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Forslag til Europa-Parlamentets og Rdets direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor
(2000/C 365 E/17)
(ES-relevant tekst)

KOM(2000) 385 endelig udg.  2000/0189(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 25. august 2000)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europ3iske
F3llesskab, s3rlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det 7konomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til fremgangsm9den i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Det kr3ves i Europa-Parlamentets og R9dets direktiv
95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af s9danne oplysninger (1),
at medlemsstaterne med henblik p9 fri udveksling af
personoplysninger inden for F3llesskabet skal sikre
fysiske personers rettigheder og frihed i forbindelse med
behandling af personoplysninger, herunder navnlig disse
personers krav p9 privatlivets fred.
(2) Kommunikationshemmeligheden er garanteret ved de
internationale instrumenter p9 menneskerettighedsomr9det, herunder navnlig den europ3iske konvention
til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl3ggende
frihedsrettigheder, og ved medlemsstaternes forfatninger.
(3) I Europa-Parlamentets og R9dets direktiv 97/66/EF af 15.
december 1997 om behandling af personoplysninger og
beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (2)
oms3ttes principperne i direktiv 95/46/EF til s3rregler
for telesektoren. Dette direktiv skal tilpasses markedsudviklingen og den teknologiske udvikling inden for elektroniske kommunikationstjenester for at sikre, at brugere
af offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester sikres den samme beskyttelse af personoplysninger
og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi tjenesterne
baserer sig p9.
(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.

(4) Nye avancerede digitale teknikker er ved at blive taget i
anvendelse i offentlige kommunikationsnet i F3llesskabet,
og dette medfłrer, at der er et s3rligt behov for beskyttelse af brugerens personoplysninger og privatliv. Det er
kendetegnende for udviklingen af informationssamfundet,
at der indfłres nye elektroniske kommunikationstjenester.
Store dele af offentligheden har f9et adgang og r9d til
digitale mobilnet. Disse digitalnet har stor kapacitet til
og muligheder for at behandle personoplysninger, og
derfor kan der kun gennemfłres en vellykket gr3nseoverskridende indfłrelse af disse tjenester, hvis man bl.a.
sikrer, at brugerne har tillid til, at deres privatliv ikke
kr3nkes.
(5) Internettet vender op og ned p9 de traditionelle markedsstrukturer, idet det udgłr en f3lles, global infrastruktur for
fremfłring af en lang r3kke elektroniske kommunikationstjenester. Offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester via Internettet giver brugerne nye
muligheder, men medfłrer ogs9 nye risikomomenter for
deres personoplysninger og privatliv.
(6) Med hensyn til offentlige kommunikationsnet błr der
tr3ffes s3rlige foranstaltninger af lovgivningsm3ssig,
administrativ og teknisk art for at beskytte fysiske personers grundl3ggende rettigheder og frihedsrettigheder og
juridiske personers legitime interesser, navnlig mod den
voksende risiko, der er forbundet med automatiseret
opbevaring og behandling af oplysninger om abonnenter
og brugere.
(7) De foranstaltninger af lovgivningsm3ssig, administrativ og
teknisk art, medlemsstaterne har vedtaget for den elektroniske kommunikationssektor med henblik p9 beskyttelse
af personoplysninger, privatlivets fred og juridiske personers legitime interesser, błr harmoniseres for at undg9
hindringer for gennemfłrelsen af det indre marked for
elektronisk kommunikation i overensstemmelse med traktatens artikel 14. Harmoniseringen błr begr3nses til de
krav, der er nłdvendige for at sikre, at fremme og udvikling af nye kommunikationstjenester og -net mellem
medlemsstater ikke hindres.
(8) Medlemsstaterne, udbyderne og de berłrte brugere samt
de kompetente organer p9 f3llesskabsplan błr samarbejde
om at skabe og udvikle de relevante teknologier, hvor
dette er nłdvendigt for at gennemfłre de garantier, der
er omfattet af dette direktiv, navnlig under hensyntagen til
m9ls3tningerne om at reducere behandlingen af personoplysninger til det mindst mulige og slette eller 3ndre
navneangivelser inden s9danne data bruges, hvor dette
er muligt.
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(9) I den elektroniske kommunikationssektor finder direktiv
95/46/EF navnlig anvendelse p9 alle forhold vedrłrende
beskyttelse af grundl3ggende rettigheder og frihedsrettigheder, som ikke s3rligt er omfattet af bestemmelserne i
dette direktiv, herunder den registeransvarliges forpligtelser og fysiske personers rettigheder. Direktiv 95/46/EF
anvendes p9 ikke offentligt tilg3ngelige kommunikationstjenester.

(10) Ligesom direktiv 95/46/EF finder dette direktiv ikke
anvendelse p9 beskyttelse af grundl3ggende rettigheder
og frihedsrettigheder, der er forbundet med aktiviteter,
der ikke er omfattet af f3llesskabsretten. Det p9hviler
medlemsstaterne at tr3ffe de foranstaltninger, der m9tte
v3re nłdvendige til beskyttelse af den offentlige
sikkerhed, forsvaret, statens sikkerhed (herunder statens
łkonomiske interesser, n9r disse aktiviteter er forbundet
med spłrgsm9l vedrłrende statens sikkerhed) og statens
aktiviteter p9 det strafferetlige omr9de. Dette direktiv
berłrer ikke medlemsstaternes mulighed for lovligt at
opfange elektronisk kommunikation med et af disse
form9l for łje.

(11) Abonnenter p9 offentligt tilg3ngelige elektroniske
kommunikationstjenester kan v3re fysiske eller juridiske
personer. Bestemmelserne i n3rv3rende direktiv tager
som supplement til direktiv 95/46/EF sigte p9 at beskytte
fysiske personers grundl3ggende rettigheder, navnlig deres
ret til privatlivets fred, samt juridiske personers legitime
interesser. Direktivet forpligter ikke medlemsstaterne til at
udvide anvendelsen af direktiv 95/46/EF til at omfatte
beskyttelse af juridiske personers legitime interesser, som
er sikret inden for rammerne af g3ldende f3llesskabsret
og national lovgivning.

(12) Visse krav i forbindelse med nummervisning samt
begr3nsning heraf og i forbindelse med automatisk viderestilling til abonnentlinjer, der er forbundet med analogcentraler, błr ikke głres bindende i s3rlige tilf3lde, hvor
opfyldelsen heraf ville v3re teknisk umulig eller fordre en
uforholdsm3ssig stor łkonomisk indsats. Da det er vigtigt
for de berłrte parter at kende til s9danne tilf3lde, błr
medlemsstaterne underrette Kommissionen herom.

(13) Tjenesteudbydere błr tr3ffe passende foranstaltninger for
at beskytte deres tjenester, om nłdvendigt i samarbejde
med netudbyderen, og informere abonnenter om eventuelle s3rlige risici for brud p9 netsikkerheden. S9danne
risici vedrłrer is3r elektroniske kommunikationstjenester
via et 9bent net s9som Internettet. Det er s3rlig vigtigt, at
tjenesteudbyderen informerer abonnenter p9 og brugere af
s9danne tjenester fyldestgłrende om eksisterende sikkerhedsrisici, som tjenesteudbyderen ikke har mulighed or at
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afhj3lpe. Tjenesteudbydere, som udbyder offentligt
tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester via
Internettet, błr informere brugere og abonnenter om,
hvordan de kan sikre deres kommunikation, f.eks. ved
at anvende bestemte typer software eller krypteringsteknologi. Sikkerheden evalueres p9 baggrund af artikel 17 i
direktiv 95/46/EF.

(14) For at beskytte kommunikationshemmeligheden błr der
tr3ffes foranstaltninger til at hindre uautoriseret adgang til
kommunikation
herunder b9de selve indholdet og data
vedrłrende kommunikationen
der finder sted via
offentlige kommunikationsnet og offentligt tilg3ngelige
elektroniske kommunikationstjenester. Den nationale
lovgivning i visse medlemsstater forbyder kun uautoriseret
adgang til kommunikation, n9r det sker med fors3t.

(15) Abonnentoplysninger, som behandles i elektroniske
kommunikationsnet ved etablering af en kommunikationsforbindelse og fremfłring af information, indeholder
oplysninger om fysiske personers privatliv og vedrłrer
retten til respekt for deres korrespondance eller vedrłrer
juridiske personers legitime interesser. S9danne data m9
kun lagres i det omfang, det er nłdvendigt for tjenestens
gennemfłrelse med henblik p9 debitering og afregning for
samtrafik, og kun i et begr3nset tidsrum. 7nsker udbyderen af de offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester at underkaste s9danne data yderligere
behandling med henblik p9 markedsfłring af sine egne
elektroniske kommunikationstjenester eller levering af
till3gstjenester, m9 dette kun ske, hvis abonnenten har
givet sit samtykke hertil p9 grundlag af en nłjagtig og
fuldst3ndig orientering fra udbyderen af de offentligt
tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester om
arten af den yderligere behandling, han agter at foretage,
og om abonnentens ret til at n3gte eller tilbagekalde sit
samtykke til denne behandling. Trafikdata, som anvendes
til markedsfłring af udbyderens egne kommunikationstjenester eller til levering af till3gstjenester, błr ligeledes
slettes eller anonymiseres, n9r tjenesten er leveret. Tjenesteudbyderne błr til enhver tid holde abonnenterne
underrettet om, hvilke typer data de behandler, samt
hvorfor og hvor l3nge behandlingen foretages.

(16) Indfłrelsen af specificerede forbrugsopgłrelser har
forbedret abonnentens muligheder for at kontrollere
rigtigheden af de takster, tjenesteudbyderen opkr3ver,
men samtidig indeb3rer de en risiko for, at offentligt
tilg3ngelige
elektroniske
kommunikationstjenesters
brugeres privatliv kr3nkes. For at beskytte brugerens
privatliv skal medlemsstaterne derfor tilskynde til udvikling af valgmuligheder inden for elektroniske kommunikationstjenester, herunder alternative betalingsfaciliteter,
som giver mulighed for anonym eller strengt privat
adgang til offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester, f.eks. telekort eller betaling med kreditkort.
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(17) I digitale mobilnet behandles som led i fremfłringen af
kommunikation lokaliseringsdata, som angiver den
geografiske placering af mobilbrugerens terminaludstyr.
S9danne data er trafikdata jf. artikel 6. Men digitale
mobilnet giver undertiden ogs9 mulighed for behandling
af lokaliseringsdata, som er mere pr3cise end fremfłringen af kommunikation foruds3tter, og som bruges til
levering af till3gstjenester, f.eks. persontilpassede trafikoplysninger og bilistvejledning. Behandling af s9danne
data til till3gstjenester błr kun tillades, hvis abonnenterne
har givet deres samtykke hertil. Selv n9r abonnenterne har
givet et s9dant samtykke, błr de have mulighed for ved
hj3lp af en simpel, gebyrfri ordning midlertidigt at
forhindre behandlingen af lokaliseringsdata.

(18) For s9 vidt ang9r A-nummervisningsfunktionen er det
nłdvendigt at beskytte den kaldende parts ret til at
forhindre, at det nummer, hvorfra opkaldet foretages,
identificeres, og den kaldte parts ret til at afvise opkald
fra uidentificerede numre. Det er i s3rlige tilf3lde berettiget at suspendere en blokering af denne funktion. Visse
abonnenter, herunder s3rlige hj3lpetjenester og lignende,
har en interesse i at sikre deres opkald fuld anonymitet.
For s9 vidt ang9r identifikation af tilsluttede numre er det
nłdvendigt at beskytte den kaldte parts ret til og legitime
interesse i at suspendere identifikationen af det nummer,
som den kaldende part faktisk er tilsluttet, navnlig i
tilf3lde af viderestilling. Udbydere af offentligt tilg3ngelige
elektroniske kommunikationstjenester błr informere deres
abonnenter om muligheden for A-nummervisning og
identifikation af det tilsluttede nummer i nettet og om
alle de tjenester, der tilbydes p9 grundlag af A-nummervisning og identifikation af det tilsluttede nummer, samt om
de muligheder der findes for at beskytte privatlivets fred.
Dermed f9r abonnenterne mulighed for at foretage et
bevidst valg blandt de muligheder for at beskytte privatlivets fred, de kunne łnske sig at głre brug af. De muligheder, der er for at beskytte privatlivets fred p9 den
enkelte linje, skal ikke nłdvendigvis tilbydes som en automatisk nettjeneste, men kan eventuelt etableres efter
anmodning til udbyderen af den offentligt tilg3ngelige
elektroniske kommunikationstjeneste.

(19) Der błr tr3ffes foranstaltninger, der sikrer abonnenterne
mod gener som fłlge af automatisk viderestilling fra anden
side, og i s9danne tilf3lde błr abonnenten have mulighed for
at standse de opkald, der viderestilles til hans terminal, ved
blot at anmode leverandłren af de offentligt tilg3ngelige
elektroniske kommunikationstjenester herom.

(20) Abonnentfortegnelser distribueres i store oplag og er
offentligt tilg3ngelige. Af hensyn til fysiske personers
privatliv og juridiske personers legitime interesser m9
abonnenter kunne bestemme, om deres personoplysninger
skal offentliggłres i s9danne abonnentfortegnelser, og i s9
fald i hvilket omfang. Udbydere af offentlige abonnentfortegnelser błr underrette de abonnenter, som medtages i
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s9danne fortegnelser, om form9let med fortegnelsen og
eventuelle s3rlige anvendelser af elektroniske udgaver af
offentlige fortegnelser, navnlig via słgefunktioner, som er
indbygget i software, f.eks. mulighed for »omvendt«
słgning, som giver brugerne af fortegnelsen mulighed
for at finde abonnentens navn og adresse blot ud fra
telefonnummeret.

(21) Der błr tr3ffes foranstaltninger, der sikrer abonnenterne
mod kr3nkelser af privatlivets fred i form af uanmodede
telefoniske henvendelser, telefaxmeddelelser, e-breve og
andre former for kommunikation med henblik p9
direkte markedsfłring. Medlemsstaterne kan begr3nse
anvendelsen af denne mulighed til abonnenter, der er
fysiske personer.

(22) Funktioner vedrłrende levering af elektroniske kommunikationstjenester kan v3re indbygget i nettet eller i noget
af brugerens terminaludstyr, herunder ogs9 software.
Beskyttelsen af offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationsnets brugeres personoplysninger og privatliv błr
v3re uafh3ngig af, hvordan de forskellige komponenter,
som er nłdvendige for at levere tjenesten, er sammensat,
og hvordan de nłdvendige funktioner er fordelt mellem
disse komponenter. Direktiv 95/46/EF omfatter enhver
form for behandling af personoplysninger, uanset
hvilken teknologi der anvendes. Hvis der opstilles
s3rregler for elektroniske kommunikationstjenester parallelt med overordnede regler for andre komponenter, som
er nłdvendige for leveringen af s9danne tjenester, bliver
det m9ske ikke lettere at beskytte personoplysninger og
privatlivets fred p9 et teknologineutralt grundlag. Derfor
błr der m9ske vedtages tiltag, som p9l3gger producenterne af visse typer udstyr, som bruges til elektroniske
kommunikationstjenester, at udforme deres produkter, s9
de sikrer, at brugernes og abonnenternes personoplysninger og privatliv beskyttes. Hvis der vedtages s9danne
tiltag, jf. Europa-Parlamentets og R9dets direktiv
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (1), sikres det, at indfłrelsen af nye tekniske
funktioner i elektronisk kommunikationsudstyr, herunder
software, med henblik p9 beskyttelse af data sker p9 et
harmoniseret grundlag, s9ledes at det indre marked kan
fungere tilfredsstillende.

(23) I lighed med bestemmelserne i artikel 13 i direktiv
95/46/EF kan medlemsstaterne under s3rlige omst3ndigheder begr3nse omfanget af abonnentens forpligtelser og
rettigheder, f.eks. ved at sikre, at udbyderen af en offentligt tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste kan
suspendere blokeringen af A-nummervisningsfunktionen
i overensstemmelse med national lovgivning med
henblik p9 at forebygge eller afslłre strafbare handlinger
eller med henblik p9 statens sikkerhed.
(1) EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
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(24) Der błr i medlemsstaternes lovgivning v3re fastsat retsmidler til afhj3lpning af tilf3lde, hvor brugernes og abonnenternes rettigheder tilsides3ttes. Personer, der overtr3der de nationale forskrifter, der fasts3ttes i medfłr af
dette direktiv, błr kunne sanktioneres, uanset om de
p9g3ldende personer henhłrer under privat- eller offentligretlig lovgivning.
(25) I forbindelse med gennemfłrelsen af dette direktiv vil det
v3re form9lstjenligt at udnytte de erfaringer, der er opn9et
i den arbejdsgruppe for beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, som er nedsat
ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og som er sammensat
af repr3sentanter for medlemsstaternes tilsynsmyndigheder.
(26) For at lette overholdelsen af bestemmelserne i dette
direktiv er der behov for specifikke ordninger for den
behandling af oplysninger, der allerede finder sted p9 det
tidspunkt, hvor den nationale lovgivning til gennemfłrelse
af dette direktiv tr3der i kraft
UDSTEDT F7LGENDE DIREKTIV:
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eller forretningsm3ssigt łjemed, uden nłdvendigvis at
abonnere p9 den p9g3ldende tjeneste
b) »trafikdata«: data, som behandles som led i eller med henblik
p9 fremfłring af kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet
c) »lokaliseringsdata«: data, som behandles i et elektronisk
kommunikationsnet og angiver den geografiske placering
af det terminaludstyr, som brugeren af en offentligt
tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste anvender
d) »kommunikation«: oplysninger, som udveksles eller fremfłres mellem en r3kke parter via en offentligt tilg3ngelig
elektronisk kommunikationstjeneste
e) »opkald«: en forbindelse, som etableres ved hj3lp af en
offentligt tilg3ngelig telefontjeneste og giver mulighed for
tidstro tovejskommunikation.

Artikel 1

Artikel 3

Anvendelsesomrde og forml

Omfattede tjenester

1.
Dette direktiv bevirker en harmonisering af medlemsstaternes bestemmelser, der er nłdvendig for at sikre et ensartet
niveau i beskyttelsen af de grundl3ggende rettigheder og
frihedsrettigheder og navnlig privatlivets fred i forbindelse
med behandling af personoplysninger inden for den elektroniske kommunikationssektor, og for at sikre fri oms3tning af
s9danne oplysninger og af elektronisk kommunikationsudstyr
og elektroniske kommunikationstjenester i F3llesskabet.

1.
Dette direktiv finder anvendelse p9 behandling af personoplysninger i forbindelse med, at offentligt tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester stilles til r9dighed via offentlige
kommunikationsnet i F3llesskabet.

2.
Med henblik p9 at n9 de i stk. 1 omhandlede m9l specificerer og supplerer dette direktivs bestemmelser direktiv
95/46/EF. N3rv3rende bestemmelser beskytter desuden legitime interesser hos abonnenter, der er juridiske personer.
3.
Dette direktiv g3lder ikke for aktiviteter, der ikke er
omfattet af f3llesskabsretten, som f.eks. de aktiviteter, der er
omfattet af afsnit V og VI i traktaten, og under ingen
omst3ndigheder for aktiviteter, der vedrłrer den offentlige
sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed (herunder statens łkonomiske interesser, n9r disse aktiviteter er forbundet med
spłrgsm9l vedrłrende statens sikkerhed) og statens aktiviteter
p9 det strafferetlige omr9de.
Artikel 2
Definitioner
Medmindre andet angives, g3lder i dette direktiv de definitioner, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og Europa-Parlamentets
og R9dets direktiv 2001/. . ./EF (om f3lles rammebestemmelser
for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester).
Fłlgende definitioner anvendes ogs9:
a) »bruger«: en fysisk person, som anvender en offentligt
tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste i privat

2.
Artikel 8, 10 og 11 finder anvendelse p9 abonnentlinjer,
der er tilsluttet digitalcentraler, og, hvis dette er teknisk muligt
og ikke fordrer uforholdsm3ssigt stor łkonomisk indsats, p9
abonnentlinjer, der er tilsluttet analogcentraler.
3.
Medlemsstaterne skal til Kommissionen indberette
tilf3lde, hvor det vil v3re teknisk umuligt eller medfłre uforholdsm3ssigt stor łkonomisk indsats at opfylde kravene i
artikel 8, 10 og 11.
Artikel 4
Sikkerhed
1.
Udbyderen af en offentligt tilg3ngelig elektronisk
kommunikationstjeneste skal tr3ffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sine tjenester, for
netsikkerhedens vedkommende om nłdvendigt sammen med
udbyderen af det offentlige kommunikationsnet. Under
hensyn til teknologiens stade og omkostningerne i forbindelse
med gennemfłrelsen skal disse foranstaltninger garantere et
sikkerhedsniveau, der st9r i forhold til risikoen.
2.
Hvor der er s3rlig risiko for brud p9 netsikkerheden, skal
udbyderen af en offentligt tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste informere abonnenterne herom samt om, hvorledes s9danne brud i givet fald kan forebygges, herunder om
de dermed forbundne omkostninger.
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Artikel 5
Kommunikationshemmelighed
1.
Medlemsstaterne sikrer kommunikationshemmeligheden
ved brug af offentlige kommunikationsnet og offentligt
tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester, b9de for s9
vidt ang9r selve kommunikationen og de dermed forbundne
trafikdata, via nationale forskrifter. De forbyder is3r aflytning,
registrering, lagring og andre m9der, hvorp9 samtaler kan
opfanges eller overv9ges af andre end brugerne, uden at de
p9g3ldende brugere har indvilget heri, bortset fra tilf3lde,
hvor det er tilladt ifłlge lovgivningen, jf. artikel 15, stk. 1.

2.
Stk. 1 vedrłrer ikke lovmedholdelig optagelse af kommunikation og de dermed forbundne trafikdata, der foretages som
led i lovlig forretningspraksis med henblik p9 at kunne
forel3gge bevis for en handelstransaktion eller enhver anden
forretningsm3ssig kommunikation.

Artikel 6
Trafikdata
1.
Trafikdata vedrłrende abonnenter og brugere, som
behandles med henblik p9 fremfłring af kommunikation, og
som lagres af udbyderen af et offentligt kommunikationsnet
eller en offentlig kommunikationstjeneste, skal slettes eller
głres anonyme, n9r fremfłringen er afsluttet, jf. dog stk. 2,
3 og 4.

2.
Med henblik p9 debitering af abonnenten og afregning for
samtrafik er det tilladt at behandle trafikdata. En s9dan behandling er tilladt indtil udlłbet af den lovhjemlede for3ldelsesfrist
for s9danne g3ldsforpligtelser eller afregninger.

3.
Med henblik p9 markedsfłring af egne elektroniske
kommunikationstjenester eller levering af till3gstjenester til
abonnenten er det tilladt udbyderen af en offentligt tilg3ngelig
elektronisk kommunikationstjeneste at behandle de i stk. 1
omtalte oplysninger i det omfang og tidsrum, som s9danne
tjenester foruds3tter, hvis abonnenten har givet sit samtykke
hertil.

4.
Tjenesteudbyderen skal underrette abonnenten om, hvilke
typer trafikdata der behandles med det i stk. 2 og 3 omhandlede form9l og hvor l3nge behandlingen finder sted.

5.
Behandling af trafikdata jf. stk. 1-4 m9 kun foretages af
personer, som handler efter bemyndigelse fra udbydere af de
offentlige kommunikationsnet og -tjenester, som er besk3ftiget
med debitering eller trafikstyring, henvendelser fra kunder,
opsporing af svig, markedsfłring af udbyderens egne elektroniske kommunikationstjenester eller levering af en till3gstjeneste, og skal begr3nses til det for s9danne aktiviteter nłdvendige.
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6.
Stk. 1, 2, 3 og 5 berłrer ikke de kompetente myndigheders mulighed for i overensstemmelse med g3ldende lovgivning at indhente oplysninger om trafikdata med henblik p9
bil3ggelse af tvister, navnlig vedrłrende samtrafik eller debitering.
Artikel 7
Specificerede forbrugsopgłrelser
1.
Abonnenter har ret til at modtage uspecificerede
forbrugsopgłrelser.
2.
Medlemsstaterne skal anvende nationale retsforskrifter for
at sikre, at der ikke er modstrid mellem abonnenternes ret til at
modtage specificerede forbrugsopgłrelser og kaldende brugeres
og kaldte abonnenters ret til privatlivets fred, f.eks. ved at sikre,
at brugere og abonnenter r9der over tilstr3kkelige alternative
privatlivsfremmende kommunikations- eller betalingsmuligheder.
Artikel 8
Visning af A-nummer og af tilsluttet nummer samt
begr(nsning heraf
1.
Hvor der er adgang til visning af A-nummer, skal den
kaldende bruger i forbindelse med hvert enkelt opkald have
mulighed for ved hj3lp af en simpel, gebyrfri anordning at
forhindre, at hans abonnentnummer fremsendes til A-nummervisning. Den kaldende abonnent skal have denne mulighed p9
hver enkelt linje.
2.
Hvor der er adgang til visning af A-nummer, skal den
kaldte abonnent have mulighed for ved hj3lp af en simpel
anordning, der er gebyrfri ved rimelig anvendelse heraf, at
forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald.
3.
Hvor der er adgang til visning af A-nummer, og
A-nummeret vises inden tilslutningen, skal den kaldte abonnent
have mulighed for ved hj3lp af en simpel anordning at afvise
ankommende opkald, n9r den kaldende bruger eller abonnent
har blokeret visningen af A-nummeret.
4.
Hvor der er adgang til visning af tilsluttet nummer, skal
den kaldte abonnent have mulighed for ved hj3lp af en simpel,
gebyrfri anordning at forhindre, at den kaldende bruger f9r vist
det tilsluttede nummer.
5.
Stk. 1 finder ogs9 anvendelse p9 opkald fra F3llesskabet
til lande uden for dette. Stk. 2, 3 og 4 finder ogs9 anvendelse
p9 ankommende opkald fra tredjelande.
6.
Medlemsstaterne sikrer, at udbyderne af offentligt
tilg3ngelige elektroniske kommunikationstjenester, n9r der er
adgang til visning af A-nummer og/eller tilsluttet nummer,
informerer offentligheden herom og om mulighederne i stk.
1-4.
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Artikel 9

Artikel 11

Lokaliseringsdata

Automatisk viderestilling

1.
Hvis elektroniske kommunikationsnet kan behandle lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, vedrłrende brugere af eller
abonnenter p9 nettenes tjenester, m9 disse data kun behandles,
n9r de er gjort anonyme eller n9r brugeren eller abonnenten
har givet sit samtykke hertil, og da kun i det omfang og i det
tidsrum, som er nłdvendigt for levering af en till3gstjeneste.
Tjenesteudbyderen skal, inden brugernes eller abonnenternes
samtykke indhentes, underrette dem om, hvilken type lokaliseringsdata der behandles, hvorfor og hvor l3nge de behandles,
og om de videregives til en tredjepart med henblik p9 levering
af till3gstjenesten.

Medlemsstaterne sikrer, at enhver abonnent har mulighed for
ved hj3lp af en simpel, gebyrfri anordning at forhindre en
tredjepart i at foretage automatisk viderestilling til abonnentens
terminal.

2.
Hvis brugeren eller abonnenten har givet sit samtykke til
behandling af lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, skal
brugeren eller abonnenten fortsat have mulighed for ved
hj3lp af en simpel, gebyrfri anordning midlertidigt at forhindre
behandling af s9danne data ved hvert enkelt opkald til nettet
eller ved hver enkelt fremfłring af kommunikation.

3.
Behandling af lokaliseringsdata i henhold til stk. 1 og 2
m9 kun foretages af de personer, som handler efter bemyndigelse fra udbyderen af den elektroniske kommunikationstjeneste eller fra den tredjepart, som leverer till3gstjenesten, og
skal begr3nses til det for leveringen af till3gstjenesten nłdvendige.

Artikel 10
Undtagelsesbestemmelser
Medlemsstaterne sikrer, at der er gennemskuelige procedurer
for den m9de, hvorp9 udbyderen af et offentligt kommunikationsnet og/eller en offentligt tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste kan:

a) suspendere blokeringen af A-nummervisningen midlertidigt,
n9r en abonnent anmoder om at f9 chikaneopkald eller
andre generende opkald eftersporet; i s9 tilf3lde skal de
data, hvorved den kaldende abonnent identificeres, i overensstemmelse med national lovgivning opbevares og stilles
til r9dighed af udbyderen af et offentligt kommunikationsnet
og/eller en offentligt tilg3ngelig elektronisk kommunikationstjeneste

b) suspendere blokering af visningen af tilsluttet nummer eller
se bort fra, at en abonnent eller bruger har n3gtet eller ikke
har givet sit samtykke til, at lokaliseringsdata behandles for
specifikke linjer med henblik p9 at give organisationer, der
tager sig af nłdopkald og er godkendte som s9danne af en
medlemsstat, herunder retsh9ndh3vende myndigheder,
ambulancetjenester og brandv3sener, mulighed for at
reagere p9 s9danne opkald.

Artikel 12
Abonnentfortegnelser
1.
Medlemsstaterne sikrer, at abonnenterne gebyrfrit underrettes om, hvilke(t) form9l en trykt eller elektronisk abonnentfortegnelse tjener, som er offentligt tilg3ngelig eller kan
benyttes via oplysningstjenester, og hvori personoplysninger
om abonnenterne kan medtages, og at de underrettes om
andre anvendelsesmuligheder heraf p9 grundlag af słgefunktioner, som er indbygget i elektroniske udgaver af fortegnelsen.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at abonnenterne f9r mulighed for
gebyrfrit at bestemme, om deres personoplysninger skal
medtages i offentlige fortegnelser, og i s9 fald i hvilket
omfang, for s9 vidt s9danne oplysninger er relevante for
form9let med fortegnelsen som angivet af udbyderen af fortegnelsen, og at kontrollere, rette eller f9 slettet s9danne oplysninger.
3.
Stk. 1 og 2 finder anvendelse p9 abonnenter, der er
fysiske personer. Medlemsstaterne sikrer endvidere inden for
rammerne af den g3ldende f3llesskabsret og nationale lovgivning, at de legitime interesser for abonnenter, der ikke er
fysiske personer, nyder tilstr3kkelig beskyttelse for s9 vidt
ang9r deres optagelse i offentlige abonnentfortegnelser.
Artikel 13
Uanmodet kommunikation
1.
Anvendelse af automatiserede opkaldsanordninger uden
menneskelige indgreb (automatisk opkaldsmaskine), telefaxapparater (fax) eller elektronisk post med henblik p9 direkte
markedsfłring kan kun tillades over for abonnenter, som forudg9ende har givet deres samtykke hertil.
2.
Medlemsstaterne tr3ffer de fornłdne foranstaltninger for
gebyrfrit at sikre, at uanmodet kommunikation, hvis form9l er
direkte markedsfłring med andre midler end dem, der er n3vnt
i stk. 1, forbydes, medmindre de p9g3ldende abonnenter har
givet deres samtykke til at modtage s9dan kommunikation, eller
forbydes for de abonnenters vedkommende, som har frabedt sig
at modtage s9dan kommunikation, idet det i den nationale
lovgivning skal afgłres, hvilken af de to muligheder der skal
g3lde.
3.
Stk. 1 og 2 finder anvendelse p9 abonnenter, der er
fysiske personer. Medlemsstaterne sikrer endvidere inden for
rammerne af den g3ldende f3llesskabsret og nationale lovgivning, at de legitime interesser for abonnenter, der ikke er
fysiske personer, nyder tilstr3kkelig beskyttelse for s9 vidt
ang9r uanmodet kommunikation.
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Artikel 14
Tekniske funktioner og standardisering
1.
Ved gennemfłrelsen af bestemmelserne i dette direktiv
drager medlemsstaterne omsorg for, at der ikke stilles bindende
krav om, at terminaludstyr eller andet elektronisk kommunikationsudstyr skal indeholde specifikke funktioner, hvorved
markedsfłring af udstyr og den frie bev3gelighed for s9dant
udstyr i medlemsstaterne og mellem disse hindres, jf. dog stk. 2
og 3.
2.
I tilf3lde, hvor bestemmelser i dette direktiv kun kan
gennemfłres ved et krav om specifikke tekniske funktioner i
elektroniske kommunikationsnet, underretter medlemsstaterne
Kommissionen herom efter proceduren i Europa-Parlamentets
og R9dets direktiv 98/34/EF (1).

C 365 E/229

der er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF med hensyn til de
af dette direktiv omfattede forhold, dvs. beskyttelse af
grundl3ggende rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime
interesser i den elektroniske kommunikationssektor.
Artikel 16
Overgangsordninger
Artikel 12 finder ikke anvendelse p9 udgaver af abonnentfortegnelser, som er blevet offentliggjort, inden de nationale
bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, tr3der
i kraft.
Artikel 17
Gennemfłrelse i national ret

3.
Hvor der er behov herfor, vedtager Kommissionen foranstaltninger for at sikre, at terminaludstyr har de fornłdne
sikkerhedsfunktioner til at garantere beskyttelsen af brugernes
og abonnenternes personoplysninger og privatlivets fred, jf.
direktiv 1999/5/EF og R9dets beslutning 87/95/E7F (2).
Artikel 15
Anvendelsesomrdet for visse bestemmelser i direktiv
95/46/EF
1.
Medlemsstaterne kan vedtage lovgivninger med henblik
p9 at indskr3nke r3kkevidden af de rettigheder og forpligtelser,
der omhandles i artikel 5, artikel 6, artikel 8, stk. 1-4, og artikel
9, hvis en s9dan indskr3nkning er nłdvendig af hensyn til
statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige sikkerhed, forebyggelse, efterforskning, afslłring og retsforfłlgning i straffesager
eller uautoriseret brug af det elektroniske kommunikationssystem efter artikel 13, stk. 1, i direktiv 95/46/EF.
2.
Bestemmelserne i direktiv 95/46/EF, kapitel III, »retsmidler, ansvar og sanktioner«, finder anvendelse p9 nationale
bestemmelser, der vedtages til n3rv3rende direktivs gennemfłrelse, og p9 individuelle rettigheder afledt af n3rv3rende
direktiv.
3.
Den gruppe vedrłrende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, som blev nedsat
ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, varetager ogs9 de opgaver,

(1) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.
(2) EFT L 36 af 7.2.1987, s. 31.

1.
Medlemsstaterne s3tter de nłdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden den 31. december 2001. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en s9dan henvisning. De n3rmere regler for henvisningen fasts3ttes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
nationale retsforskrifter, som de udsteder p9 det omr9de, der
er omfattet af dette direktiv, samt senere 3ndringer af disse
forskrifter.
Artikel 18
Ikrafttr(den
Dette direktiv tr3der i kraft p9 tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europ(iske F(llesskabers Tidende.
Artikel 19
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

