvarigt utskott enligt artikel 47 i parlamentets arbetsordning. 
Föredraganden har därför inte lagt fram ändringsförslag om dessa frågor.

2) Att förbättra skyddet för enskilda personer med avseende på integritet och behandling 
av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, särskilt en ny 
skyldighet att anmäla säkerhetsöverträdelser och förbättrade 
genomförandemekanismer. När det gäller dessa särskilda frågor har utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor utsetts till behörigt 
och ansvarigt utskott enligt artikel 47 i parlamentets arbetsordning. I samförstånd med 
föredraganden i det ansvariga utskottet, dvs. utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd, har föredraganden enbart inriktat sig på de frågor som faller inom 
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behörighetsområdet för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor. Föredraganden vill i detta sammanhang betona det ytterst positiva 
samarbetet mellan utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Föredragandens huvudsakliga ståndpunkt

Föredraganden har lagt fram ett antal ändringsförslag om följande områden i förslagen, med 
den allmänna målsättningen att förenkla, klargöra och förstärka bestämmelserna.

Även om yttrandet från Artikel 29-arbetsgruppen inte kunde beaktas på grund av tidsbrist har 
föredraganden tagit hänsyn till det yttrande som Europeiska datatillsynsmannen har avgett om 
dessa frågor och har tagit med de förslag som det behöriga organet har lagt fram.

Det gäller särskilt följande områden:

– Att inbegripa den senaste utvecklingen i medlemsstaternas dataskyddslagstiftningar 
och domstolsutslag om skydd av personuppgifter.

– Att inbegripa de förslag som framförs i Europeiska datatillsynsmannens yttrande, 
särskilt när det gäller

– inbegripande av privata elektroniska kommunikationsnät,

– möjligheten för juridiska personer att vidta laga åtgärder när det gäller överträdelser av 
bestämmelserna i direktivet om integritetsskydd.

– Att lägga till att klargörande om att trafikuppgifter måste betraktas som 
personuppgifter med hänsyn till artikel 2 i direktiv 95/46/EG,

– Att uttryckligen nämna anmälningar av säkerhetsöverträdelser i kommissionens 
förslag för att förbättra den rättsliga säkerheten när det gäller denna känsliga fråga,

– Att påpeka att den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) är det 
lämpliga organet för att behandla frågor som rör nätsäkerhet,

– Att klargöra att spionprogam, trojaner och annan skadlig programvara även kan 
komma från lagringsmedier som cd-rom, usb-minnen osv.

– Att täcka in den nya teknik som har utvecklats sedan direktiv 2002/58/EG trädde i 
kraft,

– Att förbättra konsumentskyddet genom att det blir obligatoriskt att vissa åtgärder 
kräver förhandsgodkännande av användarna.

Föredraganden lägger fram dessa förslag för behandling av utskottet och är öppen för 
ytterligare förslag för att förstärka dessa nyttiga reformer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Genom detta direktiv samordnas 
medlemsstaternas bestämmelser för att 
säkerställa ett likvärdigt skydd av de 
grundläggande fri- och rättigheterna, 
rätten till konfidentialitet och säkerhet 
i informationstekniksystem och 
i synnerhet rätten till integritet, 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 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Bestämmelserna i detta direktiv bör
precisera och komplettera 
direktiv 95/46/EG och är avsedda att 
skydda berättigade intressen för de 
abonnenter som är fysiska eller juridiska 
personer.
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Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Avregleringen av marknaderna för 
elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster och den snabba tekniska 
utvecklingen har tillsammans sporrat 
konkurrensen och den ekonomiska 
tillväxten vilket resulterat i att många olika 
tjänster för slutanvändare finns tillgängliga 
genom allmänna kommunikationsnät. Det 
finns ett behov av att säkerställa att 
konsumenter och användare får samma 
skydd för integriteten och personlig data, 
oavsett vilken teknik som används för att 
tillhandahålla en viss tjänst.

(27) Avregleringen av marknaderna för 
elektroniska kommunikationsnät och 
tjänster och den snabba tekniska 
utvecklingen har tillsammans sporrat 
konkurrensen och den ekonomiska 
tillväxten vilket resulterat i att många olika 
tjänster för slutanvändare finns tillgängliga 
genom allmänna och privata 
kommunikationsnät.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

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, utan även personuppgifter 
när de berörda uppgifterna, vare sig de 
överförs ensamma eller tillsammans med 
andra uppgifter, rör en enskild person 
som direkt kan identifieras av den 
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dataregisteransvarige.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28b (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Leverantören av en allmänt 
tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst bör vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa säkerheten i sina tjänster. 
Utan att det påverkar bestämmelserna 
i direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2006/24/EG bör dessa åtgärder 
garantera att endast auktoriserad 
personal har åtkomst till personuppgifter 
och att personuppgifter som lagras eller 
överförs samt nät och tjänster är 
skyddade. En säkerhetspolicy för 
behandling av personuppgifter bör
upprättas för att det ska vara möjligt att 
identifiera sårbarheter i systemet. 
Dessutom bör regelbunden övervakning, 
förebyggande och korrigerande åtgärder 
och åtgärder för att mildra negativa 
effekter genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28c (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) De nationella tillsynsmyndigheterna 
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bör övervaka de åtgärder som vidtas och 
sprida bästa praxis och 
resultatindikatorer bland leverantörer av 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29
Direktiv 2002/58/EG

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 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 
den nationella tillsynsmyndigheten 
meddelas omedelbart. Meddelandet bör 
innehålla information om åtgärder som 
tagits av leverantören för att ta itu med
överträdelsen, liksom rekommendationer 
för den berörda användaren. Den 
nationella tillsynsmyndigheten bör
överväga 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
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 35a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Om andra lokaliseringsuppgifter än 
trafikuppgifter kan behandlas får dessa 
uppgifter endast behandlas sedan de har 
avidentifierats och 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 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 38a (nytt)
Direktiv 2002/58/EG

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande bör Europeiska 
kommissionen inför rådet och 
parlamentet lägga fram ett nytt 
lagstiftningsförslag om integritet och 
datasäkerhet i elektronisk kommunikation 
med en ny rättslig grund.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt -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, 
rätten till konfidentialitet och säkerhet 
i informationstekniksystem och 
i synnerhet rätten till integritet, när det 
gäller behandling av personuppgifter 
inom sektorn för elektronisk 
kommunikation, samt för att säkerställa 
fri rörlighet för sådana uppgifter samt för 
utrustning och tjänster avseende 
elektronisk kommunikation inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs den aktuella utvecklingen i medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar om integritet i elektronisk kommunikation och direktiv 2002/58/EG anpassas 
till de senaste domstolsutslagen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Artikel 1.2 ska ersättas med följande:
2. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
precisera och komplettera 
direktiv 95/46/EG för de ändamål som 
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avses i punkt 1. Bestämmelserna är vidare 
avsedda att skydda berättigade intressen 
för de abonnenter som är fysiska eller 
juridiska personer.

Or. en

Motivering

I direktivet nämns juridiska personers särskilda intressen, men ingen hänsyn tas till 
konsumenterna. Med tanke på att målsättningen för detta direktiv är att skydda fysiska 
personers uppgifter och ekonomiska intressen måste en hänvisning till fysiska personer 
läggas till.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Artikel 2.2 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 även 
i denna artikel personuppgifter enligt 
artikel 2 i direktiv 95/46/EG när de 
berörda uppgifterna, vare sig de 
behandlas ensamma eller tillsammans 
med andra uppgifter, rör en enskild 
person som direkt kan identifieras av den 
dataregisteransvarige.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra när trafikuppgifter ska anses vara personuppgifter.
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på behandling 
av personuppgifter i samband med att 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster tillhandahålls 
i allmänna kommunikationsnät inom 
gemenskapen, inbegripet allmänna 
kommunikationsnät som stöder 
datainsamling och 
identifikationsutrustning.

Detta direktiv ska tillämpas på behandling 
av personuppgifter i samband med att 
allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster tillhandahålls 
i allmänna och privata kommunikationsnät 
inom gemenskapen, inbegripet allmänna 
och privata kommunikationsnät som stöder 
datainsamling och 
identifikationsutrustning.

Or. en

Motivering

Eftersom det blir allt vanligare att tjänsterna utgörs av en blandning av allmänna och privata 
tjänster är det nödvändigt att bredda direktivets tillämpningsområde. Detta ändringsförslag 
följer Artikel 29-arbetsgruppens rekommendationer som antogs den 26 september 2006 och 
Europeiska datatillsynsmannens yttrande om detta ändringsdirektiv.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande ska införas:
”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 för att garantera att endast 
auktoriserad personal har åtkomst till 
personuppgifter och skydd av 
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personuppgifter som lagrats eller 
överförts mot oavsiktlig eller olaglig 
förstörelse, förlust, ändring eller en inte 
auktoriserad eller olaglig lagring, 
behandling, tillträde eller 
offentliggörande,
– lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda nät och tjänster 
mot oavsiktlig, olaglig eller inte 
auktoriserad användning, störning eller 
hindrande av deras funktion eller 
tillgänglighet, bland annat distribution av 
icke begärda eller bedrägliga elektroniska 
meddelanden,
– en säkerhetspolicy för behandling av 
personuppgifter,
– en process för att identifiera och 
bedöma rimligen förutsebara sårbarheter 
i de system som drivs av leverantören av 
den elektroniska 
kommunikationstjänsten, som ska omfatta 
regelbunden övervakning av 
säkerhetsöverträdelser,
– en process för att vidta förebyggande 
och korrigerande åtgärder och åtgärder 
för att mildra negativa effekter för att 
skydda mot eventuella sårbarheter som 
upptäcks i den process som beskrivs 
i tredje strecksatsen samt en process för 
att vidta förebyggande och korrigerande 
åtgärder och åtgärder för att mildra 
negativa effekter för att skydda mot 
säkerhetsincidenter som kan leda till en 
säkerhetsöverträdelse.”

Or. en

Motivering

Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna garantera säkerheten måste 
klargöras i direktivets text för att garantera en hög säkerhetsnivå inom EU. Dessutom krävs 
att sårbarheter i systemen fastställs, regelbunden övervakning samt vidtagande av 
förebyggande och korrigerande åtgärder och åtgärder för att mildra negativa effekter.
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Följande ska införas:
”1b. De nationella tillsynsmyndigheterna 
ska ha befogenhet att granska de åtgärder 
som vidtas av leverantörer av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster samt 
informationssamhällets tjänster och 
utfärda rekommendationer om bästa 
praxis och resultatindikatorer för den 
säkerhetsnivå som ska nås med dessa 
åtgärder.”

Or. en

Motivering

De nationella tillsynsmyndigheterna bör övervaka de åtgärder som vidtas och sprida bästa 
praxis och resultatindikatorer bland leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 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 

3. Vid en allvarlig 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 som 



PA\721165SV.doc 15/25 PE405.782v02-00

SV

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.

sannolikt kan orsaka skada för 
användarna, ska leverantören av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och företag som 
tillhandahåller tjänster till konsumenter 
på Internet som är den 
dataregisteransvarige och leverantören av 
informationssamhällets tjänster, utan 
onödiga dröjsmål, meddela den berörda 
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

Motivering

De allra flesta säkerhetsöverträdelser är mycket obetydliga och leder inte till några större 
säkerhetsrisker. Sådana smärre överträdelser är emellertid väldigt vanliga. Därför bör 
anmälan endast göras när allvarliga säkerhetsöverträdelser upptäcks, t.ex. stöld av 
Internetleverantörers kundlistor med deras IP-adresser och användaruppgifter. Den 
nationella tillsynsmyndigheten måste emellertid meddelas för att den ska kunna bedöma hur 
allvarlig säkerhetsöverträdelsen är. Åtskillnaden mellan leverantörer av elektroniska tjänster 
och registeransvariga är central, eftersom leverantörer av elektroniska tjänster ibland bara 
agerar som ”kanal” för uppgiftsöverföringen och kanske inte har möjlighet att avgöra om 
personuppgifter har äventyrats.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den nationella tillsynsmyndigheten 
ska överväga och avgöra hur allvarlig 
överträdelsen är. Om överträdelsen anses 
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vara allvarlig ska den nationella 
tillsynsmyndigheten kräva att 
leverantören av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och 
leverantören av informationssamhällets 
tjänster på lämpligt sätt och utan onödigt 
dröjsmål meddelar de abonnenter som 
direkt berörs av överträdelsen. 
Meddelandet ska innehålla den 
information som anges i punkt 3.
Meddelandet om en allvarlig 
säkerhetsöverträdelse kan skjutas upp 
i fall där meddelandet kan störa en 
brottsutredning om denna allvarliga
säkerhetsöverträdelse.

Or. en

Motivering

Den nationella tillsynsmyndigheten ska bedöma hur allvarlig säkerhetsöverträdelsen är. Det 
är även viktigt att reglera situationer där det kan vara motiverat att skjuta upp meddelandet.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. I bedömningen av om en 
säkerhetsöverträdelse är så allvarlig att 
abonnenterna måste meddelas ska frågan
avgöras enligt omständigheterna kring 
överträdelsen, såsom risken för de 
personuppgifter som berörs av 
överträdelsen, vilken typ av uppgifter som 
berörs, antal berörda abonnenter och den 
omedelbara eller potentiella effekten av 
överträdelsen på tillhandahållandet av 
tjänsten.

Or. en
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Motivering

För tydlighetens skull bör de omständigheter som gör att en säkerhetsöverträdelse anses vara 
allvarlig och därför motiverar ett meddelande till abonnenten fastställas i detta direktiv.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Överträdelsen ska inte anses vara 
allvarlig, och leverantören av allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och leverantören 
av informationssamhällets tjänster ska 
undantas från kravet att meddela 
abonnenterna, om det kan bevisas att det 
inte föreligger någon skälig risk för att de 
personuppgifter som berörs av 
säkerhetsöverträdelsen till följd av att 
lämpliga tekniska skyddsåtgärder har 
vidtagits, bland annat, men inte begränsat 
till, lämplig krypteringsteknik, blir 
oförståeliga i händelse av oavsiktlig eller 
olaglig förlust, ändring, inte auktoriserat 
offentliggörande av eller tillgång till 
personuppgifter som överförts, lagrats 
eller andra lämpliga tekniska 
skyddsåtgärder, som gör att 
personuppgifterna blir tillgängliga 
i händelse av oavsiktlig eller olaglig 
förlust.

Or. en

Motivering

Om det inte föreligger någon skälig risk för att personuppgifter berörs av en 
säkerhetsöverträdelse måste det finnas en möjlighet till att göra undantag från skyldigheten 
att meddela abonnenterna. Krypterade uppgifter som kommer ut ska till exempel inte omfattas 
– dessa uppgifter kan ju inte läsas av någon annan än tjänsteleverantören.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 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 ska
kommissionen, efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen och Enisa, 
rekommendera tekniska 
genomförandeåtgärder om bland annat de 
åtgärder som beskrivs i punkt 1a och
omständigheterna, form och förfaranden 
som kan tillämpas för informations- och 
anmälningskraven som anges i punkt 3a 
och 3b.

Or. en

Motivering

Myndigheten ska ha till uppgift att rekommendera åtgärder, men ska inte vidta åtgärder i 
detta avseende.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 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 

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, antingen direkt eller 
indirekt genom något slags 
lagringsmedium, är förbjuden om inte 
abonnenten eller användaren i fråga har 
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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.

gett sitt 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 nödvändigt för att leverera en av 
informationssamhällets tjänster som 
användaren eller abonnenten uttryckligen 
har begärt.

Or. en

Motivering

Det förefaller lämpligt att klargöra avsikten med denna artikel, dvs. att förbud och
förhandsgodkännande även gäller för situationer där spionprogram, kakor, trojaner eller 
annan programvara förmedlas via lagringsmedier som cd-rom, usb-minnen osv.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:
”3. I syfte att saluföra elektroniska 
kommunikationstjänster eller i syfte att 
tillhandahålla mervärdestjänster får en 
leverantör av en allmänt tillgänglig 
elektronisk kommunikationstjänst 
behandla de uppgifter som avses i punkt 1 
i den utsträckning och under den 
tidsperiod som är nödvändig för sådana 
tjänster eller sådan marknadsföring, om 
den abonnent eller användare som 
uppgifterna gäller har gett sitt 
förhandsgodkännande till detta. 
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Användare eller abonnenter ska ha 
möjlighet att när som helst dra tillbaka sitt 
samtycke till behandling av 
trafikuppgifter.”

Or. en

Motivering

Att klargöra att användaren ska ge sitt samtycke innan behandling av personuppgifter sker 
garanterar att denna skyldighet uppfylls bättre.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4b (ny)
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 och om 
användarna eller abonnenterna har gett 
sitt förhandsgodkännande, 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
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lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter.
Användare eller abonnenter ska ges tydlig 
och omfattande information om 
möjligheten att när som helst dra tillbaka 
sitt samtycke till behandling av 
trafikuppgifter.”

Or. en

Motivering

Att klargöra att användaren ska ge sitt samtycke innan behandling av personuppgifter sker 
garanterar att denna skyldighet uppfylls bättre. Dessutom garanterar detta att användaren 
inte låter bli att dra tillbaka sitt samtycke på grund av att han eller hon har svårt att finna 
relevant information.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4c (ny)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Artikel 13.1 ska ersättas med följande:
”1. Användningen av automatiska 
uppringningssystem utan mänsklig 
medverkan (automatisk 
uppringningsutrustning), 
telefaxapparater (fax), textmeddelanden 
(sms) eller elektronisk post för direkt 
marknadsföring får bara tillåtas i fråga 
om abonnenter som i förväg har gett sitt 
samtycke.”

Or. en

Motivering

Förutom den teknik som redan nämns har textmeddelanden (sms) blivit ett populärt sätt att 
göra reklam på. Denna möjlighet får inte leda till utskick av skräppost och bör därför också 
vara föremål för förhandsgodkännande.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 4d (ny)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d. Artikel 13.4 ska ersättas med följande:
”4. Under alla omständigheter ska det 
vara förbjudet att skicka elektronisk post 
för direkt marknadsföring om identiteten 
på den avsändare för vars räkning
meddelandet skickas döljs eller 
hemlighålls, eller om detta sker i strid 
med artikel 6 i direktiv 2000/31/EG eller 
om meddelandet innehåller länkar till 
webbplatser med skadligt eller bedrägligt 
uppsåt, eller om det inte finns en giltig 
adress till vilken mottagaren kan skicka 
en begäran om att sådana meddelanden 
upphör.”

Or. en

Motivering

Förutom bestämmelserna i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
(2002/58/EG) fastställs tydliga regler i direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG) om den 
information som måste lämnas av en avsändare av elektronisk marknadsföring.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 5
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska utan att det 
påverkar tillämpningen av några 
administrativa åtgärder, bland annat enligt 
artikel 15a.2, säkerställa att en fysisk eller 
juridisk person som önskar bekämpa 

6. Medlemsstaterna ska utan att det 
påverkar tillämpningen av några 
administrativa åtgärder, bland annat enligt 
artikel 15a.2, säkerställa att en fysisk eller 
juridisk person som önskar bekämpa 
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överträdelser av nationella bestämmelser, 
antagna i enlighet med denna artikel, 
inklusive en leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster som skyddar sina 
legitima affärsintressen eller sina kunders 
intressen, får vidta rättsliga åtgärder och 
föra saken till domstol.

överträdelser av nationella bestämmelser, 
antagna i enlighet med detta direktiv, 
inklusive en leverantör av elektroniska 
kommunikationstjänster som skyddar sina 
legitima affärsintressen eller sina kunders 
intressen, får vidta rättsliga åtgärder och 
föra saken till domstol.

Or. en

Motivering

Genom den nya artikel 13.6 införs en möjlighet till civilrättslig prövning för enskilda och 
juridiska personer och särskilt för leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster som 
vill anmäla överträdelser av artikel 13 i direktivet om integritet, som handlar om skräppost. I 
linje med Europeiska datatillsynsmannens yttrande anser inte föredraganden att det är logiskt 
att denna nya möjlighet endast ska begränsas till överträdelser av artikel 13, och föreslår 
därför att juridiska personer ska kunna vidta rättsliga åtgärder med anledning av 
överträdelser av alla bestämmelser i direktivet om integritet.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 6a (ny)
Direktiv 2002/58/EG
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. 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 
artiklarna 5.1, 5.2, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 
och 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 enligt 
artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. 
Medlemsstaterna får för detta ändamål 
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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

Genom detta ändringsförslag införs den aktuella utvecklingen i medlemsstaternas nationella 
lagstiftningar om integritet i elektronisk kommunikation, och direktiv 2002/58/EG anpassas 
till de senaste domstolsutslagen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Följande artikel ska införas:
Artikel 18a

Efter Lissabonfördraget
Senast ett år efter Lissabonfördragets 
ikraftträdande ska kommissionen lägga 
fram ett nytt förslag om integritet och 
datasäkerhet i elektronisk kommunikation 
med en ny rättslig grund, nämligen 
artikel 16.

Or. en

Motivering

Den nuvarande rättsliga grunden är artikel 95 i EG-fördraget. När Lissabonfördraget börjar 
gälla kommer det att finnas underlag för en separat rättslig grund för dataskydd när det 
gäller integritet och elektronisk kommunikation som ger en bredare räckvidd och därmed en 
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lämpligare behandling av integritets- och datasäkerhetsfrågor allteftersom den elektroniska 
kommunikationstekniken utvecklas.
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