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Ændringsforslag  43 

Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Forslag til forordning 

Titel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS FORORDNING 

EUROPA-PARLAMENTETS 

OG RÅDETS DIREKTIV 

om respekt for privatliv og beskyttelse af 

personoplysninger i forbindelse med 

elektronisk kommunikation og om 

ophævelse af direktiv 2002/58/EF 

(forordning om databeskyttelse inden for 

elektronisk kommunikation) 

om respekt for privatliv og beskyttelse af 

personoplysninger i forbindelse med 

elektronisk kommunikation og om 

ophævelse af direktiv 2002/58/EF 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   44 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning  

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin kommunikation. Respekt 

for ens private kommunikation er en 

væsentlig del af denne rettighed. 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation sikrer, at udvekslingen af 

oplysninger mellem parter og det eksterne 

element af denne type kommunikation, 

herunder hvornår oplysningerne er sendt, 

hvorfra, og til hvem, ikke åbenbares for 

andre end de parter, der er involveret i 

kommunikationen. Fortrolighedsprincippet 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin fortrolige kommunikation. 

Respekt for ens private og fortrolige 

kommunikation er en væsentlig del af 

denne rettighed. Fortroligheden af 

elektronisk kommunikation sikrer, at 

udvekslingen af oplysninger mellem parter 

og det eksterne element af denne type 

kommunikation, herunder hvornår 

oplysningerne er sendt, hvorfra, og til 

hvem, ikke åbenbares for andre end de 

parter, der er involveret i 
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bør omfatte alle nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, e-mail, 

internettelefonopkald og private beskeder 

sendt gennem sociale medier. 

kommunikationen. Fortrolighedsprincippet 

bør omfatte alle nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, e-mail, 

internettelefonopkald og private beskeder 

sendt gennem sociale medier. En effektiv 

beskyttelse af 

kommunikationshemmeligheden er 

afgørende for udøvelsen af ytrings- og 

informationsfriheden og andre beslægtede 

rettigheder i henhold til Konventionen til 

beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder.  

Or. ro 

 

Ændringsforslag  45 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin kommunikation. Respekt 

for ens private kommunikation er en 

væsentlig del af denne rettighed. 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation sikrer, at udvekslingen af 

oplysninger mellem parter og det eksterne 

element af denne type kommunikation, 

herunder hvornår oplysningerne er sendt, 

hvorfra, og til hvem, ikke åbenbares for 

andre end de parter, der er involveret i 

kommunikationen. Fortrolighedsprincippet 

bør omfatte alle nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, e-mail, 

internettelefonopkald og private beskeder 

sendt gennem sociale medier. 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin kommunikation. Respekt 

for ens private kommunikation er en 

væsentlig del af denne rettighed. 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation sikrer, at udvekslingen af 

oplysninger mellem parter og det eksterne 

element af denne type kommunikation, 

herunder hvornår oplysningerne er sendt, 

hvorfra og til hvem, ikke åbenbares for 

andre end de parter, der er involveret i 

kommunikationen. Fortrolighedsprincippet 

bør omfatte alle nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, in-platform-

meddelelser mellem brugere på et socialt 

netværk, e-mail, internettelefonopkald og 

private beskeder sendt gennem sociale 
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medier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin kommunikation. Respekt 

for ens private kommunikation er en 

væsentlig del af denne rettighed. 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation sikrer, at udvekslingen af 

oplysninger mellem parter og det eksterne 

element af denne type kommunikation, 

herunder hvornår oplysningerne er sendt, 

hvorfra, og til hvem, ikke åbenbares for 

andre end de parter, der er involveret i 

kommunikationen. Fortrolighedsprincippet 

bør omfatte alle nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, e-mail, 

internettelefonopkald og private beskeder 

sendt gennem sociale medier. 

(1) I artikel 7 af Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret") beskyttes enhvers 

ret til respekt for sit privatliv og familieliv, 

sit hjem og sin kommunikation. Respekt 

for ens private kommunikation er en 

væsentlig del af denne rettighed. 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation sikrer, at udvekslingen af 

oplysninger mellem parter og det eksterne 

element af denne type kommunikation, 

herunder information om hvornår 

oplysningerne er sendt, hvorfra og til 

hvem, ikke åbenbares for andre end 

parterne i kommunikationen. 

Fortrolighedsprincippet bør omfatte alle 

nuværende og fremtidige 

kommunikationsmidler, herunder 

telefonopkald, internetadgang, instant 

messaging-applikationer, e-mail, 

internettelefonopkald og private beskeder 

sendt gennem sociale medier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Indholdet af elektronisk 

kommunikation kan åbenbare yderst 

følsomme oplysninger om de fysiske 

personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

synspunkter, som hvis de åbenbares, vil 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Ydermere kan metadata afledt fra 

elektronisk kommunikation også 

videregive meget følsomme og personlige 

oplysninger. Disse metadata omfatter, 

hvilke numre der er ringet til, hvilke 

websteder der er besøgt, geografisk 

placering, tidspunkt, dato og varighed af et 

foretaget opkald osv., og gør det muligt at 

drage nøjagtige konklusioner vedrørende 

privatlivet for de personer, der har været 

involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres sociale 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

(2) Indholdet af elektronisk 

kommunikation kan åbenbare yderst 

følsomme oplysninger om de fysiske 

personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

synspunkter, som, hvis de åbenbares, vil 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Ydermere kan metadata afledt fra 

elektronisk kommunikation også 

videregive meget følsomme og personlige 

oplysninger. Disse metadata omfatter, 

hvilke numre der er ringet til, hvilke 

websteder, der er besøgt, geografisk 

placering, tidspunkt, dato og varighed af et 

foretaget opkald osv. og gør det muligt at 

drage nøjagtige konklusioner vedrørende 

privatlivet for de personer, der har været 

involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres sociale 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

Beskyttelse af 

kommunikationshemmeligheden er også 

en afgørende forudsætning for respekten 

for andre beslægtede grundlæggende 

rettigheder og friheder såsom beskyttelse 

af retten til at tænke frit, til samvittigheds- 

og religionsfrihed, forsamlings-, ytrings- 

og informationsfrihed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Indholdet af elektronisk (2) Indholdet af elektronisk 
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kommunikation kan åbenbare yderst 

følsomme oplysninger om de fysiske 

personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

synspunkter, som hvis de åbenbares, vil 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Ydermere kan metadata afledt fra 

elektronisk kommunikation også 

videregive meget følsomme og personlige 

oplysninger. Disse metadata omfatter, 

hvilke numre der er ringet til, hvilke 

websteder der er besøgt, geografisk 

placering, tidspunkt, dato og varighed af et 

foretaget opkald osv., og gør det muligt at 

drage nøjagtige konklusioner vedrørende 

privatlivet for de personer, der har været 

involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres social 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

kommunikation kan åbenbare yderst 

følsomme oplysninger om de fysiske 

personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

synspunkter, som hvis de åbenbares, vil 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Ydermere kan metadata afledt fra 

elektronisk kommunikation også 

videregive meget følsomme og personlige 

oplysninger. Disse metadata omfatter, 

hvilke numre der er ringet til, hvilke 

websteder der er besøgt, geografisk 

placering, tidspunkt, dato og varighed af et 

foretaget opkald osv., og gør det muligt at 

drage nøjagtige konklusioner vedrørende 

privatlivet for de personer, der har været 

involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres sociale 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

Beskyttelse af 

kommunikationshemmeligheden er også 

en af de vigtige forudsætninger for 

overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder og friheder såvel som for 

samvittigheds-, religions- og ytringsfrihed. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  49 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Indholdet af elektronisk 

kommunikation kan åbenbare yderst 

følsomme oplysninger om de fysiske 

personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

(2) Elektronisk kommunikation kan 

åbenbare yderst følsomme oplysninger om 

de fysiske personer, der er involveret i 

kommunikationen, fra personlige 

oplevelser og følelser til sygdomstilstande, 

seksuel orientering og politiske 

synspunkter, som, hvis de åbenbares, vil 
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synspunkter, som hvis de åbenbares, vil 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Ydermere kan metadata afledt fra 

elektronisk kommunikation også 

videregive meget følsomme og personlige 

oplysninger. Disse metadata omfatter, 

hvilke numre der er ringet til, hvilke 

websteder der er besøgt, geografisk 

placering, tidspunkt, dato og varighed af et 

foretaget opkald osv., og gør det muligt at 

drage nøjagtige konklusioner vedrørende 

privatlivet for de personer, der har været 

involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres social 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

kunne medføre personlig og social skade, 

økonomiske tab eller forlegenhed. 

Metadata afledt fra elektronisk 

kommunikation kan også videregive meget 

følsomme og personlige oplysninger. Disse 

metadata omfatter, hvilke numre der er 

ringet til, hvilke websteder der er besøgt, 

geografisk placering, tidspunkt, dato og 

varighed af et foretaget opkald osv. og gør 

det muligt at drage nøjagtige konklusioner 

vedrørende privatlivet for de personer, der 

har været involveret i den elektroniske 

kommunikation, som f.eks. deres sociale 

forhold, deres vaner og hverdagsaktiviteter, 

deres interesser, deres smag osv. 

Beskyttelse af fortrolighed i 

kommunikation er også en afgørende 

forudsætning for respekten for andre 

beslægtede grundlæggende rettigheder og 

friheder såsom beskyttelse af retten til at 

tænke frit, til samvittigheds- og 

religionsfrihed, samt ytrings- og 

informationsfrihed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Elektroniske kommunikationsdata 

kan også videregive oplysninger om 

juridiske personer, som f.eks. 

forretningshemmeligheder eller andre 

følsomme oplysninger, som har økonomisk 

værdi. Derfor bør bestemmelserne i denne 

forordning finde anvendelse på både 

fysiske og juridiske personer. Endvidere 

bør denne forordning sikre, at 

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/67921 også 

finder anvendelse for slutbrugere, som er 

juridiske personer. De omfatter bl.a. 

(3) Elektroniske kommunikationsdata 

kan også videregive oplysninger om 

juridiske personer, som f.eks. 

forretningshemmeligheder eller andre 

følsomme oplysninger, som har økonomisk 

værdi. EU-Domstolens20a og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstols 

retspraksis20b bekræfter, at juridiske 

personers aktiviteter af erhvervsmæssig 

karakter ikke kan udelukkes fra 

beskyttelsen af de rettigheder, der er sikret 

ved chartrets artikel 7 og 

menneskerettighedskonventionens artikel 
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definitionen af samtykke i forordning (EU) 

2016/679. Når der henvises til samtykke 

fra en slutbruger, herunder juridiske 

personer, bør denne definition finde 

anvendelse. Ydermere bør juridiske 

personer have samme rettigheder som 

slutbrugere, der er fysiske personer, for så 

vidt angår tilsynsmyndighederne, som i 

henhold til denne forordning bør også være 

ansvarlige for overvågningen af 

forordningens anvendelse på juridiske 

personer. 

8. Derfor finder bestemmelserne i denne 

forordning anvendelse på både fysiske og 

juridiske personer. Endvidere bør denne 

forordning sikre, at bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/67921 også finder anvendelse 

for slutbrugere, som er juridiske personer. 

De omfatter bl.a. definitionen af samtykke 

i forordning (EU) 2016/679. Når der 

henvises til samtykke fra en slutbruger, 

herunder juridiske personer, bør denne 

definition finde anvendelse. Ydermere bør 

juridiske personer have samme rettigheder 

som slutbrugere, der er fysiske personer, 

for så vidt angår tilsynsmyndighederne, 

som i henhold til denne forordning bør 

også være ansvarlige for overvågningen af 

forordningens anvendelse på juridiske 

personer. 

__________________ __________________ 

  20a Se sag C-450/06, Varec SA, ECLI: 

EU:C:2008:91, præmis 48. 

 20b Se bl.a. Menneskerettighedsdomstolens 

domme Niemietz mod Tyskland, dom af 

16. december 1992, serie A nr. 251-B, § 

29; Société Colas Est m.fl. mod Frankrig, 

nr. 37971/97, § 41; ECHR 2002-III; Peck 

mod Det Forenede Kongerige, nr. 

44647/98, § 57, ECHR 2003-I; såvel som 

Vinci Construction og GTM Génie Civil et 

Services mod Frankrig, nr. 63629/10 og 

60567/10, § 63 af 2. april 2015. 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1-88). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1-88). 

Or. ro 
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Ændringsforslag  51 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Elektroniske kommunikationsdata 

kan også videregive oplysninger om 

juridiske personer, som f.eks. 

forretningshemmeligheder eller andre 

følsomme oplysninger, som har økonomisk 

værdi. Derfor bør bestemmelserne i denne 

forordning finde anvendelse på både 

fysiske og juridiske personer. Endvidere 

bør denne forordning sikre, at 

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/67921 også 

finder anvendelse for slutbrugere, som er 

juridiske personer. De omfatter bl.a. 

definitionen af samtykke i forordning (EU) 

2016/679. Når der henvises til samtykke 

fra en slutbruger, herunder juridiske 

personer, bør denne definition finde 

anvendelse. Ydermere bør juridiske 

personer have samme rettigheder som 

slutbrugere, der er fysiske personer, for så 

vidt angår tilsynsmyndighederne, og 

endvidere bør tilsynsmyndighederne i 

henhold til denne forordning også være 

ansvarlige for overvågningen af 

forordningens anvendelse på juridiske 

personer. 

(3) Elektroniske kommunikationsdata 

kan også videregive oplysninger om 

juridiske personer, som f.eks. 

forretningshemmeligheder eller andre 

følsomme oplysninger, som har økonomisk 

værdi. Derfor bør bestemmelserne i denne 

forordning finde anvendelse på både 

fysiske og juridiske personer. Endvidere 

bør denne forordning sikre, at visse 

bestemmelser i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/67921 også 

finder anvendelse for slutbrugere, som er 

juridiske personer. De omfatter bl.a. 

definitionen af samtykke i forordning (EU) 

2016/679. Når der henvises til samtykke 

fra en slutbruger, herunder juridiske 

personer, bør denne definition finde 

anvendelse. Ydermere bør juridiske 

personer have samme rettigheder som 

slutbrugere, der er fysiske personer, for så 

vidt angår tilsynsmyndighederne, og 

endvidere bør tilsynsmyndighederne i 

henhold til denne forordning også være 

ansvarlige for overvågningen af 

forordningens anvendelse på juridiske 

personer. 

__________________ __________________ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1-88). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1-88). 

Or. en 
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Ændringsforslag  52 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og komplementerer de generelle 

regler om beskyttelse af personoplysninger, 

som er fastsat i forordning (EU) 2016/679, 

for så vidt angår elektroniske 

kommunikationsdata, der kan betegnes 

som personoplysninger. Denne forordning 

sænker derfor ikke beskyttelsesniveauet 

for fysiske personer i henhold til 

forordning (EU) 2016/679. Behandling af 

elektroniske kommunikationsdata foretaget 

af leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør kun være 

tilladt i overensstemmelse med denne 

forordning. 

(5) Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og komplementerer de generelle 

regler om beskyttelse af personoplysninger, 

som er fastsat i forordning (EU) 2016/679, 

for så vidt angår elektroniske 

kommunikationsdata, der kan betegnes 

som personoplysninger. Denne forordning 

kan derfor ikke sænke 

beskyttelsesniveauet for fysiske personer i 

henhold til forordning (EU) 2016/679. 

Behandling af elektroniske 

kommunikationsdata foretaget af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør kun være 

tilladt i overensstemmelse med og af 

retlige grunde, der specifikt er medtaget i 
denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og komplementerer de generelle 

regler om beskyttelse af personoplysninger, 

som er fastsat i forordning (EU) 2016/679, 

for så vidt angår elektroniske 

kommunikationsdata, der kan betegnes 

som personoplysninger. Denne forordning 

sænker derfor ikke beskyttelsesniveauet for 

fysiske personer i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. Behandling af elektroniske 

kommunikationsdata foretaget af 

(5) Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og komplementerer de generelle 

regler om beskyttelse af personoplysninger, 

som er fastsat i forordning (EU) 2016/679, 

for så vidt angår elektroniske 

kommunikationsdata, der kan betegnes 

som personoplysninger. Denne forordning 

sænker derfor ikke beskyttelsesniveauet for 

fysiske personer i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. Behandling af elektroniske 

kommunikationsdata bør kun være tilladt i 
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leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør kun være 

tilladt i overensstemmelse med denne 

forordning. 

overensstemmelse med og af retlige 

grunde, der specifikt er medtaget i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Selv om principperne og de 

vigtigste bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF22 fortsat er fornuftige, har 

direktivet ikke helt fulgt med den 

teknologiske og markedsmæssige 

udvikling, hvilket fører til en 

usammenhængende eller utilstrækkelig 

beskyttelse af privatlivets fred og 

fortrolighed i forbindelse med elektronisk 

kommunikation. Denne udvikling omfatter 

indtræden på markedet af elektroniske 

kommunikationstjenester, som set fra et 

forbrugerperspektiv kan erstatte 

traditionelle tjenester, men som ikke skal 

overholde de samme regler. En anden 

udvikling vedrører nye teknikker, som gør 

det muligt at overvåge slutbrugernes 

onlineadfærd, hvilket ikke er omfattet af 

direktiv 2002/58/EF. Direktiv 2002/58/EF 

bør derfor ophæves og erstattes af 

nærværende forordning. 

(6) Selv om principperne og de 

vigtigste bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF22 fortsat er fornuftige, har 

direktivet ikke helt fulgt med den 

teknologiske og markedsmæssige 

udvikling, hvilket fører til en 

usammenhængende eller utilstrækkelig 

effektiv beskyttelse af privatlivets fred og 

fortrolighed i forbindelse med elektronisk 

kommunikation igennem de nye tjenester. 

Denne udvikling omfatter indtræden på 

markedet af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder de nye 

internettjenester, der muliggør 

interpersonel kommunikation, som f.eks. 

internettelefoni, instant messaging og 

webbaserede e-mailtjenester, som set fra et 

forbrugerperspektiv kan erstatte 

traditionelle tjenester, men som ikke skal 

overholde de samme regler. En anden 

udvikling vedrører nye teknikker, som gør 

det muligt at overvåge slutbrugernes 

onlineadfærd, hvilket ikke er omfattet af 

direktiv 2002/58/EF. Direktiv 2002/58/EF 

bør derfor ophæves og erstattes af 

nærværende forordning. 

__________________ __________________ 

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 

af personoplysninger og beskyttelse af 

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 

af personoplysninger og beskyttelse af 
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privatlivets fred i den elektroniske 

kommunikationssektor (direktivet om 

databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

s. 37). 

privatlivets fred i den elektroniske 

kommunikationssektor (direktivet om 

databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 

s. 37). 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  55 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Selv om principperne og de 

vigtigste bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF22 fortsat er fornuftige, har 

direktivet ikke helt fulgt med den 

teknologiske og markedsmæssige 

udvikling, hvilket fører til en 

usammenhængende eller utilstrækkelig 

beskyttelse af privatlivets fred og 

fortrolighed i forbindelse med elektronisk 

kommunikation. Denne udvikling omfatter 

indtræden på markedet af elektroniske 

kommunikationstjenester, som set fra et 

forbrugerperspektiv kan erstatte 

traditionelle tjenester, men som ikke skal 

overholde de samme regler. En anden 

udvikling vedrører nye teknikker, som gør 

det muligt at overvåge slutbrugernes 

onlineadfærd, hvilket ikke er omfattet af 

direktiv 2002/58/EF. Direktiv 2002/58/EF 

bør derfor ophæves og erstattes af 

nærværende forordning. 

(Vedrører ikke den danske tekst - but only 

because ”effective” is not in the DA 

original text, which it shold have been) 

__________________  

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 

af personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred i den elektroniske 

kommunikationssektor (direktivet om 

databeskyttelse inden for elektronisk 

kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
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s. 37). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre 

effektiv anvendelse og fortolkning af disse 

regler. Derfor bør den skønsmargin, som 

medlemsstaterne har i den forbindelse, 

tage hensyn til balancen mellem 

beskyttelse af privatlivets fred og 

personoplysninger og elektroniske 

kommunikationsdatas fri bevægelighed. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre 

effektiv anvendelse og fortolkning af disse 

udgår 
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regler. Derfor bør den skønsmargin, som 

medlemsstaterne har i den forbindelse, 

tage hensyn til balancen mellem 

beskyttelse af privatlivets fred og 

personoplysninger og elektroniske 

kommunikationsdatas fri bevægelighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre effektiv 

anvendelse og fortolkning af disse regler. 

Derfor bør den skønsmargin, som 

medlemsstaterne har i den forbindelse, tage 

hensyn til balancen mellem beskyttelse af 

privatlivets fred og personoplysninger og 

elektroniske kommunikationsdatas fri 

bevægelighed. 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre effektiv 

anvendelse og fortolkning af disse regler. 

Ydermere bør det stå medlemsstaterne frit 

at bevare eller etablere nationale rammer 

for dataopbevaring, der bl.a. indeholder 

bestemmelser om målrettet 

dataopbevaring, for så vidt som disse 

rammer – under hensyntagen til 

Domstolens praksis vedrørende 

fortolkningen af E-

databeskyttelsesdirektivet og Chartret om 

Grundlæggende Rettigheder – er i 

overensstemmelse med EU-retten1a. 

Derfor bør den skønsmargin, som 

medlemsstaterne har i den forbindelse, tage 

hensyn til balancen mellem beskyttelse af 

privatlivets fred og personoplysninger og 

elektroniske kommunikationsdatas fri 

bevægelighed. 

 __________________ 

 1a Se forenede sager C-293/12 og C-

594/12 Digital Rights Ireland og 

Seitlinger m.fl., ECLI:EU:C:2014:238; 
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Forenede sager C-203/15 og C-698/15, 

Tele2 Sverige AB og Secretary of State for 

the Home Department, 

ECLI:EU:C:2016:970. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  59 

Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre effektiv 

anvendelse og fortolkning af disse regler. 

Derfor bør den skønsmargin, som 

medlemsstaterne har i den forbindelse, 

tage hensyn til balancen mellem 

beskyttelse af privatlivets fred og 

personoplysninger og elektroniske 

kommunikationsdatas fri bevægelighed. 

(7) Det bør være tilladt for 

medlemsstaterne inden for rammerne af 

nærværende forordning at bevare eller 

indføre nationale bestemmelser, som 

yderligere præciserer og tydeliggør 

anvendelsen af reglerne i nærværende 

forordning med henblik på at sikre effektiv 

anvendelse og fortolkning af disse regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Nærværende forordning bør finde 

anvendelse på leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester, på leverandører 

af offentligt tilgængelige fortegnelser og på 

leverandører af software, som muliggør 

(8) Nærværende forordning fastsætter 

bestemmelser, der finder anvendelse på 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester, på leverandører 

af offentligt tilgængelige fortegnelser og på 
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elektronisk kommunikation, herunder 

søgning og fremvisning af oplysninger på 

internettet. Denne forordning bør også 

finde anvendelse på fysiske og juridiske 

personer, der anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

kommercielle direkte 

markedsføringsmeddelelser eller til at 

indsamle oplysninger om eller lagret på 

slutbrugerens terminaludstyr. 

leverandører af software, som muliggør 

elektronisk kommunikation, herunder 

søgning og fremvisning af oplysninger på 

internettet. Denne forordning bør også 

finde anvendelse på fysiske og juridiske 

personer, der anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

kommercielle direkte 

markedsføringsmeddelelser eller til at 

indsamle oplysninger om eller lagret på 

slutbrugerens terminaludstyr. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Denne forordning tillader 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata og oplysninger, der 

er overført til, opbevaret i, hentet fra eller 

på anden måde behandlet i forbindelse 

med terminaludstyr i det omfang, det er 

strengt nødvendigt og forholdsmæssigt for 

at sikre net- og informationssikkerhed, 

dvs. et nets eller et informationssystems 

evne til på et givet sikkerhedsniveau at 

modstå hændelige tildragelser eller 

ulovlige eller skadelige handlinger, som 

er til fare for tilgængeligheden, 

autenticiteten, integriteten og 

fortroligheden af lagrede og videresendte 

elektroniske kommunikationsdata, og 

sikkerheden ved hermed forbundne 

tjenester udbudt af eller tilgængelige via 

disse net og systemer. En sådan 

behandling er tilladt for udbydere 

elektroniske kommunikationsnet og -

tjenesteydelser, for brugere samt for 

relevante tredjeparter såsom offentlige 

myndigheder, IT-beredskabsenheder 

(CERT'er), enheder, der håndterer IT-
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sikkerhedshændelser (CSIRT'er) og 

udbydere af sikkerhedsteknologier og -

tjenesteydelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Denne forordning bør finde 

anvendelse på elektroniske 

kommunikationsdata, der behandles i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester i 

Unionen, uanset om behandlingen finder 

sted i Unionen eller ej. For ikke at snyde 

slutbrugerne i Unionen for effektiv 

beskyttelse, bør forordningen også finde 

anvendelse på elektroniske 

kommunikationsdata, der behandles i 

forbindelse med levering af elektroniske 

kommunikationstjenester uden for Unionen 

til slutbrugere i Unionen. 

(9) Denne forordning bør finde 

anvendelse på elektroniske 

kommunikationsdata, der behandles i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester i 

Unionen, uanset om behandlingen finder 

sted i Unionen eller ej. For ikke at snyde 

slutbrugerne i Unionen for effektiv 

beskyttelse, bør forordningen også finde 

anvendelse på elektroniske 

kommunikationsdata, der behandles i 

forbindelse med levering af elektroniske 

kommunikationstjenester uden for Unionen 

til slutbrugere i Unionen. Dette bør være 

tilfældet, uanset om den elektroniske 

kommunikation er forbundet med en 

betaling eller ej. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Tjenester der bruges til at 

kommunikere, og de tekniske metoder til at 

sikre dette, har udviklet sig meget. I stedet 

(11) Tjenester der bruges til at 

kommunikere, og de tekniske metoder til at 

sikre dette, har udviklet sig meget. I stedet 
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for traditionelle taletelefonitjenester, 

tekstbeskeder (sms) og e-mailtjenester 

anvender slutbrugerne i stigende grad 

funktionelt tilsvarende onlinetjenester som 

f.eks. internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-mailtjenester. For at sikre 

en effektiv og ens beskyttelse af 

slutbrugere, når de anvender funktionelt 

tilsvarende tjenester, anvendes den 

definitionen af elektroniske 

kommunikationstjenester, som er fastsat i 

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om en europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation24] i denne forordning. 

Denne definition omfatter ikke kun 

internetadgangstjenester og tjenester, som 

helt eller delvis består i overføring af 

signaler, men også interpersonelle 

kommunikationstjenester, som kan være 

nummerbaserede, som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-mailtjenester. Beskyttelse 

af kommunikationshemmeligheden er også 

væsentlig for interpersonelle 

kommunikationstjenester, som understøtter 

andre tjenester, og derfor bør denne type 

tjenester, der også har til formål at 

kommunikere, være omfattet af denne 

forordning. 

for traditionelle taletelefonitjenester, 

tekstbeskeder (sms) og e-mailtjenester 

anvender slutbrugerne i stigende grad 

funktionelt tilsvarende onlinetjenester som 

f.eks. internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-mailtjenester. For at sikre 

en effektiv, fuldstændig og ens beskyttelse 

af slutbrugere, når de anvender funktionelt 

tilsvarende tjenester, anvendes den 

definitionen af elektroniske 

kommunikationstjenester, som er fastsat i 

[Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om en europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation24] i denne forordning. 

Denne definition omfatter ikke kun 

internetadgangstjenester og tjenester, som 

helt eller delvis består i overføring af 

signaler, men også interpersonelle 

kommunikationstjenester, som kan være 

nummerbaserede, som f.eks. 

internettelefoni, beskedtjenester og 

webbaserede e-mailtjenester. Beskyttelse 

af kommunikationshemmeligheden er også 

væsentlig for interpersonelle 

kommunikationstjenester, som understøtter 

andre tjenester, såsom interne beskeder, 

nyhedsstrømme, tidslinjer og tilsvarende 

funktioner på onlinetjenester, hvor der 

udveksles beskeder med andre brugere 

inden for eller uden for den pågældende 

tjeneste (som f.eks. offentligt og privat 

tilgængelige nyhedsstrømme og 

tidslinjer), og derfor bør denne type 

tjenester, der også har til formål at 

kommunikere, være omfattet af denne 

forordning. 

__________________ __________________ 

24 Kommissionens forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om en 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation (omarbejdning) 

(COM/2016/0590 final - 2016/0288 

(COD)). 

24 Kommissionens forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om en 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation (omarbejdning) 

(COM/2016/0590 final - 2016/0288 

(COD)). 

Or. en 
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Ændringsforslag  64 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Definitionen af "slutbruger" bør 

for eksempel omfatte medarbejdere, 

lejere, hotelgæster, familiemedlemmer og 

andre enkeltpersoner, der rent faktisk 

anvender tjenesterne i privat eller 

erhvervsmæssigt øjemed, uden at de 

nødvendigvis har tilmeldt sig tjenesterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Udviklingen af hurtige og effektive 

trådløse teknologier har bidraget til øget 

adgang til offentlig internetadgang gennem 

trådløse net, som kan tilgås af alle i 

offentlige og halvprivate områder, som 

f.eks. "hotspots" forskellige steder i byer, 

stormagasiner, indkøbscentre og på 

hospitaler. I det omfang disse 

kommunikationsnet tilbydes til en 

udefineret gruppe af slutbrugere bør 

fortroligheden af den kommunikation, der 

sendes gennem sådanne net, beskyttes. Det 

forhold, at trådløse elektroniske 

kommunikationstjenester kan understøtte 

andre tjenester, bør ikke være til hinder for, 

at kommunikationsdata beskyttes eller at 

denne forordning finder anvendelse. 

Forordningen bør derfor finde anvendelse 

på elektroniske kommunikationsdata, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester og offentlige 

(13) Udviklingen af hurtige og effektive 

trådløse teknologier har bidraget til øget 

adgang til offentlig internetadgang gennem 

trådløse net, som kan tilgås af alle i 

offentlige og halvprivate områder, som 

f.eks. "hotspots" forskellige steder i byer, 

stormagasiner, indkøbscentre, lufthavne, 

hoteller, hospitaler og andre tilsvarende 

adgangspunkter til internettet. I det 

omfang disse kommunikationsnet tilbydes 

til en udefineret gruppe af slutbrugere, bør 

fortroligheden af den kommunikation, der 

sendes gennem sådanne net, i passende 

grad beskyttes. Det forhold, at trådløse 

elektroniske kommunikationstjenester kan 

understøtte andre tjenester, bør ikke være 

til hinder for, at kommunikationsdata 

beskyttes, eller at denne forordning finder 

anvendelse. Forordningen bør derfor finde 

anvendelse på elektroniske 

kommunikationsdata, der anvender 
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kommunikationsnet. Forordningen bør 

derimod ikke finde anvendelse på lukkede 

grupper af slutbrugere, som f.eks. 

virksomhedsnet, hvor adgangen er 

begrænset til personer, som er tilknyttet 

virksomheden. 

elektroniske kommunikationstjenester og 

offentlige kommunikationsnet. 

Forordningen bør derimod ikke finde 

anvendelse på lukkede grupper af 

slutbrugere, som f.eks. virksomhedsnet, 

hvor adgangen er begrænset til personer, 

som er tilknyttet virksomheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Udviklingen af hurtige og effektive 

trådløse teknologier har bidraget til øget 

adgang til offentlig internetadgang gennem 

trådløse net, som kan tilgås af alle i 

offentlige og halvprivate områder, som 

f.eks. "hotspots" forskellige steder i byer, 

stormagasiner, indkøbscentre og på 

hospitaler. I det omfang disse 

kommunikationsnet tilbydes til en 

udefineret gruppe af slutbrugere bør 

fortroligheden af den kommunikation, der 

sendes gennem sådanne net, beskyttes. Det 

forhold, at trådløse elektroniske 

kommunikationstjenester kan understøtte 

andre tjenester, bør ikke være til hinder for, 

at kommunikationsdata beskyttes eller at 

denne forordning finder anvendelse. 

Forordningen bør derfor finde anvendelse 

på elektroniske kommunikationsdata, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester og offentlige 

kommunikationsnet. Forordningen bør 

derimod ikke finde anvendelse på lukkede 

grupper af slutbrugere, som f.eks. 

virksomhedsnet, hvor adgangen er 

begrænset til personer, som er tilknyttet 

virksomheden. 

(13) Udviklingen af hurtige og effektive 

trådløse teknologier har bidraget til øget 

adgang til offentlig internetadgang gennem 

trådløse net, som kan tilgås af alle i 

offentlige og halvprivate områder, som 

f.eks. "hotspots" forskellige steder i byer, 

stormagasiner, indkøbscentre, lufthavne, 

hoteller, vandrerhjem, hospitaler og andre 

tilsvarende adgangspunkter til internettet. 

I det omfang disse kommunikationsnet 

tilbydes til en udefineret gruppe af 

slutbrugere bør fortroligheden af den 

kommunikation, der sendes gennem 

sådanne net, beskyttes. Det forhold, at 

trådløse elektroniske 

kommunikationstjenester kan understøtte 

andre tjenester, bør ikke være til hinder for, 

at kommunikationsdata beskyttes, eller at 

denne forordning finder anvendelse. 

Forordningen bør derfor finde anvendelse 

på elektroniske kommunikationsdata, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester og offentlige 

kommunikationsnet. Forordningen bør 

derimod ikke finde anvendelse på lukkede 

grupper af slutbrugere, som f.eks. 

virksomhedsnet, hvor adgangen er 

begrænset til personer, som er tilknyttet 
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virksomheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. Uanset om 

signaler eller tilhørende data overføres ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller elektromagnetiske 

midler, herunder satellitnet, kabelnet, 

jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 

pakkekoblede, herunder i internettet) og 

mobilnet, samt elkabelsystemer, bør de 

data, der har at gøre med sådanne signaler, 

betragtes som elektroniske 

kommunikationsmetadata og følgelig være 

omfattet af bestemmelserne i denne 

forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. De bør også 

indeholde lokaliseringsdata, f.eks. den 

faktiske eller udledte placering af 

terminaludstyret, placeringen af

terminaludstyret fra eller til hvilket, der er 

foretaget et telefonopkald eller oprettet en 

internetforbindelse eller det wi-fi-hotspot, 

som en enhed er forbundet med, samt 

data, der er nødvendige for at identificere 

slutbrugernes terminaludstyr. Uanset om 

signaler eller tilhørende data overføres ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller elektromagnetiske 

midler, herunder satellitnet, kabelnet, 

jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 

pakkekoblede, herunder i internettet) og 

mobilnet, samt elkabelsystemer, bør de 

data, der har at gøre med sådanne signaler, 

betragtes som elektroniske 

kommunikationsmetadata og følgelig være 

omfattet af bestemmelserne i denne 
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forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. Uanset om 

signaler eller tilhørende data overføres ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller elektromagnetiske 

midler, herunder satellitnet, kabelnet, 

jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 

pakkekoblede, herunder i internettet) og 

mobilnet, samt elkabelsystemer, bør de 

data, der har at gøre med sådanne signaler, 

betragtes som elektroniske 

kommunikationsmetadata og følgelig være 

omfattet af bestemmelserne i denne 

forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. De bør også 

indeholde lokaliseringsdata, f.eks. den 

faktiske eller udledte placering af 

terminaludstyret, placeringen af

terminaludstyret fra eller til hvilket, der er 

foretaget et telefonopkald eller oprettet en 

internetforbindelse eller det wi-fi-hotspot, 

som en enhed er forbundet med, samt 

data, der er nødvendige for at identificere 

slutbrugernes terminaludstyr. Uanset om 

signaler eller tilhørende data overføres ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller elektromagnetiske 

midler, herunder satellitnet, kabelnet, 

jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 
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på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

pakkekoblede, herunder i internettet) og 

mobilnet, samt elkabelsystemer, bør de 

data, der har at gøre med sådanne signaler, 

betragtes som elektroniske 

kommunikationsmetadata og følgelig være 

omfattet af bestemmelserne i denne 

forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. Uanset om 

signaler eller tilhørende data overføres ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller elektromagnetiske 

midler, herunder satellitnet, kabelnet, 

jordbaserede fastnet (kredsløbs- og 

pakkekoblede, herunder i internettet) og 

mobilnet, samt elkabelsystemer, bør de 

data, der har at gøre med sådanne signaler, 

(14) Elektroniske kommunikationsdata 

bør defineres på en så tilstrækkeligt 

omfattende og teknologineutral måde, at 

enhver oplysning om sendt eller udvekslet 

indhold (elektronisk 

kommunikationsindhold) og oplysninger 

om slutbrugeren af de elektroniske 

kommunikationstjenester kan behandles 

med henblik på at videresende, distribuere 

eller muliggøre udveksling af elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, 

geografisk placering og dato, tid, varighed 

og kommunikationstypen. Det bør også 

indeholde specifikke lokaliseringsdata 

som placeringen afterminaludstyret fra 

eller til hvilket, der er foretaget et 

telefonopkald eller oprettet en 

internetforbindelse eller wi-fi-

adgangspunkterne, som en enhed er 

forbundet med, samt data, der er 

nødvendige for at identificere brugernes 
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betragtes som elektroniske 

kommunikationsmetadata og følgelig være 

omfattet af bestemmelserne i denne 

forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

terminaludstyr. Uanset om signaler eller 

tilhørende data overføres ved hjælp af 

trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik 

eller elektromagnetiske midler, herunder 

satellitnet, kabelnet, jordbaserede fastnet 

(kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i 

internettet) og mobilnet, samt 

elkabelsystemer, bør de data, der har at 

gøre med sådanne signaler, betragtes som 

elektroniske kommunikationsmetadata og 

følgelig være omfattet af bestemmelserne i 

denne forordning. Elektroniske 

kommunikationsmetadata kan omfatte 

oplysninger, som er en del af abonnementet 

på en tjeneste, hvis disse oplysninger 

behandles med henblik på at videresende, 

distribuere eller muliggøre udveksling af 

elektronisk kommunikationsindhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Data om udstyrs placering bør 

omfatte data, der transmitteres eller lagres 

på terminaludstyr, som genereres af 

accelerometre, barometre, kompasser, 

satellitpositioneringssystemer eller 

lignende sensorer eller enheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 

indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

finde anvendelse under overføringen af 

disse, dvs. indtil den modtager, som den 

elektroniske kommunikation er rettet til, 

har modtaget den. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 

kommunikerende parter aflytter opkald, 

læser, skanner eller opbevarer indhold fra 

elektronisk kommunikation eller tilhørende 

metadata med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. uden den 

pågældende slutbrugers samtykke. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, som f.eks. de såkaldte 

IMSI-catchere (Internationale Mobile 

Subscriber Identity), til programmer og 

teknikker, der i al hemmelighed overvåger 

internetvaner med henblik på at skabe 

profiler for slutbrugere. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere, herunder internetvaner, 

uden slutbrugerens samtykke. 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 

indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. Når 

behandling er tilladt under en af 

undtagelserne fra forbuddene i henhold 

til denne forordning, bør enhver anden 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på grundlag af 

artikel 6 i forordning (EU) 2016/679 

betragtes som forbudt, herunder 

behandling til et andet formål på 

grundlag af artikel 6, stk. 4, i nævnte 

forordning. Dette vil ikke forhindre 

kontrollører i at spørge om yderligere 

samtykke til nye behandlinger. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

finde anvendelse under overføringen, dvs. 

indtil den modtager, som den elektroniske 

kommunikation er rettet til har modtaget 

den, og alle midlertidige filer på nettet 

efter modtagelse. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 

kommunikerende parter aflytter opkald, 

læser, skanner eller opbevarer indhold fra 

elektronisk kommunikation eller tilhørende 

metadata med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. uden den 

pågældende slutbrugers samtykke. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, som f.eks. de såkaldte 

IMSI-catchere (Internationale Mobile 

Subscriber Identity), til programmer og 
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teknikker, der i al hemmelighed overvåger 

internetvaner med henblik på at skabe 

profiler for slutbrugere. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere og analyse af slutbrugernes 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

herunder internetvaner, uden brugerens 

samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 
indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. 

Forbuddet mod at opfange 

kommunikationsdata bør finde anvendelse 

under overføringen af disse, dvs. indtil den 

modtager, som den elektroniske 

kommunikation er rettet til, har modtaget 

den. Opfangning af elektroniske 

kommunikationsdata kan f.eks. finde sted, 

hvis andre end de kommunikerende parter 

aflytter opkald, læser, skanner eller 

opbevarer indhold fra elektronisk 

kommunikation eller tilhørende metadata 

med andre formål end at gennemføre 

kommunikationen. Opfangning finder også 

sted, når tredjeparter overvåger, hvilke 

websteder der er besøgt, hvornår besøgene 

har fundet sted, interaktion med andre osv. 

uden den pågældende slutbrugers 

samtykke. Efterhånden som teknologien 

har udviklet sig, er de tekniske muligheder 

(15) Al behandling af elektroniske 

kommunikationsdata eller al indblanding i 

videresendelsen af elektroniske 

kommunikationsdata, uanset om dette sker 

ved menneskelig indgriben eller ved 

maskiners automatiske behandling eller 

andre personer end slutbrugerne er 

forbudt. Når behandling er tilladt under 

en af undtagelserne fra forbuddene i 

henhold til denne forordning, bør enhver 

anden behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på grundlag af 

artikel 6 i forordning (EU) 2016/679 

betragtes som forbudt, herunder 

behandling til et andet formål på 

grundlag af artikel 6, stk. 4, i nævnte 

forordning. Dette vil ikke forhindre 

kontrollører i at spørge om yderligere 

samtykke til nye behandlinger. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

finde anvendelse under overføringen, dvs. 

indtil den modtager, som den elektroniske 

kommunikation er rettet til har modtaget 

den, og på alle midlertidige filer på nettet 

efter modtagelse. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 
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for at opfange data blevet flere. 

Mulighederne strækker sig fra installation 

af udstyr, der indsamler data fra 

terminaludstyr i udvalgte områder, som 

f.eks. de såkaldte IMSI-catchere 

(Internationale Mobile Subscriber 

Identity), til programmer og teknikker, der 

i al hemmelighed overvåger internetvaner 

med henblik på at skabe profiler for 

slutbrugere. Andre eksempler på 

dataopfangning omfatter nyttelastdata eller 

indholdsdata fra ukrypterede trådløse net 

og routere, herunder internetvaner, uden 

slutbrugerens samtykke. 

kommunikerende parter aflytter opkald, 

læser, skanner eller opbevarer indhold fra 

elektronisk kommunikation eller tilhørende 

metadata med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. uden den 

pågældende slutbrugers samtykke. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, som f.eks. de såkaldte 

IMSI-catchere (Internationale Mobile 

Subscriber Identity), til programmer og 

teknikker, der i al hemmelighed overvåger 

internetvaner med henblik på at skabe 

profiler for slutbrugere. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere og analyse af slutbrugernes 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

herunder internetvaner, uden brugerens 

samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 

indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 

indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 
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finde anvendelse under overføringen af 

disse, dvs. indtil den modtager, som den 

elektroniske kommunikation er rettet til, 

har modtaget den. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 

kommunikerende parter aflytter opkald, 

læser, skanner eller opbevarer indhold fra 

elektronisk kommunikation eller tilhørende 

metadata med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. uden den 

pågældende slutbrugers samtykke. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, som f.eks. de såkaldte 

IMSI-catchere (Internationale Mobile 

Subscriber Identity), til programmer og 

teknikker, der i al hemmelighed overvåger 

internetvaner med henblik på at skabe 

profiler for slutbrugere. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere, herunder internetvaner, 

uden slutbrugerens samtykke. 

også finde anvendelse under overføringen 

af disse, dvs. indtil den modtager, som den 

elektroniske kommunikation er rettet til, 

har modtaget den, og når den er lagret. 

Opfangning af elektroniske 

kommunikationsdata kan f.eks. finde sted, 

hvis andre end de kommunikerende parter 

aflytter opkald, læser, skanner eller 

opbevarer indhold fra elektronisk 

kommunikation eller tilhørende metadata 

med andre formål end at gennemføre 

kommunikationen. Opfangning finder også 

sted, når tredjeparter overvåger, hvilke 

websteder der er besøgt, hvornår besøgene 

har fundet sted, interaktion med andre osv. 

uden den pågældende slutbrugers 

samtykke. Efterhånden som teknologien 

har udviklet sig, er de tekniske muligheder 

for at opfange data blevet flere. 

Mulighederne strækker sig fra installation 

af udstyr, der indsamler data fra 

terminaludstyr i udvalgte områder, som 

f.eks. de såkaldte IMSI-catchere 

(Internationale Mobile Subscriber 

Identity), til programmer og teknikker, der 

i al hemmelighed overvåger internetvaner 

med henblik på at skabe profiler for 

slutbrugere. Andre eksempler på 

dataopfangning omfatter nyttelastdata eller 

indholdsdata fra ukrypterede trådløse net 

og routere, indskudte reklamer eller andet 

indhold og analyse af kundernes 

trafikdata, herunder internetvaner, uden 

brugerens samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 

(15) Elektroniske kommunikationsdata 

bør behandles fortroligt. Det betyder, at 
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indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

finde anvendelse under overføringen af 

disse, dvs. indtil den modtager, som den 

elektroniske kommunikation er rettet til, 

har modtaget den. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 

kommunikerende parter aflytter opkald, 

læser, skanner eller opbevarer indhold fra 

elektronisk kommunikation eller tilhørende 

metadata med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. uden den 

pågældende slutbrugers samtykke. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, som f.eks. de såkaldte 

IMSI-catchere (Internationale Mobile 

Subscriber Identity), til programmer og 

teknikker, der i al hemmelighed overvåger 

internetvaner med henblik på at skabe 

profiler for slutbrugere. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere, herunder internetvaner, 

uden slutbrugerens samtykke. 

indblanding i videresendelsen af 

elektroniske kommunikationsdata, uanset 

om dette sker ved menneskelig indgriben 

eller ved maskiners automatiske 

behandling, er forbudt uden samtykke fra 

alle de kommunikerende parter, med 

undtagelse af tilladte anvendelser i 

henhold til denne forordning. Forbuddet 

mod at opfange kommunikationsdata bør 

finde anvendelse under overføringen af 

disse, dvs. indtil den modtager, som den 

elektroniske kommunikation er rettet til, 

har modtaget den. Opfangning af 

elektroniske kommunikationsdata kan 

f.eks. finde sted, hvis andre end de 

kommunikerende parter eller deres 

udbydere af elektronisk kommunikation 
aflytter opkald, læser, skanner eller 

opbevarer indhold fra elektronisk 

kommunikation eller tilhørende metadata 

under overførslen med andre formål end at 

gennemføre kommunikationen. 

Opfangning finder også sted, når 

tredjeparter overvåger, hvilke websteder 

der er besøgt, hvornår besøgene har fundet 

sted, interaktion med andre osv. ved 

adgang til elektroniske 

kommunikationsdata under overførslen 

på offentlige kommunikationsnet. 

Efterhånden som teknologien har udviklet 

sig, er de tekniske muligheder for at 

opfange data blevet flere. Mulighederne 

strækker sig fra installation af udstyr, der 

indsamler data fra terminaludstyr i 

udvalgte områder, f.eks. de såkaldte IMSI-

catchere (Internationale Mobile Subscriber 

Identity), til programmer og teknikker, der 

overvåger internetvaner. Andre eksempler 

på dataopfangning omfatter nyttelastdata 

eller indholdsdata fra ukrypterede trådløse 

net og routere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Angel Dzhambazki 
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Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Hensigten med forbuddet mod 

opfangning er ikke at forbyde en udbyder 

af elektroniske kommunikationstjenester 

eller en operatør af et elektronisk 

kommunikationsnet adgang til 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at overføre kommunikation 

eller med henblik på legitime og 

velbegrundede formål relateret til driften 

og beskyttelsen af sådanne tjenester og 

net i overensstemmelse med 

forpligtelserne i forordning (EU) 

2016/679, direktiv (EU) 2016/1148 og 

forordning (EU) 2015/2120. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester tilbyder 

nu deres slutbrugere forbedrede 

funktioner ved at bruge 

kommunikationsdata, før udbyderen 

videresender dataene gennem et offentligt 

net, eller efter at udbyderen har modtaget 

dataene fra et sådant net. Disse 

forbedrede funktioner omfatter 

konvertering fra tale til tekst for 

handicappede brugere, digitale personlige 

assistenter, der benytter 

stemmekommandoer, automatisk 

oversættelse af sprog samt prioritering og 

sortering af beskeder. For disse 

tjenesteudbydere gælder det, at 

elektronisk kommunikation ikke er under 



 

PE607.931v01-00 32/122 AM\1130005DA.docx 

DA 

transmission, når den påtænkte 

modtagers tjenesteudbyder har modtaget 

kommunikationen med henblik på 

levering til modtagerens terminaludstyr, 

eller indtil afsenderens tjenesteudbyder 

har sent kommunikationen til en anden 

tjenesteudbyder med henblik på senere 

levering til den påtænkte modtager. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. reaktionstid, 

jitter osv. Hvis det er sandsynligt, at en 

type behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata til disse formål 

vil medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres 

en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring 

ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 35 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen 

af elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger under 

transmissionen skal forbyde nogen 

automatisk, mellemliggende og kortvarig 

lagring af disse oplysninger, når blot 

lagringen udelukkende sker med henblik på 

at gennemføre transmissionen ved hjælp af 

de elektroniske kommunikationsnet eller 

tjenesteydelser. Denne forordning 

forhindrer heller ikke hverken 

behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata, som sikrer 

elektroniske kommunikationstjenesters 

sikkerhed og kontinuitet, herunder kontrol 

af sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. reaktionstid, 

jitter osv. Filtrering af ulovligt indhold, 

herunder børne- og ungdomsporno, er 

tilladt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 
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kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

strengt kortvarig lagring af disse 

oplysninger, når blot lagringen 

udelukkende sker med henblik på at 

gennemføre transmissionen i de 

elektroniske kommunikationsnet. Det bør 

derfor ikke som en undtagelse forhindre 

hverken behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata, som sikrer 

elektroniske kommunikationstjenesters 

sikkerhed og kontinuitet, herunder kontrol 

af sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. reaktionstid, 

jitter osv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger under 

overføringen skal forbyde nogen 

automatisk, mellemliggende og kortvarig 

lagring af disse oplysninger, når blot 

lagringen udelukkende sker med henblik på 

at gennemføre transmissionen i de 

elektroniske kommunikationsnet. Det bør 

ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

Or. ro 
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Ændringsforslag  81 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Det bør være muligt at forpligte 

udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sikre en vis 

servicekvalitet ved for eksempel at sikre, 

at tjenesten ikke lider under forringelse, 

eller at trafikken ikke sænkes utilbørligt. I 

denne henseende kan det under visse 

begrænsede omstændigheder være 

nødvendigt at analysere metadata i realtid 

og reagere på udsving i trafikken. Visse 

elektroniske kommunikationsmetadata er 

nødvendige for at give udbydere mulighed 

for korrekt fakturering til slutbrugere for 

de anvendte tjenester og for at give 

slutbrugerne mulighed for at verificere, at 

de afholdte omkostninger svarer til deres 

faktiske brug. Behandling og lagring af 

sådanne data til disse formål bør derfor 

tillades uden at kræve samtykke fra den 

pågældende slutbruger. Denne 

behandling omfatter mulig behandling til 

kundeserviceformål. Metadata kan også 

behandles for at opdage svigagtig brug 

eller misbrug i henhold til direktiv (EU) 

2013/0309. Hvis det er sandsynligt, at en 

type behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig ved 

hjælp af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres 

en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring 

ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 35 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. Desuden bør 

de parter, der er involveret i behandling af 
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lokaliseringsdata og andre metadata, 

offentliggøre deres metoder til 

anonymisering og yderligere aggregering 

med forbehold af tavshedspligt, der er 

beskyttet ved lov. Anonymiseringsmetoden 

bør, når de definerede formål med 

behandlingen er opfyldt, teknisk forhindre 

alle parter i at udpege en bruger inden for 

et sæt data eller at forbinde nye data 

indsamlet fra brugerens enhed til det 

eksisterende datasæt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere 

finder det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder 

deres onlineaktiviteter, og de vil 

kontrollere brug af elektroniske 

kommunikationsdata til andre formål end 

til at gennemføre kommunikationen. 

Derfor bør denne forordning kræve, at 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester indhenter 

slutbrugernes samtykke til at behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

som bør omfatte data om apparaters 

placering, der genereres med henblik på 

at give og bevare adgang og forbindelse til 

en tjeneste. Lokaliseringsdata, der 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. Eksempler på en sådan 

anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at vise trafikbevægelserne i 

visse retninger i løbet af en bestemt 

periode, er det nødvendigt med en 

identifikator, der kan forbinde personers 

positioner i bestemte tidsintervaller, 

forudsat at dataene straks anonymiseres, 

eller at der anvendes 

anonymiseringsteknikker, hvor brugeren 

blandes med andre. Denne type brug af 

elektroniske kommunikationsmetadata 

kunne f.eks. være til gavn for offentlige 

myndigheder og offentlige 

transportvirksomheder i forbindelse med 

beslutninger om, hvor ny infrastruktur skal 

opføres baseret på brugen af og presset på 
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generes i forbindelse med andet end 

levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 
Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres 

en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring 

ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

eksisterende infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere 

finder det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester kan omfatte 

levering af "heatmaps", en geografisk 

fremstilling af data, hvor farver bruges til 

at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 
Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

2002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, dog kun hvor 

der foreligger et informeret og 

udtrykkeligt samtykke fra slutbrugeren. 

Slutbrugere finder det faktisk meget 

vigtigt, at deres kommunikation er 

fortrolig, herunder deres onlineaktiviteter, 

og de vil kontrollere brug af elektroniske 

kommunikationsdata til andre formål end 

til at gennemføre kommunikationen. 

Derfor bør denne forordning kræve, at 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester indhenter 

slutbrugernes informerede og udtrykkelige 

samtykke til at behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata, men derimod som 

rene lokaliseringsdata om udstyret. 

Lokaliseringsdata fra en fysisk persons 

terminaludstyr er under alle 

omstændigheder personoplysninger, og 

behandling af disse oplysninger er således 

underlagt forpligtelserne i forordning 

(EU) 2016/679. Eksempler på kommerciel 

anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester kan omfatte 

levering af "heatmaps", en geografisk 

fremstilling af data, hvor farver bruges til 

at angive, at der findes personer i 

området. Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 
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og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og frihedsrettigheder, 

bør der gennemføres en konsekvensanalyse 

vedrørende databeskyttelse, og eventuelt en 

høring ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af nye teknologier og under hensyntagen til 

behandlingens karakter, omfang, 

sammenhæng og formål, vil medføre en 

højere risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder, skal 

leverandører opfylde forpligtelserne i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679 i 

forbindelse med yderligere behandling af 

lokaliseringsdata eller andre metadata, 

der bør gennemføres en konsekvensanalyse 

vedrørende databeskyttelse, og eventuelt en 

høring ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 35 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. Desuden bør 

de parter, der er involveret i behandling af 

lokaliseringsdata og andre metadata, 

offentliggøre deres metoder til 

anonymisering og yderligere aggregering 

med forbehold af tavshedspligt, der er 

beskyttet ved lov. Anonymiseringsmetoden 

bør, når de definerede formål med 

behandlingen er opfyldt, teknisk forhindre 

alle parter i at udpege en bruger inden for 

et sæt data eller at forbinde nye data 

indsamlet fra brugerens enhed til det 

eksisterende datasæt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 
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virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere finder 

det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på 

brugen af og presset på eksisterende 

infrastruktur. Hvis det er sandsynligt, at 

en type behandling af elektroniske 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

2002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere finder 

det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. Denne anvendelse skal være i 

henhold til artikel 25 i forordning (EU) 

nr. 2016/679. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, kan det være 

nødvendigt med en identifikator, der kan 

forbinde personers positioner i bestemte 

intervaller. Ved behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata bør der 

gennemføres en høring ved 

tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 35 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 
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kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres en 

konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring ved 

tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere finder 

det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

2002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere finder 

det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 
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Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres 

en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring 

ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Or. en 
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Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere 

finder det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør omfatte 

data om apparaters placering, der genereres 

med henblik på at give og bevare adgang 

og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

2002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679. Slutbrugere finder det imidlertid 

meget vigtigt, at deres kommunikation er 

fortrolig, herunder deres onlineaktiviteter, 

og de vil kontrollere brug af elektroniske 

kommunikationsdata til andre formål end 

til at gennemføre kommunikationen. 

Derfor bør denne forordning kræve, at 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester opfylder kravene 

i forordning (EU) 2016/79 til at behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

som bør omfatte data om apparaters 

placering, der genereres med henblik på at 

give og bevare adgang og forbindelse til en 

tjeneste. Lokaliseringsdata, der generes i 

forbindelse med andet end levering af 

elektroniske kommunikationstjenester, bør 

ikke betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 
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forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og frihedsrettigheder, 

bør der gennemføres en konsekvensanalyse 

vedrørende databeskyttelse, og eventuelt en 

høring ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og frihedsrettigheder, 

bør der gennemføres en konsekvensanalyse 

vedrørende databeskyttelse, og eventuelt en 

høring ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Slutbrugere kan give samtykke til 

behandling af deres metadata med henblik 

på at modtage specifikke tjenester som 

f.eks. beskyttelse mod bedrageri (gennem 

analyse i realtid af forbrugsdata, placering 

og kundekonti). I den digitale økonomi 

leveres tjenester ofte til gengæld for andre 

modydelser end penge, f.eks. ved at 

brugerne bliver udsat for reklamer. I 

denne forordning bør en slutbrugers 

samtykke, uanset om denne er en fysisk 

eller en juridisk person, have samme 

betydning og være underlagt samme 

betingelser som den registreredes samtykke 

i henhold til forordning (EU) 2016/679. 

Basal bredbåndadgang til internettjenester 

og talekommunikationstjenester bør anses 

for at være grundlæggende tjenester, som 

gør individer i stand til at kommunikere og 

få gavn af fordelene ved den digitale 

(18) Slutbrugere kan give samtykke til 

behandling af deres metadata med henblik 

på at modtage specifikke tjenester som 

f.eks. beskyttelse mod bedrageri (gennem 

analyse i realtid af forbrugsdata, placering 

og kundekonti). I den digitale økonomi 

leveres tjenester ofte på en måde hvor, en 

tredjepart og ikke modtageren af tjenesten 

betaler vederlaget. I denne forordning bør 

en slutbrugers samtykke, uanset om denne 

er en fysisk eller en juridisk person, have 

samme betydning og være underlagt 

samme betingelser som den registreredes 

samtykke i henhold til forordning (EU) 

2016/679. Enkeltpersoner afhænger af og 

bidrager økonomisk, gennem skatter, til 

offentlige tjenester, tjenester der 

finansieres direkte, indirekte, helt eller 

delvist af offentlige midler såsom 

lægetjenester, der er afgørende for fuldt 
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økonomi. Samtykke til behandling af data 

fra internettet eller brug af 

talekommunikation er ugyldigt, hvis den 

registrerede ikke har et reelt og frit valg 

eller ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 

samtykke, uden at det er til skade for den 

pågældende. 

ud at deltage i et demokratisk samfund. 

Disse tjenester sikrer og styrker, at 

mennesker kan nyde godt af 

menneskerettighederne. Uden adgang til 

disse tjenester kan enkeltpersoner ikke 

fuldt ud deltage i samfundene. Derfor bør 

det være forbudt at forhindre adgang til 

disse tjenester, hvis der ikke gives 

samtykke til behandlingsaktiviteter, som 

ikke er strengt nødvendige for at kunne 

udføre tjenesterne. Derudover er basal 

bredbåndadgang til internettjenester og 

talekommunikationstjenester, samt andre 

elektroniske kommunikationstjenester i 

dagens samfund, der anvendes bredt eller 

kan blive anvendt bredt, grundlæggende 

tjenester, som gør individer i stand til at 

kommunikere og få gavn af fordelene ved 

den digitale økonomi. Samtykke til 

behandling af data fra internettet eller brug 

af talekommunikation er ugyldigt, hvis den 

registrerede ikke har et reelt og frit valg 

eller ikke kan afvise eller tilbagetrække sit 

samtykke, uden at det er til skade for den 

pågældende. Desuden er den voksende 

brug og afhængighed af de såkaldte 

"intelligente" tjenester, såsom intelligente 

biler, smartphones og intelligente TV, i 

stadig højere grad enheder, der er 

afgørende, for at enkeltpersoner kan 

deltage i vores "forbundne" samfund. 

Enkeltpersoner har ofte ikke noget reelt 

og frit valg med hensyn til adgang til disse 

væsentlige tjenester eller brug af disse 

intelligente enheder, fordi de ikke kan 

afvise eller trække deres samtykke tilbage 

uden ulemper for sig selv. I situationer, 

hvor en enkeltperson stilles over for et 

valg om "take it or leave it", for eksempel 

når de står over for "tracking walls", har 

personen reelt ikke noget valg. Adgang til 

disse grundlæggende tjenester eller 

terminaludstyrs funktioner bør ikke være 

afhængig af et krav om samtykke til 

behandling af data, der ikke er strengt 

nødvendig for de tjenester eller 

funktioner, der anmodes om. Indgribende 

behandlingsaktiviteter, såsom analyse af 

elektronisk kommunikationsindhold, 
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elektroniske kommunikationsmetadata 

eller sporing af brugeraktivitet over tid 

eller på tværs af flere 

informationssamfundstjenester eller 

terminaludstyr, med henblik på f.eks. at 

levere målrettede reklamer kan ikke anses 

for strengt nødvendige for den tjeneste 

eller funktion, der anmodes om. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Indholdet af elektronisk 

kommunikation vedrører kernen i den 

grundlæggende ret til respekt for privatliv 

og familieliv, hjem og kommunikation, 

som er beskyttet i medfør af chartrets 

artikel 7. Indblanding i indholdet af 

elektronisk kommunikation bør kun være 

tilladt på meget klart definerede 

betingelser, af hensyn til specifikke formål 

og den tilstrækkeligt beskyttet mod 

misbrug. Denne forordning giver 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester mulighed for at 

behandle elektroniske kommunikationsdata 

i transit med informeret samtykke fra alle 

de pågældende slutbrugere. Leverandører 

må f.eks. tilbyde tjenester, som medfører 

skanning af e-mails med henblik på at 

fjerne foruddefineret materiale. På grund af 

følsomheden af kommunikationernes 

indhold antages det i denne forordning, at 

behandling af indholdsdata vil medføre 

højere risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder. Når 

denne type data behandles, bør 

leverandøren af den elektroniske 

kommunikationstjeneste altid høre 

tilsynsmyndigheden inden behandlingen. 

(19) Indholdet af elektronisk 

kommunikation vedrører kernen i den 

grundlæggende ret til respekt for privatliv 

og familieliv, hjem og kommunikation, 

som er beskyttet i medfør af chartrets 

artikel 7. Indblanding i indholdet af 

elektronisk kommunikation bør kun være 

tilladt på meget klart definerede 

betingelser, af hensyn til specifikke formål 

og skal være tilstrækkeligt beskyttet mod 

misbrug. Denne forordning giver 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester mulighed for at 

behandle elektroniske kommunikationsdata 

i transit med informeret samtykke fra alle 

de pågældende slutbrugere. Leverandører 

må f.eks. tilbyde tjenester, som medfører 

skanning af e-mails med henblik på at 

fjerne foruddefineret materiale. Under 

særlige omstændigheder bør udbydere af 

kommunikationstjenester kunne tilbyde 

metoder til yderligere behandling af 

elektroniske kommunikationsdata med 

samtykke fra en af parterne i en 

kommunikation, forudsat at behandlingen 

sker for at levere tjenester, som den part 

har bedt om, og at det er strengt 

nødvendigt for at levere en specifik 
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Denne høring bør ske i overensstemmelse 

med artikel 36, stk. 2 og 3, i forordning 

(EU) 2016/679. Denne antagelse omfatter 

ikke behandling af indholdsdata med 

henblik på at levere en tjeneste til 

slutbrugeren, som denne har bedt om, hvis 

slutbrugeren har givet samtykke til 

behandlingen, og den udføres med henblik 

på de formål og den varighed, der er 

strengt nødvendig og hensigtsmæssig til 

levering af en sådan tjeneste. Efter det 

elektroniske kommunikationsindhold er 

blevet sendt af slutbrugeren og modtaget af 

den eller de tiltænkte slutbruger eller 

slutbrugere, må det lagres eller opbevares 

af slutbrugeren, slutbrugerne eller en 

tredjepart, der er betroet af dem til at lagre 

eller opbevare sådanne data. Enhver 

behandling af dataene skal leve op til 

forordning (EU) 2016/679. 

funktion, navnlig for så vidt angår 

tjenester såsom stemme-til-tekst eller 

andre automatiske funktioner til 

behandling af indhold, som handicappede 

personer anvender som 

adgangsværktøjer. Tredjeparter, der 

leverer metoder til lagring, opbevaring 

eller anden behandling af sådanne data, 

som slutbrugerne anvender i forbindelse 

med rent private aktiviteter i hjemmet 

eller som enkeltperson, bør, så længe 

denne aktivitet er en del af hardwarens 

eller softwarens strengt funktionelle 

aspekt, som slutbrugeren med rimelighed 

kan forvente (såsom stemme-til-tale-

teknologi eller stavekontrol), behandle 

disse data i henhold til forordning (EU) 

2016/679. På grund af følsomheden af 

kommunikationernes indhold antages det i 

denne forordning, at behandling af 

indholdsdata vil medføre højere risiko for 

fysiske personers rettigheder og 

frihedsrettigheder. Når denne type data 

behandles, bør leverandøren af den 

elektroniske kommunikationstjeneste altid 

høre tilsynsmyndigheden inden 

behandlingen. Denne høring bør ske i 

overensstemmelse med artikel 36, stk. 2 og 

3, i forordning (EU) 2016/679. Denne 

antagelse omfatter ikke behandling af 

indholdsdata med henblik på at levere en 

tjeneste til slutbrugeren, som denne har 

bedt om, hvis slutbrugeren har givet 

samtykke til behandlingen, og den udføres 

med henblik på de formål og den varighed, 

der er strengt nødvendig og 

hensigtsmæssig til levering af en sådan 

tjeneste. Efter det elektroniske 

kommunikationsindhold er blevet sendt af 

slutbrugeren og modtaget af den eller de 

tiltænkte slutbruger eller slutbrugere, må 

det lagres eller opbevares af slutbrugeren, 

slutbrugerne eller en tredjepart, der er 

betroet af dem til at lagre eller opbevare 

sådanne data. Enhver behandling af 

dataene skal leve op til forordning (EU) 

2016/679. 

Or. en 
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Ændringsforslag  89 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Indholdet af elektronisk 

kommunikation vedrører kernen i den 

grundlæggende ret til respekt for privatliv 

og familieliv, hjem og kommunikation, 

som er beskyttet i medfør af chartrets 

artikel 7. Indblanding i indholdet af 

elektronisk kommunikation bør kun være 

tilladt på meget klart definerede 

betingelser, af hensyn til specifikke formål 

og den tilstrækkeligt beskyttet mod 

misbrug. Denne forordning giver 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester mulighed for at 

behandle elektroniske kommunikationsdata 

i transit med informeret samtykke fra alle 

de pågældende slutbrugere. Leverandører 

må f.eks. tilbyde tjenester, som medfører 

skanning af e-mails med henblik på at 

fjerne foruddefineret materiale. På grund af 

følsomheden af kommunikationernes 

indhold antages det i denne forordning, at 

behandling af indholdsdata vil medføre 

højere risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder. Når 

denne type data behandles, bør 

leverandøren af den elektroniske 

kommunikationstjeneste altid høre 

tilsynsmyndigheden inden behandlingen. 

Denne høring bør ske i overensstemmelse 

med artikel 36, stk. 2 og 3, i forordning 

(EU) 2016/679. Denne antagelse omfatter 

ikke behandling af indholdsdata med 

henblik på at levere en tjeneste til 

slutbrugeren, som denne har bedt om, hvis 

slutbrugeren har givet samtykke til 

behandlingen, og den udføres med henblik 

på de formål og den varighed, der er 

strengt nødvendig og hensigtsmæssig til 

levering af en sådan tjeneste. Efter det 

(19) Indholdet af elektronisk 

kommunikation vedrører kernen i den 

grundlæggende ret til respekt for privatliv 

og familieliv, hjem og 

kommunikationshemmeligheden, som er 

beskyttet i medfør af chartrets artikel 7. 

Indblanding i indholdet af elektronisk 

kommunikation bør kun være tilladt på 

meget klart definerede betingelser, af 

hensyn til specifikke formål og den 

tilstrækkeligt beskyttet mod misbrug. 

Denne forordning giver leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

mulighed for at behandle elektroniske 

kommunikationsdata i transit med 

informeret samtykke fra alle de 

pågældende slutbrugere. Leverandører må 

f.eks. tilbyde tjenester, som medfører 

skanning af e-mails med henblik på at 

fjerne foruddefineret materiale. På grund af 

følsomheden af kommunikationernes 

indhold antages det i denne forordning, at 

behandling af indholdsdata vil medføre 

højere risiko for fysiske personers 

rettigheder og frihedsrettigheder. Når 

denne type data behandles, bør 

leverandøren af den elektroniske 

kommunikationstjeneste altid høre 

tilsynsmyndigheden inden behandlingen. 

Denne høring bør ske i overensstemmelse 

med artikel 36, stk. 2 og 3, i forordning 

(EU) 2016/679. Denne antagelse omfatter 

ikke behandling af indholdsdata med 

henblik på at levere en tjeneste til 

slutbrugeren, som denne har bedt om, hvis 

slutbrugeren har givet samtykke til 

behandlingen, og den udføres med henblik 

på de formål og den varighed, der er 

strengt nødvendig og hensigtsmæssig til 
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elektroniske kommunikationsindhold er 

blevet sendt af slutbrugeren og modtaget af 

den eller de tiltænkte slutbruger eller 

slutbrugere, må det lagres eller opbevares 

af slutbrugeren, slutbrugerne eller en 

tredjepart, der er betroet af dem til at lagre 

eller opbevare sådanne data. Enhver 

behandling af dataene skal leve op til 

forordning (EU) 2016/679. 

levering af en sådan tjeneste. Efter det 

elektroniske kommunikationsindhold er 

blevet sendt af slutbrugeren og modtaget af 

den eller de tiltænkte slutbruger eller 

slutbrugere, må det lagres eller opbevares 

af slutbrugeren, slutbrugerne eller en 

tredjepart, der er betroet af dem til at lagre 

eller opbevare sådanne data. Enhver 

behandling af dataene skal leve op til 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  90 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Det bør være muligt at behandle 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at levere tjenesteydelser, som 

en bruger udtrykkeligt har anmodet om til 

personlige eller personlige 

arbejdsrelaterede formål, f.eks. søge- eller 

søgeordsindekserings-funktionalitet, 

virtuelle assistenter, tekst-til-tale-motorer 

og oversættelsestjenester, herunder 

billede-til-tale eller anden automatiseret 

indholdsbehandling, som handicappede 

personer bruger som adgangsværktøjer. 

Dette bør være muligt uden samtykke fra 

alle brugere, men må kun ske med 

samtykke fra den bruger, der anmoder om 

tjenesten. Et sådant specifikt samtykke 

forhindrer også, at udbyderen behandler 

disse data til andre formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 
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Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter eller for at 

tilskynde til visse tekniske operationer 

eller opgaver, ofte uden brugerens viden. 

Der kan også fjernindsamles oplysninger 

vedrørende slutbrugerens apparat med 

henblik på identificering og sporing ved 

hjælp af teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 
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placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Det er nødvendigt at sikre et højt og 

tilsvarende beskyttelsesniveau af brugeres 

privatsfære og fortroligheden af indhold 

på, funktion af og brug af brugeres 

terminaludstyr. Derfor bør indblanding i 

slutbrugerens terminaludstyr kun være 

tilladt med slutbrugerens samtykke og med 

specifikke gennemsigtige mål for øje. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler meget følsomme data, som kan 

afsløre detaljer om adfærd, psykologiske 

træk, følelsesmæssige forhold og 

individuelle politiske og sociale 

præferencer, herunder meddelelsers 
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GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt 

spionsoftware, såkaldte web bugs, skjulte 

identifikatorer, sporingscookies og andre 

tilsvarende uønskede sporingsværktøjer 

komme ind i slutbrugerens terminaludstyr 

uden dennes viden for at skaffe adgang til 

oplysninger, for at lagre skjulte 

oplysninger eller for at spore brugerens 

aktiviteter. Der kan også fjernindsamles 

oplysninger vedrørende slutbrugerens 

apparat med henblik på identificering og 

sporing ved hjælp af teknikker som det 

såkaldte "device fingerprinting", hvilket 

ofte sker uden slutbrugerens viden, og det 

kan alvorligt krænke disse slutbrugeres 

privatliv. Teknikker som i det skjulte 

overvåger slutbrugeres handlinger, f.eks. 

ved at spore deres aktiviteter på internettet 

eller placeringen af deres terminaludstyr, 

eller som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

indhold, billeder, fysiske personers 

placering ved brug af deres enheds GPS-

funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Der kan også fjernindsamles 

oplysninger vedrørende slutbrugerens 

apparat med henblik på identificering og 

sporing ved hjælp af teknikker som det 

såkaldte "device fingerprinting", hvilket 

ofte sker uden slutbrugerens viden, og det 

kan alvorligt krænke disse slutbrugeres 

privatliv. Endvidere kan såkaldt 

spionsoftware, web bugs, skjulte 

identifikatorer og uønskede 

sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger 

eller for at lagre skjulte oplysninger. 
Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. Slutbrugere 

bør modtage alle relevante oplysninger 

om den påtænkte behandling i et klart og 

letforståeligt sprog. Sådanne oplysninger 

skal angives særskilt fra vilkårene og 

betingelserne for tjenesten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 
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slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. Brugere bør 

modtage alle relevante oplysninger om 

den påtænkte behandling i et klart og 

letforståeligt sprog. Sådanne oplysninger 

skal angives særskilt fra vilkårene og 

betingelserne for tjenesten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 
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dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter eller for at 

tilskynde til visse tekniske operationer 

eller opgaver, ofte uden brugerens viden. 

Der kan også fjernindsamles oplysninger 

vedrørende slutbrugerens apparat med 

henblik på identificering og sporing ved 

hjælp af teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke, 

begrænsede og gennemsigtige mål for øje. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 
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med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr solid beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

sporingscookies og andre tilsvarende 

uønskede sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke eller på et andet 

hjemmelsgrundlag i EU-retten eller 

medlemsstatens lovgivning og med 

specifikke gennemsigtige mål for øje. 

Or. en 
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Ændringsforslag  96 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted. Udbydere i 

informationssamfundet, der beskæftiger sig 

med kontrol af konfigurationer med 

henblik på at levere en tjeneste i 

overensstemmelse med slutbrugerens 

indstillinger og logning af det forhold, at 

slutbrugerens apparat ikke er i stand til at 

modtage det indhold, som slutbrugeren 

har bedt om, bør ikke forstås som adgang 

til et apparat eller brug af apparatets 

behandlingskapacitet. 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Det kan 

også omfatte situationer, hvor slutbrugere 

anvender en tjeneste på flere enheder med 

henblik på tilpasning af en tjeneste og 

anbefaling af indhold. Cookies kan også 

være et legitimt og brugbart værktøj til 

f.eks. at måle trafikken på et websted. 

Udbydere i informationssamfundet, der 

beskæftiger sig med kontrol af 

konfigurationer med henblik på at levere 

en tjeneste i overensstemmelse med 

slutbrugerens indstillinger og logning af 

det forhold, at slutbrugerens apparat ikke er 

i stand til at modtage indhold, herunder 

reklamer, bør ikke forstås som adgang til 

et apparat eller brug af apparatets 

behandlingskapacitet. Udbydere af 

informationssamfundstjenester bør fortsat 

kunne træffe passende foranstaltninger i 

overensstemmelse med deres respektive 

forretningsmodeller, herunder begrænse 
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adgang til indhold, når en slutbruger 

anvender reklameblokering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke 

kræves samtykke til at foretage teknisk 

lagring eller til at give adgang, som er 

strengt nødvendig og hensigtsmæssig med 

det legitime formål at muliggøre brugen af 

en specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted. Udbydere i 

informationssamfundet, der beskæftiger sig 

med kontrol af konfigurationer med 

henblik på at levere en tjeneste i 

overensstemmelse med slutbrugerens 

indstillinger og logning af det forhold, at 

slutbrugerens apparat ikke er i stand til at 

modtage det indhold, som slutbrugeren har 

bedt om, bør ikke forstås som adgang til et 

apparat eller brug af apparatets 

behandlingskapacitet. 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at lagre 

oplysninger i terminaludstyr eller på at 

tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der opfylder alle forpligtelser i 

forordning (EU) 2016/679. Dette vedrører 

f.eks. teknisk lagring eller at give adgang, 

som er strengt nødvendig og 

hensigtsmæssig med det legitime formål at 

muliggøre brugen af en tjeneste, som er 

nyttig for slutbrugeren. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted. Udbydere af terminaludstyr og 

software, der er nødvendig for at betjene 

dette udstyr, har ligeledes jævnligt behov 

for at få adgang til konfiguration og 

andre enhedsoplysninger samt 

behandlings- og lagringskapacitet for at 

vedligeholde udstyret, forebygge 

sikkerhedsmangler og løse problemer 

vedrørende udstyrets drift. Udbydere i 

informationssamfundet, og udbydere af 

elektroniske kommunikationstjenester, der 

beskæftiger sig med kontrol af 

konfigurationer med henblik på at levere 

en tjeneste i overensstemmelse med 

slutbrugerens indstillinger og logning af 

det forhold, at slutbrugerens apparat ikke er 
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i stand til at modtage det indhold, som 

slutbrugeren har bedt om, bør ikke forstås 

som adgang til et apparat eller brug af 

apparatets behandlingskapacitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted. Udbydere i 

informationssamfundet, der beskæftiger 

sig med kontrol af konfigurationer med 

henblik på at levere en tjeneste i 

overensstemmelse med slutbrugerens 

indstillinger og logning af det forhold, at 

slutbrugerens apparat ikke er i stand til at 

modtage det indhold, som slutbrugeren 

har bedt om, bør ikke forstås som adgang 

til et apparat eller brug af apparatets 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj for den person eller juridiske 

person, der har ansvaret for webstedet, til 

f.eks. at måle trafikken på et websted 

("førstepartsanalyser"). 
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behandlingskapacitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted. Udbydere i 

informationssamfundet, der beskæftiger sig 

med kontrol af konfigurationer med 

henblik på at levere en tjeneste i 

overensstemmelse med slutbrugerens 

indstillinger og logning af det forhold, at 

slutbrugerens apparat ikke er i stand til at 

modtage det indhold, som slutbrugeren har 

bedt om, bør ikke forstås som adgang til et 

apparat eller brug af apparatets 

behandlingskapacitet. 

(21) Undtagelser fra forpligtelsen til at 

indhente samtykke med henblik på at gøre 

brug af behandlings- og 

lagringsfunktionerne i terminaludstyr eller 

på at tilgå oplysninger, som er lagret på 

terminaludstyr, bør være begrænset til 

situationer, der ikke omfatter nogen eller 

kun en meget begrænset krænkelse af 

privatlivets fred. Der bør f.eks. ikke kræves 

samtykke til at foretage teknisk lagring 

eller til at give adgang, som er strengt 

nødvendig og hensigtsmæssig med det 

legitime formål at muliggøre brugen af en 

specifik tjeneste, som slutbrugeren 

udtrykkeligt har bedt om. Dette kan f.eks. 

gælde lagring af cookies af en sessions 

varighed fra et websted for at holde styr på 

slutbrugerens input ved udfyldelse af 

onlineformularer over flere sider. Cookies 

kan også være et legitimt og brugbart 

værktøj til f.eks. at måle trafikken på et 

websted eller enhver anden digital støtte. 

Udbydere i informationssamfundet, der 

beskæftiger sig med kontrol af 

konfigurationer med henblik på at levere 

en tjeneste i overensstemmelse med 

slutbrugerens indstillinger og logning af 

det forhold, at slutbrugerens apparat ikke er 

i stand til at modtage det indhold, som 

slutbrugeren har bedt om, bør ikke forstås 

som adgang til et apparat eller brug af 

apparatets behandlingskapacitet. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  100 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Data om udstyrs placering kan 

give et meget detaljeret og nærgående 

indblik i en persons privatliv eller en 

organisations forretninger og aktiviteter. 

Behandling af placeringsdata fra en 

hvilken som helst kilde, enten elektroniske 

kommunikationsmetadata eller data om 

udstyrs placering, bør ske i henhold til 

klare regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Data om udstyrs placering kan 

give et meget detaljeret og nærgående 

indblik i en persons privatliv eller en 

organisations forretninger og aktiviteter. 

Behandling af placeringsdata fra en 

hvilken som helst kilde, enten elektroniske 

kommunikationsmetadata eller data om 

udstyrs placering, bør ske i henhold til 

klare regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Mady Delvaux 
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Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 

en browser eller en anden applikation. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter. Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for at 

hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

at ringe og sende beskeder eller for GPS-

navigation, har samme funktionalitet. 

Internetbrowsere formidler meget af, hvad 

der sker mellem slutbrugeren og et 

websted. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe 

slutbrugeren med at kontrollere flowet af 

oplysninger til og fra terminaludstyret. 

Internetbrowsere kan bruges som 

dørvogtere og hjælpe slutbrugerne med at 

forhindre, at oplysninger fra deres 

terminaludstyr (f.eks. smartphones, tablets 

eller computere) tilgås eller lagres. 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor forhindre brugen af såkaldte 

"cookie walls" og "cookiebannere", der 

ikke hjælper brugerne til at bevare 

kontrollen over deres personlige 

oplysninger og privatliv eller blive 

informeret om deres rettigheder. Denne 

forordning bør give mulighed for at give 

samtykke med tekniske specifikationer, 

for eksempel ved hjælp af en 

hensigtsmæssig indstilling af en browser 

eller en anden applikation. Disse 

indstillinger skal omfatte valg vedrørende 

opbevaring af oplysninger om brugerens 

terminaludstyr samt et signal sendt af 

browseren eller et andet program, der 

angiver brugerens præferencer til andre 

parter. De valg, som brugerne træffer, når 

de foretager de generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter. Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for at 

hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

at ringe og sende beskeder eller for GPS-

navigation, har samme funktionalitet. 

Internetbrowsere formidler meget af, hvad 
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der sker mellem slutbrugeren og et 

websted. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe brugeren 

med at kontrollere flowet af oplysninger til 

og fra terminaludstyret. Internetbrowsere, 

applikationer eller mobile 

operativsystemer kan bruges som 

eksekutor af slutbrugerens valg og 

dermed hjælpe slutbrugerne med at 

forhindre, at oplysninger fra deres 

terminaludstyr (f.eks. smartphones, tablets 

eller computere) tilgås eller lagres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 

en browser eller en anden applikation. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. 

Kommunikationssoftware bør som 

standard indstilles med de mest 

privatlivsbeskyttende indstillinger. De 

valg, som alle slutbrugere træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 
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tredjeparter. Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for 

at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

at ringe og sende beskeder eller for GPS-

navigation, har samme funktionalitet. 

Internetbrowsere formidler meget af, hvad 

der sker mellem slutbrugeren og et 

websted. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe 

slutbrugeren med at kontrollere flowet af 

oplysninger til og fra terminaludstyret. 

Internetbrowsere kan bruges som 

dørvogtere og hjælpe slutbrugerne med at 

forhindre, at oplysninger fra deres 

terminaludstyr (f.eks. smartphones, 

tablets eller computere) tilgås eller lagres. 

tredjeparter. Internetbrowsere er en metode 

til at tilgå og sende oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

at ringe og sende beskeder eller for GPS-

navigation, har lignende funktionalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 
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en browser eller en anden applikation. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter. Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for at 

hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

at ringe og sende beskeder eller for GPS-

navigation, har samme funktionalitet. 

Internetbrowsere formidler meget af, hvad 

der sker mellem slutbrugeren og et 

websted. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe 

slutbrugeren med at kontrollere flowet af 

oplysninger til og fra terminaludstyret. 

Internetbrowsere kan bruges som 

dørvogtere og hjælpe slutbrugerne med at 

forhindre, at oplysninger fra deres 

terminaludstyr (f.eks. smartphones, tablets 

eller computere) tilgås eller lagres. 

en browser eller en anden applikation. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter, uden noget særskilt, specifikt 

samtykke indhentet fra slutbrugeren. 

Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for at 

hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed for 

GPS-navigation, kan have samme 

funktionalitet. Terminaludstyrs 

operativsystemer og enkeltstående 

kommunikationssoftware indeholder ikke 

disse funktioner. Webstedsudbydere er i 

sidste ende ansvarlige for at efterkomme 

de tekniske metoder fra et samtykke 

indhentet gennem en browsers generelle 

privatlivsindstillinger, hvorimod 
internetbrowsere formidler meget af, hvad 

der sker mellem slutbrugeren og et 

websted. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe slutbrugeren 

med at kontrollere flowet af oplysninger til 

og fra terminaludstyret. Internetbrowsere 

kan bruges som dørvogtere og hjælpe 

slutbrugerne med at forhindre, at 

oplysninger fra deres terminaludstyr (f.eks. 

smartphones, tablets eller computere) tilgås 

eller lagres. Eksempler på passende 

browserindstillinger omfatter 

indstillinger, der giver brugere mulighed 

for at blokere alle cookies eller kun 

tredjepartscookies, og dem, der giver 

brugere mulighed for at sende en "Do Not 

Track"-anmodning med deres 

internettrafik. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 
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Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 

en browser eller en anden applikation. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter. Internetbrowsere er en type 

softwareprogram, der giver mulighed for 

at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet. Andre typer applikationer, som 

f.eks. applikationer, der giver mulighed 

for at ringe og sende beskeder eller for 

GPS-navigation, har samme 

funktionalitet. Internetbrowsere formidler 

meget af, hvad der sker mellem 

slutbrugeren og et websted. Set ud fra 

dette perspektiv har internetbrowsere en 

god mulighed for at spille en aktiv rolle i at 

hjælpe slutbrugeren med at kontrollere 

flowet af oplysninger til og fra 

terminaludstyret. Internetbrowsere kan 

bruges som dørvogtere og hjælpe 

slutbrugerne med at forhindre, at 

oplysninger fra deres terminaludstyr 

(f.eks. smartphones, tablets eller 

computere) tilgås eller lagres. 

(22) Metoderne til at oplyse 

slutbrugerne og indhente deres samtykke 

bør være så brugervenlige som muligt. På 

grund af den allestedsnærværende brug af 

sporingscookies og andre 

sporingsteknikker anmodes slutbrugerne i 

stadigt større omfang om at give samtykke 

til at lagre sådanne cookies på deres 

terminaludstyr. Som følge heraf bliver 

slutbrugerne overbebyrdet med 

anmodninger om samtykke. Brugen af 

tekniske midler til at indhente samtykke, 

f.eks. gennem gennemsigtige og 

brugervenlige indstillinger, kan hjælpe med 

at løse dette problem. Forordningen bør 

derfor give mulighed for at give samtykke 

ved hjælp af hensigtsmæssig indstilling af 

en browser eller en anden applikation. 

Kommunikationssoftware bør som 

standard indstilles med de mest 

privatlivsbeskyttende indstillinger. De 

valg, som slutbrugerne træffer, når de 

foretager deres generelle 

privatlivsindstillinger i en browser eller en 

anden applikation, bør være bindende og 

kunne gøres gældende over for eventuelle 

tredjeparter. Internetbrowsere er en metode 

til at tilgå og sende oplysninger fra 

internettet. Set ud fra dette perspektiv har 

internetbrowsere en god mulighed for at 

spille en aktiv rolle i at hjælpe slutbrugeren 

med at kontrollere flowet af oplysninger til 

og fra terminaludstyret. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis sporing fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig sporing") til lavere (f.eks. 

"accepter altid sporing"), men som også 

har et mellemniveau (f.eks. "afvis sporing 

fra tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartssporing"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. For at 

internetbrowsere og alt andet software, 

der kan give adgang til internettet eller 

internetbaserede tjenester, skal kunne 

indhente samtykke fra slutbrugerne som 

defineret i forordning (EU) 2016/679 til 

f.eks. lagring af tredjepartssporing, bør de 

bl.a. kræve en klar bekræftelse fra 

terminaludstyrets slutbruger, som betyder, 

at slutbrugeren udtrykker sin frivillige, 

specifikke, informerede og udtrykkelige 

enighed i, at sådanne cookies og anden 

sporing lagres og kan tilgås på 

terminaludstyret. Med henblik herpå er 
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det nødvendigt at kræve af 

softwareleverandører, der muliggør 

adgang til internettet, at slutbrugerne i 

installationsøjeblikket informeres om 

muligheden for at vælge mellem de 

forskellige privatlivsindstillinger, og at de 

foretager et valg. De oplysninger, der 

udleveres til brugerne, må ikke være 

affattet på en måde, der har til formål at 

afskrække slutbrugerne fra at vælge de 

strengeste privatlivsindstillinger, og de bør 

omfatte relevant information om de risici, 

der er forbundet med at tillade lagring af 

tredjepartssporing på computeren, 

herunder indsamling af registreringer 

over tid af en persons browsinghistorik og 

anvendelsen af sådanne registreringer til 

at målrette reklamer eller dele disse 

oplysninger med tredjeparter. 

Internetbrowsere opfordres til at gøre det 

let for slutbrugere at ændre 

privatlivsindstillingerne når som helst 

under brug og give brugeren mulighed for 

at gøre undtagelser eller lave en 

positivliste over visse websteder eller 

specificere, for hvilke websteder 

tredjepartssporing altid eller aldrig er 

tilladt. Hvis brugeren ikke aktivt træffer et 

valg eller foretager sig noget, bør 

internetbrowsere og anden software, der 

muliggør adgang til internettet, som 

standard være indstillet til at sikre den 

højeste beskyttelsesgrad for 

enkeltpersoner, herunder afvisning og 

blokering af lagring af tredjepartscookies 

eller anden form for sporing. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis sporing fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig sporing") til lavere (f.eks. 

"accepter altid sporing"), men som også 

har et mellemniveau (f.eks. "afvis sporing 

fra tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartssporing"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. For at 

internetbrowsere og alt andet software, 

der kan give adgang til internettet eller 

internetbaserede tjenester, skal kunne 

indhente samtykke fra slutbrugerne som 

defineret i forordning (EU) 2016/679 til 

f.eks. lagring af tredjepartssporing, bør de 

bl.a. kræve en klar bekræftelse fra 

terminaludstyrets slutbruger, som betyder, 

at slutbrugeren udtrykker sin frivillige, 

specifikke, informerede og udtrykkelige 

enighed i, at sådanne cookies og anden 

sporing lagres og kan tilgås på 

terminaludstyret. Med henblik herpå er 

det nødvendigt at kræve af 

softwareleverandører, der muliggør 

adgang til internettet, at slutbrugerne i 

installationsøjeblikket informeres om 

muligheden for at vælge mellem de 

forskellige privatlivsindstillinger, og at de 

foretager et valg. De oplysninger, som 

udleveres til brugerne, må ikke være 

affattet på en måde, der har til formål at 
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afskrække slutbrugerne fra at vælge de 

strengeste privatlivsindstillinger, og de bør 

omfatte relevant information om de risici, 

der er forbundet med at tillade lagring af 

tredjepartssporing på computeren, 

herunder indsamling af registreringer 

over tid af en persons browserhistorik og 

anvendelsen af sådanne registreringer til 

at målrette reklamer eller dele disse 

oplysninger med tredjeparter. 

Internetbrowsere opfordres til at gøre det 

let for slutbrugere at ændre 

privatlivsindstillingerne når som helst 

under brug og give brugeren mulighed for 

at gøre undtagelser eller lave en 

positivliste over visse websteder eller 

specificere, for hvilke websteder 

tredjepartssporing altid eller aldrig er 

tilladt. Hvis brugeren ikke aktivt træffer et 

valg eller foretager sig noget, bør 

internetbrowsere og anden software, der 

muliggør adgang til internettet, som 

standard være indstillet til at sikre den 

højeste beskyttelsesgrad for 

enkeltpersoner, herunder afvisning og 

blokering af lagring af tredjepartscookies 

eller anden form for sporing. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 
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internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den som standard 

giver mulighed for at forhindre andre 

parter i sporing på tværs af domæner 

(cross-domain tracking) og lagring af 
oplysninger på terminaludstyret; hvilket 

ofte gengives som "afvis sporing og 

cookies fra tredjeparter". Slutbrugere bør 

som standard have adgang til et sæt 

privatlivsindstillinger, der strækker sig fra 

højere sikkerhed (f.eks. "accepter aldrig 

sporing og cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid sporing og cookies"), men 

som også har et mellemniveau (f.eks. 

"afvis enhver sporing og alle cookies, der 

ikke er strengt nødvendige for at levere en 

tjeneste, som brugeren udtrykkeligt har 

bedt om" eller "afvis al sporing på tværs 

af domæner"). Disse muligheder kan også 

være mere finkornede. Personlige 

indstillinger bør også indeholde 

valgmuligheder, der gør det muligt for 

brugeren f.eks. at bestemme, om Flash, 

JavaScript eller lignende software kan 

udføres, om en hjemmeside kan indsamle 

geografiske data fra brugeren, eller om 

den kan få adgang til specifik hardware, 

f.eks. et webcam eller en mikrofon. Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig, objektiv og forståelig måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 
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angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør skelne mellem 

cookies fra tredjeparter, der har et 

kontraktforhold med leverandører af 

hjemmesider, og andre cookies fra 

tredjeparter. Disse privatlivsindstillinger 

bør præsenteres på en let synlig og 

forståelig måde. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  110 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 

(23) Principperne om databeskyttelse 

gennem design og gennem 

standardindstillinger blev kodificeret i 

artikel 25 i forordning (EU) 2016/679. 

Standardindstillingerne for cookies er på 

nuværende tidspunkt i de fleste browsere 

angivet til "accepter alle cookies". Derfor 

bør leverandører af software, som gør det 

muligt at hente og fremvise oplysninger fra 

internettet, være forpligtet til at konfigurere 

softwaren således, at den giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på terminaludstyret, hvilket 
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ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

ofte gengives som "afvis cookies fra 

tredjeparter". Slutbrugere bør have adgang 

til et sæt privatlivsindstillinger, der 

strækker sig fra højere sikkerhed (f.eks. 

"accepter aldrig cookies") til lavere (f.eks. 

"accepter altid cookies"), men også har et 

mellemniveau (f.eks. "afvis cookies fra 

tredjeparter" eller "accepter kun 

førstepartscookies"). Disse 

privatlivsindstillinger bør skelne mellem 

cookies fra tredjeparter, der har et 

aftaleforhold med udbyderne af webstedet, 

og andre tredjepartscookies. Disse 

privatlivsindstillinger bør præsenteres på 

en let synlig og forståelig måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at internetbrowsere skal 

kunne indhente slutbrugerens samtykke 

som defineret i forordning (EU) 2016/679 

til f.eks. lagring af sporingscookies fra 

tredjeparter, bør de bl.a. kræve en klar 

bekræftelse fra terminaludstyrets 

slutbruger, som betyder, at slutbrugeren 

udtrykker sin frivillige, specifikke, 

informerede og utvetydige enighed i, at 

sådanne cookies lagres og kan tilgås på 

terminaludstyret. En sådan handling kan 

betragtes som bekræftende, hvis 

slutbrugeren f.eks. aktivt skal vælge 

"accepter cookies fra tredjeparter" for at 

bekræfte deres enighed i valget, og denne 

gives de nødvendige oplysninger til at 

kunne træffe valget. Med henblik herpå er 

det nødvendigt at kræve af 

softwareleverandører, der muliggør 

adgang til internettet, at slutbrugerne i 

installationsøjeblikket informeres om 

udgår 
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muligheden for at vælge mellem de 

forskellige privatlivsindstillinger, og at de 

foretager et valg. Oplysningerne bør ikke 

afskrække slutbrugerne fra at vælge 

strengere privatlivsindstillinger, og de bør 

omfatte relevant information om de risici, 

der er forbundet med at tillade lagring af 

tredjepartscookies på computeren, 

herunder indsamling af registreringer 

over tid af en persons browsinghistorik og 

anvendelsen af sådanne registreringer til 

at målrette reklamer. Internetbrowsere 

opfordres til at gøre det let for slutbrugere 

at ændre privatlivsindstillingerne når som 

helst under brug og give brugeren 

mulighed for at gøre undtagelser eller 

lave en positivliste over visse websteder 

eller specificere, for hvilke websteder 

tredjepartscookies altid eller aldrig er 

tilladt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at internetbrowsere skal kunne 

indhente slutbrugerens samtykke som 

defineret i forordning (EU) 2016/679 til 

f.eks. lagring af sporingscookies fra 

tredjeparter, bør de bl.a. kræve en klar 

bekræftelse fra terminaludstyrets 

slutbruger, som betyder, at slutbrugeren 

udtrykker sin frivillige, specifikke, 

informerede og utvetydige enighed i, at 

sådanne cookies lagres og kan tilgås på 

terminaludstyret. En sådan handling kan 

betragtes som bekræftende, hvis 

slutbrugeren f.eks. aktivt skal vælge 

"accepter cookies fra tredjeparter" for at 

bekræfte deres enighed i valget, og denne 

gives de nødvendige oplysninger til at 

(24) For at internetbrowsere skal kunne 

indhente slutbrugerens samtykke som 

defineret i forordning (EU) 2016/679 til 

f.eks. lagring af sporingscookies fra 

tredjeparter, bør de bl.a. kræve en klar 

bekræftelse fra terminaludstyrets 

slutbruger, som betyder, at slutbrugeren 

udtrykker sin frivillige, specifikke, 

informerede og utvetydige enighed i, at 

sådanne cookies lagres og kan tilgås på 

terminaludstyret. En sådan handling kan 

betragtes som bekræftende, hvis 

slutbrugeren f.eks. aktivt skal vælge 

"accepter cookies fra tredjeparter" for at 

bekræfte deres enighed i valget, og denne 

gives de nødvendige oplysninger til at 
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kunne træffe valget. Med henblik herpå er 

det nødvendigt at kræve af 

softwareleverandører, der muliggør adgang 

til internettet, at slutbrugerne i 

installationsøjeblikket informeres om 

muligheden for at vælge mellem de 

forskellige privatlivsindstillinger, og at de 

foretager et valg. Oplysningerne bør ikke 

afskrække slutbrugerne fra at vælge 

strengere privatlivsindstillinger, og de bør 

omfatte relevant information om de risici, 

der er forbundet med at tillade lagring af 

tredjepartscookies på computeren, 

herunder indsamling af registreringer over 

tid af en persons browsinghistorik og 

anvendelsen af sådanne registreringer til at 

målrette reklamer. Internetbrowsere 

opfordres til at gøre det let for slutbrugere 

at ændre privatlivsindstillingerne når som 

helst under brug og give brugeren 

mulighed for at gøre undtagelser eller lave 

en positivliste over visse websteder eller 

specificere, for hvilke websteder 

tredjepartscookies altid eller aldrig er 

tilladt. 

kunne træffe valget. Med henblik herpå er 

det nødvendigt at kræve af 

softwareleverandører, der muliggør adgang 

til internettet, at slutbrugerne i 

installationsøjeblikket informeres om 

muligheden for at vælge mellem de 

forskellige privatlivsindstillinger, og at de 

foretager et valg. Oplysningerne bør ikke 

afskrække slutbrugerne fra at vælge 

strengere privatlivsindstillinger, og de bør 

omfatte relevant information om de risici, 

der er forbundet med at tillade lagring af 

tredjepartscookies på computeren, 

herunder indsamling af registreringer over 

tid af en persons browsinghistorik og 

anvendelsen af sådanne registreringer til at 

målrette reklamer. Internetbrowsere 

opfordres til at gøre det let for slutbrugere 

at ændre privatlivsindstillingerne når som 

helst under brug og give brugeren 

mulighed for at gøre undtagelser eller lave 

en positivliste over visse websteder på 

særlig anmodning af brugeren eller 

specificere, for hvilke websteder 

tredjepartscookies altid eller aldrig er 

tilladt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  113 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 
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signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger kan bruges til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 

butikker. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Leverandører, der anvender en sådan 

praksis, bør på fremtrædende steder i 

udkanten af det pågældende område 

informere slutbrugerne herom, inden de går 

ind i det afgrænsede område, hvor denne 

teknologi anvendes, om formålet med 

indsamlingen af oplysninger, om hvem der 

er ansvarlig for den og om eventuelle 

foranstaltninger, slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 

at minimere eller standse indsamlingen af 

oplysninger. Der bør gives yderligere 

oplysninger, hvis der indsamles 

personoplysninger i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679. 

signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger kan bruges til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 

butikker. Denne praksis bør undgås for at 

sikre overholdelse af princippet om 

formålsbegrænsning, jf. forordning (EU) 

2016/679. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Derfor må den dataansvarlige kun i et 

begrænset antal tilfælde, og kun hvis de 

data, der anvendes, bliver anonymiseret 

eller slettet, efter det formål, der er sat for 

behandlingen, er opfyldt, behandle de 

oplysninger, der udsendes af 

terminaludstyret med henblik på sporing 

af slutbrugerens fysiske bevægelser med 

hans eller hendes samtykke. 

Anonymiseringsmetoden bør teknisk 

forhindre alle parter i at udpege en bruger 

inden for et sæt data eller at forbinde nye 

data indsamlet fra slutbrugerens 

terminaludstyr til det eksisterende 

datasæt. Leverandører, der anvender en 

sådan praksis, bør på fremtrædende steder i 

udkanten af det pågældende område 

informere slutbrugerne herom, inden de går 

ind i det afgrænsede område, hvor denne 

teknologi anvendes, om formålet med 

indsamlingen af oplysninger, om hvem der 

er ansvarlig for den og om eventuelle 
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foranstaltninger, slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 

at minimere eller standse indsamlingen af 

oplysninger. Der bør gives yderligere 

oplysninger, hvis der indsamles 

personoplysninger i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 

signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger kan bruges til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 

signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger bruges ofte til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 
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butikker. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Leverandører, der anvender en sådan 

praksis, bør på fremtrædende steder i 

udkanten af det pågældende område 

informere slutbrugerne herom, inden de 

går ind i det afgrænsede område, hvor 

denne teknologi anvendes, om formålet 

med indsamlingen af oplysninger, om 

hvem der er ansvarlig for den og om 

eventuelle foranstaltninger, slutbrugeren 

af terminaludstyret kan træffe med 

henblik på at minimere eller standse 

indsamlingen af oplysninger. Der bør 

gives yderligere oplysninger, hvis der 

indsamles personoplysninger i henhold til 

artikel 13 i forordning (EU) 2016/679. 

butikker. Denne praksis bør undgås for at 

sikre overholdelse af princippet om 

formålsbegrænsning, jf. forordning (EU) 

2016/679. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Derfor må den dataansvarlige kun i et 

begrænset antal tilfælde, og kun hvis de 

data, der anvendes, bliver anonymiseret 

eller slettet efter det formål, der er sat for 

behandlingen, er opfyldt, behandle de 

oplysninger, der udsendes af 

terminaludstyret med henblik på sporing 

af slutbrugerens fysiske bevægelser med 

hans eller hendes samtykke. 

Anonymiseringsmetoden bør teknisk 

forhindre alle parter i at udpege en bruger 

inden for et sæt data eller at forbinde nye 

data indsamlet fra slutbrugerens 

terminaludstyr til det eksisterende 

datasæt. Der bør gives yderligere 

oplysninger, hvis der indsamles 

personoplysninger i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 

(25) Adgang til elektroniske 

kommunikationsnet kræver, at der jævnligt 

udsendes bestemte datapakker for at 

opdage eller bevare en forbindelse til 

netværket eller til andre apparater på 

netværket. Endvidere skal apparater have 

tildelt en unik adresse, så de kan 

identificeres på netværket. Trådløse 

standarder og mobiltelefonstandarder 

involverer ligeledes udsendelse af aktive 
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signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger kan bruges til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 

butikker. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Leverandører, der anvender en sådan 

praksis, bør på fremtrædende steder i 

udkanten af det pågældende område 

informere slutbrugerne herom, inden de går 

ind i det afgrænsede område, hvor denne 

teknologi anvendes, om formålet med 

indsamlingen af oplysninger, om hvem der 

er ansvarlig for den og om eventuelle 

foranstaltninger, slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 

at minimere eller standse indsamlingen af 

oplysninger. Der bør gives yderligere 

oplysninger, hvis der indsamles 

personoplysninger i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679. 

signaler, som indeholder unikke 

identifikatorer som f.eks. MAC-adresse, 

IMEI-nummer (international identitet for 

mobilstationsudstyr), IMSI-nummer osv. 

En enkelt trådløs basisstation (dvs. en 

sender og modtager) som f.eks. et trådløst 

adgangspunkt, har et specifikt område, 

inden for hvilket sådanne oplysninger kan 

opfanges. Der er opstået tjenesteudbydere, 

som tilbyder sporingstjenester baseret på 

skanning af oplysninger vedrørende udstyr 

med diverse funktioner, herunder optælling 

af personer, indsamling af oplysninger om, 

hvor mange der venter i kø, registrering af 

antallet af personer i et specifikt område, 

osv. Disse oplysninger kan bruges til andre 

mere nærgående formål, som f.eks. at 

sende reklamer med individualiserede 

tilbud til slutbrugere, når de går ind i 

butikker. Selv om nogle af funktionerne 

ikke medfører store private risici, er der 

andre, der gør, f.eks. dem som omfatter 

sporing af personer over tid, herunder 

gentagne besøg til specifikke steder. 

Leverandører, der anvender en sådan 

praksis, bør på fremtrædende steder i 

udkanten af det pågældende område 

informere slutbrugerne herom, inden de går 

ind i det afgrænsede område, hvor denne 

teknologi anvendes, om formålet med 

indsamlingen af oplysninger, om hvem der 

er ansvarlig for den og om eventuelle 

foranstaltninger, slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 

at minimere eller standse indsamlingen af 

oplysninger. Der bør gives yderligere 

oplysninger, hvis der indsamles 

personoplysninger i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679. Derudover bør 

sådanne udbydere enten indhente 

slutbrugerens samtykke eller straks 

anonymisere dataene og begrænse 

formålet til udelukkende statistisk tælling 

inden for en begrænset tid og et 

begrænset område og tilbyde effektive 

muligheder for fravalg. 

Or. en 
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Ændringsforslag  116 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 

nationale sikkerhed, forsvaret, den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse, 

efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgning af strafbare handlinger eller 

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, 

herunder beskyttelse mod og forebyggelse 

af trusler mod den offentlige sikkerhed og 

andre af Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Dette direktiv bør derfor ikke 

berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 

nationale den sikkerhed (dvs. statens 

sikkerhed), forsvaret, den offentlige 

sikkerhed og forebyggelse, efterforskning, 

afsløring eller retsforfølgning af strafbare 

handlinger eller fuldbyrdelse af 

strafferetlige sanktioner, herunder 

beskyttelse mod og forebyggelse af trusler 

mod den offentlige sikkerhed og andre af 

Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Denne forordning bør derfor 

ikke berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige, for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 
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Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør sørge for 

hensigtsmæssige procedurer, der letter 

legitime anmodninger fra de kompetente 

myndigheder, og hvor det er relevant også 

under hensyntagen til den rolle, den i 

artikel 3, stk. 3, udpegede repræsentant 

spiller. 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Kryptering og andre 

sikkerhedsforanstaltninger er afgørende 

for at sikre fortroligheden og integriteten 

af elektronisk kommunikation samt 

sikkerheden og integriteten af elektronisk 

kommunikationsinfrastruktur som 

helhed. Foranstaltninger truffet af 

medlemsstaterne må ikke pålægge 

leverandører af elektroniske 

kommunikationsnetværk eller -tjenester 

nogen forpligtelser, som vil føre til 

svækkelse af sikkerheden og krypteringen 

af deres net og tjenester. Leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester bør 

sørge for hensigtsmæssige procedurer, der 

letter legitime anmodninger fra de 

kompetente myndigheder, og hvor det er 

relevant også under hensyntagen til den 

rolle, den i artikel 3, stk. 3, udpegede 

repræsentant spiller. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 
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nationale sikkerhed, forsvaret, den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse, 

efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgning af strafbare handlinger eller 

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, 

herunder beskyttelse mod og forebyggelse 

af trusler mod den offentlige sikkerhed og 

andre af Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Dette direktiv bør derfor ikke 

berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør sørge for 

hensigtsmæssige procedurer, der letter 

legitime anmodninger fra de kompetente 

myndigheder, og hvor det er relevant også 

under hensyntagen til den rolle, den i 

artikel 3, stk. 3, udpegede repræsentant 

spiller. 

nationale sikkerhed, forsvaret, den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse, 

efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgning af strafbare handlinger eller 

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, 

herunder beskyttelse mod og forebyggelse 

af trusler mod den offentlige sikkerhed og 

andre af Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Denne forordning bør derfor 

ikke berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Kryptering og andre 

sikkerhedsforanstaltninger er afgørende 

for at sikre fortroligheden og integriteten 

af elektronisk kommunikation samt 

sikkerheden og integriteten af elektronisk 

kommunikationsinfrastruktur som 

helhed. Foranstaltninger truffet af 

medlemsstaterne må ikke pålægge 

leverandører af elektroniske 

kommunikationsnetværk eller -tjenester 

nogen forpligtelser, som vil føre til 

svækkelse af sikkerheden og krypteringen 

af deres net og tjenester. Leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester bør 

sørge for hensigtsmæssige procedurer, der 

letter legitime anmodninger fra de 

kompetente myndigheder, og hvor det er 

relevant også under hensyntagen til den 

rolle, den i artikel 3, stk. 3, udpegede 

repræsentant spiller. 



 

AM\1130005DA.docx 83/122 PE607.931v01-00 

 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 

nationale sikkerhed, forsvaret, den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse, 

efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgning af strafbare handlinger eller 

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, 

herunder beskyttelse mod og forebyggelse 

af trusler mod den offentlige sikkerhed og 

andre af Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Dette direktiv bør derfor ikke 

berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

(26) Når behandling af elektroniske 

kommunikationsdata på vegne af 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester omfattet af denne 

forordnings anvendelsesområde, bør 

forordningen give Unionen og 

medlemsstaterne mulighed for på særlige 

betingelser ved lov at begrænse visse 

forpligtelser og rettigheder, når en sådan 

begrænsning udgør en nødvendig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre bestemte 

offentlige interesser, herunder den 

nationale sikkerhed, forsvaret, den 

offentlige sikkerhed og forebyggelse, 

efterforskning, afsløring eller 

retsforfølgning af strafbare handlinger eller 

fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, 

herunder beskyttelse mod og forebyggelse 

af trusler mod den offentlige sikkerhed og 

andre af Unionens eller en medlemsstats 

samfundsinteresser, navnlig Unionens eller 

en medlemsstats væsentlige økonomiske 

eller finansielle interesser, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. Denne forordning bør derfor 

ikke berøre medlemsstaternes mulighed for 

lovligt at opfange elektronisk 

kommunikation eller træffe andre 

foranstaltninger, hvis de er nødvendige og 

forholdsmæssige for at sikre ovennævnte 

offentlige interesser i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 
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menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør sørge for 

hensigtsmæssige procedurer, der letter 

legitime anmodninger fra de kompetente 

myndigheder, og hvor det er relevant også 

under hensyntagen til den rolle, den i 

artikel 3, stk. 3, udpegede repræsentant 

spiller. 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder som fortolket af Den 

Europæiske Unions Domstol og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester bør sørge for 

hensigtsmæssige procedurer, der letter 

legitime anmodninger fra de kompetente 

myndigheder, og hvor det er relevant også 

under hensyntagen til den rolle, den i 

artikel 27 i forordning (EU) nr. 2016/679 

udpegede repræsentant spiller. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (26a) Indførelsen af specificerede 

forbrugsopgørelser har forbedret 

abonnentens muligheder for at 

kontrollere rigtigheden af de takster, 

tjenesteudbyderen opkræver, men 

samtidig indebærer de en risiko for, at 

elektroniske kommunikationstjenesters 

brugeres privatliv krænkes. 

Tilgængeligheden af elektroniske 

kommunikationstjenester med alternative 

betalingsmetoder, der giver mulighed for 

anonym eller strengt privat adgang til 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, for eksempel 

uregistrerede SIM-kort og mulighed for 

betaling med kreditkort, kan afhjælpe 

disse risici. Når slutbrugeren er en fysisk 

person, som ikke er den abonnent, der 

modtager den specificerede 

forbrugsopgørelse, for eksempel i et 

ansættelsesforhold, skal operatøren af 

nummerbaserede interpersonelle 

kommunikationstjenester tilbyde deres 

abonnenter en anden type specificeret 
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forbrugsopgørelse, hvor et bestemt antal 

cifre i det opkaldte nummer ikke vises. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Hvis slutbrugere, som er fysiske 

personer, samtykker i, at deres data opføres 

i sådanne fortegnelser, bør de være i stand 

til på grundlag af deres samtykkeerklæring 

at bestemme, hvilke personoplysninger der 

inkluderes i fortegnelsen (f.eks. navn, e-

mailadresse, fysisk adresse, brugernavn, 

telefonnummer). Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser bør ydermere 

informere slutbrugerne om formålet med 

fortegnelsen eller dennes søgefunktion, 

inden de opføres i fortegnelsen. 

Slutbrugere bør i samtykkeerklæringen 

være i stand til at vælge, hvilke kategorier 

af personoplysninger der kan søges på. De 

kategorier af personoplysninger, der 

inkluderes i fortegnelsen, og de kategorier 

af personoplysninger, hvori der kan søges 

efter slutbrugerens kontaktoplysninger, bør 

ikke nødvendigvis være de samme. 

(31) Hvis slutbrugere, som er fysiske 

personer, samtykker i, at deres data opføres 

i sådanne fortegnelser, bør de være i stand 

til på grundlag af deres samtykkeerklæring 

at bestemme, hvilke personoplysninger der 

inkluderes i fortegnelsen (f.eks. navn, e-

mailadresse, fysisk adresse, brugernavn, 

telefonnummer). Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser bør ydermere 

informere slutbrugerne om formålet med 

fortegnelsen eller dennes søgefunktion, 

inden de opføres i fortegnelsen. 

Slutbrugere bør i samtykkeerklæringen 

være i stand til at vælge, hvilke kategorier 

af personoplysninger der kan søges på. De 

kategorier af personoplysninger, der 

inkluderes i fortegnelsen, og de kategorier 

af personoplysninger, hvori der kan søges 

efter slutbrugerens kontaktoplysninger, bør 

ikke nødvendigvis være de samme. 

Eftersom "omvendt" søgning efter fysiske 

personer baseret på telefonnumre eller 

tjenesteidentifikatorer såsom e-

mailadresser eller brugernavne kan 

opfattes som mere nærgående end andre 

søgninger, bør der altid kræves et særskilt 

samtykke fra slutbrugeren, før sådanne 

søgninger aktiveres. 

Or. en 
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Ændringsforslag  121 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) I denne forordning menes der med 

direkte markedsføring enhver form for 

markedsføring, hvor en fysisk eller juridisk 

person sender direkte 

markedsføringsmeddelelser til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester. Ud over at 

tilbyde et produkt eller en tjeneste af 

kommercielle årsager bør begrebet også 

omfatte meddelelser afsendt af politiske 

partier, som kontakter fysiske personer via 

elektroniske kommunikationstjenester for 

at fremme deres partier. Det samme bør 

gælde for meddelelser afsendt af andre 

nonprofitorganisationer for at hente støtte 

til organisationens formål. 

(32) I denne forordning menes der med 

direkte markedsføring enhver form for 

markedsføring eller tilsvarende reklame, 

hvor en fysisk eller juridisk person sender 

eller fremlægger direkte 

markedsføringsmeddelelser til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere over et elektronisk 

kommunikationsnet. Ud over at tilbyde et 

produkt eller en tjeneste af kommercielle 

årsager bør begrebet også omfatte 

meddelelser afsendt af politiske partier 

eller medlemmer af politiske partier, som 

kontakter fysiske personer via elektroniske 

kommunikationstjenester for at fremme 

deres partier, kandidatur ved valg eller 

andre politiske kampagner. Det samme 

bør gælde for meddelelser afsendt af andre 

nonprofitorganisationer for at hente støtte 

til organisationens formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) I denne forordning menes der med 

direkte markedsføring enhver form for 

markedsføring, hvor en fysisk eller juridisk 

person sender direkte 

markedsføringsmeddelelser til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester. Ud over at 

(32) I denne forordning menes der med 

direkte markedsføring enhver form for 

markedsføring, hvor en fysisk eller juridisk 

person sender direkte 

markedsføringsmeddelelser til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester. Ud over at 
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tilbyde et produkt eller en tjeneste af 

kommercielle årsager bør begrebet også 

omfatte meddelelser afsendt af politiske 

partier, som kontakter fysiske personer via 

elektroniske kommunikationstjenester for 

at fremme deres partier. Det samme bør 

gælde for meddelelser afsendt af andre 

nonprofitorganisationer for at hente støtte 

til organisationens formål. 

tilbyde et produkt eller en tjeneste af 

kommercielle årsager bør begrebet også 

omfatte meddelelser afsendt af politiske 

partier, som kontakter fysiske personer via 

elektroniske kommunikationstjenester for 

at fremme deres partier. Det samme bør 

gælde for meddelelser afsendt af andre 

nonprofitorganisationer for at hente støtte 

til organisationens formål. Det bør ikke 

finde anvendelse på kommunikation med 

videnskabelige forskningsformål såsom 

markeds- eller opinionsundersøgelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (32a) Kommunikation til udvalgte 

repræsentanter eller offentlige 

myndigheder om forhold vedrørende lov 

og orden, lovgivning eller demokratiske 

institutioners øvrige aktiviteter bør ikke 

anses for direkte markedsføring i 

forbindelse med denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Der bør indføres 

sikkerhedsmekanismer til at beskytte 

slutbrugere mod uanmodede direkte 

markedsføringsmeddelelser, som krænker 

(33) Der bør indføres 

sikkerhedsmekanismer til at beskytte 

slutbrugere mod uanmodede direkte 

markedsføringsmeddelelser, som krænker 
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slutbrugernes privatliv. Graden af 

privatlivskrænkelse og gene anses for at 

være rimelig ens, uanset hvilke af den 

brede vifte af teknologier og kanaler, der 

anvendes til at sende disse elektroniske 

meddelelser, uanset om der anvendes 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer, instant 

messaging-applikationer, e-mails, sms, 

mms, bluetooth osv. Det er derfor 

berettiget at kræve, at slutbrugerens 

samtykke indhentes, før der må sendes 

kommercielle elektroniske direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

således at personer beskyttes effektivt mod 

krænkelse af deres privatliv, samt at 

juridiske personers legitime interesser 

beskyttes. Retssikkerhed og behovet for at 

sikre, at reglerne beskytter mod 

uanmodede elektroniske meddelelser i 

fremtiden retfærdiggør, at der er behov for 

at definere et enkelt regelsæt, som ikke 

ændrer sig afhængigt af, hvilken teknologi 

der anvendes til at aflevere uanmodede 

meddelelser, men som samtidig garanterer 

et ens beskyttelsesniveau for alle borgere 

på tværs af Unionen. Det er imidlertid 

rimeligt at tillade brugen af e-

mailoplysninger i forbindelse med et 

eksisterende kundeforhold med henblik på 

at tilbyde lignende produkter eller 

tjenester. Denne mulighed bør kun gælde 

for den virksomhed, som har modtaget e-

mailoplysningerne i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

slutbrugernes privatliv. Graden af 

privatlivskrænkelse og gene anses for at 

være rimelig ens, uanset hvilke af den 

brede vifte af teknologier og kanaler, der 

anvendes til at sende disse elektroniske 

meddelelser, uanset om der anvendes 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer, instant 

messaging-applikationer, e-mails, sms, 

mms, bluetooth osv. Det er derfor 

berettiget at kræve, at slutbrugerens 

samtykke indhentes, før der må sendes, 

rettes eller fremlægges kommercielle 

elektroniske direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

som er fysiske personer, herunder fysiske 

personer der arbejder for juridiske 

personer, således at personer beskyttes 

effektivt mod krænkelse af deres privatliv. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at 

juridiske personers legitime interesser 

beskyttes for så vidt angår beskyttelse af 

uanmodet kommunikation. Retssikkerhed 

og behovet for at sikre, at reglerne 

beskytter mod uanmodede elektroniske 

meddelelser i fremtiden retfærdiggør, at 

der er behov for at definere et enkelt 

regelsæt, som ikke ændrer sig afhængigt af, 

hvilken teknologi der anvendes til at 

aflevere uanmodede meddelelser, men som 

samtidig garanterer et ens 

beskyttelsesniveau for alle enkeltpersoner 

på tværs af Unionen. Det er imidlertid 

rimeligt at tillade brugen af e-

mailoplysninger i forbindelse med et 

eksisterende kundeforhold med henblik på 

at tilbyde lignende produkter eller 

tjenester. Denne mulighed bør kun gælde 

for den virksomhed, som har modtaget e-

mailoplysningerne i henhold til forordning 

(EU) 2016/679 og kun i en begrænset 

periode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 
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Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Der bør indføres 

sikkerhedsmekanismer til at beskytte 

slutbrugere mod uanmodede direkte 

markedsføringsmeddelelser, som krænker 

slutbrugernes privatliv. Graden af 

privatlivskrænkelse og gene anses for at 

være rimelig ens, uanset hvilke af den 

brede vifte af teknologier og kanaler, der 

anvendes til at sende disse elektroniske 

meddelelser, uanset om der anvendes 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer, instant 

messaging-applikationer, e-mails, sms, 

mms, bluetooth osv. Det er derfor 

berettiget at kræve, at slutbrugerens 

samtykke indhentes, før der må sendes 

kommercielle elektroniske direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

således at personer beskyttes effektivt mod 

krænkelse af deres privatliv, samt at 

juridiske personers legitime interesser 

beskyttes. Retssikkerhed og behovet for at 

sikre, at reglerne beskytter mod 

uanmodede elektroniske meddelelser i 

fremtiden retfærdiggør, at der er behov for 

at definere et enkelt regelsæt, som ikke 

ændrer sig afhængigt af, hvilken teknologi 

der anvendes til at aflevere uanmodede 

meddelelser, men som samtidig garanterer 

et ens beskyttelsesniveau for alle borgere 

på tværs af Unionen. Det er imidlertid 

rimeligt at tillade brugen af e-

mailoplysninger i forbindelse med et 

eksisterende kundeforhold med henblik på 

at tilbyde lignende produkter eller 

tjenester. Denne mulighed bør kun gælde 

for den virksomhed, som har modtaget e-

mailoplysningerne i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

(33) Der bør indføres 

sikkerhedsmekanismer til at beskytte 

slutbrugere mod uanmodede direkte 

markedsføringsmeddelelser, som krænker 

slutbrugernes privatliv. Graden af 

privatlivskrænkelse og gene anses for at 

være rimelig ens, uanset hvilke af den 

brede vifte af teknologier og kanaler, der 

anvendes til at sende disse elektroniske 

meddelelser, uanset om der anvendes 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer, instant 

messaging-applikationer, e-mails, sms, 

mms, bluetooth osv. Det er derfor 

berettiget at kræve, at slutbrugerens 

samtykke indhentes, før der må sendes 

kommercielle elektroniske direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

således at personer beskyttes effektivt mod 

krænkelse af deres privatliv, samt at 

juridiske personers legitime interesser 

beskyttes. Retssikkerhed og behovet for at 

sikre, at reglerne beskytter mod 

uanmodede elektroniske meddelelser i 

fremtiden retfærdiggør, at der er behov for 

at definere et enkelt regelsæt, som ikke 

ændrer sig afhængigt af, hvilken teknologi 

der anvendes til at aflevere uanmodede 

meddelelser, men som samtidig garanterer 

et ens beskyttelsesniveau for alle borgere 

på tværs af Unionen. Det er imidlertid 

rimeligt at tillade brugen af e-

mailoplysninger i forbindelse med et 

eksisterende kundeforhold med henblik på 

at tilbyde lignende produkter eller 

tjenester. Denne mulighed bør kun gælde 

for den virksomhed, som har modtaget e-

mailoplysningerne i henhold til forordning 

(EU) 2016/679 og kun i en begrænset 

periode. 

Or. en 
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Ændringsforslag  126 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) For at gøre det let at trække sit 

samtykke tilbage bør juridiske og fysiske 

personer, der sender direkte 

markedsføringsmeddelelser via e-mail, 

inkludere et link eller en e-mailadresse, 

hvor slutbrugerne let kan trække deres 

samtykke tilbage. Når juridiske og fysiske 

personer foretager direkte 

markedsføringsmeddelelser via 

telefonopkald og via automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer, bør 

der vises et nummer, hvorpå den 

opkaldende virksomhed kan ringes op, 

eller en kode, der afspejler det forhold, at 

der er tale om et markedsføringsopkald. 

(35) For at gøre det let at trække sit 

samtykke tilbage bør juridiske og fysiske 

personer, der sender direkte 

markedsføringsmeddelelser via e-mail, 

inkludere et link eller en e-mailadresse, 

hvor slutbrugerne let kan trække deres 

samtykke tilbage. Når juridiske og fysiske 

personer foretager direkte 

markedsføringsmeddelelser via 

telefonopkald og via automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer, bør 

der vises et nummer, hvorpå den 

opkaldende virksomhed kan ringes op, og 

en kode, der afspejler det forhold, at der er 

tale om et markedsføringsopkald. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Direkte markedsføringsopkald, der 

ikke omfatter brugen af automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer, er 

dyrere for den opkaldende part og 

pålægger ikke slutbrugeren nogen 

finansielle omkostninger. Medlemsstaterne 

bør derfor kunne indføre og/eller bevare 

nationale systemer, der kun tillader 

sådanne opkald til slutbrugere, der ikke har 

frabedt sig dem. 

(36) Direkte markedsføringsopkald, der 

ikke omfatter brugen af automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer, er 

dyrere for den opkaldende part og 

pålægger ikke slutbrugeren nogen 

finansielle omkostninger. Medlemsstaterne 

bør derfor kunne indføre og/eller bevare 

nationale systemer, der kun tillader 

sådanne opkald til slutbrugere, der ikke har 

frabedt sig dem. Slutbrugere bør kunne 

modsætte sig fremtidige opkald fra en 
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bestemt virksomhed eller organisation. 

Medlemsstaterne bør desuden sikre, at 

slutbrugerne kan modsætte sig alle 

fremtidige direkte markedsføringsopkald 

ved at registrere deres afvisning i et 

nationalt "opkald frabedes"-register. Der 

skal gratis tilbydes en brugervenlig 

mulighed for at modsætte sig alle 

fremtidige opkald. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Tjenesteudbydere, som leverer 

elektroniske kommunikationstjenester, bør 

informere slutbrugerne om, hvordan de 

kan sikre deres kommunikation, f.eks. ved 

at anvende bestemte typer software eller 

krypteringsteknologi. Kravet om at 

underrette slutbrugerne om særlige 

sikkerhedsrisici fritager ikke 

tjenesteudbyderen for forpligtelsen til for 

egen regning omgående at træffe passende 

foranstaltninger til at forebygge nye 

uforudsete sikkerhedsrisici og genoprette 

det normale sikkerhedsniveau for tjenesten. 

Underretning af abonnenten om 

sikkerhedsrisici bør være gebyrfri. 

Sikkerheden evalueres på baggrund af 

artikel 32 i forordning (EU) 2016/679. 

(37) Tjenesteudbydere, som leverer 

elektroniske kommunikationstjenester, bør 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata på en sådan måde, 

at de forhindrer uautoriseret adgang, 

offentliggørelse eller ændring, sikrer, at 

sådan uautoriseret adgang, 

offentliggørelse eller ændring kan 

konstateres, og også sikre, at sådanne 

elektroniske kommunikationsdata er 

beskyttet ved hjælp af bestemte typer 

software eller krypteringsteknologi. Kravet 

om at underrette slutbrugerne om særlige 

sikkerhedsrisici fritager ikke 

tjenesteudbyderen for forpligtelsen til for 

egen regning omgående at træffe passende 

foranstaltninger til at forebygge nye 

uforudsete sikkerhedsrisici og genoprette 

det normale sikkerhedsniveau for tjenesten. 

Underretning af abonnenten om 

sikkerhedsrisici bør være gebyrfri. 

Sikkerheden evalueres på baggrund af 

artikel 32 i forordning (EU) 2016/679. 

Forpligtelserne i artikel 40 i [den 

europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation] bør gælde for alle 

tjenester inden for rammerne af denne 



 

PE607.931v01-00 92/122 AM\1130005DA.docx 

DA 

forordning for så vidt angår sikkerheden 

afnetværk og tjenester og dermed 

forbundne sikkerhedsforpligtelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Tjenesteudbydere, som leverer 

elektroniske kommunikationstjenester, bør 

informere slutbrugerne om, hvordan de kan 

sikre deres kommunikation, f.eks. ved at 

anvende bestemte typer software eller 

krypteringsteknologi. Kravet om at 

underrette slutbrugerne om særlige 

sikkerhedsrisici fritager ikke 

tjenesteudbyderen for forpligtelsen til for 

egen regning omgående at træffe passende 

foranstaltninger til at forebygge nye 

uforudsete sikkerhedsrisici og genoprette 

det normale sikkerhedsniveau for tjenesten. 

Underretning af abonnenten om 

sikkerhedsrisici bør være gebyrfri. 

Sikkerheden evalueres på baggrund af 

artikel 32 i forordning (EU) 2016/679. 

(37) Tjenesteudbydere, som leverer 

offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester, bør informere 

slutbrugerne om, hvordan de kan sikre 

deres kommunikation, f.eks. ved at 

anvende bestemte typer software eller 

krypteringsteknologi. Kravet om at 

underrette slutbrugerne om særlige 

sikkerhedstrusler fritager ikke 

tjenesteudbyderen for forpligtelsen til for 

egen regning omgående at træffe passende 

foranstaltninger til at forebygge nye 

uforudsete sikkerhedsrisici og genoprette 

det normale sikkerhedsniveau for tjenesten. 

Underretning af abonnenten om 

sikkerhedstrusler bør være gebyrfri. 

Sikkerheden evalueres på baggrund af 

artikel 32 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) For at styrke håndhævelsen af 

reglerne i denne forordning bør hver 

(40) For at styrke håndhævelsen af 

reglerne i denne forordning bør hver 
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tilsynsmyndighed have beføjelser til at 

pålægge sanktioner, herunder 

administrative bøder, for overtrædelser af 

forordningen i tillæg til eller i stedet for 

eventuelle andre hensigtsmæssige 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning. Denne forordning bør 

indeholde bestemmelser om overtrædelser 

og maksimumsbeløb og kriterier for 

fastsættelse af de tilknyttede administrative 

bøder, der bør bestemmes af den 

kompetente tilsynsmyndighed i hvert 

enkelt tilfælde under hensyntagen til alle 

relevante omstændigheder i den specifikke 

situation og med behørig hensyntagen til 

karakteren, alvoren og varigheden af 

overtrædelsen og dens konsekvenser og de 

foranstaltninger, der er truffet for at sikre 

overholdelse af forpligtelserne i henhold til 

denne forordning og for at forebygge eller 

begrænse følgerne af overtrædelsen. Med 

henblik på at fastsætte bøder i henhold til 

denne forordning forstås en virksomhed i 

denne forbindelse som en virksomhed som 

omhandlet i artikel 101 og 102 i traktaten. 

tilsynsmyndighed have beføjelser til at 

pålægge sanktioner, herunder 

administrative bøder, for overtrædelser af 

forordningen i tillæg til eller i stedet for 

eventuelle andre hensigtsmæssige 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning. Denne forordning bør 

indeholde bestemmelser om overtrædelser 

og maksimumsbeløb og kriterier for 

fastsættelse af de tilknyttede administrative 

bøder, der bør bestemmes af den 

kompetente tilsynsmyndighed i hvert 

enkelt tilfælde under hensyntagen til alle 

relevante omstændigheder i den specifikke 

situation og med behørig hensyntagen til 

karakteren, alvoren og varigheden af 

overtrædelsen og dens konsekvenser og de 

foranstaltninger, der er truffet for at sikre 

overholdelse af forpligtelserne i henhold til 

denne forordning og for at forebygge eller 

begrænse følgerne af overtrædelsen. Med 

henblik på at fastsætte bøder i henhold til 

denne forordning forstås en virksomhed i 

denne forbindelse som en virksomhed som 

omhandlet i artikel 101 og 102 i traktaten. 

Det bør være forbudt at pålægge dobbelte 

sanktioner som følge af samme 

overtrædelse af forordning (EU) 2016/279 

og af nærværende forordning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  131 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I denne forordning fastsættes regler 

for beskyttelse af fysiske og juridiske 

personers grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder i forbindelse med 

levering og anvendelse af elektroniske 

kommunikationstjenester og navnlig for 

retten til respekt for privatlivet og 

1. I denne forordning fastsættes regler 

for beskyttelse af fysiske og juridiske 

personers grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder i forbindelse med 

levering og anvendelse af elektroniske 

kommunikationstjenester og navnlig for 

retten til respekt for privatlivet og 
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kommunikation, samt at der sørges for 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger. 

kommunikation, samt at der sørges for 

beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger, uanset om der kræves 

betaling fra brugeren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Denne forordning sikrer fri 

bevægelighed for elektroniske 

kommunikationsdata og elektroniske 

kommunikationstjenester i Unionen, som 

hverken begrænses eller forbydes af 

hensyn til respekten for juridiske og 

fysiske personers privatliv og 

kommunikation og beskyttelsen af fysiske 

personer i forbindelse med behandlingen 

af personoplysninger. 

2. Denne forordning sikrer fri 

bevægelighed for elektroniske 

kommunikationsdata og elektroniske 

kommunikationstjenester i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  133 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Bestemmelserne i denne 

forordning præciserer og supplerer 

forordning (EU) 2016/679 ved at fastsætte 

specifikke regler for de i stk. 1 og 2 

nævnte formål. 

udgår 

Or. ro 
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Ændringsforslag  134 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte specifikke regler 

for de i stk. 1 og 2 nævnte formål. 

3. Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte specifikke regler 

for de i stk. 1 og 2 nævnte formål. 

Medmindre andet er fastsat i denne 

forordning, finder bestemmelserne i 

forordning (EU) 2016/679 anvendelse i 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte specifikke regler 

for de i stk. 1 og 2 nævnte formål. 

3. Bestemmelserne i denne forordning 

præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte nødvendige og 

specifikke regler for de i stk. 1 og 2 nævnte 

formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis de specifikke regler i stk. 3 

omfatter behandling af 

personoplysninger, som er underlagt 

forordning (EU) 2016/679, finder begge 

forordninger anvendelse. Skulle der være 

modsatrettede bestemmelser i de to 

forordninger, afgør Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd, hvilket instrument 

der gælder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Ved afgørelsen i henhold til stk. 4 

tager Det Europæiske Databeskyttelsesråd 

højde for, at fysiske personers interesser 

er særdeles vigtige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

slutbrugeres terminaludstyr. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

slutbrugeres terminaludstyr, uanset om der 
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kræves betaling fra brugeren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

slutbrugeres terminaludstyr. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  140 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

slutbrugeres terminaludstyr. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra eller 

behandlet af slutbrugeres terminaludstyr. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

slutbrugeres terminaludstyr. 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

uanset om der kræves betaling af 

slutbrugeren eller ej 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) behandling af oplysninger 

hidrørende fra eller behandlet af 

slutbrugeres terminaludstyr 

Or. en 
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Ændringsforslag  144 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) markedsføring af hardware og 

software, som muliggør elektronisk 

kommunikation for slutbrugerne, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d) levering af offentligt tilgængelige 

fortegnelser over brugere af elektronisk 

kommunikation 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 e) udsendelse af kommerciel 

elektronisk kommunikation vedrørende 

direkte markedsføring til slutbrugere. 

Or. en 
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Ændringsforslag  147 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

offentligt tilgængelige 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) aktiviteter, som foretages af 

kompetente myndigheder med henblik på 

at forebygge, efterforske, afsløre eller 

retsforfølge strafbare handlinger eller 

fuldbyrde strafferetlige sanktioner, 

herunder beskytte mod og forebygge 

trusler mod den offentlige sikkerhed. 

d) aktiviteter, som foretages af 

kompetente myndigheder med henblik på 

at forebygge, efterforske, afsløre eller 

retsforfølge strafbare handlinger eller 

fuldbyrde strafferetlige sanktioner, 

herunder beskytte mod og forebygge 

trusler mod den offentlige sikkerhed, uden 

at dette dog berører artikel 11. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) hardware og software på 

markedet, som muliggør elektronisk 
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kommunikation mellem brugere og 

slutbrugere, herunder fremvisning af 

oplysninger på internettet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Behandling af elektroniske 

kommunikationsdata foretaget af Unionens 

institutioner, organer, kontorer og 

agenturer er reguleret i forordning (EU) 

00/0000 [ny forordning, som erstatter 

forordning 45/2001]. 

3. Behandling af elektroniske 

kommunikationsdata foretaget af Unionens 

institutioner, organer, kontorer og 

agenturer, for så vidt de ikke er offentligt 

tilgængelige, kommer fra eller er bestemt 

for offentligt tilgængelige 

kommunikationstjenester, er reguleret i 

forordning (EU) 00/0000 [ny forordning, 

som erstatter forordning 45/2001]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på: 

1. Denne forordning finder anvendelse 

på de aktiviteter, der er omhandlet i 

artikel 2, hvor brugeren eller slutbrugeren 

befinder sig i Unionen, eller hvor de 

kommunikationstjenester, hardware, 

software, fortegnelser eller direkte 

markedsføring af elektroniske 

kommunikationstjenester stilles til 

rådighed fra Unionens område. 

a) levering af elektroniske 

kommunikationstjenester til slutbrugere i 
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Unionen, uanset om der kræves betaling 

af slutbrugeren eller ej 

b) anvendelsen af disse tjenester  

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere, der befinder sig i Unionen. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere, der befinder sig i Unionen. 

c) beskyttelse af oplysninger, der 

vedrører eller er behandlet af 
terminaludstyr tilhørende slutbrugere i 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  153 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere der befinder sig i Unionen. 

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere i Unionen. 

Or. en 

Baggrund 

Det territoriale anvendelsesområde bør omfatte alle slutbrugere i Unionen. 
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Ændringsforslag  154 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere der befinder sig i Unionen. 

c) beskyttelse af oplysninger 

vedrørende terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  155 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis leverandøren af en elektronisk 

kommunikationstjeneste ikke er etableret i 

Unionen, udpeger denne skriftligt en 

repræsentant i Unionen. 

2. Hvis udbyderen af en elektronisk 

kommunikationstjeneste, leverandør af en 

offentligt tilgængelig fortegnelse, en 

softwareudbyder, der muliggør 

elektronisk kommunikation, eller en 

person, der sender direkte 

marketingkommunikation eller indsamler 

(anden) information relateret til eller 

lagret i slutbrugerens terminaludstyr, ikke 

er etableret i Unionen, udpeger denne 

skriftligt en repræsentant i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Repræsentanten skal have 4. Repræsentanten skal af udbyderen 
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beføjelser til at besvare spørgsmål og 

udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder og 

slutbrugere i forbindelse med alle 

spørgsmål vedrørende behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at sikre overholdelse af denne 

forordning. 

være autoriseret til at besvare spørgsmål 

og udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder, 

domstole og slutbrugere i forbindelse med 

alle spørgsmål vedrørende behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at sikre overholdelse af denne 

forordning, og udbyderen giver i denne 

forbindelse repræsentanten alle relevante 

oplysninger i det omfang, udbyderen ikke 

direkte besvarer spørgsmålene eller giver 

oplysningerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Repræsentanten skal have 

beføjelser til at besvare spørgsmål og 

udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder og 

slutbrugere i forbindelse med alle 

spørgsmål vedrørende behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at sikre overholdelse af denne 

forordning. 

4. Repræsentanten skal af udbyderen 

være autoriseret til at besvare spørgsmål 

og udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder, 

domstole og slutbrugere i forbindelse med 

alle spørgsmål vedrørende behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at sikre overholdelse af denne 

forordning, og udbyderen giver i denne 

forbindelse repræsentanten alle relevante 

oplysninger i det omfang, udbyderen ikke 

direkte besvarer spørgsmålene eller giver 

oplysningerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Repræsentanten skal have 

beføjelser til at besvare spørgsmål og 

udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder og 

slutbrugere i forbindelse med alle 

spørgsmål vedrørende behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata med 

henblik på at sikre overholdelse af denne 

forordning. 

4. Repræsentanten skal have 

beføjelser til at besvare spørgsmål og 

udlevere oplysninger tillige med eller i 

stedet for den leverandør, der 

repræsenteres, til tilsynsmyndigheder og 

slutbrugere i forbindelse med alle 

spørgsmål vedrørende de i artikel 2 

omtalte aktiviteter med henblik på at sikre 

overholdelse af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  159 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Udpegningen af en repræsentant i 

henhold til stk. 2 berører ikke eventuelle 

retlige skridt mod en fysisk eller juridisk 

person, som behandler elektroniske 

kommunikationsdata i forbindelse med 

levering af elektroniske 

kommunikationstjenester uden for 

Unionen til slutbrugere i Unionen. 

5. Udpegningen af en repræsentant i 

henhold til stk. 2 berører ikke eventuelle 

retlige skridt mod en fysisk eller juridisk 

person, som udfører de i artikel 2 

omhandlede aktiviteter uden for Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Lovgivning, der finder anvendelse i 

onlinemiljøet 

 1.  I det omfang, forordning (EU) 

2016/679 eller denne forordning giver 

medlemsstaterne mulighed for i deres 

nationale lovgivninger at regulere 

behandling af personoplysninger eller 

elektronisk kommunikationsdata, finder 

de relevante nationale lovbestemmelser 

anvendelse på: 

 a)  behandling af personoplysninger 

eller elektroniske kommunikationsdata i 

forbindelse med aktiviteter under en 

dataansvarligs, databehandlers eller 

udbyder af elektroniske 

kommunikationstjenesters eller -netværks 

virksomhed, der er etableret i den 

pågældende medlemsstat, eller 

 b)  behandling af personoplysninger 

eller elektroniske kommunikationsdata, 

som udføres af en dataansvarlig, 

databehandler eller udbyder af 

elektroniske kommunikationstjenester 

eller -netværk, som ikke er etableret i 

Unionen, og som tilbyder varer eller 

tjenester i den pågældende medlemsstat 

eller overvåger den registreredes adfærd i 

den medlemsstat. 

 2.  De relevante nationale 

bestemmelser, jf. stk. 1 i denne artikel, 

finder ikke anvendelse på behandling af 

personoplysninger eller elektroniske 

kommunikationsdata i forbindelse med 

aktiviteter under en dataansvarligs, 

databehandlers eller udbyder af 

elektroniske kommunikationstjenesters 

eller -netværks virksomhed, der er 

etableret i en anden medlemsstat. Denne 

virksomhed er i stedet kun underlagt de 

relevante nationale lovbestemmelser i den 

anden medlemsstat. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos  

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) definitionerne af "elektronisk 

kommunikationsnet", "elektronisk 

kommunikationstjeneste", 

"nummerbaseret interpersonel 

kommunikationstjeneste", 

"nummeruafhængig interpersonel 

kommunikationstjeneste", "slutbruger" 

og "opkald" i henholdsvis artikel 2, stk. 1, 

4, 5, 6, 7, 14 og 21, i [direktiv om en 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] 

b) "elektronisk kommunikationsnet": 

transmissionssystemer, uanset om de er 

baseret på en permanent infrastruktur 

eller centraliseret administrationsfunktion 

og, hvor det er relevant, switching- eller 

routing-udstyr og andre ressourcer, 

herunder netelementer, som ikke er 

aktive, og som overfører signaler ved 

hjælp af trådforbindelse, radiobølger, 

lyslederteknik eller andre 

elektromagnetiske midler, herunder 

satellitnet, jordbaserede fastnet 

(kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i 

internettet) og mobilnet, samt 

elkabelsystemer, i det omfang de benyttes 

til at udsende signaler, net der anvendes 

til radio- og tv-spredning samt kabel-tv-

net, uanset hvilken type information, der 

overføres 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "slutbruger": en fysisk person, 

som anvender en offentligt tilgængelig 

elektronisk kommunikationstjeneste i 

privat eller forretningsmæssigt øjemed 
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uden nødvendigvis at abonnere på den 

pågældende tjeneste 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) "nummerbaseret interpersonel 

kommunikationstjeneste" en 

interpersonel kommunikationstjeneste, 

der i sit adressesystem helt eller delvist 

benytter tildelte nummerressourcer, dvs. 

et eller flere numre i nationale eller 

internationale telefonnummerplaner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) "opkald": en forbindelse, som 

etableres ved hjælp af en offentligt 

tilgængelig elektronisk interpersonel 

kommunikationstjeneste, der giver 

mulighed for talekommunikation mellem 

to eller flere slutpunkter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bd) "elektronisk 

kommunikationstjeneste": en tjeneste, 

som normalt ydes mod betaling via 

elektroniske kommunikationsnet, som 

omfatter "internetadgangstjenester" som 

defineret i artikel 2, stk. 2, i forordning 

(EU) 2015/2120; og/eller ”interpersonel 

kommunikationstjeneste”; og/eller 

tjenester, der udelukkende eller 

overvejende består i overføring af signaler 

såsom transmissionstjenester, der 

anvendes til kommunikation mellem 

maskiner og til radio- og tv-spredning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 be) "interpersonel 

kommunikationstjeneste": en tjeneste, 

som normalt ydes mod betaling, og som 

muliggør direkte interpersonel og 

interaktiv informationsudveksling via 

elektroniske kommunikationsnet. Dette 

omfatter tjenester, der muliggør 

interpersonel og interaktiv 

kommunikation som en mindre 

støttefunktion, der er tæt knyttet til en 

anden tjeneste 

Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bf) "nummeruafhængig interpersonel 

kommunikationstjeneste": en 

interpersonel kommunikationstjeneste, 

der ikke etablerer forbindelse til det 

offentlige telefonnet, hverken ved brug af 

tildelte nummerressourcer, dvs. et eller 

flere numre i nationale eller 

internationale telefonnummerplaner, eller 

ved at muliggøre kommunikation med et 

eller flere numre i nationale eller 

internationale telefonnummerplaner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "normalt mod vederlag": en 

tjeneste, der omfatter en økonomisk 

transaktionen, uanset om den er finansiel 

eller ej 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "elektronisk 

kommunikationsindhold": indhold, der 

b) "elektronisk 

kommunikationsindhold": indhold, der 
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udveksles ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester, som f.eks. 

nedskrevne eller talte beskeder, videoer, 

billeder og lyd 

udveksles ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester eller via 

elektroniske kommunikationsnet, som 

f.eks. nedskrevne eller talte beskeder, 

videoer, billeder og lyd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "elektronisk 

kommunikationsindhold": indhold, der 

udveksles ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester, som f.eks. 

nedskrevne eller talte beskeder, videoer, 

billeder og lyd 

b) "elektronisk 

kommunikationsindhold": indhold, der 

udveksles ved hjælp af elektroniske 

kommunikationstjenester eller via 

elektroniske kommunikationsnet, som 

f.eks. nedskrevne eller talte beskeder, 

videoer, billeder og lyd 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "elektroniske 

kommunikationsmetadata": data behandlet 

i et elektronisk kommunikationsnet med 

henblik på at videresende, distribuere eller 

udveksle elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data, 

som anvendes til at spore og identificere 

kilden til og modtageren af en 

kommunikation, data vedrørende 

apparatets placering genereret i forbindelse 

med levering af elektroniske 

c) "elektroniske 

kommunikationsmetadata": data behandlet 

i et elektronisk kommunikationsnet med 

henblik på at videresende, distribuere eller 

udveksle elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder, men 

ikke begrænset til, data, som anvendes til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, data 

vedrørende apparatets placering genereret i 

forbindelse med levering af elektroniske 
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kommunikationstjenester, dato, tidspunkt, 

varighed for kommunikationen samt 

kommunikationstypen 

kommunikationstjenester, dato, tidspunkt, 

varighed for kommunikationen samt 

kommunikationstypen. De omfatter data, 

der transmitteres eller udsendes af 

terminaludstyret for at identificere 

slutbrugernes kommunikation og/eller 

terminaludstyr i nettet og gør det muligt at 

oprette forbindelse til et sådant netværk 

eller til en anden enhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "elektroniske 

kommunikationsmetadata": data behandlet 

i et elektronisk kommunikationsnet med 

henblik på at videresende, distribuere eller 

udveksle elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder data, 

som anvendes til at spore og identificere 

kilden til og modtageren af en 

kommunikation, data vedrørende 

apparatets placering genereret i forbindelse 

med levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, dato, tidspunkt, 

varighed for kommunikationen samt 

kommunikationstypen 

c) "elektroniske 

kommunikationsmetadata": data behandlet 

i et elektronisk kommunikationsnet med 

henblik på at videresende, distribuere eller 

udveksle elektronisk 

kommunikationsindhold, herunder, men 

ikke begrænset til, data, som anvendes til 

at spore og identificere kilden til og 

modtageren af en kommunikation, data 

vedrørende apparatets placering genereret i 

forbindelse med levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, dato, tidspunkt, 

varighed for kommunikationen samt 

kommunikationstypen. De omfatter data, 

der transmitteres eller udsendes af 

terminaludstyret for at identificere 

slutbrugernes kommunikation og/eller 

terminaludstyr i nettet og gør det muligt at 

oprette forbindelse til et sådant netværk 

eller til en anden enhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Axel Voss 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame, uanset om den er skreven eller 

talt, som er sendt til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder 

brugen af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, e-mail, sms osv. 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for kommunikation med det formål at 

reklamere for produkter og tjenester, 

uanset om den er skreven eller talt, som er 

sendt direkte til identificerede eller 

identificerbare slutbrugere af en 

interpersonel kommunikationstjeneste, 

herunder brugen af automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer med 

eller uden menneskelig interaktion, e-mail, 

sms osv. I forbindelse med denne 

forordning omfatter en interpersonel 

kommunikationstjeneste også en tjeneste, 

der ikke leveres mod et vederlag 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame, uanset om den er skreven 

eller talt, som er sendt til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder 

brugen af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, e-mail, sms osv. 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame eller tilsvarende PR-materiale, 

som er sendt, rettet til eller præsenteret for 

en eller flere identificerede eller 

identificerbare slutbrugere via elektroniske 

kommunikationsnet, herunder brugen af 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, målrettet reklame 

på sociale medier, e-mail, sms osv. 

Or. en 
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Ændringsforslag  175 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame, uanset om den er skreven 

eller talt, som er sendt til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder 

brugen af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, e-mail, sms osv. 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame eller tilsvarende PR-materiale, 

som er sendt eller rettet til eller 

præsenteret for en eller flere identificerede 

eller identificerbare slutbrugere via 

elektroniske kommunikationsnet, herunder 

brugen af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, målrettet reklame 

på sociale medier, e-mail, fax, sms osv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  176 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for reklame, uanset om den er skreven eller 

talt, som er sendt til en eller flere 

identificerede eller identificerbare 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder brugen 

af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, e-mail, sms osv. 

f) "direkte 

markedsføringsmeddelelse": enhver form 

for forretningsmæssig kommunikation, 

uanset om den er skreven eller talt, som er 

sendt til en eller flere identificerede 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationstjenester, herunder brugen 

af automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer med eller uden 

menneskelig interaktion, e-mail, sms osv. 

Or. fr 

Ændringsforslag  177 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "direkte markedsføringsopkald": 

telefonopkald, der ikke omfatter brugen af 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer 

g) "direkte markedsføringsopkald": 

telefonopkald, der ikke omfatter brugen af 

automatiserede opkalds- og 

kommunikationssystemer, og som 

forbinder den opkaldende og modtageren 

af opkaldet med eller uden brug af 

halvautomatiserede opkaldssystemer, 

såsom for eksempel nummersendere 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) "nye data om udstyrs placering": 

data, der kan muliggøre geospatial 

lokalisering, bevægelse eller retning for 

terminaludstyr, og som ikke behandles 

med henblik på at kunne levere en 

kommunikationstjeneste 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) "data om udstyrs placering": data, 

der kan muliggøre geospatial lokalisering, 

bevægelse eller retning for 

terminaludstyr, og som ikke behandles 
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med henblik på at kunne levere en 

kommunikationstjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 2 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

BESKYTTELSE AF FYSISKE OG 

JURIDISKE PERSONERS 

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATION 

OG OPLYSNINGER LAGRET PÅ 

DERES TERMINALUDSTYR 

BESKYTTELSE AF FYSISKE OG 

JURIDISKE PERSONERS 

ELEKTRONISKE KOMMUNIKATION 

OG OPLYSNINGER BEHANDLET AF 

OG FORBUNDET TIL DERES 

TERMINALUDSTYR 

Or. en 

 

Ændringsforslag  181 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortroligheden af elektroniske 

kommunikationsdata 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikationsindhold 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  182 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortroligheden af elektroniske 

kommunikationsdata 

Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation 

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former 

for opfangning, overvågning eller 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata foretaget af andre 

end slutbrugerne er forbudt, dog med 

forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  184 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata under 

overføring som f.eks. uautoriseret 

aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning eller overvågning af 
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foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

elektroniske kommunikationsdata foretaget 

af andre end slutbrugerne er forbudt, dog 

med forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata efter overførsel til 

de påtænkte modtagere eller deres 

tjenesteudbyder skal være underlagt 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

Bestemmelserne i forordning (EU) 

2016/679 finder anvendelse, medmindre 

særlige bestemmelser fremgår af denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  186 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal Elektroniske kommunikationsdata skal 
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behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller enhver 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, uanset om dataene 

er i transit eller lagret, foretaget af andre 

end slutbrugerne er forbudt, dog med 

forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  187 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata under 

overføringen som f.eks. aflytning, 

registrering, lagring, overvågning, 

skanning og andre former for opfangning, 

overvågning eller behandling af 

elektroniske kommunikationsdata foretaget 

af andre end slutbrugerne er forbudt, dog 

med forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. 

Or. ro 

Ændringsforslag  188 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 
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elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

elektroniske kommunikationsdata, i hvile 

eller i transit, som f.eks. aflytning, 

registrering, lagring, overvågning, 

skanning og andre former for opfangning, 

overvågning eller enhver behandling af 

elektroniske kommunikationsdata foretaget 

af andre end slutbrugerne er forbudt, dog 

med forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  189 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Enhver behandling 

af elektroniske kommunikationsdata, 

herunder påvirkning af elektroniske 

kommunikationsdata som f.eks. aflytning, 

registrering, lagring, overvågning, 

skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller enhver 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, uanset om dataene 

er i transit eller lagret, foretaget af andre 

end slutbrugerne, er forbudt, dog med 

forbehold af undtagelserne i denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  190 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på gennemførelse af stk. 1 

skal udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester træffe 

tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger i henhold til artikel 32 i 

forordning (EU) 2016/679. For at beskytte 

integriteten af terminaludstyr samt 

brugeres sikkerhed og privatliv, skal 

udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester træffe 

passende foranstaltninger baseret på 

risikoen og teknologiens aktuelle stade for 

med rimelighed at forebygge distribution 

af skadelig software, jf. artikel 7, litra a), i 

direktiv 2013/40/EU, gennem deres net og 

tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hverken udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester eller nogen 

tredjepart må behandle elektroniske 

kommunikationsdata, som ikke er 

indsamlet på grundlag af et samtykke 

eller på noget andet juridisk grundlag i 

henhold til denne forordning eller noget 

andet juridisk grundlag, der ikke specifikt 

fremgår af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  192 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fortroligheden af elektronisk 

kommunikation gælder også for data 

relateret til eller behandlet af 

terminaludstyr og maskine-til-maskine-

kommunikation. 

  Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fortroligheden af elektroniske 

kommunikationsdata skal også omfatte 

terminaludstyr og maskine-til-maskine-

kommunikation, når den vedrører en 

bruger. 

Or. en 

 


