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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren hilser d forslaget om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i 

forbindelse med elektronisk kommunikation (herefter forordningen om e-databeskyttelse) 

velkomment. 

 

Samtlige mål for skabelsen af et digitalt indre marked (vækst, fremme af innovation, 

stimulering af europæisk datadreven økonomi, frie datastrømme samt fremme af SMV'er) 

opfyldes ikke, men fordrejes tværtimod. Mange eksisterende forretningsmodeller ville således 

ikke længere kunne gennemføres. 

 

Forslaget indebærer en stærk retlig inkonsekvens i forhold til forordning (EU) 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (herefter den 

generelle forordning om databeskyttelse) og til den europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation og fører til en ekstrem retsusikkerhed i forbindelse med behandling af data og 

ulogiske konsekvenser hvad angår personoplysninger. 

 

Manglende mod, manglende kreativitet, fastholdelse af gamle strukturer og overbevisninger 

er ikke gode forudsætninger for at sikre en vellykket digital fremtid. 

 

Forslaget burde: 

1) hovedsageligt beskæftige sig med fortroligheden af kommunikation 

2) etablere lige konkurrencevilkår a) inden for kommunikationssektoren og b) nærme sig 

en global situation 

3) ikke være nogen "lex specialis" for den generelle forordning om databeskyttelse, men 

et supplement 

4) undgå dobbeltstrukturer i forhold til den generelle forordning om databeskyttelse 

(f.eks. samtykke, overføring af personoplysninger til tredjelande, sanktioner, Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd osv.). Personoplysninger bør kun underlægges retsregler. 

Kommunikationsdata som personoplysninger bør på ingen måde behandles særskilt. Identiske 

oplysninger bør være omfattet af de samme regler/principper. Artikel 6 i den generelle 

dataforordning bør ligeledes finde anvendelse. 

5) være fremtidsorienteret og stemme overens med den europæiske kodeks for 

elektronisk kommunikation 

6) tage afstand fra fokus på samtykke. Samtykke er ikke længere det rigtige middel. 

Gennemsigtighed, datasuverænitet, opt-out-løsninger, ret til indsigelse, en ny datakategori 

(f.eks. pseudonymiserede oplysninger) eller i det mindste en bedre differentiering mellem 

anonymiserede, pseudonymiserede og krypterede data ville være en bedre tilgang. Tilmed 

risikerer den genfundne balance i den generelle forordning om databeskyttelse mellem 

beskyttelse af privatliv og nye teknologier igen at blive ødelagt, idet databehandling, der var 

tilladt under den generelle forordning om databeskyttelse, på store områder enten ville være 

underlagt endnu strengere samtykkebetingelser eller helt ville være forbudt. Dette er absolut 

kontraproduktivt. 

 

Det er positivt, at  

 forordningen om e-databeskyttelse tilpasses den tekniske virkelighed og artikel 7 og 8 

i chartret om grundlæggende rettigheder 



 

PE605.986v01-00 4/32 PA\1127297DA.docx 

DA 

 Kommissionen har inkluderet "over-the-top"-kommunikationstjenester i 

anvendelsesområdet 

 Kommissionen ønsker at synkronisere tidspunktet for ikrafttrædelse med den generelle 

forordning om databeskyttelse. Dette vil rent faktisk ikke være praktisk muligt i 

virksomhederne, især hvis de komplicerede dobbeltstrukturer fortsat består. 
 

Specifikt: 

 Især artikel 4 støtter sig til den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. 

Derfor kan forordningen om e-databeskyttelse ikke anvendes, før den europæiske 

kodeks for elektronisk kommunikation er blevet vedtaget. Det er en systemfejl, der 

skal korrigeres  

 Forslaget sondrer ikke klart mellem indhold, data og oplysninger 

 Afgrænsningen mellem forordningen om e-databeskyttelse og den generelle 

forordning om databeskyttelse er uklar. Af hensyn til retssikkerheden må det afklares, 

hvornår det ene, og hvornår det andet retsinstrument finder anvendelse, med henblik 

på at skabe en forståelig retlig ramme for de ansvarlige. Derfor bør udelukkende 

personoplysninger være omfattet af e-databeskyttelse under 

kommunikationsprocessen, som det er fastsat i forordning 2002/58/EF. I alle andre 

tilfælde vil den generelle forordning om databeskyttelse finde anvendelse. Derudover 

må loven gøre rede for, hvornår en kommunikation afsluttes  

 Der skal være en klar afgrænsning mellem fortroligheden af kommunikationsindholdet 

og behandlingen af data (databeskyttelse), da anvendelsesområdet for e-

databeskyttelse omfatter netforbundne apparater og maskiner. Forslaget indeholder 

uklarheder med hensyn til definitioner og anvendelsesområde. Dette medfører 

uforudsigelige og ulogiske indvirkninger på kommunikationen mellem maskiner 

(f.eks. inden for bilindustrien, logistikbranchen eller intelligente hjem). Afgræsningen 

er uklar mellem en kommunikationsoverføring i henhold til e-databeskyttelse og en 

dataoverførsel i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Det er 

ligeledes uklart, hvad samtykket ville betyde for kommunikationen mellem maskiner 

 Forslaget kræver samtykke for behandlingen af selv anonyme data, hvilket er 

fuldstændig ulogisk og teknisk umuligt. Begrebet pseudonymisering, der er indbygget 

i den generelle forordning om databeskyttelse, kunne have været udbygget her 

 Det er også ulogisk, hvorfor metadata (e-databeskyttelse) egentligt skal beskyttes 

bedre end sundhedsdata (den generelle forordning om databeskyttelse) 
 Det er også uforståeligt, hvorfor der skal indføres to sanktionssystemer for samme 

forseelse 

 Det skal undersøges, om der er brug for en undtagelse for husholdninger 

 De foreslåede regler for cookies begunstiger store virksomheder og stiller 

(europæiske) SMV'er dårligere. Det burde være stik modsat.  

 Forslagets artikel 5 kan med sin ordlyd udgøre en trussel for eksistensen af e-mail. 

 

Der er mange steder brug for forbedring. Derfor opfordrer Retsudvalget det korresponderende 

udvalg til at tage hensyn til følgende ændringsforslag. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Netforbundne apparater og 

maskiner kommunikerer i stadig større 

grad med hverandre ved hjælp af 

elektroniske kommunikationsnet 

(tingenes internet). Transmission af 

kommunikation mellem maskiner 

omfatter overføring af signaler via et net, 

og det udgør derfor sædvanligvis en 

elektronisk kommunikationstjeneste. For 

at sikre fuld beskyttelse af retten til 

privatlivets fred og 

kommunikationshemmelighed samt for at 

fremme et sikkert tingenes internet, som 

man kan have tillid til, på det digitale 

indre marked, er der behov for at 

præcisere, at denne forordning finder 

anvendelse på videregivelse af 

kommunikation mellem maskiner. Derfor 

bør princippet om 

kommunikationshemmelighed, som er 

bevaret i denne forordning, finde 

anvendelse på transmission af 

kommunikation mellem maskiner. Der 

kan også vedtages specifikke 

sikkerhedsmekanismer i henhold til 

sektorspecifik lovgivning, som f.eks. 

direktiv 2014/53/EU. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Betragtning 12 omfatter netforbundne apparater og maskiner i sit anvendelsesområde. Dette 

forslaget indeholder imidlertid uklarheder med hensyn til definitioner og anvendelsesområde. 

Dette medfører uvisse indvirkninger på kommunikationen mellem maskiner (f.eks. inden for 

bilindustrien, logistikbranchen eller intelligente hjem). Afgræsningen er uklar mellem en 
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kommunikationsoverføring i henhold til e-databeskyttelse og en dataoverførsel i henhold til 

forordning (EU) nr. 2016/679. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger skal forbyde 

nogen automatisk, mellemliggende og 

kortvarig lagring af disse oplysninger, når 

blot lagringen udelukkende sker med 

henblik på at gennemføre transmissionen i 

de elektroniske kommunikationsnet. Det 

bør ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

(16) Det er ikke hensigten, at forbuddet 

mod at lagre oplysninger under 

overføringen skal forbyde nogen 

automatisk, mellemliggende og kortvarig 

lagring af disse oplysninger, når blot 

lagringen udelukkende sker med henblik på 

at gennemføre transmissionen i de 

elektroniske kommunikationsnet. Det bør 

ikke forhindre hverken behandlingen af 

elektroniske kommunikationsdata, som 

sikrer elektroniske 

kommunikationstjenesters sikkerhed og 

kontinuitet, herunder kontrol af 

sikkerhedstrusler som forekomsten af 

malware, eller behandlingen af metadata til 

at opfylde de nødvendige krav til 

tjenestekvalitet, som f.eks. latency, jitter 

osv. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 

(17) Behandlingen af elektroniske 

kommunikationsdata kan være til gavn for 

virksomheder, forbrugere og samfundet 

som helhed. I forhold til direktiv 

20002/58/EF udvider denne forordning 

leverandører af elektroniske 



 

PA\1127297DA.docx 7/32 PE605.986v01-00 

 DA 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata med baggrund i 

slutbrugernes samtykke. Slutbrugere 

finder det imidlertid meget vigtigt, at deres 

kommunikation er fortrolig, herunder deres 

onlineaktiviteter, og de vil kontrollere brug 

af elektroniske kommunikationsdata til 

andre formål end til at gennemføre 

kommunikationen. Derfor bør denne 

forordning kræve, at leverandører af 

elektroniske kommunikationstjenester 

indhenter slutbrugernes samtykke til at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata, som bør 

omfatte data om apparaters placering, der 

genereres med henblik på at give og bevare 

adgang og forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 

Hvis det er sandsynligt, at en type 

behandling af elektroniske 

kommunikationsmetadata, navnlig i form 

af brug af nye teknologier og under 

hensyntagen til behandlingens karakter, 

omfang, sammenhæng og formål, vil 

kommunikationstjenesters mulighed for at 

behandle elektroniske 

kommunikationsmetadata i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679. Slutbrugere finder det imidlertid 

meget vigtigt, at deres kommunikation er 

fortrolig, herunder deres onlineaktiviteter, 

og de vil kontrollere brug af elektroniske 

kommunikationsdata til andre formål end 

til at gennemføre kommunikationen. 

Derfor bør denne forordning kræve, at 

leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester behandler 

elektroniske kommunikationsdata i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679, som bør omfatte data om 

apparaters placering, der genereres med 

henblik på at give og bevare adgang og 

forbindelse til en tjeneste. 

Lokaliseringsdata, der generes i forbindelse 

med andet end levering af elektroniske 

kommunikationstjenester, bør ikke 

betragtes som metadata. Eksempler på 

kommerciel anvendelse af elektroniske 

kommunikationsmetadata hos leverandører 

af elektroniske kommunikationstjenester 

kan omfatte levering af "heatmaps", en 

geografisk fremstilling af data, hvor farver 

bruges til at angive, at der findes personer i 

området. For at kunne vise 

trafikbevægelserne i visse retninger i løbet 

af en bestemt periode, er det nødvendigt 

med en identifikator, der kan forbinde 

personers positioner i bestemte intervaller. 

Denne identifikator ville mangle, hvis der 

blev indsamlet anonyme data, og derfor 

ville disse bevægelser ikke kunne vises. 

Denne type brug af elektroniske 

kommunikationsmetadata kunne f.eks. 

være til gavn for offentlige myndigheder 

og offentlige transportvirksomheder i 

forbindelse med beslutninger om, hvor ny 

infrastruktur skal opføres baseret på brugen 

af og presset på eksisterende infrastruktur. 
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medføre en højere risiko for fysiske 

personers rettigheder og 

frihedsrettigheder, bør der gennemføres 

en konsekvensanalyse vedrørende 

databeskyttelse, og eventuelt en høring 

ved tilsynsmyndigheden forud for 

behandlingen, jf. artikel 45 og 36 i 

forordning (EU) 2016/679. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt spionsoftware, 

såkaldte web bugs, skjulte identifikatorer, 

(20) Terminaludstyr tilhørende 

slutbrugere af elektroniske 

kommunikationsnet og eventuelle 

oplysninger vedrørende brugen af dette 

terminaludstyr er, uanset om det opbevares 

på eller udsendes af udstyret, om 

oplysninger udbedes af eller behandles 

med henblik på at gøre udstyret i stand til 

at opnå forbindelse til et andet apparat og 

eller andet netværksudstyr, en del af 

slutbrugernes privatsfære, som skal 

beskyttelse i henhold til Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder og den europæiske konvention 

til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder. 

Eftersom dette udstyr indeholder eller 

behandler oplysninger, som kan afsløre 

detaljer om en persons følelsesmæssige, 

politiske og sociale indstilling, herunder 

meddelelsers indhold, billeder, fysiske 

personers placering ved brug af apparatets 

GPS-funktioner, kontaktlister og andre 

oplysninger, som allerede er lagret på 

apparatet, kræver oplysninger vedrørende 

dette udstyr øget beskyttelse af privatlivets 

fred. Endvidere kan såkaldt B. 

spionsoftware, såkaldte web bugs, skjulte 
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sporingscookies og andre tilsvarende 

sporingsværktøjer komme ind i 

slutbrugerens terminaludstyr uden dennes 

viden for at skaffe adgang til oplysninger, 

for at lagre skjulte oplysninger eller for at 

spore brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

identifikatorer komme ind i slutbrugerens 

terminaludstyr uden dennes viden for at 

skaffe adgang til oplysninger, for at lagre 

skjulte oplysninger eller for at spore 

brugerens aktiviteter. Der kan også 

fjernindsamles oplysninger vedrørende 

slutbrugerens apparat med henblik på 

identificering og sporing ved hjælp af 

teknikker som det såkaldte "device 

fingerprinting", hvilket ofte sker uden 

slutbrugerens viden, og det kan alvorligt 

krænke disse slutbrugeres privatliv. 

Teknikker som i det skjulte overvåger 

slutbrugeres handlinger, f.eks. ved at spore 

deres aktiviteter på internettet eller 

placeringen af deres terminaludstyr, eller 

som undergraver funktionsevnen af 

slutbrugerens terminaludstyr, udgør en 

alvorlig trussel for slutbrugeres privatliv. 

Derfor bør indblanding i slutbrugerens 

terminaludstyr kun være tilladt med 

slutbrugerens samtykke og med specifikke 

gennemsigtige mål for øje. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Denne forordning sikrer fri 

bevægelighed for elektroniske 

kommunikationsdata og elektroniske 

kommunikationstjenester i Unionen, som 

hverken begrænses eller forbydes af 

hensyn til respekten for juridiske og 

fysiske personers privatliv og 

kommunikation og beskyttelsen af fysiske 

personer i forbindelse med behandlingen af 

personoplysninger. 

(2) Denne forordning sikrer i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

2016/679 fri bevægelighed for elektroniske 

kommunikationsdata og elektroniske 

kommunikationstjenester i Unionen, som 

hverken begrænses eller forbydes af 

hensyn til respekten for fysiske personers 

privatliv og kommunikation og 

beskyttelsen af fysiske personer i 

forbindelse med behandlingen af 

personoplysninger. 
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Or. de 

Begrundelse 

Sletningen er nødvendig for at synkronisere denne forordning med forordning (EU) 2016/679, 

som lovgiveren ønsker at gøre. Forordning (EU) 2016/679 finder udelukkende anvendelse på 

"fysiske personer", så den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet ville gøre denne 

forordning til lex specialis. Det står heller ikke entydigt klart, hvem der skal give samtykke på 

vegne af juridiske personer. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Bestemmelserne i denne 

forordning præciserer og supplerer 

forordning (EU) 2016/679 ved at fastsætte 

specifikke regler for de i stk. 1 og 2 

nævnte formål. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Det fastsættes i artikel 1, stk. 3, at denne forordning præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte specifikke regler. Derved bliver denne forordning til "lex specialis" 

for den generelle forordning om databeskyttelse. Denne forordning bør ikke anvendes med 

henblik på at korrigere forordning (EU) 2016/679. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester og 

med oplysninger hidrørende fra 

(1) Denne forordning finder anvendelse 

på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der gennemføres i 

forbindelse med levering og anvendelse af 

elektroniske kommunikationstjenester. 
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slutbrugeres terminaludstyr. 

Or. de 

Begrundelse 

Det fastsættes i artikel 1, stk. 3, at denne forordning præciserer og supplerer forordning (EU) 

2016/679 ved at fastsætte specifikke regler. Derved bliver denne forordning til "lex specialis" 

for den generelle forordning om databeskyttelse. Denne forordning bør ikke anvendes med 

henblik på at korrigere forordning (EU) 2016/679. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

offentligt tilgængelige 

c) elektroniske 

kommunikationstjenester, som ikke er 

offentligt tilgængelige, jf. artikel 2, stk. 2, 

litra c), i forordning (EU) 2016/679 

Or. de 

Begrundelse 

Den i artikel 2, stk. 2, litra c) i forordning (EU) 2016/679 indførte undtagelse for 

husholdninger bør også finde anvendelse på denne forordning. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Hvis leverandøren af en elektronisk 

kommunikationstjeneste ikke er etableret i 

Unionen, udpeger denne skriftligt en 

repræsentant i Unionen. 

2) Hvis leverandøren af en elektronisk 

kommunikationstjeneste ikke er etableret i 

Unionen, finder artikel 27 i forordning 

(EU) 2016/679 anvendelse. 

Or. de 
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Begrundelse 

Artikel 27 i forordning (EU) 2016/679 fastsætter, hvordan repræsentanter og databehandlere 

for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen, skal behandles. 

Præciseringen i dette forslag udvider artikel 27 i forordning (EU) 2016/679. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortroligheden af elektroniske 

kommunikationsdata 

Fortroligheden af elektroniske 

kommunikationsindhold 

Or. de 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata som 

f.eks. aflytning, registrering, lagring, 

overvågning, skanning og andre former for 

opfangning, overvågning eller behandling 

af elektroniske kommunikationsdata 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

Elektroniske kommunikationsdata skal 

behandles fortroligt. Påvirkning af 

elektroniske kommunikationsdata under 

overføringen som f.eks. aflytning, 

registrering, lagring, overvågning, 

skanning og andre former for opfangning, 

overvågning eller behandling af 

elektroniske kommunikationsindhold 

foretaget af andre end slutbrugerne er 

forbudt, dog med forbehold af 

undtagelserne i denne forordning. 

Or. de 

Begrundelse 

Det er berettiget, at elektroniske kommunikationsindhold er omfattet af beskyttelse mod 

indgreb fra tredjepart, med særlige krav til behandling af indhold i overensstemmelse med 

artikel 6, stk. 3, i forslaget. Dette finder ikke anvendelse på behandling af elektroniske 

kommunikationsdata, der ikke vedrører princippet om fortrolighed. Personlige metadata kan 
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afsløre personlige oplysninger, men behandlingen heraf reguleres af forordning (EU) 

2016/679. 

 

Ændringsforslag  12 

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 perioder, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

b) det er nødvendigt for at bevare eller 

genoprette sikkerheden eller 

tilgængeligheden i de elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester, eller for 

at afsløre tekniske svigt og/eller fejl i 

videresendelsen af den elektroniske 

kommunikation i den perioder, der er 

nødvendig, for at dette kan ske. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester må behandle 

elektroniske kommunikationsmetadata, 

hvis: 

udgår 

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) 2015/2120 28 i 

den periode, der er nødvendig, for at dette 

kan ske, eller 

 

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, 
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forudsat at det eller disse formål ikke 

kunne opnås ved at behandle 

anonymiserede oplysninger. 

__________________  

28Europa-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). 

 

Or. de 

Begrundelse 

Metadata er i henhold til forordning (EU) 2016/679 defineret som personoplysninger, der 

udtrykkeligt ikke henhører under de særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 i 

forordning (EU) 2016/679. Et tilsvarende beskyttelsesbehov anerkendtes således ikke for 

metadata i forordning (EU) 2016/679 og bør nu heller ikke igen indføres i form af en 

sektorspecifik lovgivning. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Artikel 6 i forordning 

(EU) 2016/679 finder anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 6 i forordning (EU) 2016/679 regulerer allerede behandlingens lovlighed og bør 

derfor finde anvendelse her. 
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Ændringsforslag  15 

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), skal leverandører af elektroniske 

kommunikationstjenester slette 

elektroniske kommunikationsmetadata 

eller anonymisere dem, når de ikke længere 

er nødvendige for videresendelsen af en 

kommunikation. 

Or. de 

Begrundelse 

Som følge af fjernelsen af artikel 6, stk. 2, må denne henvisning ligeledes fjernes med henblik 

på at bevare sammenhængen. 

 

Ændringsforslag  16 

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. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Som følge af fjernelsen af artikel 6, stk. 2, må dette stykke ligeledes fjernes med henblik på at 

bevare sammenhængen. 
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Ændringsforslag  17 

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 nødvendigt for at levere en 

informationssamfundstjeneste, som 

slutbrugeren har bestilt, navnlig for at 

sikre integriteten af, adgangen til eller 

sikkerheden af 

informationssamfundstjenesten, med 

henblik på forbedring af tilbuddet eller på 

foranstaltninger til beskyttelse mod 

uautoriseret anvendelse af tjenesten i 

overensstemmelse med 

anvendelsesbetingelserne i forbindelse 

med levering af tjenester til slutbrugeren, 

eller 

Or. de 

 

Ændringsforslag  18 

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. de 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) det sker med henblik på 

registrering i den samlede virksomhed af 

anonyme indikatorer for anvendelse af 

informationssamfundstjenester, eller 

Or. de 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) for at mærke terminaludstyr med 

henblik på reklame, på betingelse af at 

den ansvarlige person klart og tydeligt har 

informeret slutbrugeren herom i 

begyndelsen af databehandlingen og har 

givet en lettilgængelig mulighed for 

indsigelse, eller 

Or. de 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra d c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 dc) det sker med henblik på afregning 

af betalinger i henhold til kontrakter 

vedrørende salg af produkter eller 

tjenesteydelser, for så vidt indgåelsen af 

den underliggende kontrakt er blevet 
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meddelt online.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  22 

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. 

Indsamlingen af disse oplysninger er 

betinget af, at der er anvendt 

hensigtsmæssige tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger, der 

begrænser indsamlingen og behandlingen 
til de hertil nødvendige formål, og som 

opretholder et sikkerhedsniveau, som er 

passende i forhold til risiciene, jf. artikel 32 

i forordning (EU) 2016/679, for eksempel 

gennem pseudonymisering af indsamlede 

oplysninger i overensstemmelse med 

artikel 4, nr. 5, i forordning (EU) 

2016/679. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  23 

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, finder anvendelse. 

Or. de 
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Begrundelse 

Henvisningen til betingelserne for samtykke i artikel 7 i forordning (EU) 2016/679 skal i alle 

tilfælde begrænses til artikel 7, stk. 1-3. Det er derfor nødvendigt, at artikel 7, stk. 4, i 

forordning (EU) 2016/679 ved samtykke i overensstemmelse med artikel 9 i forslaget til 

forordning ikke finder anvendelse, fordi databehandlingen på grundlag af generalklausulen 

vedrørende legitime interesser i modsætning til i forordning (EU) 2016/679 ikke er medtaget i 

dette forslag. 

 

Ændringsforslag  24 

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. de 

Begrundelse 

Artikel 4, stk. 11, og artikel 7 i forordning (EU) 2016/679 definerer betingelserne for 

samtykke og er her fuldt ud tilstrækkelige. Forslaget går ud over denne definition og skaber 

derigennem et dobbelt system for samtykke, hvilket fører til uklarhed. Derfor er det 

nødvendigt at lade artikel 9, stk. 2, udgå. 

 

Ændringsforslag  25 

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 

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

muligheden hver sjette måned, så længe 

databehandlingen finder sted. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 4, stk. 11, og artikel 7 i forordning (EU) 2016/679 definerer betingelserne for 

samtykke og er her fuldt ud tilstrækkelige. Forslaget går ud over denne definition og skaber 

derigennem et dobbelt system for samtykke, hvilket fører til uklarhed. Derfor er det 

nødvendigt at lade artikel 9, stk. 3, udgå. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 10 udgår 

Information om og muligheder for 

privatlivsindstillinger 

 

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. 

 

2) Softwaren oplyser i forbindelse 

med installationen slutbrugeren om 

mulighederne i privatlivsindstillingerne 

og kræver, inden installationen kan 

fortsætte, at slutbrugeren vælger en 

indstilling. 

 

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. 

 

Or. de 
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Begrundelse 

Artikel 25 i forordning (EU) 2016/679 regulerer databeskyttelse gennem teknisk udformning 

og gennem standardindstillinger. Artikel 10 i forslaget til forordning undergraver blot artikel 

25 i forordning (EU) 2016/679 og hæmmer de fleste forretningsmodeller. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10 a 

 Artikel 25 i forordning (EU) 2016/679 

finder anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 25 i forordning (EU) 2016/679/EU regulerer databeskyttelse gennem teknisk 

udformning og gennem standardindstillinger. Artikel 10 i forslaget til forordning om e-

databeskyttelse undergraver blot artikel 25 i forordning (EU) 2016/679/EU og hæmmer de 

fleste forretningsmodeller. 

 

Ændringsforslag  28 

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 

1) Leverandører af elektroniske 

informations-, kommunikations- og 

telekommunikationstjenester indsamler 

data fra slutbrugere, som er fysiske 

personer, til opførelse af deres 

personoplysninger i offentligt tilgængelig 

fortegnelser. De giver slutbrugere, som er 

fysiske personer, ret til at gøre indsigelse 

mod, at deres oplysninger bliver opført i 

fortegnelser. Leverandører giver 

slutbrugere, som er fysiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette, 
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fysiske personer, mulighed for at 

kontrollere, rette og slette disse 

oplysninger. 

ajourføre, supplere og slette disse 

oplysninger. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  29 

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 

søgefunktioner vedrørende disse 

personoplysninger. 

2) Udbydere af offentligt tilgængelige 

fortegnelser informerer de slutbrugere, som 

er fysiske personer, hvis personoplysninger 

er opført i fortegnelsen, om fortegnelsens 

tilgængelige søgefunktioner. Leverandører 

af elektroniske informations, 

kommunikations- og 

telekommunikationstjenester informerer 

slutbrugerne, når der stille nye 

søgefunktioner til rådighed. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Leverandører af offentligt 

tilgængelige fortegnelser giver 

slutbrugere, som er juridiske personer, 

mulighed for at gøre indsigelse mod, at 

deres oplysninger bliver opført i en 

fortegnelse. Leverandører giver 

slutbrugere, som er juridiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette og slette 

disse oplysninger. 

3) Leverandører af elektroniske 

informations, kommunikations- og 

telekommunikationstjenester giver 

slutbrugere, som er juridiske personer, 

mulighed for at gøre indsigelse mod, at 

deres oplysninger bliver opført i en 

fortegnelse. Leverandører giver 

slutbrugere, som er juridiske personer, 

mulighed for at kontrollere, rette, 

ajourføre, supplere og slette disse 
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oplysninger. Fysiske personer, der 

handler i forretningsøjemed, såsom 

personer i liberalt erhverv, håndværkere 

eller freelancere, er ligestillet med 

juridiske personer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) Slutbrugeres mulighed for at blive 

udeladt af en offentligt tilgængelig 

fortegnelse eller for at kontrollere, rette 

eller slette eventuelle oplysninger, der 

vedrører dem, stilles gebyrfrit til rådighed. 

4) Slutbrugeres mulighed for at blive 

udeladt af en offentligt tilgængelig 

fortegnelse eller for at kontrollere, rette, 

ajourføre, supplere eller slette eventuelle 

oplysninger, der vedrører dem, stilles 

gebyrfrit til rådighed. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a) Bestemmelserne i stk. 1-4 finder 

ikke anvendelse på data og oplysninger, 

der er offentliggjort i andre tilgængelige 

offentlige ressourcer, og data, som 

slutbrugerne selv stiller til rådighed. 

Or. de 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b) Enhver virksomhed, der fremstiller 

offentligt tilgængelige informations-, 

kommunikations- eller 

telekommunikationstjenester, og som 

udsteder eller anvender telefonnumre, 

brugernavne eller anden 

brugeridentifikation, er forpligtet til på 

anmodning og under behørigt hensyn til 

bestemmelser om databeskyttelse at stille 

de deltagendes data til rådighed for 

enhver virksomhed, der udbyder eller 

forvalter vejviser- eller 

oplysningstjenester, med henblik på at yde 

offentligt tilgængelige vejviser- eller 

oplysningstjenester. Videregivelsen af 

data skal ske omgående og uden 

forskelsbehandling. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 16 udgår 

Uanmodet kommunikation  

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. 

 

2) Hvis en fysisk eller juridisk person 

indhenter elektroniske kontaktoplysninger 
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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. 

3) Med forbehold af stk. 1 og 2 skal 

fysiske og juridiske personer, som gør 

brug af elektroniske 

kommunikationstjenester til at foretage 

direkte markedsføringsopkald, gøre 

følgende: 

 

a) vise et nummer, hvorpå de kan 

kontaktes, eller 

 

b) vise en specifik kode/eller et 

præfiks, der afspejler det forhold, at der er 

tale om et markedsføringsopkald 

 

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. 

 

5) Medlemsstaterne sikrer endvidere 

inden for rammerne af gældende EU-ret 

og national ret, at de legitime interesser 

for slutbrugere, som er juridiske personer, 

for så vidt angår uanmodet 

kommunikation, der gennemføres i 

henhold til stk. 1, nyder tilstrækkelig 

beskyttelse. 

 

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 
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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. 

7) Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage 

gennemførelsesforanstaltninger i henhold 

til artikel 26, stk. 2, der fastsætter den 

kode/eller det præfiks, der kendetegner 

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

 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 16 i forslaget til forordning omhandler spørgsmål om direkte markedsføring uden at 

skabe direkte forbindelse til kommunikationsdata eller slutbrugerens terminaludstyr. Det 

handler i denne bestemmelse om loven om reklame og forbrugerbeskyttelse, der bør overføres 

til et indholdsmæssigt passende EU-retsinstrument. Direktiv 2005/29/EF (direktiv om 

virksomheders urimelige handelspraksis) ville her være et tilsvarende passende 

retsinstrument. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 17 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 17 udgår 

Oplysning om konstaterede 

sikkerhedstrusler 

 

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 
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omkostninger, der sandsynligvis vil være 

forbundet hermed. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 34 i forordning (EU) 2016/679, artikel 40 i den europæiske kodeks for elektronisk 

kommunikation (COM(2016)0590) samt direktivet om foranstaltninger, der skal sikre et højt 

fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EU 2016/1148) er 

tilstrækkelige retsinstrumenter, der indeholder informationer om anerkendte sikkerhedsrisici. 

 

Ændringsforslag  36 

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. de 

Begrundelse 

Artikel 77, 78 og 79 i forordning (EU) 2016/679 regulerer retten til at indgive klage til en 

tilsynsmyndighed, retten til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed og retten til 

effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler og sikrer derigennem 

tilstrækkelige klagemuligheder. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Artikel 82 i forordning (EU) 2016/679 

finder anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 82 i forordning (EU) 2016/679 regulerer allerede erstatningsansvar og retten til 

erstatning. Den i artikel 22 i forslaget til forordning indførte artikel er en udvidelse og 

præcisering af artikel 82 i forordning (EU) 2016/679 og gør dette forslag til lex specialis. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 23 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 23 udgår 

Generelle betingelser for pålæggelse af 

administrative bøder 

 

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 
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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 

 

c) 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 

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. 
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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. de 

Begrundelse 

Artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 regulerer de generelle betingelser for pålæggelse af 

administrative bøder. Denne præcisering ændrer artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 og 

skaber et dobbeltsystem. Denne dobbeltstruktur ville vanskeliggøre en korrekt gennemførelse 

af loven for tilsynsmyndighederne og domstolene og føre til uretfærdige behandlinger. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23 a 

 Artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 
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finder anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 regulerer de generelle betingelser for pålæggelse af 

administrative bøder. Denne præcisering ændrer artikel 83 i forordning (EU) 2016/679 og 

skaber et dobbeltsystem. Denne dobbeltstruktur ville vanskeliggøre en korrekt gennemførelse 

af loven for tilsynsmyndighederne og domstolene og føre til uretfærdige behandlinger. 

 

Ændringsforslag  40 

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 et rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning. 

 

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. 

 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 regulerer sanktionerne. Denne præcisering ændrer 

artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 og skaber et dobbeltsystem. Denne dobbeltstruktur 

ville vanskeliggøre en korrekt gennemførelse af loven for tilsynsmyndighederne og 
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domstolene og føre til uretfærdige behandlinger. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24 a 

 Artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 

finder anvendelse. 

Or. de 

Begrundelse 

Artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 regulerer sanktionerne. Denne præcisering ændrer 

artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 og skaber et dobbeltsystem. Denne dobbeltstruktur 

ville vanskeliggøre en korrekt gennemførelse af loven for tilsynsmyndighederne og 

domstolene og føre til uretfærdige behandlinger. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

 

Or. de 

Begrundelse 

Forordningen bør tidligst finde anvendelse fra den 25. maj 2019 og senest et år efter 

ikrafttrædelsen af den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (COM(2016)590). 

Dette forslag og forordning (EU) 2016/679 bør ganske vist finde anvendelse samtidig, men 

man må give virksomhederne en realistisk tidsramme for at tilpasse sig, og definitionen skal 

bringes i overensstemmelse med den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. 

 

 

 

 


