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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σ. 223.
2 ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σ. 53.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της          (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων

αυτών 1, επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα και τις

ελευθερίες των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα, και ιδίως το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής τους ζωής, προκειµένου να

διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην

Κοινότητα.

(2) Επιδίωξη της παρούσας οδηγίας είναι να σεβαστεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τηρεί δε τις

βασικές αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να διασφαλισθεί η πλήρης

τήρηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη αυτού.

(3) Το απόρρητο των επικοινωνιών κατοχυρώνεται σύµφωνα µε τις διεθνείς πράξεις για τα

ανθρώπινα δικαιώµατα, ιδίως την Ευρωπαϊκή Σύµβαση περί Προστασίας των ∆ικαιωµάτων

του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και µε τα συντάγµατα των κρατών µελών.

(4) Η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα 2, απέδωσε τις αρχές που

καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ µε τη µορφή συγκεκριµένων κανόνων για τον τοµέα των

τηλεπικοινωνιών. Η οδηγία 97/66/ΕΚ πρέπει να προσαρµοσθεί στις εξελίξεις των αγορών και

των τεχνολογιών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειµένου να παρέχει το ίδιο

επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους

χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών διαθέσιµων στο κοινό, ανεξάρτητα από τις

χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες. Η εν λόγω οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταργηθεί

και να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.
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(5) Στην Κοινότητα εισάγονται επί του παρόντος νέες προηγµένες ψηφιακές τεχνολογίες στα

δηµόσια δίκτυα επικοινωνίας, οι οποίες δηµιουργούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την

προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Η

ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών χαρακτηρίζεται από την καθιέρωση νέων

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση σε ψηφιακά κινητά δίκτυα είναι πλέον

διαθέσιµη και οικονοµικά προσιτή στο ευρύ κοινό. Τα εν λόγω ψηφιακά δίκτυα διαθέτουν

σηµαντική χωρητικότητα και δυνατότητες επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η

επιτυχής διασυνοριακή ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται εν µέρει από την

πεποίθηση των χρηστών ότι δεν διακυβεύεται η ιδιωτική τους ζωή.

(6) Το ∆ιαδίκτυο ανατρέπει τις παραδοσιακές δοµές της αγοράς παρέχοντας ενιαία, παγκόσµια

υποδοµή για την παροχή ευρέος φάσµατος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι

διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες επικοινωνιών στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργούν νέες δυνατότητες

για τους χρήστες αλλά και νέους κινδύνους για τα προσωπικά τους δεδοµένα και την ιδιωτική

τους ζωή.

(7) Στην περίπτωση των δηµόσιων δικτύων επικοινωνίας, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές

νοµοθετικές, κανονιστικές και τεχνικές διατάξεις προκειµένου να προστατευθούν τα

θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες των φυσικών προσώπων, καθώς και τα έννοµα

συµφέροντα των νοµικών προσώπων, ιδίως έναντι των αυξανοµένων δυνατοτήτων αυτόµατης

αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων που αφορούν συνδροµητές και χρήστες.

(8) Οι νοµοθετικές, κανονιστικές και τεχνικές διατάξεις που έχουν θεσπίσει τα κράτη µέλη όσον

αφορά την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής και των

εννόµων συµφερόντων των νοµικών προσώπων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

θα πρέπει να εναρµονισθούν ώστε να αποφεύγονται τα εµπόδια στην εσωτερική αγορά για τις

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Συνθήκης. Η εναρµόνιση θα πρέπει

να περιορίζεται στις απαραίτητες απαιτήσεις που αποβλέπουν στο να µην εµποδίζεται η

προαγωγή και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ

των κρατών µελών.
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(9) Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές και χρήστες, καθώς και οι

αρµόδιοι κοινοτικοί οργανισµοί, θα πρέπει να συνεργάζονται για την εγκατάσταση και την

ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογικών µέσων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την εφαρµογή

των εγγυήσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη

τους στόχους της ελαχιστοποίησης επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της

χρήσης ανώνυµων ή ψευδώνυµων δεδοµένων, όπου αυτό είναι δυνατό.

(10) Στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρµόζεται ιδίως σε όλα

τα ζητήµατα που αφορούν την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών που

δεν καλύπτονται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των

υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας και των ατοµικών δικαιωµάτων. Η οδηγία

95/46/ΕΚ εφαρµόζεται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν απευθύνονται στο

ευρύ κοινό.

(11) Η παρούσα οδηγία, όπως και η οδηγία 95/46/ΕΚ, δεν υπεισέρχεται σε θέµατα προστασίας

των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών που συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες

δεν διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Εποµένως, δεν αλλάζει την υφιστάµενη ισορροπία

ανάµεσα στο δικαίωµα του ατόµου στην ιδιωτική ζωή και τη δυνατότητα των κρατών µελών

να θεσπίζουν µέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της παρούσας

οδηγίας, εφόσον είναι αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας, της εθνικής

άµυνας, της ασφάλειας του κράτους (περιλαµβανοµένης της οικονοµικής ευηµερίας του

κράτους εφόσον οι δραστηριότητες συνδέονται µε θέµατα ασφάλειας του κράτους) και την

εφαρµογή του ποινικού δικαίου. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα

των κρατών µελών να προβαίνουν σε νόµιµη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών ή να λαµβάνουν άλλα µέτρα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για οποιονδήποτε από

τους προαναφερόµενους σκοπούς και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τις Θεµελιώδεις Ελευθερίες. Τα µέτρα αυτά πρέπει να

είναι κατάλληλα, αυστηρώς ανάλογα των προς επίτευξη σκοπών και αναγκαία στα πλαίσια

µιας δηµοκρατικής κοινωνίας.
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(12) Οι συνδροµητές των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να

είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Συµπληρώνοντας την οδηγία 95/46/ΕΚ, η παρούσα οδηγία

αποβλέπει στην προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των φυσικών προσώπων και

ειδικότερα του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή, καθώς επίσης και των έννοµων συµφερόντων

των νοµικών προσώπων. Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών µελών

να επεκτείνουν την εφαρµογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ στην προστασία των εννόµων

συµφερόντων των νοµικών προσώπων. Η εν λόγω προστασία εξασφαλίζεται µε την ισχύουσα

κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.

(13) Η συµβατική σχέση µεταξύ συνδροµητή και παρόχου υπηρεσιών µπορεί να συνεπάγεται

περιοδική ή εφ� άπαξ πληρωµή λόγω ή εν όψει παροχής υπηρεσίας. Οι προπληρωµένες

κάρτες θεωρούνται επίσης ως σύµβαση.

(14) Τα δεδοµένα θέσης µπορεί να αναφέρονται στο γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό µήκος

και το υψόµετρο του τερµατικού εξοπλισµού του χρήστη, στην κατεύθυνση της κίνησής του,

στο επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών περί της θέσης, στον προσδιορισµό της

γεωγραφικής ζώνης του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο τερµατικός εξοπλισµός σε µια

δεδοµένη χρονική στιγµή, και στο χρόνο που καταγράφηκαν οι πληροφορίες περί της θέσης.

(15) Μια επικοινωνία µπορεί να περιλαµβάνει τυχόν πληροφορίες περί του ονόµατος, της

αρίθµησης ή της διεύθυνσης που παρέχουν ο αποστολέας ή ο χρήστης µιας σύνδεσης,

προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την επικοινωνία. Τα δεδοµένα κίνησης µπορούν να

περιλαµβάνουν τυχόν µεταφράσεις αυτών των πληροφοριών από το δίκτυο, δια του οποίου

διαβιβάζεται η επικοινωνία, προκειµένου να µεταδοθεί. Τα δεδοµένα κίνησης µπορεί, µεταξύ

άλλων, να αναφέρονται στη δροµολόγηση, τη διάρκεια, το χρόνο ή το µέγεθος µιας

επικοινωνίας, στο πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται, στη θέση του τερµατικού εξοπλισµού

του ποµπού ή του δέκτη, στο δίκτυο από το οποίο προέρχεται ή στο οποίο καταλήγει η

επικοινωνία, στην αρχή, το τέλος ή τη διάρκεια µιας σύνδεσης. Μπορεί επίσης να

συνίστανται στο σχήµα µε το οποίο η επικοινωνία µεταβιβάζεται από το δίκτυο.
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(16) Οι πληροφορίες που είναι µέρος µιας υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων που

παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών προορίζονται για δυνάµει απεριόριστο

ακροατήριο και δεν αποτελούν επικοινωνία κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο,

σε περιπτώσεις όπου ο µεµονωµένος συνδροµητής ή χρήστης που λαµβάνει τέτοιες

πληροφορίες µπορεί να εντοπιστεί, παραδείγµατος χάριν στις υπηρεσίες βίντεο κατά

παραγγελία, οι πληροφορίες που µεταβιβάζονται εµπίπτουν στην έννοια της επικοινωνίας για

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(17) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η συγκατάθεση του χρήστη ή του συνδροµητή,

ανεξάρτητα αν αυτός είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πρέπει να έχουν την ίδια έννοια µε τη

συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, όπως ορίζεται και

περαιτέρω προσδιορίζεται στην οδηγία 95/46/EK. Η συγκατάθεση δύναται να παρέχεται µε

κάθε πρόσφορο τρόπο που επιτρέπει την ελεύθερη και ενηµερωµένη έκφραση των επιθυµιών

του χρήστη, όπως µε τη συµπλήρωση τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη ιστοσελίδας του

∆ιαδικτύου.

(18) Υπηρεσίες προστιθεµένης αξίας µπορούν, παραδείγµατος χάριν, να συνίστανται σε

συµβουλές για φθηνότερα πακέτα προσφορών, οδική καθοδήγηση, πληροφορίες για την

κυκλοφορία, πρόγνωση του καιρού και τουριστικές πληροφορίες.

(19) Η εφαρµογή ορισµένων απαιτήσεων σχετικά µε την ένδειξη της ταυτότητας και τον

περιορισµό αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεµένης γραµµής, και σχετικά µε τις αυτόµατα

προωθούµενες κλήσεις στις γραµµές συνδροµητών που συνδέονται µε αναλογικά κέντρα, δεν

θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε ειδικές περιπτώσεις όπου µια τέτοια εφαρµογή θα ήταν

τεχνικά αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογα οικονοµική επιβάρυνση. Επειδή είναι

σηµαντικό για τα ενδιαφερόµενα µέρη να ενηµερώνονται γι� αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη

µέλη θα πρέπει να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή.
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(20) Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να κατοχυρώνεται η

ασφάλεια των υπηρεσιών τους, ενδεχοµένως από κοινού µε τον φορέα παροχής του δικτύου,

και να πληροφορούν τους συνδροµητές για τυχόν ιδιαίτερους κινδύνους παραβίασης της

ασφάλειας του δικτύου. Τέτοιοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν κυρίως για τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ένα ανοικτό δίκτυο, όπως το ∆ιαδίκτυο ή η αναλογική κινητή

τηλεφωνία. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία για τους συνδροµητές και τους χρήστες τέτοιων

υπηρεσιών να είναι πλήρως ενηµερωµένοι από τον πάροχο των υπηρεσιών τους σχετικά µε

τους υφιστάµενους κινδύνους ασφαλείας που δεν αντιµετωπίζονται µε µέτρα που δύναται να

λάβει ο πάροχος υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών που προσφέρουν διαθέσιµες στο κοινό

υπηρεσίες επικοινωνιών µέσω του ∆ιαδικτύου, θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες και

τους συνδροµητές σχετικά µε τα µέτρα προστασίας που µπορούν να λαµβάνουν για την

ασφάλεια των επικοινωνιών τους, για παράδειγµα χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους τύπους

λογισµικού ή τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Η απαίτηση να ενηµερώνονται οι συνδροµητές

για ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας, δεν απαλλάσσει τους παρόχους υπηρεσιών από την

υποχρέωση να λαµβάνουν, µε ίδιες δαπάνες, κατάλληλα και άµεσα µέτρα για να

αποτρέπονται τυχόν νέοι, απρόβλεπτοι κίνδυνοι ασφάλειας και να αποκαθίσταται το

κανονικό επίπεδο ασφάλειας της υπηρεσίας. Η παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους

ασφάλειας στο συνδροµητή θα πρέπει να είναι δωρεάν, εκτός από τυχόν συµβολικό τίµηµα το

οποίο µπορεί να οφείλει ο συνδροµητής όταν δέχεται ή συλλέγει τις πληροφορίες,

παραδείγµατος χάριν, όταν φορτώνει ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η ασφάλεια

εκτιµάται σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(21) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την παρεµπόδιση της άνευ αδείας πρόσβασης στις

επικοινωνίες, προκειµένου να προστατεύεται το απόρρητο των επικοινωνιών,

συµπεριλαµβανοµένων τόσο των περιεχοµένων όσο και κάθε δεδοµένου που αναφέρεται στις

επικοινωνίες αυτές, µέσω του δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθέσιµων στο κοινό

υπηρεσιών επικοινωνιών. Η εθνική νοµοθεσία σε ορισµένα κράτη µέλη απαγορεύει µόνον

την εσκεµµένη και άνευ αδείας πρόσβαση στις επικοινωνίες.
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(22) Η απαγόρευση της αποθήκευσης των επικοινωνιών από πρόσωπα άλλα πέραν των χρηστών ή

χωρίς τη συγκατάθεσή τους δεν αποκλείει την τυχόν αυτόµατη, ενδιάµεση και παροδική

αποθήκευση των πληροφοριών εφόσον αυτή γίνεται µε µοναδικό σκοπό την πραγµατοποίηση

της µετάδοσης στο ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνιών και υπό την προϋπόθεση ότι οι

πληροφορίες δεν φυλάσσονται για διάστηµα µεγαλύτερο απ� όσο απαιτείται για τη µετάδοση

και για σκοπούς διαχείρισης της κίνησης, και ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου

αποθήκευσης διατηρούνται οι εγγυήσεις του απορρήτου. Όπου αυτό απαιτείται, για να

µπορούν να διαβιβασθούν αποτελεσµατικότερα σε άλλους παραλήπτες της υπηρεσίας

πληροφορίες προσιτές στο κοινό κατόπιν αιτήσεώς τους, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να

κωλύει την περαιτέρω φύλαξη των πληροφοριών αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα

είναι εν πάση περιπτώσει προσιτές στο κοινό χωρίς περιορισµό και ότι τα δεδοµένα που

τυχόν αφορούν τους συγκεκριµένους συνδροµητές ή χρήστες που ζητούν τέτοιες

πληροφορίες απαλείφονται.

(23) Το απόρρητο των επικοινωνιών θα πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά τη σύννοµη

επιχειρηµατική πρακτική. Όποτε είναι απαραίτητο και νοµικώς επιτρεπτό, οι επικοινωνίες

µπορούν να καταγράφονται προς το σκοπό της απόδειξης εµπορικών συναλλαγών. Κατά τη

διαδικασία αυτή εφαρµόζεται η οδηγία 95/46/EK. Προ της καταγραφής, τα µέρη των

επικοινωνιών θα πρέπει να ενηµερώνονται περί αυτής, του σκοπού της και της διάρκειας

αποθήκευσης. Η καταγραµµένη επικοινωνία θα πρέπει να απαλείφεται το συντοµóτερο

δυνατóν και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο στο τέλος της περιόδου κατά την οποία

επιτρέπεται νοµίµως η αµφισβήτηση της συναλλαγής.
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(24) Ο τερµατικός εξοπλισµός των χρηστών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε

πληροφορία που αποθηκεύεται στον εξοπλισµό αυτόν συνιστούν µέρος της ιδιωτικής ζωής

των χρηστών η οποία χρήζει προστασίας δυνάµει της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και τις Θεµελιώδεις Ελευθερίες. Τα επιλεγόµενα κατασκοπευτικά

λογισµικά, δικτυακοί «κοριοί», (web bugs), κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες

παρόµοιες διατάξεις µπορούν να εισέλθουν στο τερµατικό του χρήστη εν αγνοία του µε

σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες, την αποθήκευση αθέατων πληροφοριών ή την

ανίχνευση των δραστηριοτήτων του χρήστη, και συνιστούν ενδεχόµενη σοβαρή παραβίαση

της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Η χρησιµοποίηση τέτοιων διατάξεων θα πρέπει να

επιτρέπεται µόνο για θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το γνωρίζουν οι αφορώµενοι χρήστες.

(25) Εντούτοις, η χρησιµοποίηση τέτοιων διατάξεων, των λεγόµενων «cookies» για παράδειγµα,

µπορεί να αποτελεί θεµιτό και χρήσιµο µέσο, π.χ. για την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας

του σχεδιασµού και της παρουσίασης µιας ιστοσελίδας και τον έλεγχο της ταυτότητας

χρηστών που πραγµατοποιούν συναλλαγές σε απευθείας σύνδεση (on line). Όταν οι διατάξεις

αυτές, όπως επί παραδείγµατι τα «cookies», προορίζονται για θεµιτούς σκοπούς, για να

διευκολυνθεί φέρ� ειπείν η παροχή υπηρεσιών στην κοινωνία των πληροφοριών, η

χρησιµοποίησή τους θα πρέπει να επιτρέπεται υπό τον όρον ότι ο υπεύθυνος ιστοσελίδας που

στέλνει τέτοια «cookies» ή που επιτρέπει σε τρίτους να τα στέλνουν µέσω του ιστοσελίδας

του παρέχει εκ των προτέρων σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τον προορισµό των

«cookies» ή τυχόν ανάλογων διατάξεων. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας θα πρέπει επίσης να

δίνει στους χρήστες τουλάχιστον την ευκαιρία να αρνηθούν την αποθήκευση «cookies» ή

παρόµοιων διατάξεων στον τερµατικό τους εξοπλισµό. Οι πληροφορίες για τη χρήση

διαφόρων διατάξεων που θα εγκατασταθούν στον τερµατικό εξοπλισµό του χρήστη καθώς

και το δικαίωµα να αρνηθεί αυτές τις διατάξεις, µπορούν να προσφέρονται µόνο µία φορά

κατά τη διάρκεια της ίδιας σύνδεσης, και να καλύπτουν επίσης την µελλοντική ενδεχοµένως

χρήση αυτών των διατάξεων σε µεταγενέστερες συνδέσεις. Οι τρόποι της παροχής

πληροφοριών, της παροχής του δικαιώµατος άρνησης ή αίτησης συγκατάθεσης θα πρέπει να

είναι όσο το δυνατόν προσιτότεροι για τον χρήστη. Για την πρόσβαση σε συγκεκριµένο

περιεχόµενο ιστοσελίδων επιτρέπεται πάντως να τίθεται ως όρος η ενηµερωµένη αποδοχή

«cookies» ή παρόµοιων διατάξεων, εφ� όσον χρησιµοποιούνται για σύννοµο σκοπό.
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(26) Τα δεδοµένα που αφορούν συνδροµητές και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυα

ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποκατάσταση συνδέσεων και για τη µετάδοση

πληροφοριών περιέχουν πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή φυσικών προσώπων, άπτονται δε

του δικαιώµατος σεβασµού της αλληλογραφίας τους ή των εννόµων συµφερόντων νοµικών

προσώπων. Τα δεδοµένα αυτά επιτρέπεται να αποθηκεύονται µόνο εφόσον είναι απαραίτητο

για την παροχή υπηρεσιών για τη χρέωση και την πληρωµή διασυνδέσεων, και µόνο για

περιορισµένο χρόνο. Kάθε άλλη επεξεργασία την οποία επιθυµεί να διενεργήσει ο φορέας

παροχής της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εµπορική

προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή υπηρεσιών

προστιθέµενης αξίας, επιτρέπεται µόνον εφόσον συµφωνεί µε αυτήν ο συνδροµητής, µε βάση

ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας παροχής των διαθέσιµων στο κοινό

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά µε τα είδη περαιτέρω επεξεργασίας που

σκοπεύει να διενεργήσει, καθώς και µε το δικαίωµα του συνδροµητή να µην συναινεί ή να

αποσύρει τη συναίνεσή του για την εν λόγω επεξεργασία. ∆εδοµένα κίνησης που

χρησιµοποιούνται για εµπορική προώθηση υπηρεσιών επικοινωνιών ή για την παροχή

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, θα πρέπει επίσης να εξαλείφονται ή να καθίστανται

ανώνυµα έπειτα από την παροχή της υπηρεσίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα πρέπει

οπωσδήποτε να ενηµερώνουν τους συνδροµητές σχετικά µε τους τύπους των δεδοµένων που

επεξεργάζονται καθώς και τους σκοπούς και τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

(27) Η ακριβής στιγµή της ολοκλήρωσης της µετάδοσης µιας επικοινωνίας, µετά την οποία τα

δεδοµένα κίνησης θα πρέπει να διαγράφονται, εκτός µόνον για σκοπούς χρέωσης, µπορεί να

εξαρτάται από τον τύπο υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχεται.

Παραδείγµατος χάριν, για µια κλήση φωνητικής τηλεφωνίας η µετάδοση ολοκληρώνεται

µόλις κάποιος από τους χρήστες περατώσει τη σύνδεση, για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο η

µετάδοση ολοκληρώνεται µόλις ο παραλήπτης λάβει το µήνυµα, συνήθως από τον

εξυπηρετητή του οικείου παρόχου υπηρεσίας.
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(28) Η υποχρέωση να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα κυκλοφορίας όταν

δεν είναι πλέον απαραίτητα για τη µετάδοση µιας επικοινωνίας, δεν έρχεται σε αντίθεση µε

διαδικασίες του ∆ιαδικτύου, όπως η αποθήκευση διευθύνσεων IP σε κρυφή µνήµη µέσα στο

σύστηµα ονοµατοθεσίας τοµέων (DNS) ή η αποθήκευση προσδέσεων διευθύνσεων ΙΡ σε

υλικές διευθύνσεις, ή η χρήση των παρεχόµενων κατά τη σύνδεση (log-in) πληροφοριών για

τον έλεγχο του δικαιώµατος πρόσβασης σε δίκτυα ή υπηρεσίες.

(29) Ο πάροχος υπηρεσίας µπορεί να υποβάλλει σε επεξεργασία δεδοµένα κίνησης που αφορούν

συνδροµητές και χρήστες όταν απαιτείται σε επιµέρους περιπτώσεις προκειµένου να

εντοπίζει τεχνικές βλάβες ή σφάλµατα κατά τη διαβίβαση επικοινωνιών. Ο πάροχος

υπηρεσίας µπορεί επίσης να υποβάλλει σε επεξεργασία δεδοµένα κίνησης που απαιτούνται

για τη χρέωση, προκειµένου να εντοπίζεται και να τερµατίζεται η απάτη η οποία συνίσταται

σε απλήρωτη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(30) Τα συστήµατα για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών θα

πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιορίζουν την ποσότητα των απαιτούµενων

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο ελάχιστο δυνατό. Όσες δραστηριότητες σχετικές µε

την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνουν τη µετάδοση µιας

επικοινωνίας και την χρέωσή της θα πρέπει να βασίζονται σε οµαδοποιηµένα δεδοµένα

κυκλοφορίας, που να µην µπορούν να συσχετίζονται µε συνδροµητές ή χρήστες. Όταν αυτό

δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να θεωρούνται ως υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, για τις οποίες

απαιτείται η συγκατάθεση του συνδροµητή.

(31) Το αν για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εν όψει της παροχής µιας

συγκεκριµένης υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να απαιτείται η συγκατάθεση του

χρήστη ή του συνδροµητή, εξαρτάται από τα δεδοµένα προς επεξεργασία και από τον τύπο

της υπηρεσίας, καθώς και από το αν είναι τεχνικώς, διαδικαστικώς και συµβατικώς δυνατό να

διακριθεί το άτοµο που χρησιµοποιεί µια ηλεκτρονική υπηρεσία επικοινωνιών από το νοµικό

ή φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί συνδροµητής σε αυτήν.
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(32) Όταν ο πάροχος ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών ή υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας

αναθέτει υπεργολαβικώς σε άλλο φορέα την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

απαραίτητων για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, η υπεργολαβία αυτή και η συνακόλουθη

επεξεργασία των δεδοµένων θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις όσον

αφορά τους υπευθύνους και τους εκτελούντες επεξεργασία, όπως ορίζονται στην οδηγία

95/46/EK. Όταν η παροχή υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας απαιτεί τη διαβίβαση δεδοµένων

κίνησης ή θέσης από πάροχο ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών σε πάροχο υπηρεσιών

προστιθέµενης αξίας, οι συνδροµητές ή χρήστες, τους οποίους αφορούν τα δεδοµένα, θα

πρέπει επίσης να ενηµερώνονται πλήρως για αυτή τη διαβίβαση πριν δώσουν τη

συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδοµένων.

(33) Η καθιέρωση αναλυτικών λογαριασµών βελτίωσε τις δυνατότητες του συνδροµητή να ελέγχει

την ορθότητα των τελών που του χρεώνει ο πάροχος της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα όµως

ενδέχεται να παραβλάπτει την ιδιωτική ζωή των χρηστών των διαθέσιµων στο κοινό

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συνεπώς, για να διαφυλαχθεί η ιδιωτική ζωή του

χρήστη, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δυνατοτήτων επιλογής

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως οι εναλλακτικές δυνατότητες πληρωµής που

επιτρέπουν ανώνυµη ή αυστηρά εµπιστευτική πρόσβαση στις διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, π.χ. τηλεκάρτες και διευκολύνσεις πληρωµής µε πιστωτική

κάρτα. Για τον ίδιο σκοπό, τα κράτη µέλη δύνανται να ζητούν από τους φορείς να παρέχουν

στους συνδροµητές τους άλλου είδους αναλυτικό λογαριασµό, από τον οποίο έχουν

απαλειφθεί ορισµένα ψηφία του καλουµένου αριθµού.
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(34) Όσον αφορά την αναγνώριση καλούσας γραµµής, είναι ανάγκη να προστατεύεται το

δικαίωµα του καλούντος να µην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της γραµµής από την

οποία πραγµατοποιείται η κλήση καθώς και το δικαίωµα του καλούµενου να αρνείται κλήσεις

από γραµµές χωρίς προσδιορισµένη ταυτότητα. Σε ειδικές περιπτώσεις, υπάρχει αιτιολογία

για την παρεµπόδιση της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας της καλούσας γραµµής.

Ορισµένοι συνδροµητές, και ιδίως οι γραµµές παροχής βοήθειας ή παρεµφερείς οργανισµοί,

ενδιαφέρονται να κατοχυρώνεται η ανωνυµία του καλούντος. Όσον αφορά την αναγνώριση

συνδεδεµένης γραµµής, είναι ανάγκη να προστατεύεται το δικαίωµα και το έννοµο συµφέρον

του καλουµένου να µην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της γραµµής µε την οποία είναι

εκάστοτε συνδεδεµένος ο καλών, ιδίως στην περίπτωση προωθούµενων κλήσεων. Οι φορείς

παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να

ενηµερώνουν τους συνδροµητές τους για την ύπαρξη υπηρεσιών αναγνώρισης καλούσας και

συνδεδεµένης γραµµής στο δίκτυο, καθώς και για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται επί

τη βάσει της αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεµένης γραµµής, όπως και για τις

δυνατότητες που προσφέρονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τούτο θα επιτρέπει

στους συνδροµητές να προβαίνουν σε ενηµερωµένη επιλογή των δυνατοτήτων απορρήτου

που επιθυµούν να χρησιµοποιούν. Οι δυνατότητες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που

προσφέρονται για κάθε µία γραµµή δεν διατίθενται κατ� ανάγκη ως αυτόµατη υπηρεσία

δικτύου, αλλά δύνανται να αποκτώνται µε απλή αίτηση προς τον φορέα παροχής των

διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών.

(35) Στα ψηφιακά κινητά δίκτυα, τα δεδοµένα θέσης που δίνουν τη γεωγραφική θέση του

τερµατικού εξοπλισµού του κινητού χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία για να επιτευχθεί

η µετάδοση των επικοινωνιών. Τα δεδοµένα αυτά είναι δεδοµένα κίνησης που καλύπτονται

από το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, τα ψηφιακά κινητά δίκτυα δύνανται να έχουν

την ικανότητα να επεξεργάζονται ακριβέστερα δεδοµένα θέσης απ� όσο χρειάζεται για τη

µετάδοση των επικοινωνιών και που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών

προστιθέµενης αξίας, όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν εξατοµικευµένες πληροφορίες

κίνησης και καθοδήγηση στους οδηγούς. Η επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων για υπηρεσίες

προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση των συνδροµητών.

Ακόµη και στην περίπτωση που οι συνδροµητές έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, θα πρέπει

να έχουν τη δυνατότητα, µε απλά µέσα και ατελώς, να αρνούνται προσωρινά την επεξεργασία

των δεδοµένων θέσης.
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(36) Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν τα δικαιώµατα της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και

των συνδροµητών όσον αφορά την αναγνώριση καλούσας γραµµής, όταν αυτό είναι

απαραίτητο προκειµένου να ανιχνευθούν οχληρές κλήσεις, και όσον αφορά την αναγνώριση

καλούσας γραµµής και τα δεδοµένα θέσης, όταν είναι απαραίτητο προκειµένου οι υπηρεσίες

επείγουσας ανάγκης να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά.

Για όλους αυτούς τους σκοπούς, τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις που

εξουσιοδοτούν τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας να χορηγούν πρόσβαση

στην αναγνώριση καλούσας γραµµής και τα δεδοµένα θέσης δίχως την εκ των προτέρων

συγκατάθεση των αφορωµένων χρηστών ή συνδροµητών.

(37) Οι συνδροµητές θα πρέπει να διασφαλίζονται από την ενόχληση που µπορεί να προκαλεί η

αυτόµατη προώθηση κλήσεων από άλλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξάλλου,

ο συνδροµητής πρέπει να είναι σε θέση να ανακόπτει την προώθηση κλήσεων προς την

τερµατική του συσκευή µε απλή αίτηση προς τον φορέα παροχής των διαθέσιµων στο κοινό

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(38) Οι τηλεφωνικοί κατάλογοι διανέµονται ευρέως και είναι δηµόσιοι. Για να προστατεύεται η

ιδιωτική ζωή των φυσικών προσώπων και τα έννοµα συµφέροντα των νοµικών προσώπων,

πρέπει ο συνδροµητής να είναι σε θέση να καθορίζει ο ίδιος εάν και ποια από τα δεδοµένα

προσωπικού χαρακτήρα θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο. Οι φορείς παροχής δηµόσιων

καταλόγων ενηµερώνουν τους συνδροµητές που πρόκειται να περιλάβουν στους καταλόγους

αυτούς σχετικά µε τους σκοπούς του καταλόγου και µε κάθε ενδεχόµενη επιµέρους χρήση

ηλεκτρονικών εκδόσεων δηµόσιων καταλόγων, ιδίως µέσω λειτουργιών αναζήτησης

ενσωµατωµένων στο λογισµικό, όπως λειτουργίες αντίστροφης αναζήτησης που παρέχουν σε

χρήστες του καταλόγου τη δυνατότητα ανακάλυψης ονόµατος και διεύθυνσης του

συνδροµητή µε βάση µόνον τον αριθµό τηλεφώνου.
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(39) Η υποχρέωση ενηµέρωσης των συνδροµητών σχετικά µε τον ή τους σκοπούς των δηµόσιων

καταλόγων, στους οποίους πρόκειται να περιληφθούν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, πρέπει να

επιβάλλεται στο µέρος που συλλέγει τα δεδοµένα για το σκοπό αυτό. Όταν τα δεδοµένα

µπορούν να διαβιβασθούν σε έναν ή περισσότερους τρίτους, ο συνδροµητής θα πρέπει να

ενηµερώνεται για αυτή τη δυνατότητα και για τον παραλήπτη ή για τις κατηγορίες των

πιθανών παραληπτών. Η τυχόν διαβίβαση θα πρέπει να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα

δεδοµένα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για λόγους άλλους από εκείνους, για τους

οποίους συλλέχθηκαν. Εάν το µέρος που συλλέγει τα δεδοµένα από τον συνδροµητή ή

κάποιος τρίτος, στον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα δεδοµένα, επιθυµεί να τα χρησιµοποιήσει

για κάποιον επιπλέον σκοπό, τότε είτε το µέρος αυτό είτε ο τρίτος πρέπει να ζητούν εκ νέου

τη συγκατάθεση του συνδροµητή.

(40) Θα πρέπει να παρέχονται στους συνδροµητές εγγυήσεις κατά της διείσδυσης στην ιδιωτική

τους ζωή από αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση, και δη µέσω

αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) και ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, καθώς και µέσω συντόµων µηνυµάτων (SMS). Η αποστολή αυτού του είδους

αυτόκλητων εµπορικών κλήσεων ενδέχεται αφ� ενός να είναι σχετικά εύκολη και φθηνή,

αφ� ετέρου δε να επιβάλλει στον αποδέκτη κάποια επιβάρυνση και/ή δαπάνη. Επί πλέον, σε

ορισµένες περιπτώσεις ο όγκος τους είναι πιθανόν να προξενεί δυσχέρειες στα δίκτυα και

στον τερµατικό εξοπλισµό ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Λόγω αυτού του είδους αυτόκλητων

κλήσεων για άµεση εµπορική προώθηση, είναι δικαιολογηµένη η απαίτηση να επιτυγχάνεται

η εκ των προτέρων και ρητή συγκατάθεση των αποδεκτών προτού τους σταλούν τέτοιες

κλήσεις. Η ενιαία αγορά απαιτεί εναρµονισµένη προσέγγιση ώστε να εξασφαλίζονται απλοί

κανόνες για επιχειρηµατίες και χρήστες σε όλη την Κοινότητα.
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(41) Ωστόσο, στα πλαίσια µιας ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, είναι λογικό να επιτρέπεται

η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής για την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών

παρόµοιων µε εκείνες που αγόρασε την πρώτη φορά ο χρήστης, αλλά µόνο από την εταιρεία

που απέκτησε τα στοιχεία επαφής απ� ευθείας από τον χρήστη. Όταν αποκτώνται στοιχεία

επαφής, ο πελάτης θα πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε την περαιτέρω χρησιµοποίησή τους

για άµεση εµπορική προώθηση µε σαφή τρόπο και να του δίνεται η ευκαιρία να αρνείται τη

χρησιµοποίηση αυτή. Αυτή η ευκαιρία θα πρέπει να παρέχεται και µε κάθε µεταγενέστερο

µήνυµα άµεσης συναλλαγής και δωρεάν, εξαιρουµένης της δαπάνης για τη διαβίβαση της

άρνησής του.

(42) Άλλες µορφές άµεσης εµπορικής προώθησης που είναι δαπανηρότερες για τον αποστολέα και

δεν βαρύνουν οικονοµικά τους συνδροµητές και τους χρήστες, όπως τα τηλεφωνήµατα από

ανθρώπους, ενδέχεται να δικαιολογούν τη διατήρηση ενός συστήµατος που παρέχει σε

συνδροµητές ή χρήστες τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να δέχονται τέτοιες

κλήσεις. Παρ� όλ� αυτά, για να µην ελαττώνεται ο υφιστάµενος βαθµός προστασίας της

ιδιωτικής ζωής, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να διατηρούν τα εθνικά

συστήµατα που επιτρέπουν τις κλήσεις αυτές µόνο σε συνδροµητές και χρήστες που έχουν

δώσει τη συγκατάθεσή τους εκ των προτέρων.

(43) Για να διευκολύνεται η αποτελεσµατική επιβολή των κοινοτικών κανόνων σε αυτόκλητα

µηνύµατα για άµεση εµπορική προώθηση, πρέπει απαραιτήτως να απαγορεύεται η

χρησιµοποίηση ψευδών στοιχείων ταυτότητας ή ψευδών διευθύνσεων ή αριθµών επιστροφής

κατά την αποστολή µη ζητηθέντων µηνυµάτων µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση.

(44) Οι δραστηριότητες άµεσης εµπορικής προώθησης στις οποίες επιδίδονται πολιτικές,

φιλανθρωπικές ή άλλες οργανώσεις, όπως φέρ� ειπείν δραστηριότητες µε σκοπό

στρατολόγηση νέων µελών, συλλογή χρηµάτων ή προεκλογική εκστρατεία, εµπίπτουν στην

έννοια της άµεσης εµπορίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. Τα µηνύµατα πολιτικών

οργανώσεων ή άλλων για σκοπούς εκτός άµεσης εµπορίας, όπως επί παραδείγµατι της

έκφρασης απόψεων, σκέψεων και ιδεών, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας

για τις µη ζητηθείσες κλήσεις.
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(45) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις ρυθµίσεις στις οποίες προβαίνουν τα κράτη µέλη για να

προστατεύουν τα έννοµα συµφέροντα νοµικών προσώπων όσον αφορά τις αυτόκλητες

επικοινωνίες για άµεσους εµπορικούς σκοπούς. Όποτε τα κράτη µέλη καθιερώνουν µητρώο

αυτοεξαίρεσης των νοµικών προσώπων, συνήθως επιχειρήσεων, από τέτοιες επικοινωνίες,

έχουν πλήρη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 2000/31/EK του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην

εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») 1.

(46) Οι λειτουργικές δυνατότητες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µπορούν να ενσωµατώνονται στο δίκτυο ή σε οποιοδήποτε τµήµα του τερµατικού
εξοπλισµού του χρήστη, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού. Η προστασία των
προσωπικών δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη των διαθέσιµων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διάρθρωση
των επιµέρους στοιχείων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και από την
κατανοµή των απαραίτητων λειτουργικών δυνατοτήτων µεταξύ αυτών των στοιχείων.
Η οδηγία 95/46/ΕΚ καλύπτει κάθε µορφή επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Η ύπαρξη συγκεκριµένων
κανόνων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παράλληλα µε τους γενικούς κανόνες
που αφορούν άλλα στοιχεία απαραίτητα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών,
ενδεχοµένως δεν διευκολύνει την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής µε τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Ενδέχεται, συνεπώς, να πρέπει να
υιοθετηθούν µέτρα που να απαιτούν από τους κατασκευαστές ορισµένων τύπων εξοπλισµού
που χρησιµοποιείται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να κατασκευάζουν τα
προϊόντα τους κατά τρόπον ώστε να περιλαµβάνουν διασφαλίσεις προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδροµητή.
Η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων σύµφωνα µε την οδηγία 1999/5/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό
και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό καθώς και την αµοιβαία αναγνώριση της 2,
θα εξασφαλίζει την εναρµόνιση της εισαγωγής τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισµού
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, για τους σκοπούς της
προστασίας των δεδοµένων προκειµένου να συµβιβάζεται µε την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς.

                                                
1 ΕΕ L 178 της 17.7.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
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(47) Στην περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα των χρηστών και των

συνδροµητών, η εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ένδικα µέσα. Θα πρέπει να

επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που δεν συµµορφώνεται µε τα εθνικά µέτρα που

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, είτε διέπεται από το ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο

δίκαιο.

(48) Στο πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιµο να αξιοποιηθεί η πείρα της

απαρτιζόµενης από αντιπροσώπους των αρχών ελέγχου των κρατών µελών οµάδας

προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η

οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(49) Για να διευκολύνεται η συµµόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, απαιτείται

ειδική ρύθµιση για την επεξεργασία δεδοµένων που έχει ήδη αρχίσει την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της εθνικής εκτελεστικής νοµοθεσίας δυνάµει της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχος

1. Με την παρούσα οδηγία εναρµονίζονται οι διατάξεις των κρατών µελών οι οποίες

απαιτούνται προκειµένου να διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας των θεµελιωδών

δικαιωµάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, όσον αφορά την επεξεργασία

προσωπικών δεδοµένων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται

η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και των εξοπλισµών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών στην Κοινότητα.
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2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εξειδικεύουν και συµπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για

τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν

προστασία των εννόµων συµφερόντων των συνδροµητών που είναι νοµικά πρόσωπα.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε δραστηριότητες οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο

εφαρµογής της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως οι δραστηριότητες που

καλύπτονται από τους τίτλους V και VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε

περίπτωση στις δραστηριότητες που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την εθνική άµυνα, την

ασφάλεια του κράτους (συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής ευηµερίας του κράτους εφόσον οι

δραστηριότητες συνδέονται µε θέµατα ασφάλειας του κράτους) και στις δραστηριότητες του

κράτους σε τοµείς του ποινικού δικαίου.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Εκτός αν άλλως ορίζεται, ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και την

οδηγία 2002/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της......., σχετικά µε κοινό

κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) 1.

Επίσης, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισµοί, βάσει των οποίων νοούνται ως :

(α) «χρήστης», κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, χωρίς να είναι

απαραίτητα συνδροµητής της εν λόγω υπηρεσίας,

(β) «δεδοµένα κίνησης», τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της

διαβίβασης µιας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή της χρέωσής της,

                                                
1 ΕΕ L
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(γ) «δεδοµένα θέσης», τα δεδοµένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερµατικού εξοπλισµού του

χρήστη µιας διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(δ) «επικοινωνία», κάθε πληροφορία που ανταλλάσσεται ή διαβιβάζεται µεταξύ ενός

πεπερασµένου αριθµού µερών, µέσω µιας διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών

επικοινωνιών. ∆εν περιλαµβάνονται πληροφορίες που διαβιβάζονται ως τµήµα

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στο κοινό µέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός

από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες µπορούν να αφορούν αναγνωρίσιµο

συνδροµητή ή χρήστη που τις λαµβάνει,

(ε) «κλήση», σύνδεση που πραγµατοποιείται µέσω µιας διαθέσιµης στο κοινό τηλεφωνικής

υπηρεσίας που επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο,

(στ) «συγκατάθεση» του χρήστη ή του συνδροµητή, η συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν

τα δεδοµένα, κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/EΚ,

(ζ) «υπηρεσία προστιθέµενης αξίας», κάθε υπηρεσία η οποία επιβάλλει την επεξεργασία

δεδοµένων κίνησης ή δεδοµένων θέσης πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη µετάδοση µιας

επικοινωνίας και τη χρέωσή της,

(η) «ηλεκτρονικό ταχυδροµείο», κάθε µήνυµα µε κείµενο, φωνή, ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται

µέσω δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο µπορεί να αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον

τερµατικό εξοπλισµό του παραλήπτη έως ότου ληφθεί από τον παραλήπτη.
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Άρθρο 3

Σχετικές υπηρεσίες

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στα

πλαίσια της παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δηµόσια δίκτυα

ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Κοινότητα.

2. Τα άρθρα 8, 10 και 11 εφαρµόζονται στις γραµµές συνδροµητών που συνδέονται µε ψηφιακά

κέντρα και, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογη οικονοµική

επιβάρυνση, σε γραµµές συνδροµητών που συνδέονται µε αναλογικά κέντρα.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις όπου είναι τεχνικώς ανέφικτη ή

θα απαιτούσε δυσανάλογη επένδυση η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρθρων 8, 10 και 11.

Άρθρο 4

Ασφάλεια

1. Ο φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να

λαµβάνει, εν ανάγκη από κοινού µε τον φορέα παροχής του δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών

καθόσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου, τα ενδεδειγµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα

προκειµένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του.
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2. Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, ο

φορέας που παρέχει διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να

ενηµερώνει τους συνδροµητές για τον κίνδυνο αυτό και, εφόσον ο κίνδυνος κείται εκτός του πεδίου

των µέτρων που οφείλει να λαµβάνει ο πάροχος της υπηρεσίας, για όλες τις τυχόν δυνατότητες

αποτροπής του, καθώς και για το αναµενόµενο κόστος τους.

Άρθρο 5

Απόρρητο των επικοινωνιών

1. Τα κράτη µέλη κατοχυρώνουν, µέσω της εθνικής νοµοθεσίας, το απόρρητο των επικοινωνιών

που διενεργούνται µέσω δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών και των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδοµένων κίνησης. Ειδικότερα,

απαγορεύουν την ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης των

επικοινωνιών και των συναφών δεδοµένων κίνησης από πρόσωπα πλην των χρηστών, χωρίς τη

συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων χρηστών, εκτός αν υπάρχει σχετική νόµιµη άδεια, σύµφωνα µε

το άρθρο 15 παράγραφος 1. Η παρούσα παράγραφος δεν εµποδίζει την τεχνική αποθήκευση,

η οποία είναι αναγκαία για τη διαβίβαση επικοινωνίας, µε την επιφύλαξη της αρχής του απορρήτου.

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει οποιαδήποτε επιτρεπόµενη από το νόµο καταγραφή

συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης όταν πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια

νόµιµης επαγγελµατικής πρακτικής µε σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων µιας εµπορικής

συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα.
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3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η χρήση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την

αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση προσβάσεως σε πληροφορίες αποθηκευµένες στον

τερµατικό εξοπλισµό συνδροµητή ή χρήστη επιτρέπεται µόνον εάν ο συγκεκριµένος συνδροµητής

ή χρήστης λαµβάνει προηγουµένως σαφείς και εκτεταµένες πληροφορίες µεταξύ άλλων για το

σκοπό της επεξεργασίας σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ και ο υπεύθυνος ελέγχου των

δεδοµένων του παρέχει το δικαίωµα να αρνείται την επεξεργασία αυτή. Τούτο δεν εµποδίζει

οιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η

διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών

επικοινωνιών ή που είναι αναγκαία µόνο για την παροχή υπηρεσίας στην κοινωνία των

πληροφοριών την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδροµητής.

Άρθρο 6

∆εδοµένα κίνησης

1. Τα δεδοµένα κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε

επεξεργασία και αποθηκεύονται από τον πάροχο δηµόσιου δικτύου ή διαθέσιµης στο κοινό

υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυµα όταν

δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της µετάδοσης µιας επικοινωνίας, µε την επιφύλαξη των

παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15 παράγραφος 1.

2. Τα δεδοµένα κίνησης που είναι απαραίτητα για τη χρέωση των συνδροµητών και την

πληρωµή των διασυνδέσεων µπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή

επιτρέπεται µόνο έως το τέλος της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να αµφισβητείται

νοµίµως ο λογαριασµός ή να επιδιώκεται η πληρωµή. 

3. Για την εµπορική προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την παροχή

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, ο πάροχος διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών µπορεί να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην

απαιτούµενη έκταση και για την απαιτούµενη διάρκεια για αυτή την υπηρεσία ή την εµπορική

προώθηση, εφόσον ο συνδροµητής ή ο χρήστης τον οποίο αφορούν δίδει τη συγκατάθεσή του.
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4. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να ενηµερώνει το συνδροµητή ή το χρήστη σχετικά µε

τον τύπο των δεδοµένων κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τη διάρκεια της

επεξεργασίας αυτής για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, πριν από τη

χορήγηση της συγκατάθεσης, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Η επεξεργασία των δεδοµένων κίνησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, πρέπει να

περιορίζεται σε πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την εποπτεία του φορέα παροχής του δηµοσίου

δικτύου και της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ασχολούνται µε

τη διαχείριση της χρέωσης ή της κίνησης, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση της

απάτης, την εµπορική προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την παροχή

υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας, και πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την

εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

6. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 ισχύουν µε την επιφύλαξη της δυνατότητας των αρµοδίων

φορέων να ενηµερώνονται για τα δεδοµένα κίνησης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε

σκοπό την επίλυση διαφορών, ιδίως σχετικά µε τη διασύνδεση ή τη χρέωση.

Άρθρο 7

Αναλυτική χρέωση

1. Οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µη αναλυτικούς λογαριασµούς.

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν εθνικές διατάξεις προκειµένου να συµβιβάζουν τα δικαιώµατα

των συνδροµητών που λαµβάνουν αναλυτικούς λογαριασµούς µε την προστασία της ιδιωτικής

ζωής των καλούντων χρηστών και των καλουµένων συνδροµητών, διασφαλίζοντας επί

παραδείγµατι ότι ευρίσκονται στη διάθεση των χρηστών και των συνδροµητών αυτών επαρκείς

εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας ή πληρωµής που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
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Άρθρο 8

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµός της αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεµένης γραµµής

1. Όταν παρέχεται η ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής, ο πάροχος της υπηρεσίας

πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα, στο χρήστη που καλεί, να εµποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά

κλήση µε απλά µέσα και ατελώς. Ο συνδροµητής που καλεί πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή ανά

γραµµή.

2. Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής, ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει

να προσφέρει τη δυνατότητα, στο χρήστη που καλείται, να εµποδίζει την ένδειξη της ταυτότητας

της καλούσας γραµµής για τις εισερχόµενες κλήσεις µε απλά µέσα και ατελώς, εφόσον κάνει

λελογισµένη χρήση αυτής της λειτουργίας.

3. Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν

από την αποκατάσταση της κλήσης, ο πάροχος της υπηρεσίας πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα,

στο χρήστη που καλείται, να απορρίπτει µε απλά µέσα εισερχόµενες κλήσεις, όταν ο χρήστης ή

o συνδροµητής που καλεί έχει εµποδίσει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραµµής.

4. Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεµένης γραµµής, ο πάροχος της υπηρεσίας

πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα, στο χρήστη που καλείται, να απαλείφει, µε απλά µέσα και

ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεµένης γραµµής στον χρήστη που καλεί.

5. Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης όσον αφορά κλήσεις από την Κοινότητα προς τρίτες χώρες. Οι

παράγραφοι 2, 3 και 4 ισχύουν επίσης και για τις εισερχόµενες κλήσεις που προέρχονται από τρίτες

χώρες.

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν προσφέρεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας και/ή

συνδεδεµένης γραµµής, οι φορείς παροχής διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών

επικοινωνιών να ενηµερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται

στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4.
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Άρθρο 9

∆εδοµένα θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης

1. Στις περιπτώσεις όπου δεδοµένα θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης, που αφορούν τους

χρήστες ή συνδροµητές δικτύων ή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία, η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται µόνο όταν αυτά

καθίστανται ανώνυµα ή µε τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών ή συνδροµητών στην απαιτούµενη

έκταση και για την απαιτούµενη διάρκεια για την παροχή µιας υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Ο

φορέας παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους χρήστες ή συνδροµητές,

προτού δώσουν τη συγκατάθεσή τους, σχετικά µε τον τύπο των δεδοµένων θέσης εκτός των

δεδοµένων κυκλοφορίας που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τους σκοπούς και τη διάρκεια της εν

λόγω επεξεργασίας, καθώς και το ενδεχόµενο µετάδοσής τους σε τρίτους για το σκοπό παροχής της

υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας. Στους χρήστες ή συνδροµητές πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να

ανακαλούν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδοµένων θέσης, εκτός

των δεδοµένων κίνησης.

2. Όταν ο χρήστης ή ο συνδροµητής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία

δεδοµένων θέσης εκτός των δεδοµένων κίνησης, θα πρέπει να εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα,

µε απλά µέσα και ατελώς, να αρνείται προσωρινά την επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων για

κάθε σύνδεση µε το δίκτυο ή για κάθε µετάδοση µιας επικοινωνίας.

3. Η επεξεργασία των δεδοµένων θέσης, εκτός των δεδοµένων κίνησης σύµφωνα µε τις

παραγράφους 1 και 2, πρέπει να περιορίζεται σε πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την εποπτεία του

φορέα παροχής του δικτύου ή της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή

του τρίτου που παρέχει την υπηρεσία προστιθέµενης αξίας, και πρέπει να περιορίζεται στα

απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας.
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Άρθρο 10

Εξαιρέσεις

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο µε τον οποίο ο φορέας

παροχής δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών και/ή διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών

επικοινωνιών µπορεί να εξουδετερώνει :

(α) τη δυνατότητα της µη αναγραφής της καλούσας γραµµής, για περιορισµένο χρονικό

διάστηµα, έπειτα από αίτηση συνδροµητή που ζητεί τον εντοπισµό κακόβουλων ή οχληρών

κλήσεων. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, τα δεδοµένα που περιέχουν

την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδροµητή αποθηκεύονται και είναι

διαθέσιµα από τον φορέα παροχής δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών και/ή διαθέσιµης στο

κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(β) τη δυνατότητα της απάλειψης της ένδειξης της ταυτότητας της καλούσας γραµµής και την

προσωρινή άρνηση ή έλλειψη συγκατάθεσης ενός συνδροµητή ή χρήστη για την επεξεργασία

δεδοµένων θέσης ανά γραµµή, για οργανισµούς που ασχολούνται µε κλήσεις έκτακτης

ανάγκης και είναι αναγνωρισµένοι από τα κράτη µέλη, όπως οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες

πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις

αυτές.
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Άρθρο 11

Αυτόµατη προώθηση κλήσεων

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε συνδροµητής να έχει τη δυνατότητα, µε απλά µέσα και

ατελώς, να σταµατά την αυτόµατη προώθηση κλήσεων από τρίτους στην τερµατική συσκευή του.

Άρθρο 12

Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδροµητών

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι συνδροµητές να ενηµερώνονται, ατελώς, σχετικά µε τους

σκοπούς έντυπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδροµητών που διατίθενται στο κοινό ή µπορεί να

αποκτηθούν µέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, στους οποίους µπορεί να περιλαµβάνονται

τα προσωπικά τους δεδοµένα, καθώς και σχετικά µε τις περαιτέρω δυνατότητες χρήσης που

βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης ενσωµατωµένες σε ηλεκτρονικές εκδόσεις του καταλόγου.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι συνδροµητές να έχουν την ευκαιρία να καθορίζουν εάν και

ποια από τα προσωπικά τους δεδοµένα θα περιλαµβάνονται σε δηµόσιους καταλόγους, στο βαθµό

που τα εν λόγω στοιχεία είναι συναφή µε τους σκοπούς του καταλόγου όπως καθορίζεται από τον

φορέα παροχής του καταλόγου, και να επαληθεύουν, να διορθώνουν ή να αποσύρουν τα εν λόγω

δεδοµένα. Η µη εγγραφή, η επαλήθευση, η διόρθωση ή η απόσυρση των προσωπικών δεδοµένων

από το δηµόσιο κατάλογο συνδροµητών γίνεται ατελώς.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να απαιτείται η πρόσθετη συγκατάθεση των συνδροµητών

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό δηµόσιου καταλόγου, εκτός της έρευνας των στοιχείων επαφής

προσώπων βάσει του ονόµατός τους και, εάν απαιτείται, ενός ελάχιστου αριθµού άλλων στοιχείων

ταυτότητας.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη

µέλη οφείλουν επίσης να µεριµνούν ώστε, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και της

εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας, τα έννοµα συµφέροντα των συνδροµητών που δεν είναι φυσικά

πρόσωπα να προστατεύονται επαρκώς σε ό,τι αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους σε

δηµόσιους καταλόγους.
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Άρθρο 13

Αυτόκλητες κλήσεις

1. Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (συσκευές

αυτόµατων κλήσεων), τηλεοµοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για

σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση συνδροµητών οι

οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

2. Παρά την παράγραφο 1, αν ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αποκτά στοιχεία επαφής

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απευθείας από τους πελάτες του στο πλαίσιο της αγοράς ενός

προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, µπορεί να χρησιµοποιεί τα εν λόγω

στοιχεία για την απευθείας εµπορική προώθηση των δικών του παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών,

υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να

αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη συλλογή και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών

στοιχείων επαφής, και αυτό µε κάθε µήνυµα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε

διαφωνήσει µε αυτή τη χρήση.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται, ατελώς,

ότι οι αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την απευθείας εµπορική προώθηση, µε µέσα εκτός των

προβλεποµένων στην παράγραφο 1, δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων

συνδροµητών ή όταν πρόκειται για συνδροµητές οι οποίοι δεν επιθυµούν να λαµβάνουν αυτές τις

κλήσεις. Η σχετική επιλογή καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία.

4. Εν πάση περιπτώσει, απαγορεύεται η πρακτική της αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου µε σκοπό την άµεση εµπορική προώθηση, τα οποία συγκαλύπτουν ή αποκρύπτουν

την ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το µήνυµα, ή

δίχως έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να µπορεί να ζητεί τον τερµατισµό της

επικοινωνίας αυτής.
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5. Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη

µέλη εξασφαλίζουν επίσης, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και της εφαρµοστέας εθνικής

νοµοθεσίας, ότι προστατεύονται επαρκώς τα έννοµα συµφέροντα των συνδροµητών που δεν είναι

φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις αυτόκλητες κλήσεις.

6. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο εντός

τριών ετών µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1 της

παρούσας οδηγίας από τα κράτη µέλη, έκθεση για τις επιπτώσεις του παρόντος άρθρου στους

καταναλωτές και τους οικονοµικούς φορείς, µε ταυτόχρονη συνεκτίµηση των διεθνών συγκυριών.

Ενδεχοµένως, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας διάταξης ώστε

να λαµβάνονται υπ� όψη τα συµπεράσµατα της προαναφερόµενης έκθεσης και οι τυχόν αλλαγές

στον τοµέα, και κάθε άλλη πρόταση που πιθανόν να κρίνει αναγκαία.

Άρθρο 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά και τυποποίηση

1. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε,

µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, να µην επιβάλλεται καµία υποχρεωτική

απαίτηση σχετικά µε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά στις τερµατικές συσκευές ή στον άλλο

εξοπλισµό ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία θα µπορούσε να παρακωλύσει τη διάθεση

εξοπλισµού στην αγορά ή την ελεύθερη κυκλοφορία του εξοπλισµού αυτού στα κράτη µέλη ή

µεταξύ των κρατών µελών.

2. Σε περίπτωση που η εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας µπορεί να

επιτευχθεί µόνο βάσει ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

τα κράτη µέλη ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται

στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998,

για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και

κανονισµών 1.

                                                
1 EE L 204 της 21.7.1998, σ. 33. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ

L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
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3. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα για να διασφαλίσει ότι ο τερµατικός εξοπλισµός

είναι κατασκευασµένος κατά τρόπο συµβατό µε το δικαίωµα των χρηστών να προστατεύουν και να

ελέγχουν τη χρησιµοποίηση των προσωπικών τους δεδοµένων, σύµφωνα µε την οδηγία 1999/5/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το

ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της

πιστότητας των εξοπλισµών αυτών 1 και µε την απόφαση 87/95/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας

∆εκεµβρίου 1986, για την τυποποίηση στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των

τηλεπικοινωνιών 2.

Άρθρο 15

Εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ

1. Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν νοµοθετικά µέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώµατα

και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, στο άρθρο 8, παράγραφοι 1 έως 4, και

στο άρθρο 9, εφόσον ο περιορισµός αυτός αποτελεί αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη της εθνικής

ασφάλειας, δηλ. της ασφάλειας του κράτους, της εθνικής άµυνας, της δηµόσιας ασφάλειας, ή για

την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικηµάτων ή της άνευ αδείας

χρησιµοποίησης του συστήµατος ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13

παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη δύνανται, µεταξύ

άλλων, να προβλέπουν τη φύλαξη δεδοµένων για ορισµένο χρονικό διάστηµα για τους λόγους που

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί ενδίκων µέσων, ευθύνης και

κυρώσεων, ισχύουν όσον αφορά τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας

οδηγίας και όσον αφορά τα ατοµικά δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
2 ΕΕ L 36 της 7.2.1987, σ. 31. Απόφαση που τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη

προσχώρησης του 1994.
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3. Η οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εκτελεί επίσης τα

καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 30 της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά θέµατα που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, δηλαδή την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και

ελευθεριών και των εννόµων συµφερόντων στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 16

Μεταβατικές ρυθµίσεις

1. Το άρθρο 12 δεν εφαρµόζεται σε εκδόσεις καταλόγων που έχουν ήδη παραχθεί ή διατεθεί

στην αγορά σε έντυπη ή off-line ηλεκτρονική µορφή πριν τεθούν σε ισχύ οι εθνικές διατάξεις που

θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

2. Όταν τα προσωπικά δεδοµένα συνδροµητών σε υπηρεσίες σταθερής δηµόσιας τηλεφωνίας

έχουν περιληφθεί σε δηµόσιο κατάλογο συνδροµητών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της

οδηγίας 97/66/EΚ πριν τεθούν σε ισχύ οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας, τα προσωπικά δεδοµένα των συνδροµητών αυτών µπορούν να εξακολουθούν να

περιλαµβάνονται στην έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή του εν λόγω δηµόσιου καταλόγου, εκτός εάν

οι συνδροµητές δηλώσουν άλλως, αφού ενηµερωθούν πλήρως για τους σκοπούς και τις επιλογές

σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 17

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συµµορφωθούν µε

την παρούσα οδηγία, πριν από                          ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως σχετικά την Επιτροπή.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από                       .

                                                
∗∗∗∗ [               ] µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και τις τυχόν

µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω διατάξεων.

Άρθρο 18

Κατάργηση

Η οδηγία 97/66/ΕΚ καταργείται από την ηµεροµηνία εφαρµογής που αναφέρεται στο άρθρο 17,

παράγραφος 1.

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Θέση σε ισχύ

Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 20

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________
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Ι. Εισαγωγή

1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο, στις 28 Αυγούστου 2000, την ως άνω πρόταση

οδηγίας1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφερε γνώµη στις 13 Νοεµβρίου 2001.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφερε γνώµη στις 24 Ιανουαρίου 20012.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι δεν προτίθεται να

γνωµοδοτήσει επί της προτάσεως.

II. Στόχοι

Η πρόταση οδηγίας αποτελεί µέρος ενός συνόλου προτάσεων για ένα κανονιστικό πλαίσιο

των υποδοµών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών υπηρεσιών, τις οποίες

αποφάσισε η Επιτροπή στα µέσα του 2000 µε σκοπό την προσαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας στις ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, των

µέσων ενηµέρωσης και των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Η πρόταση, η οποία αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την προστασία

της ιδιωτικής ζωής, δεν αποσκοπεί στη ριζική τροποποίηση του περιεχοµένου της ισχύουσας

οδηγίας (97/66/ΕΚ), αλλά µόνο στην αναπροσαρµογή και ενηµέρωση των διατάξεών της,

ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι πρόσφατες, αλλά και οι δυνάµενες να προβλεφθούν

εξελίξεις. Πράγµατι, το ζητούµενο είναι να καθορισθούν κανόνες τεχνολογικώς ουδέτεροι, µε

παράλληλη διατήρηση του υψηλού βαθµού προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της

ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σελ. 223.
2 ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σελ. 53.
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ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο δέχτηκε ευνοϊκά την πρόταση, της οποίας ασπάζεται τους στόχους και εγκρίνει

τις περισσότερες διατάξεις.

Οι τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στο κείµενο της πρότασης της Επιτροπής έγιναν

κυρίως µε σκοπό:

- να ενισχυθεί ο βαθµός προστασίας των συνδροµητών και χρηστών,

- να ληφθούν υπόψη οι επιταγές της τεχνολογίας που συνδέονται µε την παροχή νέων

υπηρεσιών επικοινωνίας,

- να διατυπωθεί έτσι η οδηγία ώστε να εκφράζει καλύτερα την ισορροπία µεταξύ των

απαιτήσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των αναγκών των αρχών των κρατών

µελών που είναι επιφορτισµένες µε την ασφάλεια στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής

κοινωνίας,

- να καταστεί σαφής η εµβέλεια των διατάξεων της οδηγίας σύµφωνα µε τις

κατευθυντήριες γραµµές περί συντακτικής ποιότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιες ή παρόµοιες τροποποιήσεις υπάρχουν στις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλέπε κατωτέρω, τµήµα ΙV, σηµεία 1 και 2).

Σε δύο σηµαντικά θέµατα, τους καταλόγους δηλαδή συνδροµητών (άρθρο 12) και τις µη

ζητηθείσες κλήσεις (άρθρο 13), το Συµβούλιο ακολούθησε µεν την προσέγγιση της

Επιτροπής η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση των συνδροµητών (opt-in), επέφερε όµως

στην πρότασή της ορισµένες αλλαγές τεχνικής φύσεως ή επί το ελαστικότερο. Το Συµβούλιο

εποµένως δεν µπόρεσε να συµφωνήσει µε ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου που αποκλίνουν από την πρόταση της Επιτροπής, όπως εξηγείται κατωτέρω

στο σηµείο 3 του τµήµατος IV.

- Το Συµβούλιο συγκεκριµένα αποφάσισε, προκειµένου για τους υπάρχοντες καταλόγους
συνδροµητών της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, να προβλέπεται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 η δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση να ζητηθεί η
συγκατάθεση των ενδιαφεροµένων προκειµένου να διατηρηθούν τα αναγραφόµενα
στους εν λόγω καταλόγους στοιχεία.
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Το Συµβούλιο έκρινε επίσης χρήσιµο να επιφέρει ορισµένες διευκρινίσεις στο κείµενο της

πρότασης της Επιτροπής υπό το φως των σοβαρών απειλών την ύπαρξη των οποίων

απεκάλυψαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001. Το άρθρο 15 παράγραφος 1

συµπληρώθηκε για να υπενθυµίζει ότι µεταξύ των περιοριστικών νοµοθετικών µέτρων που

µπορούν να λάβουν τα κράτη µέλη για την προάσπιση ορισµένων σηµαντικών δηµοσίων

συµφερόντων που άπτονται της ασφαλείας, είναι και η διατήρηση των δεδοµένων επί

περιορισµένο χρονικό διάστηµα και τηρουµένων των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.

Η αιτιολογική παράγραφος 11 προσαρµόσθηκε αναλόγως και κατά τρόπο ισόρροπο. Στην

παράγραφο 1 του άρθρου 6, τέλος, προστέθηκε παραποµπή στο άρθρο 15 παράγραφος 1 για

να υποµνησθεί ότι τυχόν περιορισµοί στην αρχή της απαλοιφής των σχετικών µε την

κυκλοφορία δεδοµένων είναι δυνατοί όχι µόνο για τους παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών, αλλά

και για τις αρχές των κρατών µελών τις επιφορτισµένες µε την προάσπιση των

προαναφερθέντων δηµοσίων συµφερόντων. Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε

να δεχθεί ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (πρβ. σηµείο 3 του

τµήµατος ΙV).

IV Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές από το Συµβούλιο

Τροπολογία αριθ. 2, αντιστοιχούσα στη νέα αιτιολογική σκέψη 16.

Τροπολογία αριθ. 7, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 26.

Τροπολογία αριθ. 8, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 17.

Τροπολογία αριθ. 9, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 22.

Τροπολογία αριθ. 10, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 23.

Τροπολογία αριθ. 12, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 31.

Τροπολογίες αριθ. 14 και 15, αντιστοιχούσες στην αιτιολογική σκέψη 32.

Τροπολογία αριθ. 17, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 39.

Τροπολογία αριθ. 21, αντιστοιχούσα, µε την επιφύλαξη ορισµένων ήσσονος σηµασίας

συντακτικών τροποποιήσεων, στο άρθρο 2 σηµείο δ).

Τροπολογία αριθ. 22, αντιστοιχούσα στο άρθρο 2 σηµεία ζ) και η).

Τροπολογία αριθ. 23, αντιστοιχούσα στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία αριθ. 24, αντιστοιχούσα στο άρθρο 5 παράγραφος 1.
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Τροπολογία αριθ. 28, αντιστοιχούσα στο άρθρο 6 παράγραφος 3.
Τροπολογία αριθ. 29, αντιστοιχούσα στο άρθρο 6 παράγραφος 4.
Τροπολογία αριθ. 30, αντιστοιχούσα στο άρθρο 6 παράγραφος 5.
Τροπολογία αριθ. 31, αντιστοιχούσα στο άρθρο 6 παράγραφος 6.
Τροπολογία αριθ. 32, αντιστοιχούσα στο άρθρο 9, τίτλος και παράγραφος 1, µε την
επιφύλαξη ορισµένων συντακτικών διαφορών στο τελευταίο µέρος.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεκτές εν µέρει ή κατά την ουσία από το
Συµβούλιο

Τροπολογία αριθ. 1, αντιστοιχούσα, µε διαφορετική διατύπωση, στην αιτιολογική σκέψη 2.
Τροπολογία αριθ. 3, αντιστοιχούσα, µε διαφορετική διατύπωση, στην αιτιολογική σκέψη 9.
Τροπολογία αριθ. 5, αντιστοιχούσα εν µέρει στην αιτιολογική σκέψη 20.
Τροπολογία αριθ. 11, αντιστοιχούσα στην αιτιολογική σκέψη 33 µε πλέον ελαστική
διατύπωση.
Τροπολογία αριθ. 19, αντιστοιχούσα κατά µεγάλο µέρος (πλην της διευκρίνισης «δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα») στο άρθρο 2 σηµείο β).
Τροπολογία αριθ. 26, η οποία γίνεται δεκτή επί της αρχής, αλλά µε διαφορετική προσέγγιση.
Το Συµβούλιο θέλησε αφενός να υπογραµµίσει, µε τις αιτιολογικές σκέψεις 24 και 25, τη
διαφορετική φύση των «cookies» και των κατασκοπευτικών λογισµικών, και αφετέρου να
µεριµνήσει, µε το άρθρο 5 παράγραφος 3, για τον σεβασµό των δικαιωµάτων των χρηστών,
όπως αυτά διασφαλίζονται µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο όρισε ότι η
χρησιµοποίηση των συστηµάτων αυτών φέρεται υποχρεωτικά και εκ των προτέρων εις γνώση
των συνδροµητών ή χρηστών, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να τα αρνηθούν, χωρίς όµως και να
επιβάλλεται η συγκατάθεσή τους όπως προβλέπεται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο συγκεκριµένα έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι σε πολλές
περιπτώσεις τα συστήµατα αυτά σκοπό έχουν να διευκολύνουν την παροχή της σχετικής
υπηρεσίας.
Τροπολογία αριθ. 36, το β΄ µέρος της οποίας αντιστοιχεί στο άρθρο 14 παράγραφος 3.
Τροπολογίες αριθ. 39 και 40, τις οποίες επανευρίσκουµε, πλην της λέξης «εκδόσεις» η οποία
και απαλείφεται, στο άρθρο 16 παράγραφος 1.
Τροπολογία αριθ. 41 αντιστοιχούσα, ως προς την αρχή, στο άρθρο 17 παράγραφος 1,
εξυπακουοµένου ότι σκόπιµο είναι να επιδιωχθεί ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των διαφόρων
οδηγιών της «δέσµης Τηλεπικοινωνίες».
Τροπολογία αριθ. 42, η οποία γίνεται δεκτή επί της αρχής όσον αφορά την επανεξέταση των
διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 6 περί µη ζητηθεισών κλήσεων.
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3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µη αποδεκτές από το Συµβούλιο

Τροπολογία αριθ. 4 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη 11
- Το Συµβούλιο κρίνει ότι το κείµενο που εκείνο επέλεξε για την αιτιολογική σκέψη 11

εξασφαλίζει αποτελεσµατικότερα από την εν λόγω τροπολογία την απαιτούµενη
ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των αναγκών
των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την ασφάλεια. Πράγµατι, το
Συµβούλιο εµµένει επί της ανάγκης να γίνεται µνεία αφενός των περιοριστικών µέτρων
που δύνανται να λαµβάνουν τα κράτη µέλη και αφετέρου των προϋποθέσεων που
πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου.

Τροπολογία αριθ. 6 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη 21
- Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει την πρόταση της Επιτροπής, θεωρώντας ότι η

µνεία των εργαλείων κρυπτογράφησης διευρύνει, ως µη ώφειλε προκειµένου για
αιτιολογική σκέψη, το πεδίο εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1.

Τροπολογία αριθ. 13 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη 34
- Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει την πρόταση της Επιτροπής, διότι ένα από τα

στοιχεία της τροπολογίας δεν του φαίνεται τελείως συµβατό µε το άρθρο 8, ενώ για ένα
άλλο στοιχείο φοβάται ότι µπορεί να εισαγάγει µια ακαµψία που δεν χρειάζεται.

Τροπολογία αριθ. 18 σχετικά µε το άρθρο 1 παράγραφος 3
- Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το κείµενο της ισχύουσας οδηγίας, θεωρώντας

ότι από άποψη διαφάνειας και νοµοθετικής σαφήνειας είναι προτιµότερο να διατηρηθεί
η απαρίθµηση των δραστηριοτήτων που δεν καλύπτονται από την οδηγία.

Τροπολογία αριθ. 20
- Η τροπολογία αυτή δεν φαίνεται στο Συµβούλιο συµβατή µε την τροπολογία 19 την

οποία υιοθέτησε σχεδόν ολόκληρη.

Τροπολογία αριθ. 25
- Όπως και η Επιτροπή, το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν ενδείκνυται µια τέτοια προσθήκη

στην οδηγία η οποία αφορά τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που είναι προσιτές στο
κοινό µέσω των δηµοσίων δικτύων· εξυπακούεται ότι η οδηγία 95/46/ΕΚ θα
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται στις εργασιακές σχέσεις περί των οποίων η τροπολογία.
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Τροπολογία αριθ. 27

- Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η τροπολογία αυτή δεν προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη

αξία σε σχέση µε το κείµενο της ισχύουσας οδηγίας και της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογίες αριθ. 16, 33 και 34

- Στο θέµα των καταλόγων συνδροµητών, το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει τη

νέα προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή, έτσι ώστε η δυνατότητα που δίνεται στους

προµηθευτές να αναπτύξουν υπηρεσίες καταλόγων να συνδυασθεί µε έναν υψηλότερο

βαθµό προστασίας των συνδροµητών, των οποίων απαιτείται η συγκατάθεση (opt-in),

και µε µιαν απλούστερη διατύπωση του άρθρου 12. Το Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη

του την κατάσταση στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας. Για τους λόγους αυτούς δεν

δέχθηκε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες αποσκοπούν βασικά

στην επαναφορά του κειµένου της ισχύουσας οδηγίας.

Τροπολογίες αριθ. 35 και 44 σχετικά µε τις µη ζητηθείσες κλήσεις

- Οι τροπολογίες αυτές, οι οποίες αφορούν τις µη ζητηθείσες κλήσεις, δεν

ενσωµατώνονται στο κείµενο της κοινής θέσης διότι τροποποιούν την πρόταση της

Επιτροπής, την οποία το Συµβούλιο στηρίζει κατ�αρχήν. Πράγµατι το Συµβούλιο, το

οποίο ενδιαφέρεται για την προστασία του συνδροµητή και την τεχνολογική

ουδετερότητα, έκρινε ότι η συγκατάθεση του συνδροµητή πρέπει να είναι απαραίτητη

κατά την όλη χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας

εµπορικής προώθησης, και όχι µόνο προκειµένου για σύντοµα µηνύµατα σε κινητά

τηλέφωνα (SMS), όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεώρησε πάντως

χρήσιµο να υιοθετήσει δύο στοιχεία ευελιξίας που περιέχονται στις εν λόγω

τροπολογίες και στην τροπολογία αριθ. 42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι,

αντιστοίχως, τη δυνατότητα παρέκκλισης για ορισµένες προηγούµενες εµπορικές

σχέσεις (άρθρο 13 παράγραφος 2) και τη ρήτρα επανεξέτασης (άρθρο 13 παράγραφος

6). Υιοθέτησε επίσης, στην παράγραφο 4 του άρθρου 13, την βελτίωση του κειµένου

που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε να µη παραπλανάται ο

παραλήπτης των µηνυµάτων.
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Τροπολογία αριθ. 37

- Το Συµβούλιο εκτιµά ότι δεν ενδείκνυται να µνηµονεύονται σε άρθρο κοινοτικής

οδηγίας, και µάλιστα λεπτοµερώς, τα στοιχεία της σχετικής νοµολογίας του

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ΄Οπως ελέχθη

προηγουµένως, προτίµησε να γίνεται η µνεία αυτή µε πιο συνθετικό τρόπο στην

αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία αριθ. 38

- Το Συµβούλιο θεωρεί άστοχη την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι η

οµάδα του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ είναι όργανο αποτελούµενο από

εκπροσώπους των εθνικών αρχών ελέγχου των κρατών µελών, επιφορτισµένο µε την

παροχή συµβουλών και υψηλής τεχνογνωσίας στην Επιτροπή. Το Συµβούλιο είχε

επίσης κατά νου το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις περί των οποίων η τροπολογία έχουν

ήδη γίνει σε εθνικό επίπεδο ή µπορούν ανά πάσα στιγµή να γίνουν µε πρωτοβουλία της

εν λόγω οµάδας ή της Επιτροπής.

________________



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 28/1/2002 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών [2000/0189(COD)]

∆ήλωση της Επιτροπής (άρθρο 15, παράγραφος 1)

«Η Επιτροπή ερµηνεύει τη δεύτερη φράση του άρθρου 15, παράγραφος 1, («Για το σκοπό αυτόν,
τα κράτη µέλη δύνανται, συν τοις άλλοις, να προβλέπουν τη φύλαξη δεδοµένων για ορισµένο
χρονικό διάστηµα για λόγους αναφερόµενους στην παρούσα παράγραφο, σύµφωνα µε τις γενικές
αρχές του κοινοτικού δικαίου.») ως µια απλή προσθήκη δέσµης πιθανών µέτρων που µπορεί να
λάβουν τα κράτη µέλη υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 15,
παράγραφος 1. Η φράση αυτή δεν αλλοιώνει νοµικά την ουσία, ούτε προσθέτει νέα στοιχεία, στην
πρώτη πρόταση του άρθρου 15. Ούτε εξαιρεί πιθανά µέτρα που ενδέχεται να λάβουν τα κράτη µέλη
κατόπιν ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεών τους δυνάµει της οδηγίας και της κοινοτικής
νοµοθεσίας, που περιλαµβάνουν εν γένει την υποχρέωση σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων
και γενικών αρχών της κοινοτικής νοµοθεσίας όπως εκείνα που βασίζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου.»

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.01.2002
SEC(2002) 124 τελικό
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σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την επεξεργασία δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 12 Ιουλίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών COM(2000)385 –
C5-0439/2000 – 2000/0189(COD) προς έγκριση µε τη διαδικασία συναπόφασης που
προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε γνώµη στις 24 Ιανουαρίου 20012.

Στις 13 Νοεµβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε νοµοθετικό ψήφισµα που
περιλαµβάνει σειρά τροποποιήσεων στην πρώτη ανάγνωσή του (A5-0374/2001).

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για κοινή θέση κατά τη συνεδρίαση του
Συµβουλίου Τηλεπικοινωνιών της 6ης ∆εκεµβρίου 2001. Το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 251 από τη Συνθήκη ΕΚ, ενέκρινε την κοινή θέση του σχετικά µε την πρόταση
οδηγίας στις 28 Ιανουαρίου 20023.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 251 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η προτεινόµενη οδηγία αποτελεί τµήµα µιας δέσµης πέντε οδηγιών και µιας απόφασης που
αποσκοπούν στη µεταρρύθµιση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες και
τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα. Ένας από τους στόχους αυτής της
γενικής µεταρρύθµισης είναι να προβλεφθούν κανόνες ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία. Το
νοµικό πλαίσιο πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες υποβάλλονται σε
κανονιστικές ρυθµίσεις κατά τρόπο ισοδύναµο, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών µέσων µε τα
οποία παρέχονται.

                                                
1 ΕΕ C 365 E, 19.12.2000, σ. 223.
2 ΕΕ C 123, 25.4.2001, σ. 53.
3 ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.
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Αυτό το στοιχείο συνεπάγεται επίσης ότι οι καταναλωτές και οι χρήστες πρέπει να
λαµβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για
µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων και
της ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες είναι ένας από τους δεδηλωµένους στόχους της παρούσας
αναθεώρησης.

Η προτεινόµενη οδηγία προορίζεται να αντικαταστήσει την οδηγία 97/66/ΕΚ σχετικά µε την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία είχε εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο στις 15 ∆εκεµβρίου 1997. Θα προσαρµόσει και θα εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες
διατάξεις στις νέες και στις προβλεπόµενες εξελίξεις στις υπηρεσίες και τεχνολογίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Περίληψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συµβούλιο στην κοινή θέση του αποδέχθηκε την
πλειονότητα των τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό τους ή µε
τροποποιηµένη µορφή. Το κείµενο που προέκυψε είναι ισορροπηµένο και µε στέρεες βάσεις,
λαµβάνει πλήρως υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µπορεί να
υποστηριχθεί πλήρως από την Επιτροπή.

3.2. Τροποποιήσεις που εισάγει η κοινή θέση του Συµβουλίου σε σχέση µε τη γνώµη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

3.2.1 Αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 11 [ πρώην - αιτιολογική σκέψη 10] - (εθνικά µέτρα που περιορίζουν
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις)

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσθήκη µιας αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου όπως προτείνεται στην τροποποίηση αριθ.4 του Κοινοβουλίου
και συµπεριλαµβάνεται στην κοινή θέση. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι οποιαδήποτε εθνικά µέτρα
που περιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στην οδηγία, πρέπει
να είναι αναγκαία σε µια δηµοκρατική κοινωνία και ανάλογα προς τον σκοπό για τον οποίο
προορίζονται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επίσης προτείνει µια δήλωση ότι βάσει της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, οποιασδήποτε µορφής διερευνητική ή γενική ηλεκτρονική
επιτήρηση σε ευρεία κλίµακα απαγορεύεται. Το Συµβούλιο δεν την έκανε δεκτή. Είναι
ασφαλώς βάσιµο το επιχείρηµα ότι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν έχει θέση η
ερµηνεία της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ότι η προτεινόµενη
διατύπωση αδικεί την πλήρη σειρά κριτηρίων που έθεσε το ∆ικαστήριο και εφάρµοσε µε
συνέπεια. Η Επιτροπή µπορεί εποµένως να δεχτεί τη διατύπωση όπως προτείνεται στην κοινή
θέση.
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Νέες αιτιολογικές σκέψεις 2, 13-18, 22, 23, 26-28, 31, 32 και 39, προσθήκες στις
αιτιολογικές σκέψεις 20 και 33

Έχουν προστεθεί πολυάριθµες νέες αιτιολογικές σκέψεις, οι περισσότερες κατόπιν
τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειµένου να διευκρινιστεί η σηµασία και το
πεδίο των διάφορων ορισµών και όρων που χρησιµοποιούνται στην οδηγία, να δοθούν
παραδείγµατα για να διευκολυνθεί η εφαρµογή τους και να εξηγηθεί το υπόβαθρο των
νοµικών διατάξεων. Η Επιτροπή θεωρεί αυτές τις αιτιολογικές σκέψεις ως σηµαντική
βελτίωση της αρχικής της πρότασης:

� Με την τροπολογία αριθ.1 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε µια νέα αιτιολογική
σκέψη, η οποία περιλαµβάνει αναφορά στον Χάρτη της Νίκαιας για τα θεµελιώδη
δικαιώµατα. Το Συµβούλιο περιέλαβε αυτή τη χρήσιµη διευκρίνιση του πλαισίου της
οδηγίας στην αιτιολογική σκέψη αριθ.2 µε ορισµένες δευτερεύουσες αλλαγές διατύπωσης.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.13 διευκρινίζεται ότι οι προπληρωµένες κάρτες πρέπει
επίσης να θεωρούνται ως σύµβαση βάσει της οδηγίας.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.14 αναφέρονται µερικά παραδείγµατα τύπων δεδοµένων που
καλύπτει ο ορισµός των δεδοµένων θέσης, για λόγους διευκρίνισης.

� Με την αιτιολογική σκέψη αριθ.15 εξηγείται ότι στα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνιών
σήµερα, η διάκριση µεταξύ του περιεχοµένου µιας επικοινωνίας και των δεδοµένων
κίνησης που αφορούν την εν λόγω επικοινωνία δεν είναι πλέον τόσο σαφής όσο ήταν για
τα παραδοσιακά δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας. Αυτό το στοιχείο είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ενόψει της εφαρµογής της οδηγίας.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.16, όπως προτείνεται στην τροπολογία αριθ.2 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευκρινίζεται ότι οι ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις δεν
καλύπτονται από τον ορισµό της επικοινωνίας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας,
επειδή από τη φύση τους απευθύνονται σε απεριόριστο ακροατήριο. Εντούτοις, στις
περιπτώσεις που είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόµενο
λαµβάνει ένας µεµονωµένος παραλήπτης, η παρούσα οδηγία εγγυάται την προστασία της
ιδιωτικής ζωής του εν λόγω παραλήπτη.

� Με την αιτιολογική σκέψη αριθ.17 εισάγεται η τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αριθ. 18, διευκρινίζοντας ότι και στην περίπτωση που ο χρήστης ή ο
συνδροµητής είναι νοµικά πρόσωπα, ισχύει ο ορισµός της συγκατάθεσης όπως
καθορίζεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. Εξηγείται επίσης ότι στο ∆ιαδίκτυο η συγκατάθεση
επιτυγχάνεται σηµειώνοντας ένα τετραγωνίδιο.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.18, σύµφωνα µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αριθ. 7, αναφέρονται ορισµένα παραδείγµατα υπηρεσιών προστιθέµενης
αξίας για λόγους διευκρίνισης.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 20 (πρώην αιτιολογική σκέψη αριθ.13) περιλήφθηκε η
τροπολογία αριθ. 5. Προστέθηκε το παράδειγµα της αναλογικής κινητής τηλεφωνίας και η
διευκρίνιση ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών είναι πάντα αναγκασµένοι να εγγυώνται ένα
κανονικό επίπεδο ασφάλειας για τις υπηρεσίες τους µε δική τους δαπάνη και ότι δεν
µπορούν να απαλλάσσονται αυτής της υποχρέωσης ενηµερώνοντας τους χρήστες και τους
συνδροµητές για συγκεκριµένους κινδύνους.
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� Η αιτιολογική σκέψη αριθ.22 αντιγράφει την τροπολογία αριθ.9 και εξηγεί ότι η µετάδοση
των επικοινωνιών µπορεί να περιλαµβάνει την προσωρινή τεχνική αποθήκευση και ότι
αυτό δεν αντιβαίνει προς το άρθρο 5 της οδηγίας υπό τον όρο ότι διατηρείται η ασφάλεια
της επικοινωνίας. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι επιτρέπεται η περαιτέρω αποθήκευση υπό τον
όρο ότι δεν είναι εφικτή η σύνδεση των αποθηκευόµενων πληροφοριών µε µεµονωµένους
προηγούµενους χρήστες.

� Η αιτιολογική σκέψη αριθ.23 ακολουθεί την τροπολογία 10 διευκρινίζοντας ότι όπου οι
επικοινωνίες καταγράφονται για θεµιτούς επιχειρηµατικούς λόγους σύµφωνα µε το άρθρο
5 της οδηγίας, ο χρήστης πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά. Επίσης το αρχείο δεν πρέπει να
διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το απαιτούµενο για τον αρχικό σκοπό.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.26 το πεδίο της επεξεργασίας δεδοµένων κίνησης µε τη
συγκατάθεση του χρήστη ή του συνδροµητή για την εµπορική εκµετάλλευση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας του ίδιου του προµηθευτή έχει επεκταθεί για να
καλύψει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνιών, και αυτές άλλων, προς αποφυγή
διακρίσεων. Αυτή η αλλαγή ακολουθεί την τροπολογία αριθ.7 του Κοινοβουλίου.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.27 διευκρινίζεται ότι η χρονική στιγµή ολοκλήρωσης της
µετάδοσης µιας επικοινωνίας έως την οποία πρέπει να απαλειφθούν τα δεδοµένα κίνησης
µπορεί να ποικίλει για διαφορετικές υπηρεσίες.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.28 διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ορισµένες µορφές
αποθήκευσης των δεδοµένων κίνησης που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών
στο ∆ιαδίκτυο δεν υπόκεινται στην υποχρέωση απάλειψης των δεδοµένων κίνησης.

� Οµοίως, η αιτιολογική σκέψη αριθ.29 υπογραµµίζει ότι, σε µεµονωµένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων κίνησης προκειµένου
να ανιχνευθούν τεχνικού χαρακτήρα αστοχίες. Επιπλέον, για να ανιχνευθούν απάτες που
συνίστανται στην παράνοµη χρήση µιας υπηρεσίας χωρίς καταβολή του αντιτίµου της,
ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των δεδοµένων τιµολόγησης.

� Στην αιτιολογική σκέψη αριθ.30 υπογραµµίζεται ότι τα συστήµατα πρέπει να βασίζονται
στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων και ότι οι δραστηριότητες που έχουν
σχέση µε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας, εκτός από τις απολύτως
απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών, πρέπει είτε να βασίζονται σε συγκεντρωτικά
στοιχεία είτε να απαιτούν τη συγκατάθεση του ατόµου το οποίο αφορούν τα στοιχεία.

� Η αιτιολογική σκέψη αριθ.31 ακολουθεί την τροπολογία αριθ.12 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πραγµατεύεται το ζήτηµα εάν η συγκατάθεση που αναφέρεται στην
οδηγία πρέπει να είναι αυτή του συνδροµητή ή του χρήστη. Η αιτιολογική σκέψη εξηγεί
ότι αυτό θα εξαρτάται από τον τύπο υπηρεσίας και από τις δυνατότητες διάκρισης µεταξύ
συνδροµητών και χρηστών.

� Οι αιτιολογικές σκέψεις αριθ.14 και αριθ.15 έχουν συνδυαστεί στην αιτιολογική σκέψη
αριθ.32, διευκρινίζοντας ορισµένες πτυχές της διαβίβασης δεδοµένων κίνησης ή θέσης σε
τρίτους όπου αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή µιας υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας.
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� Στο τέλος της υφιστάµενης αιτιολογικής σκέψης αριθ.33 (πρώην αιτιολογικής σκέψης
αριθ.16) έχει περιληφθεί η τροπολογία αριθ.11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε
τροποποιηµένη µορφή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει να επιτραπεί στα κράτη
µέλη να απαιτούν τη διαγραφή ψηφίων από τους αναλυτικούς λογαριασµούς προκειµένου
να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των καλούντων και των καλούµενων ατόµων ως προς το
συνδροµητή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας επικοινωνιών. Το Συµβούλιο επέλεξε να
διευκρινίσει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από τους φορείς εκµετάλλευσης να
προσφέρουν αυτού του είδους τη διαγραφή ψηφίων στους πελάτες τους αντί να τους την
επιβάλλουν. Η Επιτροπή προτιµά την προσέγγιση του Συµβουλίου.

� Η αιτιολογική σκέψη αριθ.36 είναι µια αναδιατυπωµένη έκδοση της πρώην αιτιολογικής
σκέψης αριθ.23 που προέβλεπε να παραµερίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής όταν
πρόκειται για περιπτώσεις κλήσεων παρενόχλησης ή προς όφελος των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν περιέχει καµία αλλαγή ουσίας.

� Με την αιτιολογική σκέψη αριθ.39 εισάγεται η τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αριθ. 17 και εξηγείται η φύση της υποχρέωσης που επιβάλλεται στους
φορείς που συλλέγουν προσωπικά δεδοµένα για συµπερίληψη σε δηµόσιο κατάλογο.

Αιτιολογικές σκέψεις αριθ24 και αριθ.25 (cookies και άλλα αθέατα συστήµατα
εντοπισµού)

Η κοινή θέση περιλαµβάνει δύο νέες αιτιολογικές σκέψεις που εξηγούν λεπτοµερώς πώς η
νέα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 που αφορά τη χρήση αθέατων συστηµάτων
εντοπισµού (βλ. κατωτέρω) πρέπει να εφαρµοστεί στην πράξη. Οι αιτιολογικές σκέψεις
ορθώς εισάγουν τη διάκριση µεταξύ νόµιµης και µη νόµιµης χρήσης. Η Επιτροπή µπορεί να
υποστηρίξει την προσέγγιση που ενέκρινε το Συµβούλιο.

Αιτιολογικές σκέψεις αριθ.40 έως 45 (µη ζητηθέντα ηλεκτρονικά µηνύµατα)

Σύµφωνα µε την προσέγγιση που επέλεξε το Συµβούλιο όσον αφορά τα µη ζητηθέντα
ηλεκτρονικά µηνύµατα για λόγους άµεσης εµπορικής προώθησης (βλ. κατωτέρω), έξι νέες
αιτιολογικές σκέψεις αιτιολογούν τις νοµοθετικές διατάξεις. Η Επιτροπή είναι ικανοποιηµένη
µε αυτές τις διευκρινίσεις δεδοµένου ότι θα βοηθήσουν στην κατανόηση και την εφαρµογή
της οδηγίας.

3.2.2 Άρθρα

Άρθρο 2 - Ορισµοί

Η επαναδιατύπωση των παραγράφων β) και δ) του άρθρου 2 στην κοινή θέση ακολουθεί τις
τροπολογίες του Κοινοβουλίου αριθ.19 και αριθ.21 µε ορισµένες δευτερεύουσες αλλαγές
διατύπωσης και οι νέες παράγραφοι ζ), η) και θ) περιλαµβάνουν την τροπολογία αριθ.22. Η
Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις χρήσιµες αλλαγές διατύπωσης.

Άρθρο 4 - Ασφάλεια

Η διατύπωση της παραγράφου 2) έχει τροποποιηθεί ελαφρώς για να ανταποκριθεί στην
τροπολογία του Κοινοβουλίου αριθ.23.
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Άρθρο 5 - Εµπιστευτικότητα των επικοινωνιών

Στην παράγραφο 1), συµπεριλήφθηκε η τροπολογία του Κοινοβουλίου αριθ.24 για να
διευκρινιστεί ότι η απαίτηση να απαγορεύεται η αποθήκευση επικοινωνιών δεν αναφέρεται
στην αποθήκευση για τεχνικούς λόγους που είναι απαραίτητη για τη διαβίβαση αυτών των
επικοινωνιών, παραδείγµατος χάριν για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον εξασφαλίζεται
η εµπιστευτικότητα.

Προστέθηκε νέα παράγραφος 3) η οποία ανταποκρίνεται στην τροπολογία του Κοινοβουλίου
αριθ. 26. Η εν λόγω τροπολογία πρότεινε να απαιτείται εκ των προτέρων συγκατάθεση για τη
χρήση αθέατων συστηµάτων εντοπισµού όπως τα επονοµαζόµενα «cookies». Το Συµβούλιο
συµφώνησε να περιλάβει µια νέα διάταξη που να καλύπτει αυτό το πρόβληµα αλλά µετέβαλε
την απαίτηση για συγκατάθεση σε υποχρέωση για πληροφόρηση και σε δικαίωµα των
χρηστών να αρνηθούν αυτά τα συστήµατα. Το Συµβούλιο είχε την άποψη ότι αφού η χρήση
συστηµάτων εντοπισµού προορίζεται σε πολλές περιπτώσεις να διευκολύνει την παροχή
υπηρεσιών µέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εκ των προτέρων συγκατάθεση
µπορεί να θέσει αδικαιολόγητα εµπόδια σ'αυτόν τον τύπο χρήσης. Εάν οι χρήστες είναι
πλήρως ενηµερωµένοι για τους σκοπούς των συστηµάτων εντοπισµού και τους δίνεται το
δικαίωµα να αρνηθούν αυτά τα συστήµατα στον τερµατικό εξοπλισµό τους, ο στόχος της
διαφύλαξης του δικαιώµατος των χρηστών για προστασία της ιδιωτικής ζωής τους θα
επιτυγχανόταν επίσης. Προστέθηκαν δύο νέες αιτιολογικές σκέψεις αριθ. 24 και αριθ.25 για
να εξηγηθεί λεπτοµερέστερα πώς η νέα διάταξη πρέπει να εφαρµοστεί στα διάφορα
συστήµατα εντοπισµού, κάνοντας επίσης διάκριση µεταξύ των συστηµάτων για νόµιµους
σκοπούς και των συστηµάτων όπως τα spyware και τα web bugs τα οποία σαφώς δεν
εξυπηρετούν κανέναν νόµιµο σκοπό. Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί την προσέγγιση που
υιοθετείται στην κοινή θέση και θεωρεί ότι µε αυτή επιτυγχάνεται ισορροπία µεταξύ της
τροπολογίας του ΕΚ και των ανησυχιών που διατύπωσαν οι οικονοµικοί φορείς σχετικά µε
την εν λόγω τροπολογία.

Άρθρο 6 - ∆εδοµένα κίνησης

Στην παράγραφο 1), έχει προστεθεί παραποµπή στην παράγραφο 1) του άρθρου 15 για να
διευκρινιστεί ότι είναι δυνατές παρεκκλίσεις από την αρχή της απάλειψης των δεδοµένων
κίνησης υπό τους όρους του εν λόγω άρθρου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η παραποµπή είναι
περιττή αφού η παράγραφος 1) του άρθρου 15 περιλαµβάνει ήδη αναφορά στο άρθρο 6 και
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση καθώς δεν υπάρχουν παρόµοιες παραποµπές σε άλλα
άρθρα από τα οποία είναι δυνατές οι παρεκκλίσεις. Εντούτοις, στο πνεύµα του συµβιβασµού,
η Επιτροπή είναι πρόθυµη να δεχτεί την παραποµπή.

Στις παραγράφους 3), 4), 5) και 6) του άρθρου 6 έγιναν διάφορες αλλαγές διατύπωσης
σύµφωνα µε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου αριθ. 28, αριθ.29 και αριθ.30. Στην
παράγραφο 3) διευκρινίστηκε ότι οι χρήστες και οι συνδροµητές πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να αίρουν την εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία
δεδοµένων κίνησης για σκοπούς παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας ή εµπορικής
προώθησης οποιαδήποτε στιγµή.
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Άρθρο 8 - Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµός της αναγνώρισης καλούσας και
συνδεδεµένης γραµµής

Η κοινή θέση προβλέπει µικρή αλλαγή διατύπωσης στις παραγράφους 1 έως 4, στο σηµείο
που αφορά την υποχρέωση να προσφέρονται επιλογές µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικής
ζωής, όπου η παθητική φωνή επαναδιατυπώθηκε σε ενεργητική φωνή ώστε να είναι σαφές
ότι υπεύθυνοι για την προσφορά αυτών των επιλογών είναι οι οικονοµικοί φορείς. ∆εν
πρόκειται για αλλαγή επί της ουσίας, απλώς διευκολύνεται η κατανόηση του κειµένου. Η
Επιτροπή συµφωνεί µε την βελτίωση αυτή.

Άρθρο 9- ∆εδοµένα θέσης άλλα πλην των δεδοµένων κίνησης

Σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ.32 του Κοινοβουλίου, η κοινή θέση προβλέπει µερικές
αλλαγές διατύπωσης στην παράγραφο 1) καθώς και την διευκρίνιση ότι οι χρήστες και οι
συνδροµητές πρέπει να είναι σε θέση να αίρουν ανά πάσα στιγµή τη συγκατάθεσή τους όσον
αφορά τα δεδοµένα κίνησης.

Άρθρο 12 και άρθρο 16 παράγραφος 2) - κατάλογοι συνδροµητών και µεταβατικές
διατάξεις

Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε την τροπολογία αριθ.34 σχετικά µε τους καταλόγους που θα
επέστρεφε στις διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας 97/46/ΕΚ, αλλά ακολούθησε την πρόταση
της Επιτροπής για ενηµέρωση και προσαρµογή των υφιστάµενων κανόνων στις νέες
υπηρεσίες και στις νέες µορφές καταλόγων. Η κοινή θέση εντούτοις λαµβάνει υπόψη τις
ανησυχίες σχετικά µε τους παραδοσιακούς καταλόγους σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας
στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 16. Στο σηµείο αυτό το Συµβούλιο συµφώνησε για
µεταβατική ρύθµιση ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι απαραίτητο για τους εκδότες
καταλόγων να ζητούν τη συγκατάθεση όλων των συνδροµητών που περιλαµβάνονται ήδη σε
τέτοιους καταλόγους σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. Η υποχρέωση θα ισχύει µόνο για
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών άλλες πλην της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας και
για τους νέους συνδροµητές. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την κοινή θέση όσον αφορά
τους καταλόγους η οποία θα οδηγήσει σε µια ισόρροπη προσέγγιση που να ισχύει για όλες τις
υπηρεσίες οµοίως και να λαµβάνει υπόψη τα δικαιώµατα των χρηστών για προστασία της
ιδιωτικής ζωής δεδοµένων των νέων εκτεταµένων δυνατοτήτων διασύνδεσης που
προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι.

Άρθρο 13 - Μη ζητηθείσες επικοινωνίες

Η τροπολογία αριθ.35 πρότεινε τη µεµονωµένη αναφορά των µηνυµάτων SMS στην
παράγραφο 1) του εν λόγω άρθρου που απαιτεί την εκ των προτέρων συγκατάθεση των
παραληπτών αφήνοντας την προσέγγιση άλλων µορφών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. Το Συµβούλιο προτίµησε µια εναρµονισµένη
προσέγγιση βάσει της εκ των προτέρων συγκατάθεσης για όλες τις µορφές ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιηµένη που το Συµβούλιο επέλεξε την
οµοιόµορφη προσέγγιση ενιαίας αγοράς ως την καλύτερη λύση για το µη ζητηθέν
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης.

Το Συµβούλιο εντούτοις περιέλαβε την τροπολογία αριθ.44 του Κοινοβουλίου
αναδιατυπωµένη. Με τη νέα παράγραφο 2), τα στοιχεία επικοινωνίας που λαµβάνονται από
τους υφιστάµενους πελάτες που έχουν ήδη αγοράσει ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης, υπό τον όρο ότι προσφέρεται
µια σαφής και εύκολη δυνατότητα αποχώρησης κατά τη διάρκεια συλλογής των στοιχείων
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αυτών και σε κάθε µήνυµα άµεσης εµπορικής προώθησης. Επιπλέον, η χρήση των στοιχείων
επικοινωνίας πρέπει να περιορίζεται στον αρχικό συλλέκτη αυτών των στοιχείων. Η
Επιτροπή µπορεί να δεχτεί αυτήν τη διάταξη όπως διατυπώνεται στην κοινή θέση ως λύση
συµβιβασµού.

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε επίσης τµήµα της τροπολογίας αριθ.35 του Κοινοβουλίου στη
νέα παράγραφο 4), απαγορεύοντας τη µεταµφίεση της ταυτότητας του αποστολέα ενός µη
ζητηθέντος εµπορικού ηλεκτρονικού µηνύµατος ή τη χρήση µιας µη ισχύουσας διεύθυνσης
απάντησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για βελτίωση του κειµένου.

Τέλος το Συµβούλιο ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία του αριθ.42
ενσωµατώνοντας στη νέα παράγραφο 6) του άρθρου 13 µια υποχρέωση υποβολής έκθεσης,
ζητώντας από την Επιτροπή να εξετάσει την εµπειρία από τους νέους κανόνες για το µη
ζητηθέν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µετά από τρία έτη.

Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την πρόταση του Κοινοβουλίου για επιβολή ορισµένων
τεχνικών λύσεων στους παροχείς υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (τµήµα της
τροπολογίας αριθ.35 του ΕΚ). Η Επιτροπή είχε επίσης αντιταχθεί σε αυτήν την προσέγγιση
που δεν είναι ουδέτερη ως προς την τεχνολογία, είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί µε
οµοιόµορφο τρόπο και είναι πιθανό να είναι ατελέσφορη στην επίλυση του προβλήµατος του
µη ζητηθέντος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Άρθρο 14 - Τεχνικά χαρακτηριστικά και τυποποίηση

Όπως προτείνεται από το ΕΚ στην τροπολογία αριθ.36, στην κοινή θέση αναδιατυπώνεται η
παράγραφος 3 του άρθρου 14 µετά από τις ανησυχίες που διατύπωσε ο βιοµηχανικός κόσµος.
Το Συµβούλιο προχώρησε σε µερικές επιπλέον αλλαγές διατύπωσης στο κείµενο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσει πλήρη συµβατότητα µε την οδηγία
1999/5/ΕΚ.

Άρθρο 15 - Εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 95/46/EK

Μακροσκελείς και δύσκολες συζητήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Συµβούλιο σχετικά µε το
ζήτηµα της διατήρησης δεδοµένων κίνησης για σκοπούς επιβολής του νόµου. Η Επιτροπή
είχε την άποψη ότι η παρούσα οδηγία βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης δεν µπορεί να
περιλάβει ουσιαστικές διατάξεις για µέτρα επιβολής του νόµου. ∆εν πρέπει ούτε να
απαγορεύει ούτε να εγκρίνει οποιοδήποτε ιδιαίτερο µέτρο κρίνεται απαραίτητο από τα κράτη
µέλη. Στην παράγραφο 1) του άρθρου 15 της προτεινόµενης οδηγίας παρέχεται µια γενική
βάση για να λαµβάνουν παρόµοια µέτρα τα κράτη µέλη τηρώντας τις υποχρεώσεις τους βάσει
της κοινοτικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανόµενων των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Εντούτοις, το Συµβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει µια νέα πρόταση στην παράγραφο 1) του
άρθρου ως εξής: «Για τον σκοπό αυτό τα κράτη µέλη δύνανται, µεταξύ άλλων, να επιτρέπουν τη
διατήρηση δεδοµένων για περιορισµένη χρονική περίοδο αιτιολογούµενη για τους λόγους που
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της κοινοτικής
νοµοθεσίας.»
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Σε επίσηµη δήλωση για τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου των Υπουργών της
6ης ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή δήλωσε ότι «(..) ερµηνεύει τη δεύτερη πρόταση της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 15 (...) ως µόνο προσθέτουσα ένα πιθανό παράδειγµα των µέτρων που
τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν υπό τις περιστάσεις και τους όρους που καθορίζονται στην
πρώτη παράγραφο του άρθρου 15. Αυτή η φράση δεν αλλάζει από νοµική άποψη την ουσία,
ούτε προσθέτει οποιοδήποτε στοιχείο στην πρώτη πρόταση του άρθρου 15. Ούτε εξαιρεί
οποιαδήποτε µέτρα ενδεχοµένως λάβουν τα κράτη µέλη από την επαλήθευση της συµµόρφωσής
τους µε τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οδηγίας και βάσει του κοινοτικού δικαίου γενικά,
συµπεριλαµβανόµενης·της υποχρέωσης για σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των
γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου όπως αυτές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.»

Βάσει αυτής της δήλωσης και λαµβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη αριθ. 11 έχει
διευκρινίσει τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου τις οποίες οφείλουν να τηρούν τα κράτη µέλη σε κάθε περίσταση, η Επιτροπή
µπορεί να δεχτεί την πρόταση που προστίθεται στην παράγραφο 1) του άρθρου 15.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η κοινή θέση, η οποία συµπεριλαµβάνει πολυάριθµες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εισάγει σηµαντικές διευκρινίσεις και βελτιώσεις στο αρχικό κείµενο της
Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί εποµένως να υποστηρίξει το νέο κείµενο και να το συστήσει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τη δεύτερη ανάγνωση είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το παρόν σχέδιο οδηγίας
αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες που αποτελείται από τέσσερις άλλες οδηγίες και µια απόφαση. ∆εδοµένου ότι
επιτεύχθηκε πλήρης συµφωνία µεταξύ των οργάνων σχετικά µε την υπόλοιπη δέσµη
ρυθµίσεων στις 13 ∆εκεµβρίου 2001, είναι πολύ σηµαντικό να καταβληθεί προσπάθεια να
επιτευχθεί συντόµως συµφωνία και για το παρόν σχέδιο οδηγίας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
καθυστέρηση και ει δυνατόν να υπάρξει συντονισµένη ηµεροµηνία εφαρµογής και για τα 6
νέα νοµοθετικά µέσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

Τροπολογία ΕΚ Κοινή θέση
(R = αιτιολογική σκέψη, A =
άρθρο)

Σχόλιο

1 R 2

2 R 16

3 - Στην ουσία καλύπτεται ήδη στην R 9

4 R 11

5 R 20

6 - Η κρυπτογράφηση αναφέρθηκε ήδη
στην R 20

7 R 18

8 R 17

9 R 22

10 R 23

11 R 33

12 R 31

13 -

14 R 32

15 R 32

16 -

17 R 39

18 -

19 Α 2(β)

20 - Αντιφάσκει µε την τροπολογία 19

21 Α 2(δ)

22 Α 2(η) και 2(θ)

23 Α 4(2)

24 Α 5(1)

25 -

26 Α 5(3) και R 24 και 25
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27 -

28 Α 6(3)

29 Α 6(4)

30 Α 6(5)

31 Α 6(6)

32 Α 9(1)

33 -

34 -

35 Α 13(5)

36 Α 14(3)

37 -

38 -

39 -

40 Α 16(1)

41 -

42 Α 13(6)

44 Α 13(2)


