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Ændringsforslag  194 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tilladt behandling af elektroniske 

kommunikationsdata 

Lovlig behandling af elektroniske 

kommunikationsdata 

Or. en 

 

Ændringsforslag  195 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata, hvis: 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må kun 

behandle elektroniske kommunikationsdata 

under videregivelsen, hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata, hvis: 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må kun 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata, hvis: 

Or. en 
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Ændringsforslag  197 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata, hvis: 

1. Leverandører af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester må kun 

behandle elektroniske 

kommunikationsdata, hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  198 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) det er nødvendigt for at 

gennemføre videresendelsen af 

meddelelsen i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  199 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske og for at dataene gemmes i et binært 

format, eller 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er teknisk strengt nødvendigt at 

gennemføre videresendelsen af 

meddelelsen i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske; eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Jiří Maštálka 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at 

gennemføre videresendelsen af 

meddelelsen og kun i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

a) det er strengt nødvendigt for at 

gennemføre videresendelsen af 

meddelelsen og kun i den periode, der er 
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ske, eller nødvendig, for at dette kan ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  203 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at gennemføre 

videresendelsen af meddelelsen i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at 

gennemføre videresendelsen af 

meddelelsen i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er strengt nødvendigt for at 

bevare eller genoprette sikkerheden i de 

elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester, eller for at afsløre tekniske 

svigt og/eller fejl i videresendelsen af den 

elektroniske kommunikation og kun i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske og kun i den udstrækning, at det 

berørte formål ikke kunne opfyldes ved at 

behandle information, der er 

anonymiseret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er strengt nødvendigt for at 

bevare eller genoprette sikkerheden i de 

elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester, eller for at afsløre tekniske 

svigt og/eller fejl i videresendelsen af den 

elektroniske kommunikation og kun i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske og kun i den udstrækning, at det 

berørte formål ikke kunne opfyldes ved at 

behandle information, der er 

anonymiseret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er strengt nødvendigt for at 

bevare eller genoprette tilgængeligheden, 

integriteten og fortroligheden i det 

respektive elektroniske kommunikationsnet 

eller -tjeneste, eller for at afsløre tekniske 

svigt og/eller fejl i videresendelsen af den 

elektroniske kommunikation i den periode, 

der er nødvendig, for at dette kan ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er teknisk strengt nødvendigt 

for at bevare eller genoprette sikkerheden i 

de elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester eller for at afsløre tekniske 

svigt og/eller fejl i videresendelsen af den 

elektroniske kommunikation i den periode, 

der er teknisk nødvendig, for at dette kan 

ske. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og deres 

brugere, eller for at afsløre tekniske svigt 

og/eller fejl i videresendelsen af den 

elektroniske kommunikation i den periode, 

der er nødvendig, for at dette kan ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) den pågældende bruger har givet 

sit samtykke til behandlingen af hans eller 

hendes elektroniske kommunikationsdata, 

forudsat at det er teknisk strengt 

nødvendigt med henblik på levering af en 
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tjeneste, der udtrykkeligt er anmodet af en 

bruger for hans eller hendes individuelle 

brug, udelukkende til levering af den 

eksplicit anmodede tjeneste og kun i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske og uden samtykke fra alle brugere, 

hvor en sådan forespurgt behandling kun 

har en virkning i forhold til den bruger, 

der har anmodet om tjenesten, og ikke har 

en negativ indvirkning på andre brugeres 

grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  210 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) den er nødvendig for, at udbyderen 

kan forfølge en legitim interesse, 

medmindre tjenesteudbyderens 

slutbrugeres interesser eller 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder går forud herfor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  211 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester bliver under 

ingen omstændigheder, herunder når de 

overholder litra a) og b), anmodet om 

eller tvunget til at efterkomme en 

anmodning om at få adgang til 
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slutbrugerens kommunikationsindhold i 

situationer, hvor selve indholdet er 

beskyttet med tekniske midler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvor behandling af elektroniske 

kommunikationsdata i overensstemmelse 

med litra b) sandsynligvis kan medføre en 

højere risiko for 'fysiske personers' 

rettigheder og frihedsrettigheder, finder 

artikel 35 og 36 i forordning (EU) 

2016/679 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  213 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Inden behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata skal udbyderen 

udføre en konsekvensvurdering af 

databeskyttelsen i henhold til artikel 35 i 

forordning (EU) 2016/679 og om 

nødvendigt en forudgående høring af 

tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 

36 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 
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Ændringsforslag  214 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Udbydere af elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, brugere 

og enhver tredjepart, som kan påvise en 

legitim interesse, kan behandle 

elektroniske kommunikationsdata i det 

omfang, det er strengt nødvendigt og 

forholdsmæssigt med det formål at sikre 

net- og informationssikkerhed, især for 

at: 

 a)  beskytte fortroligheden, 

integriteten, tilgængeligheden og 

ægtheden af elektroniske 

kommunikationer eller terminaludstyr 

 b)  beskytte brugeres og tredjemands 

rettigheder og frihedsrettigheder 

 c)  bevare eller genoprette 

fortroligheden, integriteten, 

tilgængeligheden og ægtheden af 

elektroniske kommunikationsnet eller 

terminaludstyr 

 d)  registrere tekniske fejl og/eller fejl 

i videresendelsen af elektronisk 

kommunikation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  215 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester bliver under 

ingen omstændigheder, herunder når de 
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overholder stk. 1, litra a) og b), anmodet 

om eller tvunget til at efterkomme en 

anmodning om at få adgang til 

slutbrugerens kommunikationsindhold i 

situationer, hvor selve indholdet er 

beskyttet med tekniske midler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  216 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata 

under videregivelsen, hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  217 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

Or. en 
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Ændringsforslag  221 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at leve op til 

de obligatoriske krav til tjenestekvalitet, 

som fremgår af [direktiv om en europæisk 

kodeks for elektronisk kommunikation] 

eller af forordning (EU) 2015/212028 i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at leve 

op til de obligatoriske krav til 

tjenestekvalitet, som fremgår af [direktiv 

om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] eller af forordning (EU) 

2015/212028 i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 

__________________ __________________ 

Europa-Parlamentets og Rådets28 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-

18). 

Europa-Parlamentets og Rådets28 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at leve op til 

de obligatoriske krav til tjenestekvalitet, 

som fremgår af [direktiv om en europæisk 

kodeks for elektronisk kommunikation] 

eller af forordning (EU) 2015/212028 i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at leve 

op til de obligatoriske krav til 

tjenestekvalitet, som fremgår af [direktiv 

om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] eller af forordning (EU) 

2015/212028 i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 
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__________________ __________________ 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-

18). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at leve op til 

de obligatoriske krav til tjenestekvalitet, 

som fremgår af [direktiv om en europæisk 

kodeks for elektronisk kommunikation] 

eller af forordning (EU) 2015/212028 i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at leve 

op til de obligatoriske krav til 

tjenestekvalitet, som fremgår af [direktiv 

om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] eller af forordning (EU) 

2015/212028 i den periode, der er 

nødvendig, for at dette kan ske, eller 

__________________ __________________ 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-

18). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1). 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  224 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt for at leve op til 

de obligatoriske krav til tjenestekvalitet, 

som fremgår af [direktiv om en europæisk 

kodeks for elektronisk kommunikation] 

eller af forordning (EU) 2015/212028 i den 

periode, der er nødvendig, for at dette kan 

ske, eller 

a) det er strengt nødvendigt for at leve 

op til de obligatoriske krav til 

tjenestekvalitet, som fremgår af [direktiv 

om en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] eller af forordning (EU) 

2015/2120 i den periode, der er teknisk 

nødvendig, for at dette kan ske; eller 

__________________ __________________ 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1-

18). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming 

på offentlige mobilkommunikationsnet i 

Unionen (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at fakturere, 

beregne afregning for samtrafik, opdage og 

stoppe bedrageri med, misbrug af eller 

b) det er strengt nødvendigt for at 

fakturere, beregne afregning for samtrafik, 

opdage og stoppe bedrageri med, ulovligt 
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abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

misbrug af eller abonnement på 

elektroniske kommunikationstjenester, 

eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  226 

Isabella Adinolfi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at fakturere, 

beregne afregning for samtrafik, opdage og 

stoppe bedrageri med, misbrug af eller 

abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

b) det er nødvendigt for at fakturere, 

beregne afregning for samtrafik, opdage og 

stoppe bedrageri med, ulovlig brug af eller 

abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at fakturere, 

beregne afregning for samtrafik, opdage og 

stoppe bedrageri med, misbrug af eller 

abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

b) det er strengt nødvendigt for at 

fakturere, beregne afregning for samtrafik, 

opdage og stoppe bedrageri med eller 

abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det er nødvendigt for at fakturere, 

beregne afregning for samtrafik, opdage og 

stoppe bedrageri med, misbrug af eller 

abonnement på elektroniske 

kommunikationstjenester, eller 

b) det er strengt nødvendigt for at 

fakturere, beregne afregning for samtrafik, 

opdage eller stoppe bedragerisk brug eller 

misbrug af elektroniske 

kommunikationstjenester; eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

c) den pågældende slutbruger har, 

efter at have modtaget alle relevante 

oplysninger om den påtænkte behandling 

på et klart og letforståeligt sprog, der er 

afgivet særskilt fra leverandørens vilkår, 
givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

bestemte formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til alle slutbrugere, 

eller som leveres for at levere en bestemt 

funktionalitet til den pågældende 

slutbruger, forudsat at formålet eller 

formålene ikke kunne opfyldes uden 

behandling af sådanne metadata. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Isabella Adinolfi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har c) den pågældende slutbruger har, 
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givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

efter at have modtaget alle relevante 

oplysninger om den påtænkte behandling 

på et klart og letforståeligt sprog, der er 

afgivet særskilt fra leverandørens vilkår, 
givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

bestemte formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til alle slutbrugere, 

eller som leveres for at levere en bestemt 

funktionalitet til den pågældende 

slutbruger, forudsat at formålet eller 

formålene ikke kunne opfyldes uden 

behandling af sådanne anonymiserede 

oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

c) efter at have modtaget alle 

relevante oplysninger om den påtænkte 

behandling på et klart og letforståeligt 

sprog, der er afgivet særskilt fra 

leverandørens vilkår, har den pågældende 

bruger eller de pågældende brugere givet 

deres specifikke samtykke til behandlingen 

af deres kommunikationsmetadata til et 

eller flere specifikke formål, herunder 

levering af specifikke tjenester til nævnte 

slutbrugere, forudsat at det eller disse 

formål ikke kunne opnås uden at behandle 

sådanne metadata. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Mady Delvaux 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

c) den pågældende slutbruger har, 

efter at have modtaget alle relevante 

oplysninger om den påtænkte behandling 

på et klart og letforståeligt sprog, der er 

afgivet særskilt fra leverandørens vilkår, 
givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

bestemte formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til sådanne slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås uden behandling af sådanne 

metadata. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  233 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

c) tjenesteudbyderens slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger og at 

behandlingen er kompatibel med sådanne 

formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  234 

Jens Rohde 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 2 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) den pågældende slutbruger har 

givet samtykke til behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

c) den pågældende slutbruger har 

givet forudgående samtykke til 

behandlingen af sine 

kommunikationsmetadata til et eller flere 

specifikke formål, herunder levering af 

specifikke tjenester til nævnte slutbrugere, 

forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  235 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata (og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål) vil 

medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, finder artikel 35 og 36 

i forordning (EU) 2016/679 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  236 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Samtykke kan gives til udbyderen af 

kommunikationstjenesten eller til 

udbyderen af den specifikke tjeneste, men 

hvis den leveres til sidstnævnte, skal 

denne være i stand til at bevise over for 

udbyderen af kommunikationstjenesten, 

at et sådant samtykke er givet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med henblik på stk. 2, litra c), 

hvor en form for behandling af 

metakommunikation af elektronisk 

kommunikation, navnlig i form af brug af 

nye teknologier og under hensyntagen til 

behandlingens karakter, omfang, 

sammenhæng og formål kan medføre en 

højere risiko for 'fysiske personers' 

rettigheder og frihedsrettigheder, finder 

artikel 35 og 36 i forordning (EU) 

2016/679 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  238 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 

3. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må kun behandle 
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elektronisk kommunikationsindhold i 

følgende situationer: 

elektronisk kommunikationsindhold under 

videregivelse i følgende situationer: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) med henblik på at levere specifikke 

tjenester til en slutbruger, hvis den eller de 

pågældende slutbruger eller slutbrugere 

har givet samtykke til behandling af 

vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold, og tjenesten 

ikke kan leveres uden behandling af dette 

indhold, eller 

a) Den pågældende bruger har givet 

sit samtykke til behandling af 

vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold med henblik på 

at levere specifikke tjenester, der 

udtrykkeligt er anmodet af slutbrugeren i 

den periode, der er nødvendig for dette 

formål, forudsat at bestemmelsen af den 

specifikke tjeneste ikke kan opfyldes uden 

udbyderens behandling af sådant indhold, 

og samtykket ikke har været en betingelse 

for adgang til eller brug af en 

tjenesteydelse, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) med henblik på at levere specifikke 

tjenester til en slutbruger, hvis den eller de 

pågældende slutbruger eller slutbrugere har 

givet samtykke til behandling af 

vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold, og tjenesten ikke 

kan leveres uden behandling af dette 

indhold, eller 

a) med henblik på at levere specifikke 

tjenester til en slutbruger, hvis den eller de 

pågældende slutbruger eller slutbrugere har 

givet forudgående samtykke til behandling 

af vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold, og tjenesten ikke 

kan leveres uden behandling af dette 

indhold, eller 



 

PE607.932v01-00 24/134 AM\1130006DA.docx 

DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  241 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) med henblik på at levere specifikke 

tjenester til en slutbruger, hvis den eller de 

pågældende slutbruger eller slutbrugere 
har givet samtykke til behandling af 

vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold, og tjenesten ikke 

kan leveres uden behandling af dette 

indhold, eller 

a) med henblik på at levere specifikke 

tjenester til en slutbruger, hvis 

slutbrugeren har givet samtykke til 

behandling af vedkommendes elektroniske 

kommunikationsindhold, og tjenesten ikke 

kan leveres uden behandling af dette 

indhold, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  242 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 3 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold til et 

eller flere specifikke formål, som ikke kan 

opnås ved behandling af anonymiserede 

oplysninger, og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 

36 i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

b) hvis tjenesteudbydernes slutbruger 

har givet samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold i 

henhold til forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 
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Ændringsforslag  243 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 3 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold til et 

eller flere specifikke formål, som ikke kan 

opnås ved behandling af anonymiserede 

oplysninger, og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

forudgående samtykke til behandling af 

deres elektroniske kommunikationsindhold 

til et eller flere specifikke formål, som ikke 

kan opnås ved behandling af 

anonymiserede oplysninger, og 

leverandøren har hørt tilsynsmyndigheden. 

Stk. 2 og 3 i artikel 36 i forordning (EU) 

2016/649 finder anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  244 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 3 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold til et 

eller flere specifikke formål, som ikke kan 

opnås ved behandling af anonymiserede 

oplysninger, og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

b) alle slutbrugere har givet samtykke 

til behandling af deres elektroniske 

kommunikationsindhold til et eller flere 

specifikke formål, som ikke kan opnås ved 

behandling af anonymiserede oplysninger, 

og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold til et 

eller flere specifikke formål, som ikke kan 

opnås ved behandling af anonymiserede 

oplysninger, og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

I tilfælde, der er omfattet af artikel 6, stk. 

3, litra a), skal leverandøren høre 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  246 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvis alle slutbrugere har givet 

samtykke til behandling af deres 

elektroniske kommunikationsindhold til et 

eller flere specifikke formål, som ikke kan 

opnås ved behandling af anonymiserede 

oplysninger, og leverandøren har hørt 

tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i artikel 36 

i forordning (EU) 2016/649 finder 

anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

I tilfælde, der er omfattet af artikel 6, stk. 

3, litra a), skal leverandøren rådføre sig 

med tilsynsmyndigheden. Stk. 2 og 3 i 

artikel 36 i forordning (EU) 2016/649 

finder anvendelse på høringen af 

tilsynsmyndigheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 



 

AM\1130006DA.docx 27/134 PE607.932v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med henblik på levering af en 

tjeneste, der udtrykkeligt er anmodet af en 

elektronisk kommunikationstjenestes 

slutbruger, for dennes rent individuelle 

eller individuelt arbejdsrelaterede brug, 

kan udbyderen af den elektroniske 

kommunikationstjeneste alene behandle 

elektroniske kommunikationsdata til 

levering af den eksplicit anmodet tjeneste 

og uden samtykke fra alle brugere, hvor 

en sådan forespurgt behandling kun har 

en virkning i forhold til den slutbruger, 

der har anmodet om tjenesten, og ikke har 

en negativ indvirkning på en anden 

brugers eller andre brugeres 

grundlæggende rettigheder. Et sådant 

specifikt samtykke fra slutbrugeren skal 

udelukke udbyderen fra behandling af 

disse data til andre formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. For så vidt som udbydere af 

elektroniske kommunikationstjenester 

behandler og modtager 

kommunikationsindhold til og af 

slutbrugeren og uanset bestemmelserne i 

denne forordning, finder forordning (EU) 

2016/679 anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  249 

Mady Delvaux 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Hverken udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester eller nogen 

anden part skal yderligere behandle 

elektroniske kommunikationsdata 

indsamlet på grundlag af denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  250 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Tjenesteudbyderen må kun 

indsamle og bruge personoplysninger fra 

en modtager af en tjeneste, i det omfang 

det er nødvendigt for at aktivere og 

fakturere brugen af tjenester (data om 

brug). Data om brug er især 

karakteristika til at identificere 

modtageren af tjenesten, detaljer om 

begyndelsen og slutningen af 

anvendelsesområdet for den respektive 

brug og detaljer om de tjenester, der 

anvendes af modtageren af tjenesten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. Tjenesteudbyderen kan indsamle 

modtagerens brugsdata vedrørende 

brugen af forskellige tjenester i det 

omfang det er nødvendigt for fakturering 

af modtageren af tjenesten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  252 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 d (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3d. Med henblik på reklame, 

markedsundersøgelser eller for at designe 

tjenesterne på en behovsbaseret måde kan 

tjenesteudbyderen producere 

anvendelsesprofiler baseret på 

pseudonymer i det omfang modtageren af 

tjenesten ikke gør indsigelse mod dette. 

Tjenesteudbyderen skal henvise 

modtageren af tjenesten til 

vedkommendes ret til afslag. Disse 

anvendelsesprofiler må ikke 

sammenholdes med data på 

ihændehaveren af pseudonymet uden 

vedkommendes samtykke (opt-in). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  253 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller 

modtagere har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller 

af en tredjepart, som er blevet betroet at 

lagre, opbevare eller på andre måder 

behandle dataene i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette de 

elektroniske kommunikationsdata eller 

anonymisere de pågældende data, når det 

ikke længere er strengt nødvendigt for 

udvekslingen af meddelelserne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller 

modtagere har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller 

af en tredjepart, som er blevet betroet at 

lagre, opbevare eller på andre måder 

behandle dataene i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), artikel 6, stk. 2, litra a) og c), og 

artikel 6, stk. 3, litra a) og b), skal 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsdata eller 

anonymisere de pågældende data, når det 

ikke længere er strengt nødvendigt for 

udvekslingen af meddelelserne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  255 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller modtagere 

har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en tredjepart, som er blevet betroet at 

lagre, opbevare eller på andre måder 

behandle dataene i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b) og c), og artikel 6, stk. 3, litra a) og 

b) skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold, når 

den eller de tilsigtede modtager eller 

modtagere har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en part, der kan være udbyderen af den 

elektroniske kommunikationstjeneste, som 

specifikt er blevet betroet af slutbrugeren 

til at lagre, opbevare eller på andre måder 

behandle dataene. Slutbrugeren kan videre 

behandle indholdet i henhold til 

forordning (EU) 2016/679, hvis det er 

relevant. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller modtagere 

har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en tredjepart, som er blevet betroet at lagre, 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller modtagere 

har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold, medmindre 

tjenesteudbyderen har et lovligt grundlag 

til yderligere behandling i henhold til 
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opbevare eller på andre måder behandle 

dataene i henhold til forordning (EU) 

2016/679. 

artikel 6 i forordning (EU) 2016/679. 

Disse data må lagres og opbevares af 

slutbrugerne eller af en tredjepart, som er 

blevet betroet at lagre, opbevare eller på 

andre måder behandle dataene i henhold til 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når den 

eller de tilsigtede modtager eller modtagere 

har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en tredjepart, som er blevet betroet at 

lagre, opbevare eller på andre måder 

behandle dataene i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold, når 

den eller de tilsigtede modtager eller 

modtagere har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en specifik anden part, som er blevet 

betroet at lagre, opbevare eller på andre 

måder behandle dataene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

1. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 3, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 



 

AM\1130006DA.docx 33/134 PE607.932v01-00 

 DA 

kommunikationstjenester slette det 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data når, når 

den eller de tilsigtede modtager eller 

modtagere har modtaget det elektroniske 

kommunikationsindhold. Disse data må 

lagres og opbevares af slutbrugerne eller af 

en tredjepart, som er blevet betroet at lagre, 

opbevare eller på andre måder behandle 

dataene i henhold til forordning (EU) 

2016/679. 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsindhold eller 

anonymisere de pågældende data, når det 

ikke længere er nødvendigt for drift af 

sådanne tjenester. Disse data må lagres og 

opbevares af slutbrugerne eller af en 

tredjepart, som er blevet betroet at lagre, 

opbevare eller på andre måder behandle 

dataene i henhold til forordning (EU) 

2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 2, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke længere 

er nødvendige for videresendelsen af en 

kommunikation. 

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 2, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke længere 

er nødvendige for videresendelsen af en 

kommunikation, medmindre 

tjenesteudbyderen har et lovligt grundlag 

til yderligere behandling i henhold til 

artikel 6 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 
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litra b), og artikel 6, stk. 2, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke længere 

er nødvendige for videresendelsen af en 

kommunikation. 

litra b), skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke længere 

er nødvendige for driften af sådanne 

tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  261 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 2, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke 

længere er nødvendige for videresendelsen 

af en kommunikation. 

2. Med forbehold af artikel 6, stk. 1, 

litra b), og artikel 6, stk. 2, litra a) og b), 

skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata, når 

de ikke længere er nødvendige for 

videresendelsen af en kommunikation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  262 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de relevante metadata 

opbevares indtil udløbet af den periode, 

hvori der retligt kan klages over regningen 

eller betaling kan opkræves, jf. national 

lovgivning. 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering i overensstemmelse 

med artikel 6, stk. 2, litra b), må de strengt 

nødvendige metadata opbevares indtil 

udløbet af den periode, hvori der retligt kan 

klages over regningen eller betaling kan 

opkræves i overensstemmelse med national 
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lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de relevante metadata 

opbevares indtil udløbet af den periode, 

hvori der retligt kan klages over regningen 

eller betaling kan opkræves, jf. national 

lovgivning. 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de data, der er strengt 

nødvendige, opbevares indtil udløbet af 

den periode, hvori der retligt kan klages 

over regningen eller betaling kan 

opkræves, jf. national lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  264 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de relevante metadata 

opbevares indtil udløbet af den periode, 

hvori der retligt kan klages over regningen 

eller betaling kan opkræves, jf. national 

lovgivning. 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering i overensstemmelse 

med artikel 6, stk. 2, litra b), må de strengt 

nødvendige metadata opbevares indtil 

udløbet af den periode, hvori der retligt kan 

klages over regningen eller betaling kan 

opkræves i overensstemmelse med national 

lovgivning. 

Or. en 
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Ændringsforslag  265 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de relevante metadata 

opbevares indtil udløbet af den periode, 

hvori der retligt kan klages over regningen 

eller betaling kan opkræves, jf. national 

lovgivning. 

3. Når behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata finder sted med 

henblik på fakturering, jf. artikel 6, stk. 2, 

litra b), må de strengt nødvendige data 

opbevares indtil udløbet af den periode, 

hvori der retligt kan klages over regningen 

eller betaling kan opkræves, jf. national 

lovgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse af oplysninger, der opbevares 

på eller vedrører slutbrugerens 

terminaludstyr 

Beskyttelse af oplysninger, der overføres 

til, opbevares på, indsamles fra eller på 

anden vis vedrører slutbrugerens 

terminaludstyr 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse af oplysninger, der opbevares 

på eller vedrører slutbrugerens 

terminaludstyr 

Beskyttelse af oplysninger, der opbevares 

på, vedrører og behandles af slutbrugerens 

terminaludstyr 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre behandlingen er nødvendig af 

hensyn til de legitime interesser, som den 

dataansvarlige eller tredjepart forfølger, 

og medmindre: 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  269 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre behandlingen er nødvendig 

for at den dataansvarlige eller en 

tredjemand kan forfølge en legitim 

interesse og medmindre: 

Or. en 
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Ændringsforslag  270 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr eller 

tilgængeliggørelse af oplysningerne på 

terminaludstyret, herunder oplysninger om 

eller som er genereret af software og 

hardware, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr eller 

tilgængeliggørelse af oplysningerne på 

terminaludstyret, herunder oplysninger om 

eller som er genereret af software og 

hardware, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder 

oplysninger om software og hardware og 

alle andre elektroniske 

kommunikationsdata, der identificerer 

slutbrugere, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  273 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder 

oplysninger om software og hardware og 

alle andre elektroniske 

kommunikationsdata, der identificerer 

slutbrugere, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  274 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og 

1. Opbevaring eller indsamling af 

oplysninger fra slutbrugeres 
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opbevaringsfunktioner og indsamling af 

oplysninger fra slutbrugeres 

terminaludstyr, herunder om software og 

hardware, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

terminaludstyr, herunder om software og 

hardware, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  275 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

slutbrugeres terminaludstyr, herunder om 

software og hardware, er forbudt for andre 

end de pågældende slutbrugere, 

medmindre: 

1. Anvendelse af terminaludstyrets 

databehandlings- og opbevaringsfunktioner 

og indsamling af oplysninger fra 

terminaludstyr, herunder om software og 

hardware, er forbudt for andre end de 

pågældende slutbrugere, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  276 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, 

hvorved dataene skal opbevares i et 

binært format, eller 

Or. en 
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Ændringsforslag  277 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

a) det er nødvendigt for at kunne 

udbyde en elektronisk 

kommunikationstjeneste, herunder at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

a) det er strengt nødvendigt med det 

formål at videresende en elektronisk 

kommunikation via et elektronisk 

kommunikationsnet; eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

a) det er strengt nødvendigt med det 

formål at videresende en elektronisk 

kommunikation via et elektronisk 

kommunikationsnet; eller 

Or. en 
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Ændringsforslag  280 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det er nødvendigt med det formål at 

videresende en elektronisk kommunikation 

via et elektronisk kommunikationsnet, eller 

a) det er strengt nødvendigt med det 

formål at videresende en elektronisk 

kommunikation via et elektronisk 

kommunikationsnet; eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  281 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit samtykke, 

eller 

b) Slutbrugeren har givet sit 

specifikke samtykke til et bestemt formål, 

og samtykket har ikke været en betingelse 

for at få adgang til eller bruge en tjeneste 

i den tid, der er nødvendig for at dette kan 

ske, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  282 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit samtykke, 

eller 

b) Slutbrugeren har givet sit samtykke 

til brugen af deres terminaludstyr til et 

eller flere specifikke formål i 



 

AM\1130006DA.docx 43/134 PE607.932v01-00 

 DA 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  283 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit samtykke, 

eller 

b) slutbrugeren har givet sit specifikke 

samtykke, som ikke er obligatorisk for at 

få adgang til tjenesten, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  284 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit 

samtykke, eller 

b) brugeren har givet sit specifikke 

samtykke, som ikke er obligatorisk for at 

få adgang til tjenesten, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit samtykke, 

eller 

b) slutbrugeren har givet sit 

forudgående samtykke, eller 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  286 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit 

samtykke, eller 

b) alle slutbrugere har givet deres 

samtykke, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) slutbrugeren har givet sit 

samtykke, eller 

b) alle slutbrugere har givet deres 

samtykke, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det er nødvendigt for at levere en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, eller 

c) det er strengt nødvendigt for at 

levere en informationssamfundstjeneste, 

som slutbrugeren har bestilt i den periode, 

der er nødvendig for denne levering af 

tjenesten, forudsat at udbuddet af den 

pågældende tjeneste ikke kan opfyldes 

uden leverandørens behandling af sådant 



 

AM\1130006DA.docx 45/134 PE607.932v01-00 

 DA 

indhold, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det er nødvendigt for at levere en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, eller 

c) det er strengt nødvendigt for at 

levere en informationssamfundstjeneste, 

som brugeren har bestilt, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 1 - litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det er nødvendigt for at levere en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, eller 

c) det er strengt nødvendigt for at 

levere en informationssamfundstjeneste, 

som brugeren har bestilt, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  291 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) det er nødvendigt for at beskytte 

terminaludstyrets fortrolighed, integritet, 

tilgængelighed og ægthed eller det 
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elektroniske kommunikationsnetværk 

eller -tjeneste eller for at beskytte 

brugerens privatliv eller sikkerhed, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) det er nødvendigt til 

videnskabelige forskningsformål, forudsat 

at den registeransvarlige planlægger 

passende tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger for at beskytte brugerens 

rettigheder og frihedsrettigheder, og de 

behandlede personoplysninger vil blive 

anonymiseret så hurtigt som muligt i 

henhold til forskningsformålet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af 

en informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  294 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

d) det er teknisk nødvendigt til måling 

af internetbesøgende af den 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, forudsat at en 

sådan måling gennemføres af leverandøren, 

eller på vegne af leverandøren, eller af et 

uafhængigt webanalysebureau, der 

handler i offentlighedens interesse eller til 

videnskabeligt formål, og yderligere 

forudsat at ingen personlige data gøres 

tilgængelig for enhver anden part, og at 

en sådan måling af internetbesøgende 

ikke har negativ indvirkning på 

slutbrugerens grundlæggende rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  295 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

d) det er strengt nødvendigt til måling 

af brugen af 

informationssamfundstjenesten, der 

anmodes om, forudsat at en sådan måling 

ikke medfører sporing af slutbrugeren på 

tværs af forskellige 

informationssamfundstjenester, at data 

anonymiseres, og at denne måling 
gennemføres direkte under ansvar for 

leverandøren af en informationstjeneste, 

som slutbrugeren har bestilt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  296 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

(d) det er nødvendigt til at gennemføre 

en måling af besøgende, forudsat at en 

sådan måling gennemføres af leverandøren 

af en internettjeneste, som slutbrugeren 

har bestilt, eller som er bestilt i dennes 

navn under overholdelse af reglerne i 

forordningen om beskyttelse af 

personoplysninger ((EU) 2016/679). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  297 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

d) det er nødvendigt til at måle 

rækkevidden af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, herunder måling 

at indikatorer for anvendelse af 

informationssamfundstjenester til 

beregning af et vederlag.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  298 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt. 

d) det er nødvendigt til måling af 

internetbesøgende, forudsat at en sådan 

måling gennemføres af leverandøren af en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) det er teknisk strengt nødvendigt 

for en sikkerhedsopdatering, forudsat at: 

 i)  sådanne sikkerhedsopdateringer er 

diskret pakket og ikke på nogen måde 

ændrer hardwarens eller softwarens 

funktionalitet eller de personlige 

indstillinger, som brugeren har valgt 

 ii)  brugeren informeres på forhånd, 

hver gang en sådan opdatering 

installeres, og 

 iii)  brugeren har mulighed for at 

udsætte eller slukke for den automatiske 

installation af disse opdateringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  300 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) hvis det er nødvendigt for en 

sikkerhedsopdatering, forudsat at: 

 i)  sikkerhedsopdateringer er diskret 

pakket og ikke på nogen måde ændrer de 

personlige indstillinger, som brugeren har 

valgt 

 ii)  brugeren informeres på forhånd 

hver gang en opdatering installeres, og 

 iii)  brugeren har mulighed for at 

slukke for den automatiske installation af 

disse opdateringer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  301 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) den er nødvendig for, at udbyderen 

af terminaludstyret og dens driftssoftware, 

en elektronisk kommunikationstjeneste 

eller en informationssamfundstjeneste 

kan forfølge en legitim interesse, 

medmindre slutbrugerens interesser eller 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder går forud herfor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) behandlingen er nøje begrænset til 

anonymiserede eller pseudonymiserede 

oplysninger, og den pågældende part 

forpligter sig til at sikre den specifikke 

beskyttelse af privatlivets fred, eller 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  303 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) dataene slettes uden unødig 

forsinkelse, når formålet med 

indsamlingen ophører med at eksistere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  304 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) hvis det er nødvendigt af hensyn til 

opfyldelse af en kontrakt, som 

slutbrugeren er part i, eller at træffe 

foranstaltninger på slutbrugerens 

anmodning forud for indgåelse af en 

kontrakt, eller 

Or. en 
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Ændringsforslag  305 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) det er relevant for 

personaliseringen af elektroniske 

kommunikationstjenester, som leveres til 

slutbrugere. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  306 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) hvis det er nødvendigt for at 

udbyderen af 

informationssamfundstjenester kan 

forfølge en legitim interesse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra d c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 dc) det er nødvendigt for at levere 

personlig/målrettet reklame, hvor 

behandlingen er strengt begrænset til 

anonymiserede eller pseudonymiserede 

data, og den pågældende enhed forpligter 

sig til at overholde specifikke 

beskyttelsesforanstaltninger 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Litra a), c) og d) skal begrænses til 

situationer, der involverer ingen eller kun 

meget begrænset krænkelse af privatlivets 

fred eller vedrører grundlæggende 

rettigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Slutbrugeren må ikke nægtes adgang til 

en informationssamfundstjeneste eller 

elektronisk kommunikationstjeneste – 

uanset om disse tjenester er betalte eller ej 

– med den begrundelse, at slutbrugeren 

ikke giver samtykke i henhold til artikel 8, 

stk. 1, litra b), eller artikel 8, stk. 2, litra 

b), til behandling af data, der ikke er 

strengt nødvendige for levering af denne 

tjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  310 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 



 

PE607.932v01-00 54/134 AM\1130006DA.docx 

DA 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Slutbrugeren må ikke nægtes adgang til et 

informationssamfund eller en elektronisk 

kommunikationstjeneste – uanset om 

disse tjenester er betalte eller ej – med den 

begrundelse, at slutbrugeren ikke giver 

samtykke i henhold til artikel 8, stk. 1, 

litra b), eller artikel 8, stk. 2, litra b), til 

behandling af data, der ikke er strengt 

nødvendige for levering af denne tjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  311 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Slutbrugeren må ikke nægtes 

terminaludstyrets funktionalitet med den 

begrundelse, at slutbrugeren ikke giver 

samtykke som fastsat i artikel 8, stk. 1, 

litra b), eller artikel 8, stk. 2, litra b), til 

behandling af data, der ikke er strengt 

nødvendige for den funktionalitet, som 

slutbrugeren har anmodet om. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  312 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Slutbrugeren må ikke nægtes 
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terminaludstyrets funktionalitet med den 

begrundelse, at slutbrugeren ikke giver 

samtykke som fastsat i artikel 8, stk. 1, 

litra b), eller artikel 8, stk. 2, litra b), til 

behandling af data, der ikke er strengt 

nødvendige for den funktionalitet, som 

slutbrugeren har anmodet om. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ingen bruger bør nægtes adgang 

til nogen informationssamfundstjeneste 

eller funktionalitet, uanset om denne 

tjeneste er betalt eller ej, med den 

begrundelse, at han eller hun ikke har 

givet sit samtykke i henhold til artikel 8, 

stk. 1, litra b), til behandling af personlige 

oplysninger og/eller brugen af 

lagringsmuligheder for hans eller hendes 

terminaludstyr, som ikke er nødvendige 

for at levere denne tjeneste eller 

funktionalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Ingen bruger bør nægtes adgang 

til nogen informationssamfundstjeneste 

eller funktionalitet, uanset om denne 

tjeneste er betalt eller ej, med den 
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begrundelse, at han eller hun ikke har 

givet sit samtykke i henhold til artikel 8, 

stk. 1, litra b), til behandling af personlige 

oplysninger og/eller brugen af 

lagringsmuligheder for hans eller hendes 

terminaludstyr, som ikke er nødvendige 

for at levere denne tjeneste eller 

funktionalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indsamling af oplysninger, der udsendes af 

terminaludstyr og gør det i stand til at 

opnå forbindelse til andre apparater 

og/eller netudstyr, er forbudt, medmindre: 

Indsamling af oplysninger, der udsendes af 

terminaludstyr er forbudt, medmindre: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det udelukkende gøres i den strengt 

nødvendige periode for at etablere en 

forbindelse, eller 

a) det udelukkende gøres i den strengt 

nødvendige periode med det ene formål at 

etablere en forbindelse, som slutbrugeren 

har bedt om, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  317 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det udelukkende gøres i den strengt 

nødvendige periode for at etablere en 

forbindelse, eller 

a) det udelukkende gøres i den strengt 

nødvendige periode for at etablere en 

forbindelse, som brugeren har bedt om, 

eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) slutbrugeren har givet sit 

samtykke, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) brugeren er blevet informeret og 

har givet samtykke, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  320 

Mady Delvaux 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) dataene er anonymiseret og 

risikoen er tilstrækkeligt formindsket. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) dataene er anonymiseret og 

risikoen er tilstrækkeligt formindsket. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  322 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der vises en klar og fremtrædende 

meddelelse, der som minimum oplyser om 

de forskellige typer indsamling, deres 

formål, den ansvarlige for indsamlingen 

samt andre oplysninger, som er påkrævet i 

henhold til artikel 13 i forordning (EU) 

2016/679, når der indsamles 

personoplysninger, samt eventuelle 

foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik 

på at stoppe eller minimere indsamlingen. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  323 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der vises en klar og fremtrædende 

meddelelse, der som minimum oplyser om 

de forskellige typer indsamling, deres 

formål, den ansvarlige for indsamlingen 

samt andre oplysninger, som er påkrævet i 

henhold til artikel 13 i forordning (EU) 

2016/679, når der indsamles 

personoplysninger, samt eventuelle 

foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik 

på at stoppe eller minimere indsamlingen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der vises en klar og fremtrædende 

meddelelse, der som minimum oplyser om 

de forskellige typer indsamling, deres 

formål, den ansvarlige for indsamlingen 

samt andre oplysninger, som er påkrævet i 

henhold til artikel 13 i forordning (EU) 

2016/679, når der indsamles 

personoplysninger, samt eventuelle 

foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik 

på at stoppe eller minimere indsamlingen. 

b) alle relevante oplysninger om den 

påtænkte behandling præsenteres på et 

klart og letforståeligt sprog, der er afgivet 

særskilt fra leverandørens vilkår, og hvis 

den pågældende slutbruger har givet sit 

samtykke til behandlingen af data til et 

eller flere specifikke formål, herunder til 

levering af specifikke tjenester, forudsat 

at formålet eller formålene ikke kunne 

opfyldes uden at behandle information, 

der er anonymiseret. Indsamlingen af 

disse oplysninger er betinget af, at der er 

anvendt hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger til at 

opretholde et sikkerhedsniveau, som er 
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passende i forhold til risiciene, jf. artikel 

32 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der vises en klar og fremtrædende 

meddelelse, der som minimum oplyser om 

de forskellige typer indsamling, deres 

formål, den ansvarlige for indsamlingen 

samt andre oplysninger, som er påkrævet i 

henhold til artikel 13 i forordning (EU) 

2016/679, når der indsamles 

personoplysninger, samt eventuelle 

foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik 

på at stoppe eller minimere indsamlingen. 

b) alle relevante oplysninger om den 

påtænkte behandling præsenteres på et 

klart og letforståeligt sprog, der er afgivet 

særskilt fra leverandørens vilkår, 

Indsamlingen af disse oplysninger er 

betinget af, at der er anvendt 

hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger til at 

opretholde et sikkerhedsniveau, som er 

passende i forhold til risiciene, jf. artikel 

32 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der vises en klar og fremtrædende 

meddelelse, der som minimum oplyser om 

de forskellige typer indsamling, deres 

formål, den ansvarlige for indsamlingen 

samt andre oplysninger, som er påkrævet i 

henhold til artikel 13 i forordning (EU) 

2016/679, når der indsamles 

personoplysninger, samt eventuelle 

foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 

b) der vises en klar, læservenlig og 

fremtrædende meddelelse, der som 

minimum oplyser om de forskellige typer 

indsamling, deres formål, den ansvarlige 

for indsamlingen samt andre oplysninger, 

som er påkrævet i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679, når der 

indsamles personoplysninger, samt 

eventuelle foranstaltninger slutbrugeren af 

terminaludstyret kan træffe med henblik på 
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at stoppe eller minimere indsamlingen. at stoppe eller minimere indsamlingen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 1 - litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) det er nødvendigt for at beskytte 

terminaludstyrets fortrolighed, integritet, 

tilgængelighed og ægthed eller det 

elektroniske kommunikationsnetværk 

eller -tjeneste eller for at beskytte 

brugerens privatliv eller sikkerhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indsamlingen af disse oplysninger er 

betinget af, at der er anvendt 

hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger til at 

opretholde et sikkerhedsniveau, som er 

passende i forhold til risiciene, jf. artikel 

32 i forordning (EU) 2016/679. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De oplysninger, der henvises til i stk. 2, 

litra aa) og ab), fremlægges i en klar og 

fremtrædende meddelelse, der som et 

minimum fastsætter, hvordan 

oplysningerne skal indsamles, formålet 

med indsamling, den person, der er 

ansvarlig for det og andre oplysninger, 

der kræves i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679, hvor 

personoplysninger indsamles. 

Indsamlingen af disse oplysninger er 

betinget af, at der er anvendt 

hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger til at 

opretholde et sikkerhedsniveau, som er 

passende i forhold til risiciene, jf. artikel 

32 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  330 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I forbindelse med stk. 2, litra ab), 

skal de følgende styringsværktøjer 

anvendes for at mindske risici: 

 a)  formålet med dataindsamlingen 

fra terminaludstyret er begrænset til 

udelukkende statistisk tælling 

 b)  sporingen skal begrænses i tid og 

rum, i det omfang, det er strengt 

nødvendigt for dette formål 

 c)  dataene slettes eller anonymiseres 

umiddelbart efter at formålet er opfyldt, 

og 
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 d) slutbrugerne får effektive 

fravalgsmuligheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I forbindelse med stk. 2, litra ab), 

skal de følgende styringsværktøjer 

anvendes for at mindske risici: 

 a)  formålet med dataindsamlingen 

fra terminaludstyret er begrænset til 

udelukkende statistisk tælling 

 b)  sporingen skal begrænses i tid og 

rum, i det omfang, det er strengt 

nødvendigt for dette formål 

 c)  dataene slettes eller anonymiseres 

umiddelbart efter at formålet er opfyldt, 

og 

 d)  brugerne får effektive 

fravalgsmuligheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  332 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. De oplysninger, der henvises til i 

stk. 2, litra aa) og ab), fremlægges i en 

klar og fremtrædende meddelelse, der som 

et minimum fastsætter, hvordan 

oplysningerne skal indsamles, formålet 
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med indsamling, den person, der er 

ansvarlig for det og andre oplysninger, 

der kræves i henhold til artikel 13 i 

forordning (EU) 2016/679, hvor 

personoplysninger indsamles. 

Indsamlingen af disse oplysninger er 

betinget af, at der er anvendt 

hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger til at 

opretholde et sikkerhedsniveau, som er 

passende i forhold til risiciene, jf. artikel 

32 i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra b), kan gives 

sammen med standardiserede ikoner for at 

give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra b), kan gives 

sammen med standardiserede ikoner for at 

give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

Sådanne oplysninger kan gives ved hjælp 

af en gennemsigtighedscertificering og 

mærkningsordning for terminaludstyr, 

der angiver udstyrets kvalitets- og 

sikkerhedsegenskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra b), kan gives 

sammen med standardiserede ikoner for at 

give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra aa) og ab), kan 

gives sammen med standardiserede ikoner 

for at give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra b), kan gives 

sammen med standardiserede ikoner for at 

give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

3. De oplysninger, der skal gives i 

henhold til stk. 2, litra aa) og ab), kan 

gives sammen med standardiserede ikoner 

for at give et meningsfuldt overblik over 

indsamlingen af oplysninger på en klart 

synlig, letforståelig og letlæselig måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  336 

Axel Voss 

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27 med 

henblik på at fastlægge de oplysninger, der 

skal fremgå af standardiserede ikoner, og 

procedurerne for tilvejebringelse af 

standardiserede ikoner. 

4. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 25 med 

henblik på at fastlægge de oplysninger, der 

skal fremgå af standardiserede ikoner, og 

procedurerne for tilvejebringelse af 

standardiserede ikoner såvel som 

etablering af 
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gennemsigtighedscertificering og 

mærkningsordning som omtalt i stk. 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Definitionen af og betingelserne for 

samtykke, som fremgår af artikel 4, stk. 11, 

og artikel 7, i forordning (EU) 

2016/679/EU, finder anvendelse. 

1. Definitionen af og betingelserne for 

samtykke, som fremgår af artikel 4, stk. 11, 

og artikel 7, i forordning (EU) 

2016/679/EU, finder anvendelse. 

Adgangen til en 

informationssamfundstjeneste vil fortsat 

kunne gøres betinget af velinformeret 

accept af en "cookie" eller tilsvarende 

anordning, hvis den anvendes til et lovligt 

formål som f.eks. levering af reklame- og 

målgruppesegmentering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  338 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Definitionen af og betingelserne for 

samtykke, som fremgår af artikel 4, stk. 11, 

og artikel 7, i forordning (EU) 

2016/679/EU, finder anvendelse. 

1. Definitionen af og betingelserne for 

samtykke, som fremgår af artikel 4, stk. 11, 

og artikel 7, stk. 1, 2 og 3, i forordning 

(EU) 2016/679/EU, finder anvendelse. 

Or. fr 
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Ændringsforslag   339 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag  Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

udgår 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  340 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 
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af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. Denne særlige form for 

samtykke berører ikke 

informationssamfundstjenesteudbyderes 

mulighed for at anmode om slutbrugerens 

samtykke. Slutbrugeres samtykke givet til 

en specifik 

informationssamfundstjenesteudbyder bør 

være bindende for og gå forud for 

privatlivsindstilling af software, der 

tillader elektronisk kommunikation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  342 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

2. Samtykke kan, hvor det er teknisk 

muligt og gennemførligt, jf. især artikel 8, 

stk. 1, litra b), afgives ved hjælp af 

passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet, eller ved at fortsætte med at 

bruge en informationssamfundstjeneste 

efter at have fået og udfyldt klare 

informationer, som viser, at slutbrugeren 

faktisk har givet sit samtykke.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  343 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 2. Med forbehold af stk. 1 kan 
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samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af tekniske specifikationer af elektroniske 

kommunikationstjenester eller 

informationssamfundstjenester der giver 

mulighed for særligt samtykke til 

specifikke formål. Når sådanne tekniske 

specifikationer anvendes af brugerens 

terminaludstyr eller den software, der 

kører på den, skal de være bindende for 

og kunne gøres gældende over for enhver 

anden part. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

2. Slutbrugere, der har givet 

samtykke til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i 

artikel 6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, 

litra a) og b), artikel 8, stk. 1, litra b) og 

artikel 8, stk. 2, litra b) skal have 

mulighed for til enhver tid at trække deres 

samtykke tilbage, jf. artikel 7, stk. 3, i 

forordning (EU) 2016/679, og de skal 

mindes om muligheden hver sjette måned, 

så længe databehandlingen finder sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  345 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

2. Med forbehold af stk. 1 kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af tekniske specifikationer af elektroniske 

kommunikationstjenester. Når sådanne 

tekniske specifikationer anvendes af 

slutbrugeren, skal de være bindende for 

og kunne gøres gældende over for enhver 

anden part. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med forbehold af stk. 1, kan 

samtykke, hvor det er teknisk muligt, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra b), afgives ved hjælp 

af passende tekniske indstillinger i en 

softwareapplikation, der muliggør adgang 

til internettet. 

2. Med forbehold af forordning (EU) 

2016/679, kan samtykke, hvor det er 

teknisk muligt, jf. artikel 8, stk. 1, litra b), 

afgives ved hjælp af passende tekniske 

indstillinger i en softwareapplikation, der 

muliggør adgang til internettet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet 

samtykke til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i 

artikel 6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, 

litra a) og b), skal have mulighed for til 

udgår 
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enhver tid at trække deres samtykke 

tilbage, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning 

(EU) 2016/679, og de skal mindes om 

muligheden hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag  348 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden hver sjette 

måned, så længe databehandlingen finder 

sted. 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679. Det 

skal være lige så nemt at trække sig 

tilbage som at give samtykke, og endvidere 

skal slutbrugeren mindes om muligheden 

hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  349 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 
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7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden hver sjette 

måned, så længe databehandlingen finder 

sted. 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  350 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden hver sjette 

måned, så længe databehandlingen finder 

sted. 

3. Brugere, der har givet deres 

samtykke til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c) og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, 

stk. 2, litra aa), skal have mulighed for til 

enhver tid at trække deres samtykke 

tilbage, jf. artikel 7, stk. 3 i forordning 

(EU) 2016/679, og de skal mindes om 

muligheden hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet 

samtykke til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i 

artikel 6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, 

litra a) og b), skal have mulighed for til 

enhver tid at trække deres samtykke 

tilbage, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning 

(EU) 2016/679, og de skal mindes om 

3. For at mindske byrden for 

slutbrugerne skal anmodninger om 

samtykke og tilbagekaldelse af samtykke i 

videst muligt omfang overholde de 

tekniske standarder, der gælder for 

sådanne anmodninger eller 

tilbagetrækninger og være 

maskinlæsbare, for at give slutbrugere 
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muligheden hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 
mulighed for at nyde godt af 

privatlivsfremmende teknologier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden hver sjette 

måned, så længe databehandlingen finder 

sted. 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c) og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), artikel 8, stk. 1, litra b) og artikel 8, 

stk. 2, litra aa), skal have mulighed for til 

enhver tid at trække deres samtykke 

tilbage, jf. artikel 7, stk. 3 i forordning 

(EU) 2016/679, og de skal mindes om 

muligheden hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden hver sjette 

måned, så længe databehandlingen finder 

sted. 

3. Slutbrugere, der har givet samtykke 

til behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, som angivet i artikel 

6, stk. 2, litra c), og artikel 6, stk. 3, litra a) 

og b), skal have mulighed for til enhver tid 

at trække deres samtykke tilbage, jf. artikel 

7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, og de 

skal mindes om muligheden, så længe 

databehandlingen finder sted. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. En bruger bør ikke nægtes adgang 

til nogen elektronisk 

kommunikationstjeneste, 

informationssamfundstjeneste eller 

funktionalitet i terminaludstyret, uanset 

om den er betalt eller ej, alene på det 

grundlag, at han eller hun ikke har givet 

sit samtykke til 

 a)  behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, metadata eller 

indhold i henhold til artikel 6  

 b)  anvendelse af terminaludstyrets 

input-, output-, databehandlings- og 

opbevaringsfunktioner og behandling af 

oplysninger fra brugerens terminaludstyr 

eller tilgængeliggørelse af oplysningerne 

på terminaludstyret, herunder oplysninger 

om og behandlet af udstyrets software og 

hardware, i henhold til artikel 8, stk. 1) 

 c)  behandling af oplysninger udsendt 

af terminaludstyret i henhold til artikel 8, 

stk. 2, eller 

 d)  behandling, der ikke er teknisk 

nødvendig for levering af den pågældende 

tjeneste eller funktionalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Hverken udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester eller nogen 

tredjeparter behandler personoplysninger 

indsamlet på grundlag af samtykke eller 

på et andet juridisk grundlag i henhold til 

forordningen om e-databeskyttelse, og på 

ethvert andet retsgrundlag der ikke 

specifikt er fastsat i forordningen om e-

databeskyttelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  356 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. Når behandling er tilladt under 

enhver undtagelse fra forbuddene i 

henhold til forordningen om e-

databeskyttelse, betragtes enhver anden 

behandling på grundlag af artikel 6 i 

forordning (EU) 2016/679 som forbudt, 

herunder behandling til et andet formål 

på grundlag af artikel 6, stk. 4, i 

forordning (EU) 2016/679. Dette vil ikke 

forhindre registeransvarlige i at bede om 

yderligere samtykke til nye behandlinger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  357 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Information om og muligheder for 

privatlivsindstillinger 

Privatliv gennem design og gennem 

standardindstillinger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Information om og muligheder for 

privatlivsindstillinger 

Privatliv gennem design og gennem 

standardindstillinger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Hardware og software på 

markedet, som muliggør adgang til og 

brug af elektroniske 

kommunikationstjenester eller adgang til 

og brug af 

informationssamfundstjenester, skal være 

i stand til at forhindre andre parter i at 

bruge terminaludstyrs input-, output-, 

forarbejdnings- og lagringskapacitet og 

behandling af oplysninger fra brugerens 

terminaludstyr eller gøre oplysninger 

tilgængelige via terminaludstyret, 

herunder oplysninger om og behandlet af 

dets software og hardware. 

Or. en 
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Ændringsforslag  360 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, skal: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  361 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Indstillingerne for alle 

komponenterne i terminaludstyret på 

markedet, herunder både software og 

hardware, skal som standard indstilles til 
at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger, behandle oplysninger, der 

allerede er lagret i terminaludstyret og 

forhindre tredjeparter i at bruge udstyrets 

behandlingskapacitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 
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Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Indstillingerne for alle 

komponenterne i terminaludstyret på 

markedet, herunder både software og 

hardware, skal som standard indstilles til 
at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger, behandle oplysninger, der 

allerede er lagret i terminaludstyret og 

forhindre tredjeparter i at bruge udstyrets 

behandlingskapacitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  363 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Software på markedet, hvis formål 

er søgning og fremvisning af oplysninger 

på internettet, såsom webbrowsere, giver 

mulighed for at forhindre tredjeparter i at 

lagre oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Software på markedet, som 

muliggør elektronisk kommunikation, 

herunder søgning og fremvisning af 

oplysninger på internettet, giver mulighed 

for at forhindre tredjeparter i at lagre 

oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

1. Software som muliggør elektronisk 

kommunikation, herunder søgning og 

fremvisning af oplysninger på internettet, 

giver mulighed for at forhindre tredjeparter 

i at lagre oplysninger på en slutbrugers 

terminaludstyr eller i at behandle 

oplysninger, der er lagret på 

terminaludstyret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  365 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. som standard tilbyde beskyttelse 

for privatlivsindstillinger for at forhindre, 

at andre parter lagrer oplysninger på en 

brugers terminaludstyr og behandler 

oplysninger, der allerede er lagret på det 

pågældende udstyr, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. efter installation informere om og 

tilbyde brugeren mulighed for at ændre 

eller bekræfte privatlivsindstillinger, der 

er defineret i litra a), ved at kræve 

brugerens samtykke til en indstilling, 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. gøre indstillingen, som er defineret 

i litra a) og b), let tilgængelig under brug 

af softwaren, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1d. tilbyde brugeren mulighed for at 

udtrykke specifikt samtykke gennem 

indstillingerne efter installationen af 

softwaren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne 

og kræver, inden installationen kan 

udgår 
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fortsætte, at slutbrugeren vælger en 

indstilling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  370 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne og 

kræver, inden installationen kan 

fortsætte, at slutbrugeren vælger en 

indstilling. 

2. Som standard skal sådan 

hardware eller software have aktiveret 

privatlivsindstillinger, der forhindrer 

andre parter i at udøve de aktiviteter, som 

omtalt i stk. 1. Hvis hardwaren eller 

softwaren tillader afvigende indstillinger, 

skal slutbrugeren oplyses om mulighederne 

i privatlivsindstillingerne under første 

brug eller installation og gives mulighed 

for at ændre eller bekræfte dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  371 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne og 

kræver, inden installationen kan fortsætte, 

at slutbrugeren vælger en indstilling. 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne og 

kræver, inden installationen kan fortsætte, 

at slutbrugeren vælger en indstilling. 

Denne software skal sikre, at et samtykke 

fra en slutbruger i henhold til artikel 8, 

stk. 1, litra b), går forud for de 

privatlivsindstillinger, der er valgt ved 

installationen af softwaren. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne og 

kræver, inden installationen kan fortsætte, 

at slutbrugeren vælger en indstilling. 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne og 

kræver, inden installationen kan fortsætte, 

at slutbrugeren vælger en indstilling. Hver 

softwareopdatering kræver et nyt 

samtykke fra slutbrugeren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  373 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne 

og kræver, inden installationen kan 

fortsætte, at slutbrugeren vælger en 

indstilling. 

2. I forbindelse med stk. 1, litra a) og 

b), skal indstillingerne indeholde et 

signal, der sendes til de andre parter for at 

informere dem om brugerens 

privatlivsindstillinger. Disse indstillinger 

skal være bindende og kunne gøres 

gældende for enhver anden part. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  374 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Med henblik på at: 

 a)  give samtykke i henhold til denne 

forordnings artikel 9, stk. 2, og 

 b)  gøre indsigelse mod behandling af 

personoplysninger, jf. artikel 21, stk. 5, i 

forordning (EU) nr. 2017/679,  

 skal indstillingerne føre til et signal 

baseret på tekniske specifikationer, som 

sendes til de øvrige parter for at informere 

dem om brugerens hensigter med hensyn 

til samtykke eller indsigelse. Dette signal 

skal være juridisk gyldigt og være 

bindende og kunne gøres gældende over 

for enhver anden part. 

 Det Europæiske Databeskyttelsesråd 

udsteder retningslinjer for at bestemme, 

hvilke tekniske specifikationer og 

signaleringsmetoder der opfylder 

betingelserne for samtykke og indsigelse i 

henhold til litra a) og b). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  375 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, opfyldes 

kravene i stk. 1 og 2 ved den første 

opdatering af softwaren, dog senest den 25. 

august 2018. 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, og den ikke er 

officielt ophørt på denne dato med en 

offentlig meddelelse fra 

softwareleverandøren, opfyldes kravene i 

stk. 1 ved den første opdatering af 

softwaren, dog senest den 25. august 2018. 

Or. en 
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Ændringsforslag  376 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, opfyldes 

kravene i stk. 1 og 2 ved den første 

opdatering af softwaren, dog senest den 25. 

august 2018. 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, opfyldes 

kravene i stk. 1 og 2 ved den første 

opdatering af softwaren, dog senest seks 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  377 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, opfyldes 

kravene i stk. 1 og 2 ved den første 

opdatering af softwaren, dog senest den 25. 

august 2018. 

3. Hvis softwaren allerede var 

installeret den 25. maj 2018, opfyldes 

kravene i stk. 1, 2 og 2a ved den første 

opdatering af softwaren, dog senest den 25. 

august 2018. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  378 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a. 

 Denne software skal sikre, at det af en 

slutbruger afgivne samtykke i medfør af 

artikel 8, stk. 1, litra b), går forud for de 
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indstillinger, der er valgt under 

softwarens installation. 

 Softwaren må ikke blokere lovlig 

behandling af data i henhold til artikel 8, 

stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller stk. 2, 

litra a), uanset browserens indstillinger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  379 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår 

af artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning 

respekterer kernen i de grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder og er en 

nødvendig, hensigtsmæssig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre en eller 

flere af de samfundsinteresser, der er 

fastsat i artikel 23, stk. 1, litra a) - e), i 

forordning (EU) 2016/679, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  380 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning 

respekterer kernen i de grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder og er en 

nødvendig, hensigtsmæssig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre en eller 

flere af de samfundsinteresser, der er 

fastsat i artikel 23, stk. 1, litra a) - e), i 

forordning (EU) 2016/679, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning er 

begrænset til en række mål baseret på en 

begrundet mistanke, respekterer kernen i 

de grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder og er en nødvendig, 

hensigtsmæssig og forholdsmæssig 

foranstaltning i et demokratisk samfund for 

at sikre national sikkerhed (f.eks. statens 

sikkerhed), forsvar og offentlig sikkerhed 

og forebygge, efterforske, afsløre og 

retsforfølge alvorlige strafbare handlinger 

eller uautoriseret anvendelse af 

elektroniske kommunikationssystemer, og 

anmodningen er udfærdiget efter en 

forudgående retskendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning 

respekterer kernen i de grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder og er en 

nødvendig, hensigtsmæssig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre en eller 

flere af de samfundsinteresser, der er 

fastsat i artikel 23, stk. 1, litra a) - e), i 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning er 

begrænset til en række mål baseret på en 

begrundet mistanke, respekterer kernen i 

de grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder og er en nødvendig, 

hensigtsmæssig og forholdsmæssig 

foranstaltning i et demokratisk samfund for 

at sikre national sikkerhed (f.eks. statens 
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forordning (EU) 2016/679, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. 

sikkerhed), forsvar og offentlig sikkerhed 

og forebygge, efterforske, afsløre og 

retsforfølge alvorlige strafbare handlinger 

eller uautoriseret anvendelse af 

elektroniske kommunikationssystemer, og 

anmodningen er udfærdiget efter en 

forudgående retskendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  382 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning 

respekterer kernen i de grundlæggende 

rettigheder og frihedsrettigheder og er en 

nødvendig, hensigtsmæssig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at sikre en eller 

flere af de samfundsinteresser, der er 

fastsat i artikel 23, stk. 1, litra a) - e), i 

forordning (EU) 2016/679, eller kontrol-, 

tilsyns- eller reguleringsfunktioner, der er 

forbundet med offentlig 

myndighedsudøvelse for sådanne 

interesser. 

1. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår af 

artikel 5-8, hvis en sådan begrænsning 

respekterer de grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder i overensstemmelse 

med Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske konvention til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder og er en nødvendig, 

hensigtsmæssig og forholdsmæssig 

foranstaltning i et demokratisk samfund for 

at sikre en eller flere af de 

samfundsinteresser, der er fastsat i artikel 

23, stk. 1, litra a) - e), i forordning (EU) 

2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uagtet restriktionerne i stk. 1 må 

medlemsstaterne ikke pålægge nogen 

forpligtelser på leverandøren af et 

elektronisk kommunikationsnet eller 

tjeneste, som vil føre til svækkelse af 

sikkerheden og krypteringen af deres net 

og tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. EU-ret eller medlemsstaternes 

nationale ret, som udbyderen er 

underlagt, kan ved lovgivningsmæssige 

foranstaltninger begrænse 

anvendelsesområdet af de forpligtelser og 

principper, der gælder for behandling af 

elektroniske kommunikationsdata, der er 

omhandlet i artikel 12-22 i denne 

forordning (EU) 2016/679, når en sådan 

begrænsning respekterer det væsentligste 

indhold af de grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder og er en nødvendig, 

passende og forholdsmæssig 

foranstaltning i et demokratisk samfund 

for at sikre en eller flere af de følgende 

samfundsinteresser: 

 a)  statens sikkerhed 

 b)  forsvaret 

 c)  forebyggelse, efterforskning, 

afsløring eller retsforfølgning af strafbare 

handlinger eller fuldbyrdelse af 

strafferetlige sanktioner, herunder 

beskyttelse mod og forebyggelse af trusler 

mod den offentlige sikkerhed. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  385 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uagtet restriktionerne i stk. 1 må 

medlemsstaterne ikke pålægge 

leverandøren af elektroniske 

kommunikationsnet eller -tjenester nogen 

forpligtelser, som vil føre til svækkelse af 

sikkerheden og krypteringen af deres net 

og tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  386 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Brugen af direkte adgang til de 

tekniske faciliteter hos udbydere af 

kommunikationstjenester eller 

kommunikationsnet ("bagdøre") er 

forbudt for agenturer, der er involveret i 

de i stk. 1 nævnte forhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  387 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Navnlig skal enhver 

lovgivningsmæssig foranstaltning, der er 

omhandlet i stk. 1, som minimum 

indeholde specifikke bestemmelser, hvor 

det er relevant, i henhold til artikel 23, stk. 

2, i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  388 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  389 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 
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interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal opbevare detaljerede og sikre 

optegnelser vedrørende alle modtagne 

anmodninger, om: 

 -  de interne medarbejdere, der 

behandlede anmodninger 

 -  identiteten på den tjenestemand 

eller det organ, der anmoder om 

oplysningerne 

 -  til hvilket formål der blev søgt 
oplysninger 

 -  dato og tidspunkt for forespørgslen 

 -  det formelle grundlag for og 

bemyndigelsen til anmodningen, 

herunder identitet og status eller funktion 

af den tjenestemand, der gav tilladelse til 

at fremsætte anmodningen, og om denne 

var en retslig, retsforfølgende eller 

statssikkerhedsembedsmand 

 -  antallet af abonnenter, hvis data 

anmodningen vedrørte 

 -  de nøjagtige data, der blev givet til 

den anmodende tjenestemand eller det 

anmodende organ 

 -  den periode, som dataene gælder 

for, 

 og eventuelle andre oplysninger, der kan 

være fastsat i nærmere retningslinjer, der 

skal udstedes af Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd. Udbyderne skal 

regelmæssigt, og mindst én gang om året, 

give den kompetente myndighed 

overordnede oplysninger om alle 

anmodningerne inden for en bestemt 

periode med sådanne statistiske 

opdelinger, som myndigheden kan 

anmode om. Den kompetente myndighed 

udgiver et meningsfuldt resumé af de 

regelmæssige overordnede oplysninger, 
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der på den ene side giver de registrerede 

og offentligheden en meningsfuld indsigt i 

omfanget og arten af anvendelsen af de 

relevante myndigheders 

adgangsbeføjelser, mens de samtidig 

beskytter fortrolige oplysninger, i det 

omfang det er strengt nødvendigt for at 

sikre de i stk. 1 nævnte forhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  390 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

2. Leverandører af offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger modtaget om adgang til 

slutbrugeres elektroniske 

kommunikationsdata – på grundlag af 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

vedtaget i henhold til stk. 1 – den anvendte 

retlige begrundelse og deres reaktion. 

Udbydere vil imødekomme anmodninger 

om adgang i overensstemmelse med 

forskrifterne, hvor tjenesteyderen har sin 

hovedvirksomhed i henhold til forordning 

(EU) 2016/679. I sager med anmodninger 

fra en medlemsstat, hvor 

tjenesteudbyderen ikke er etableret, vil de 

i konventionernes grænseoverskridende 

mekanismer om anmodninger om 

gensidig retshjælp og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/41/EU af 3. april 2014 vedrørende 

den europæiske efterforskningskendelse i 

straffesager blive fulgt. Med forbehold af 

kravene i medlemsstatens lovgivning til at 

give oplysninger til kompetente 

retshåndhævende myndigheder skal de 
efter anmodning forelægge den kompetente 
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tilsynsmyndighed oplysninger om disse 

procedurer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  391 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. De skal 

opbevare detaljerede og sikre optegnelser i 

forhold til alle disse anmodninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  392 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 

2. Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester fastlægger 

interne procedurer til at besvare 

anmodninger om adgang til slutbrugeres 

elektroniske kommunikationsdata på 

grundlag af lovgivningsmæssige 

foranstaltninger vedtaget i henhold til stk. 
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1. De skal efter anmodning forelægge den 

kompetente tilsynsmyndighed oplysninger 

om disse procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

1. De skal forelægge den kompetente 

tilsynsmyndighed oplysninger om disse 

procedurer, antallet af modtagne 

anmodninger, den anvendte retlige 

begrundelse og deres reaktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret, som udbyderen er 

underlagt, kan gennem 

lovgivningsmæssige foranstaltninger 

begrænse anvendelsesområdet for de 

rettigheder og forpligtelser, der fremgår 

af artikel 5, hvis en sådan begrænsning 

respekterer kernen i de grundlæggende 

rettigheder og friheder og er en 

nødvendig, hensigtsmæssig og 

forholdsmæssig foranstaltning i et 

demokratisk samfund for at garantere en 

eller flere af de følgende 

samfundsinteresser: 

 a)  statens sikkerhed 

 b)  forsvaret 

 c)  forebyggelse, efterforskning, 

afsløring eller retsforfølgning af strafbare 

handlinger eller fuldbyrdelse af 

strafferetlige sanktioner, herunder 

beskyttelse mod og forebyggelse af trusler 

mod den offentlige sikkerhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  394 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Navnlig skal enhver 

lovgivningsmæssig foranstaltning, der er 

omhandlet i stk. 1, som minimum 

indeholde specifikke bestemmelser, hvor 

det er relevant, i henhold til artikel 23, stk. 

2, i forordning (EU) 2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  395 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c. Ingen lovgivningsmæssig 

foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, 

kan muliggøre svækkelse af integriteten 

og fortroligheden af elektronisk 

kommunikation ved at give en producent 

af hardware eller software, herunder 

terminaludstyr eller software, der giver 

mulighed for brug af elektronisk 

kommunikation eller en udbyder af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

mandat til at skabe og opbygge bagdøre, 

der svækker de anvendte kryptografiske 

metoder eller terminaludstyrets sikkerhed 

og integritet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  396 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) blokering af indgående opkald fra 

specifikke numre eller fra anonyme kilder 

a) blokering af indgående opkald fra 

specifikke numre eller med en bestemt 

kode/præfiks, der afspejler det forhold, at 

der er tale om et markedsføringsopkald 

som fastsat i artikel 16, stk. 3, litra b), 

eller fra kilder, der blokerer 

nummervisning eller tilsvarende tjenester 

Or. en 

 

Ændringsforslag  397 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) blokering af indgående opkald fra 

specifikke numre eller fra anonyme kilder 

a) blokering af indgående opkald fra 

specifikke numre eller numre med en 

bestemt kode eller et præfiks, der afspejler 

det forhold, at der er tale om et 

markedsføringsopkald som omhandlet i 

artikel 16, stk. 3, litra b), eller fra anonyme 

kilder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  398 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) blokering af indgående opkald fra 

specifikke numre eller fra anonyme kilder 

a) blokering af indkommende opkald 

fra bestemte numre eller numre med en 

bestemt kode eller et præfiks, der afspejler 

det forhold, at der er tale om et 

markedsføringsopkald som omhandlet i 

artikel 16, stk. 3, litra b), eller fra anonyme 
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kilder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 14 - stk. 1 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) annullering af automatisk 

viderestilling fra en tredjepart til 

slutbrugerens terminaludstyr. 

b) for at sikre, at automatisk 

viderestilling fra en tredjepart til 

slutbrugerens terminaludstyr kun kan 

indledes med slutbrugerens samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  400 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelsen, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

opføring af data pr. kategori af 

personoplysninger, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen, 

hvilket afgøres af leverandøren af 

fortegnelsen. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger. 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser indhenter 

forudgående samtykke fra de slutbrugere, 

som er fysiske personer, inden deres 

personoplysninger opføres i fortegnelsen 

for at organisere personlige data pr. 

kategorier, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen. 

Leverandører giver slutbrugere, som er 

fysiske personer, mulighed for at 

kontrollere, rette og slette disse 

oplysninger eller til enhver tid at trække 

deres samtykke tilbage. 

Or. en 
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Ændringsforslag  401 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelsen, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

opføring af data pr. kategori af 

personoplysninger, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen, 

hvilket afgøres af leverandøren af 

fortegnelsen. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger. 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjenester indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelserne, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

opføring af data pr. kategori af 

personoplysninger, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen, 

hvilket afgøres af leverandøren af 

fortegnelsen. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  402 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelsen, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

opføring af data pr. kategori af 

personoplysninger, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen, 

hvilket afgøres af leverandøren af 

fortegnelsen. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

1. Udbydere af elektroniske 

informations-, kommunikations- og 

telekommunikationstjenester indsamler 

data fra slutbrugere, som er fysiske 

personer, med henblik på at opføre deres 

personoplysninger i offentligt tilgængelige 

fortegnelser. De giver slutbrugere, som er 

fysiske personer, ret til at gøre indsigelse 

mod, at deres tilknyttede oplysninger 

medtages i fortegnelserne. Udbydere skal 

give slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger.  
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disse oplysninger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  403 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelsen, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

opføring af data pr. kategori af 

personoplysninger, i det omfang sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen, 

hvilket afgøres af leverandøren af 

fortegnelsen. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger. 

1. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser eller 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester indhenter 

samtykke fra de slutbrugere, som er fysiske 

personer, inden deres personoplysninger 

opføres i fortegnelsen, og de indhenter 

følgelig samtykke fra slutbrugerne til 

medtagelse af data pr. kategori af 

personoplysninger i det omfang, sådanne 

oplysninger er relevante for fortegnelsen. 

Leverandører giver slutbrugere, som er 

fysiske personer, mulighed for at 

kontrollere, rette og slette disse 

oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  404 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser informerer de 

slutbrugere, som er fysiske personer, hvis 

personoplysninger er opført i fortegnelsen, 

om fortegnelsens tilgængelige 

søgefunktioner og indhenter slutbrugernes 

samtykke, inden de muliggør 

2. Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser informerer de 

slutbrugere, som er fysiske personer, hvis 

personoplysninger er opført i fortegnelsen, 

om fortegnelsens tilgængelige 

søgefunktioner og indhenter slutbrugernes 

samtykke, inden de muliggør 
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søgefunktioner vedrørende disse 

personoplysninger. 

søgefunktioner vedrørende forskellige 

kategorier af disse personoplysninger. Der 

kræves særskilt samtykke til at muliggøre 

omvendte søgninger af fysiske personer 

baseret på telefonnumre eller 

serviceidentifikatorer såsom e-

mailadresser eller brugernavne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  405 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

1. Fysiske og juridiske personers brug 

af elektroniske kommunikationstjenester, 

herunder direkte opkald, automatiserede 

opkalds- og kommunikationssystemer, 

herunder halvautomatiserede systemer, 

der forbinder opkaldspersonen med et 

menneske eller en fax, e-mail eller anden 

brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at præsentere 

uanmodet eller direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

må kun tillades for slutbrugere, der har 

givet forudgående samtykke hertil. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  406 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 
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direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil, eller når 

behandlingen er nødvendig af hensyn til 

de legitime interesser, som den 

dataansvarlige eller tredjepart forfølger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  407 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil eller når 

behandlingen er nødvendig for at den 

dataansvarlige eller en tredjemand kan 

forfølge en legitim interesse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  408 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

1. Fysiske og juridiske personers brug 

af elektroniske kommunikationsnet til at 

sende, beordre eller præsentere direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

som er fysiske personer, kan kun tillades 

for slutbrugere, der har givet samtykke 

hertil. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  409 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

1. Fysiske og juridiske personers brug 

af elektroniske kommunikationsnet til at 

sende, beordre eller præsentere direkte 

markedsføringsmeddelelser til slutbrugere, 

som er fysiske personer, kan kun tillades 

for slutbrugere, der har givet forudgående 

samtykke hertil. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet samtykke hertil. 

1. Fysiske og juridiske personer kan 

gøre brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at sende 

direkte markedsføringsmeddelelser til 

slutbrugere, som er fysiske personer og har 

givet deres udtrykkelige samtykke hertil. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  411 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Kunden skal informeres om retten til at 

afvise denne anvendelse og gives en nem 

måde at gøre det ved indsamling af 

oplysningerne, og hver gang der sendes en 

meddelelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  412 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne produkter eller 

tjenester for en periode på højst 12 

måneder, hvis kunderne klart og utvetydigt 

har fået mulighed for let og gebyrfrit at 

afvise en sådan anvendelse. Retten til at 

afvise denne anvendelse gives ved 

indsamling af oplysningerne, og hver gang 

der sendes en meddelelse. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  413 

Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne produkter eller 

tjenester for en periode på højst 12 

måneder, hvis kunderne klart og utvetydigt 

har fået mulighed for let og gebyrfrit at 

afvise en sådan anvendelse. Retten til at 

afvise denne anvendelse gives ved 

indsamling af oplysningerne, og hver gang 

der sendes en meddelelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  414 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, kan de 

elektroniske kontaktoplysninger anvendes 

til direkte markedsføring af lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 
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markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  415 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, og kun hvis 

kunderne klart og utvetydigt har fået 

mulighed for let og gebyrfrit at afvise en 

sådan anvendelse. Retten til at afvise denne 

anvendelse gives ved indsamling af 

oplysningerne, og hver gang der sendes en 

meddelelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  416 

Stefano Maullu 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må den 

pågældende fysiske eller juridiske person 

kun anvende de elektroniske 

kontaktoplysninger til direkte 

markedsføring af sine egne lignende 

produkter eller tjenester, hvis kunderne 

klart og utvetydigt har fået mulighed for let 

og gebyrfrit at afvise en sådan anvendelse. 

Retten til at afvise denne anvendelse gives 

ved indsamling af oplysningerne, og hver 

gang der sendes en meddelelse. 

2. Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 

til e-mail fra sine kunder i forbindelse med 

salget af et produkt eller en tjeneste, jf. 

forordning (EU) 2016/679, må disse 

elektroniske kontaktoplysninger kun 

anvendes til direkte markedsføring af 

lignende eller analoge produkter eller 

tjenester, hvis kunderne klart og utvetydigt 

har fået mulighed for let og gebyrfrit at 

afvise en sådan anvendelse. Retten til at 

afvise denne anvendelse gives ved 

indsamling af oplysningerne, og hver gang 

der sendes en meddelelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  417 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) vise et nummer, hvorpå de kan 

kontaktes, eller 

a) vise et nummer, hvorpå de kan 

kontaktes, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  418 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) vise et nummer, hvorpå de kan 

kontaktes, eller 

a) vise et nummer, hvorpå de kan 

kontaktes, og 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  419 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Uanmodede 

markedsføringsmeddelelser bør være lette 

at genkende som sådanne, og de skal 

angive identiteten på den juridiske eller 

fysiske person, der afsender meddelelsen, 

eller på vegne af hvem den sendes. 

Sådanne meddelelser skal give 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til at nægte 

yderligere skriftlige eller mundtlige 

markedsføringsmeddelelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  420 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Uanmodede 

markedsføringsmeddelelser bør være lette 

at genkende som sådanne, og de skal 

angive identiteten på den juridiske eller 

fysiske person, der afsender meddelelsen, 

eller på vegne af hvem den sendes. 

Sådanne meddelelser skal give 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til at nægte 

yderligere skriftlige eller mundtlige 

markedsføringsmeddelelser. 

Or. en 



 

PE607.932v01-00 108/134 AM\1130006DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  421 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  422 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

Medlemsstater, der benytter sig af denne 

undtagelse skal etablere en national 

Robinsonliste og ved lov fastsætte, at 

slutbrugere, der er fysiske personer, kan 

modsætte sig alle fremtidige direkte 

markedsføringsopkald ved at tilmelde sig 

den nationale Robinsonliste. 

Or. en 
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Ændringsforslag  423 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

Medlemsstaterne skal fastsætte, at 

slutbrugere kan gøre indsigelse mod at 

modtage uanmodet kommunikation via en 

national Robinsonliste og derved også 

sikre, at slutbrugeren kun skal fravælge 

én gang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan 

medlemsstaterne fastsætte ved lov, at 

direkte markedsføringsopkald til 

slutbrugere, som er fysiske personer, kun 

er tilladt til de slutbrugere, som er fysiske 

personer, der ikke har frabedt sig at 

modtage denne type henvendelser. 

Medlemsstaterne skal fastsætte, at 

slutbrugere kan gøre indsigelse mod at 

modtage uanmodet kommunikation via en 

national Robinsonliste og derved også 

sikre, at brugeren kun skal fravælge én 

gang. 

Or. en 
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Ændringsforslag  425 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring, samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person på hvis vegne meddelelsen 

fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til på en nem måde 

at trække deres samtykke til at modtage 

flere markedsføringsmeddelelser tilbage. 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring, samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person på hvis vegne meddelelsen 

fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til på en nem og 

gratis måde at trække deres samtykke til at 

modtage flere markedsføringsmeddelelser 

tilbage. Enhver brug af 

markedsafsenderidentiteter, falske 

kontaktoplysninger eller falske 

returadresser eller numre til direkte 

markedsføringsformål er forbudt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  426 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring, samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person på hvis vegne meddelelsen 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person, på hvis vegne meddelelsen 
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fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til på en nem 

måde at trække deres samtykke til at 

modtage flere markedsføringsmeddelelser 

tilbage. 

fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til at trække deres 

samtykke til at modtage flere 

markedsføringsmeddelelser tilbage, eller 

gøre indsigelse på en måde, der er gratis 

og lige så nem som at give samtykket. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  427 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring, samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person på hvis vegne meddelelsen 

fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til på en nem måde 

at trække deres samtykke til at modtage 

flere markedsføringsmeddelelser tilbage. 

6. Fysiske eller juridiske personer, der 

anvender elektroniske 

kommunikationstjenester til at afsende 

direkte markedsføringsmeddelelser, 

informerer slutbrugerne om, at der er tale 

om direkte markedsføring, samt om 

identiteten af den fysiske eller juridiske 

person på hvis vegne meddelelsen 

fremsendes, og de giver endvidere 

modtagerne de nødvendige oplysninger til 

at gøre brug af deres ret til på en nem og 

gratis måde at trække deres samtykke til at 

modtage flere markedsføringsmeddelelser 

tilbage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  428 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage 

7. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 
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gennemførelsesforanstaltninger i henhold 

til artikel 26, stk. 2, der fastsætter den 

kode/eller det præfiks, der kendetegner 

markedsføringsopkald, jf. stk. 3, litra b). 

henhold til artikel 25, der fastsætter den 

kode/eller det præfiks, der kendetegner 

markedsføringsopkald, jf. stk. 3, litra b). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  429 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysning om konstaterede 

sikkerhedstrusler 

Kommunikationsintegritet og oplysning 

om sikkerhedstrusler 

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor der er særlig risiko for, at 

netsikkerheden og sikkerheden for 

elektroniske kommunikationstjenester 

kompromitteres, oplyser leverandøren af 

den elektroniske kommunikationstjeneste 

slutbrugerne herom samt, hvis risikoen 

ligger uden for de foranstaltninger, der 

skal træffes af leverandøren, om, 

hvorledes sådanne risici i givet fald kan 

forebygges og angiver hvilke 

omkostninger, der sandsynligvis vil være 

forbundet hermed. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  431 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor der er særlig risiko for, at 

netsikkerheden og sikkerheden for 

elektroniske kommunikationstjenester 

kompromitteres, oplyser leverandøren af 

den elektroniske kommunikationstjeneste 

slutbrugerne herom samt, hvis risikoen 

ligger uden for de foranstaltninger, der skal 

træffes af leverandøren, om, hvorledes 

sådanne risici i givet fald kan forebygges 

og angiver hvilke omkostninger, der 

sandsynligvis vil være forbundet hermed. 

Hvor der er særlig risiko for, at 

terminaludstyret, netsikkerheden og 

sikkerheden for elektroniske 

kommunikationstjenester kompromitteres, 

oplyser leverandøren af den elektroniske 

kommunikationstjeneste, 

softwareleverandøren og 

terminaludstyrsleverandøren alle 
slutbrugerne herom samt, hvis risikoen 

ligger uden for de foranstaltninger, der skal 

træffes af leverandøren, om, hvorledes 

sådanne risici i givet fald kan forebygges 

og angiver hvilke omkostninger, der 

sandsynligvis vil være forbundet hermed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvor der er særlig risiko for, at 

netsikkerheden og sikkerheden for 

elektroniske kommunikationstjenester 

kompromitteres, oplyser leverandøren af 

den elektroniske kommunikationstjeneste 

slutbrugerne herom samt, hvis risikoen 

ligger uden for de foranstaltninger, der 

skal træffes af leverandøren, om, 

hvorledes sådanne risici i givet fald kan 

forebygges og angiver hvilke 

omkostninger, der sandsynligvis vil være 

forbundet hermed. 

Hvor der er særlig og betydelig trussel 

mod, at netsikkerheden og sikkerheden for 

elektroniske kommunikationstjenester 

kompromitteres, oplyser leverandøren af 

den offentligt tilgængelige elektroniske 

kommunikationstjeneste sine slutbrugere 

om en sådan trussel og oplyse slutbrugere 

om beskyttelsesforanstaltninger eller 

forebyggelsestiltag, som slutbrugere selv 

kan tage. 

Or. en 
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Ændringsforslag  433 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udbyderne af elektroniske 

kommunikationstjenester skal sikre, at der 

er tilstrækkelig beskyttelse mod 

uautoriseret adgang eller ændringer af de 

elektroniske kommunikationsdata, og at 

kommunikationens fortrolighed og 

integritet under transmission eller lagret 

også garanteres af de mest moderne 

tekniske foranstaltninger, herunder end-

to-end-kryptering af de elektroniske 

kommunikationsdata. Når der anvendes 

kryptering af elektroniske 

kommunikationsdata, er dekryptering af 

en anden end brugeren forbudt. 

Medlemsstaterne må ikke pålægge nogen 

forpligtelser på leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester, 

som vil føre til svækkelse af 

fortroligheden og integriteten af deres net 

og tjenester, herunder de anvendte 

krypteringsmetoder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  434 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udbydere af elektroniske 

kommunikationstjenester og producenter 

af terminaludstyr må ikke anvende nogen 

midler, uanset om de er tekniske, 

operationelle eller ved brugsbetingelser 
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eller kontrakter, der kan forhindre 

brugere og slutbrugere i at anvende de 

bedste tilgængelige teknikker, mod 

indtrængen og aflytninger og sikre deres 

netværk, terminaludstyr og elektronisk 

kommunikation. Brydning, dekryptering, 

begrænsning eller omgåelse af sådanne 

foranstaltninger truffet af brugere eller 

slutbrugere er forbudt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvor der er særlig risiko for, at 

netsikkerheden, sikkerheden for 

elektroniske kommunikationstjenester 

eller terminaludstyr kompromitteres, 

oplyser den relevante udbyder eller 

producent slutbrugerne herom og, hvis 

risikoen ligger uden for de 

foranstaltninger, der skal træffes af 

leverandøren, oplyses slutbrugerne 

endvidere om, hvorledes sådanne risici i 

givet fald kan forebygges. Den underretter 

også den relevante producent og 

tjenesteudbyder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  436 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For så vidt angår sikkerheden for netværk 
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og tjenester og relaterede 

sikkerhedsforpligtelser finder 

forpligtelserne i artikel 40 i [direktiv om 

en europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation] tilsvarende anvendelse 

på alle tjenester i denne forordnings 

anvendelsesområde 

Or. en 

 

Ændringsforslag  437 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Denne artikel berører ikke 

sikkerhedsforpligtelser i henhold til 

artikel 32 til 34 i forordning (EU) 

2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  438 

Kostas Chrysogonos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eller de uafhængige 

tilsynsmyndighed eller -myndigheder, som 

er ansvarlige for at føre tilsyn med 

anvendelsen af forordning (EU) 

2016/679, er også ansvarlig for tilsynet 

med anvendelsen af denne forordning. 

Kapitel VI og VII i forordning (EU) 

2016/679 finder tilsvarende anvendelse. 

Tilsynsmyndighedernes opgaver og 

beføjelser udføres under hensyntagen til 

slutbrugerne. 

1. Hver medlemsstat vedtager 

bestemmelser om, at en eller flere 

uafhængige tilsynsmyndigheder er 
ansvarlig for tilsynet med anvendelsen af 

denne forordning. 
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Or. en 

Begrundelse 

The present wording of Art. 18(1) does not take into consideration the constitutional identity 

of all Member States. For example Art. 19(2) of the Hellenic Constitution (HC) calls for the 

establishment of an independent authority with the mission to ensure the confidentiality of 

mail and all other forms of free correspondence or communication. This has been 

implemented with the establishment of the Hellenic Authority for Communication Security 

and Privacy (ADAE). On the other hand, Art. 9A HC calls for the establishment of the 

Hellenic Data Protection Authority, which has the task to protect personal data. As a result, 

the present wording of Article 18(1) would lead to a repeal of Art. 19 HC. 

 

Ændringsforslag  439 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eller de uafhængige 

tilsynsmyndighed eller -myndigheder, som 
er ansvarlige for at føre tilsyn med 

anvendelsen af forordning (EU) 

2016/679, er også ansvarlig for tilsynet 

med anvendelsen af denne forordning. 

Kapitel VI og VII i forordning (EU) 

2016/679 finder tilsvarende anvendelse. 

Tilsynsmyndighedernes opgaver og 

beføjelser udføres under hensyntagen til 

slutbrugerne. 

1. Hver medlemsstat vedtager 

bestemmelser om, at en eller flere 

uafhængige offentlige myndigheder er 

ansvarlige for at overvåge anvendelsen af 

denne forordning. Kapitel VI og VII i 

forordning (EU) 2016/679 finder 

anvendelse på disse myndigheder. 

Tilsynsmyndighedernes opgaver og 

beføjelser udføres under hensyntagen til 

slutbrugerne.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  440 

Jean-Marie Cavada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tilsynsmyndigheden eller 

tilsynsmyndighederne i stk. 1 samarbejder, 

når det er nødvendigt, med de nationale 

2. Hver enkelt tilsynsmyndighed 

bidrager til ensartet anvendelse af denne 

forordning i hele Unionen. I det øjemed 
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tilsynsmyndigheder, der er udpeget i 

henhold til [direktiv om en europæisk 

kodeks for elektronisk kommunikation]. 

samarbejder tilsynsmyndigheden eller 

tilsynsmyndighederne i stk. 1 med de 

nationale tilsynsmyndigheder, der er 

udpeget i henhold til direktivet om en 

europæisk kodeks for elektronisk 

kommunikation, og de nationale 

myndigheder, som er ansvarlige for at 

overvåge anvendelsen af lovgivningen om 

forbrugerbeskyttelse (CPC-forordningen). 

Or. fr 

Ændringsforslag  441 

Kostas Chrysogonos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis der er mere end én 

tilsynsmyndighed i en medlemsstat, er 

hver myndighed repræsenteret i Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd i 

henhold til sin respektive kompetence, og 

medlemsstaterne fastsætter en 

mekanisme, som sikrer, at de andre 

myndigheder overholder reglerne 

vedrørende sammenhængsmekanismen. 

Or. en 

Begrundelse 

With regard to recital 38 Member States should be able to have more than one supervisory 

authority for the implementation of the present Regulation, in accordance with their 

constitutional and administrative structure, and to extent of each authority’s respective 

competence. This is in line with the provisions of the proposed Regulation, which, inter alia, 

lays down the rules relating to the protection of electronic communications data conveyed 

through publicly available communications channels. Hence, Member States should be able 

to set out the mechanism to ensure compliance by the other authorities with the rules relating 

to the consistency mechanism. 

 

Ændringsforslag  442 

Mady Delvaux 
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Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører en eventuel 

administrativ klageadgang eller adgang til 

retsmidler, har enhver slutbruger af 

elektroniske kommunikationstjenester ret 

til at gøre brug af de samme retsmidler, 

der fremgår af artikel 77, 78 og 79 i 
forordning (EU) 2016/679. 

1. Uden at det berører en eventuel 

administrativ klageadgang eller adgang til 

retsmidler, har enhver slutbruger af 

elektroniske kommunikationstjenester ret 

til at indgive klage til en 

tilsynsmyndighed, navnlig i den 

medlemsstat, hvor vedkommende har sit 

sædvanlige opholdssted eller sit 

arbejdssted, eller hvor den påståede 

overtrædelse har fundet sted, hvis 

slutbrugeren finder, at hans eller hendes 

rettigheder er blevet overtrådt under 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  443 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at det berører en eventuel 

administrativ klageadgang eller adgang til 

retsmidler, har enhver slutbruger af 

elektroniske kommunikationstjenester ret 

til at gøre brug af de retsmidler, der 

fremgår af artikel 77, 78 og 79 i forordning 

(EU) 2016/679. 

1. Uden at det berører en eventuel 

administrativ klageadgang eller adgang til 

retsmidler, har enhver slutbruger af 

elektroniske kommunikationstjenester og, 

hvor det er relevant, hvert organ, 

organisation eller forening, ret til at gøre 

brug af de retsmidler, der fremgår af artikel 

77, 78, 79 og 80 i forordning (EU) 

2016/679. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  444 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 
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Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Slutbrugere har ret til at 

bemyndige et organ, en organisation eller 

en sammenslutning, der er etableret i 

overensstemmelse med en medlemsstats 

nationale ret, som ikke arbejder med 

gevinst for øje, hvis vedtægtsmæssige 

formål er af almen interesse, og som er 

aktiv på området for beskyttelse af deres 

personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred, til at indgive en klage på 

sine vegne, til at udøve de rettigheder, der 

er omhandlet i stk. 1 og 2 i denne artikel 

på sine vegne og til, hvis det er fastsat i 

medlemsstaternes nationale ret, at udøve 

retten til at modtage erstatning som 

omhandlet i artikel 22 på sine vegne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  445 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne kan fastsætte at 

et organ, en organisation eller en 

sammenslutning uafhængigt af 

slutbrugerens mandat, har ret til at 

indgive en klage i den pågældende 

medlemsstat til den tilsynsmyndighed, der 

er kompetent i henhold til stk. 1 i denne 

artikel, og til at udøve de rettigheder, der 

er omhandlet i stk. 2 i denne artikel, hvis 

den/det har grund til at formode, at 

slutbrugerens rettigheder i henhold til 

denne forordning er blevet krænket. 

Or. en 
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Ændringsforslag  446 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Enhver fysisk eller juridisk person 

andre end slutbrugere, der påvirkes 

negativt af overtrædelser af denne 

forordning, og som har en legitim 

interesse i ophør af eller forbud mod de 

påståede overtrædelser, herunder en 

leverandør af elektroniske 

kommunikationstjenester der beskytter sin 

legitime forretningsinteresse, har ret til at 

få sådanne overtrædelser indbragt for en 

domsstol. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  447 

Mady Delvaux 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Slutbrugere har ret til at 

bemyndige en sammenslutning, som ikke 

arbejder med gevinst for øje, en 

organisation eller en sammenslutning til 

at indgive klagen på deres vegne, udøve 

den i stk. 1, 1a og 1b nævnte ret på deres 

vegne og til at udøve retten til at modtage 

kompensation som omhandlet i artikel 22 

på deres vegne, hvis det er fastsat i 

medlemsstatens lovgivning. Sådanne 

organer, organisationer eller 

sammenslutninger skal være behørigt 

udformet i overensstemmelse med 

lovgivningen i den pågældende 

medlemsstat, have lovbestemte mål, der er 
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i offentlighedens interesse, og være aktive 

på området for beskyttelsen af de 

registreredes rettigheder og friheder med 

hensyn til beskyttelse af deres 

personoplysninger og beskyttelse af 

privatlivets fred. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  448 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 22 udgår 

Ret til erstatning og erstatningsansvar  

Enhver slutbruger af elektroniske 

kommunikationstjenester, som har lidt 

materiel eller immateriel skade som følge 

af en overtrædelse af denne forordning, 

har ret til erstatning fra skadevolder for 

den lidte skade, medmindre skadevolderen 

kan bevise, at denne ikke på nogen måde 

er ansvarlig for den begivenhed, der gav 

anledning til skaden, jf. artikel 82 i 

forordning (EU) 2016/679. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  449 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 23 udgår 

Generelle betingelser for pålæggelse af 

administrative bøder 

 



 

AM\1130006DA.docx 123/134 PE607.932v01-00 

 DA 

1. Kapitel VII i forordning (EU) 

2016/679 finder anvendelse med henblik 

på overtrædelser af denne forordning. 

 

2. Overtrædelse af følgende 

bestemmelser i denne forordning straffes i 

overensstemmelse med stk. 1 med 

administrative bøder på op til 10 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 2 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere: 

 

a) forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der behandler 

elektroniske kommunikationsdata, jf. 

artikel 8  

 

b) forpligtelserne for enhver 

leverandør af software, der muliggør 

elektronisk kommunikation, jf. artikel 10 

 

c) forpligtelserne for enhver 

leverandør af offentligt tilgængelige 

fortegnelser, jf. artikel 15 

 

d) forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der anvender 

elektroniske kommunikationstjenester, jf. 

artikel 16. 

 

3. Overtrædelse af princippet om 

kommunikationshemmelighed, tilladt 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata og fristerne for 

sletning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7, 

straffes i overensstemmelse med 

nærværende artikels stk. 1 med 

administrative bøder på op til 20 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 4 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere. 

 

4. Medlemsstaterne fastsætter 

reglerne for, hvilke sanktioner der er for 

overtrædelse af artikel 12, 13, 14 og 17. 

 

5. Manglende overholdelse af et 

påbud fra tilsynsmyndigheden som 

omhandlet i artikel 18 straffes med 
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administrative bøder på op til 20 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 4 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere. 

6. Uden at det berører 

tilsynsmyndighedernes korrigerende 

beføjelser i henhold til artikel 18, kan 

hver medlemsstat fastsætte regler om, 

hvorvidt og i hvilket omfang 

administrative bøder må pålægges 

offentlige myndigheder og organer, der er 

etableret i den pågældende medlemsstat. 

 

7. Tilsynsmyndighedens udøvelse af 

beføjelser i henhold til denne artikel er 

underlagt fornødne proceduremæssige 

garantier i overensstemmelse med EU-

retten og medlemsstaternes nationale ret, 

bl.a. effektive retsmidler og retfærdig 

procedure. 

 

8. Hvis en medlemsstats retssystem 

ikke giver mulighed for at pålægge 

administrative bøder, kan denne artikel 

anvendes på en sådan måde, at den 

kompetente tilsynsmyndighed tager skridt 

til bøder, og de kompetente nationale 

domstole pålægger dem, idet det sikres, at 

disse retsmidler er effektive, og at deres 

virkning svarer til virkningen af 

administrative bøder, som pålægges af 

tilsynsmyndighederne. Bøder skal under 

alle omstændigheder være effektive, stå i 

rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning. De pågældende 

medlemsstater giver Kommissionen 

meddelelse om bestemmelserne i de love, 

som de vedtager i henhold til dette stykke, 

senest den [xxx] og underretter den straks 

om alle senere ændringslove eller 

ændringer, der berører dem. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  450 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kapitel VII i forordning (EU) 

2016/679 finder anvendelse med henblik 

på overtrædelser af denne forordning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  451 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Overtrædelse af følgende 

bestemmelser i denne forordning straffes i 

overensstemmelse med stk. 1 med 

administrative bøder på op til 10 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 2 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere: 

udgår 

a) forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der behandler 

elektroniske kommunikationsdata, jf. 

artikel 8  

 

b) forpligtelserne for enhver 

leverandør af software, der muliggør 

elektronisk kommunikation, jf. artikel 10 

 

c) forpligtelserne for enhver 

leverandør af offentligt tilgængelige 

fortegnelser, jf. artikel 15 

 

d) forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der anvender 

elektroniske kommunikationstjenester, jf. 

artikel 16. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  452 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der behandler 

elektroniske kommunikationsdata, jf. 

artikel 8 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  453 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 - stk. 2 - litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) forpligtelserne for enhver 

leverandør af software, der muliggør 

elektronisk kommunikation, jf. artikel 10 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  454 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) forpligtelserne for leverandører af 

offentligt tilgængelige nummerbaserede 

interpersonelle kommunikationstjenester, 

jf. artikel 12, 13 og 14 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  455 

Max Andersson 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) forpligtelserne for leverandøren af 

en elektroniske kommunikationstjeneste, 

jf. artikel 17. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  456 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Overtrædelse af princippet om 

kommunikationshemmelighed, tilladt 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata og fristerne for 

sletning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7, 

straffes i overensstemmelse med 

nærværende artikels stk. 1 med 

administrative bøder på op til 20 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 4 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  457 

Max Andersson 
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Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Overtrædelse af princippet om 

kommunikationshemmelighed, tilladt 

behandling af elektroniske 

kommunikationsdata og fristerne for 

sletning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7, 
straffes i overensstemmelse med 

nærværende artikels stk. 1 med 

administrative bøder på op til 20 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 4 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere. 

3. Overtrædelse af følgende 

bestemmelser i denne forordning straffes i 

overensstemmelse med nærværende 

artikels stk. 1 med administrative bøder på 

op til 20 000 000 EUR, eller hvis det drejer 

sig om en virksomhed, med op til 4 % af 

dens samlede globale årlige omsætning i 

det foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere: 

 a) princippet om 

kommunikationshemmelighed, jf. artikel 

5 

 b)  den tilladte behandling af 

elektroniske kommunikationsdata, jf. 

artikel 6 

 c)  tidsfristerne for sletning og 

fortrolighedsforpligtelserne, jf. artikel 7 

 d)  forpligtelserne for enhver juridisk 

eller fysisk person, der behandler 

elektroniske kommunikationsdata, jf. 

artikel 8 

 e)  kravene til samtykke, jf. artikel 9 

 f)  forpligtelserne for enhver 

leverandør af software, der muliggør 

elektronisk kommunikation, jf. artikel 10 

Or. en 

 

Ændringsforslag  458 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne fastsætter 

reglerne for, hvilke sanktioner der er for 

overtrædelse af artikel 12, 13, 14 og 17. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  459 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Manglende overholdelse af et 

påbud fra tilsynsmyndigheden som 

omhandlet i artikel 18 straffes med 

administrative bøder på op til 20 000 000 

EUR, eller hvis det drejer sig om en 

virksomhed, med op til 4 % af dens 

samlede globale årlige omsætning i det 

foregående regnskabsår, såfremt dette 

beløb er højere. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  460 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Uden at det berører 

tilsynsmyndighedernes korrigerende 

beføjelser i henhold til artikel 18, kan 

hver medlemsstat fastsætte regler om, 

hvorvidt og i hvilket omfang 

administrative bøder må pålægges 

offentlige myndigheder og organer, der er 

etableret i den pågældende medlemsstat. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  461 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Tilsynsmyndighedens udøvelse af 

beføjelser i henhold til denne artikel er 

underlagt fornødne proceduremæssige 

garantier i overensstemmelse med EU-

retten og medlemsstaternes nationale ret, 

bl.a. effektive retsmidler og retfærdig 

procedure. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  462 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Hvis en medlemsstats retssystem 

ikke giver mulighed for at pålægge 

administrative bøder, kan denne artikel 

anvendes på en sådan måde, at den 

kompetente tilsynsmyndighed tager skridt 

til bøder, og de kompetente nationale 

domstole pålægger dem, idet det sikres, at 

disse retsmidler er effektive, og at deres 

virkning svarer til virkningen af 

administrative bøder, som pålægges af 

tilsynsmyndighederne. Bøder skal under 

alle omstændigheder være effektive, stå i 

rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning. De pågældende 

medlemsstater giver Kommissionen 

meddelelse om bestemmelserne i de love, 

som de vedtager i henhold til dette stykke, 

udgår 
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senest den [xxx] og underretter den straks 

om alle senere ændringslove eller 

ændringer, der berører dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  463 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23 a 

 Artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 

finder anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  464 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 24 udgår 

Sanktioner  

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 

om andre sanktioner, der skal anvendes i 

tilfælde af overtrædelser af denne 

forordning, navnlig overtrædelser, som 

ikke er underlagt administrative bøder i 

henhold til artikel 23, og træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at de anvendes. Sanktionerne skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning. 

 

2. Hver medlemsstat giver senest 18 

måneder efter den dato, der fremgår af 
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artikel 29, stk. 2, Kommissionen 

meddelelse om de bestemmelser, som den 

vedtager i henhold til stk. 1, og 

underretter den straks om alle senere 

ændringer, der berører dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  465 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fastsætter regler 

om andre sanktioner, der skal anvendes i 

tilfælde af overtrædelser af denne 

forordning, navnlig overtrædelser, som 

ikke er underlagt administrative bøder i 

henhold til artikel 23, og træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, 

at de anvendes. Sanktionerne skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  466 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver medlemsstat giver senest 18 

måneder efter den dato, der fremgår af 

artikel 29, stk. 2, Kommissionen 

meddelelse om de bestemmelser, som den 

vedtager i henhold til stk. 1, og 

underretter den straks om alle senere 

ændringer, der berører dem. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  467 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 

finder anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  468 

Jens Rohde 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter, der er omhandlet i 

artikel 8, stk. 4, tillægges Kommissionen 

for en ubestemt periode fra [datoen for 

denne forordnings ikrafttræden]. 

2. De beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter, der er omhandlet i 

artikel 8, stk. 4, tillægges Kommissionen 

for en periode på fem år fra [datoen for 

denne forordnings ikrafttræden]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos 

 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger senest den 1. 

januar 2018 et detaljeret program for 

tilsyn med effektiviteten af denne 

Kommissionen fastlægger senest seks 

måneder inden denne forordnings 

ikrafttræden et detaljeret program for 
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forordning. tilsyn med effektiviteten af denne 

forordning. 

Or. en 

Ændringsforslag  470 

Daniel Buda 

 

Forslag til forordning 

Artikel 29 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den anvendes fra den 25. maj 2018. 2. Den anvendes fra den 25. maj 2019. 

Or. ro 

 


