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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο σηµείο (γ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπεται ότι η
Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των τροπολογιών που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή παρουσιάζει στη συνέχει τη γνωµοδότησή της επί των 18
τροπολογιών που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.
2.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανταποκρινόµενη στα συµπεράσµατα του ειδικού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας,
της 23 - 24 Μαρτίου 2000, και βασιζόµενη στην ανακοίνωση όσον αφορά τα αποτελέσµατα
της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά την ανασκόπηση του τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τις αρχές και κατευθύνσεις για το νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων1, η
Επιτροπή πρότεινε δέσµη από πέντε οδηγίες και µια απόφαση που θα συναποτελούσαν το νέο
πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένης µιας οδηγίας για την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η απόφαση και οι τέσσερις άλλες οδηγίες θεσπίστηκαν όλες
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 7 Μαρτίου 20022. Η παρούσα οδηγία
αποτελεί το τελευταίο στοιχείο της δέσµης προς θέσπιση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 13
Νοεµβρίου 2001. Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 28 Ιανουαρίου 20023. Η
Επιτροπή υποστήριξε την κοινή θέση4.
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3.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόµενη οδηγία στοχεύει στην επίτευξη, για λογαριασµό καταναλωτών και χρηστών,
του ίδιου επιπέδου προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων και της ιδιωτικής τους ζωής
ανεξάρτητα από την χρησιµοποιούµενη τεχνολογία για τη µετάδοση των ηλεκτρονικών τους
επικοινωνιών.
Η οδηγία θα αντικαταστήσει την οδηγία 97/66/EΚ σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 15
∆εκεµβρίου 1997. Θα προσαρµοστούν και θα επικαιροποιηθούν οι υφιστάµενες διατάξεις
σύµφωνα µε τις νέες και τις προβλέψιµες εξελίξεις στις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ

ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 30 Μαΐου 2002, 18 τροπολογίες στην κοινή θέση
του Συµβουλίου για οδηγία σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι
τροπολογίες βασίστηκαν σε σειρά συµβιβαστικών τροπολογιών που υποβλήθηκαν ως σύνολο
από την Προεδρία του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή µπορεί να
αποδεχτεί πλήρως το σύνολο των τροπολογιών του ΕΚ.

Τροπολογία 47 – Αιτιολογική σκέψη 11· Τροπολογία 46 – Άρθρο 15, παράγραφος 1
Οι τροπολογίες αυτές ενισχύουν την υφιστάµενη αιτιολογική σκέψη και το σχετικό άρθρο
που αφορά µέτρα που δύνανται να λάβουν τα κράτη µέλη κατά παρέκκλιση ορισµένων
διατάξεων της οδηγίας.
Όπως εξήγησε η Επιτροπή στην τοποθέτησή της επί της κοινής θέσης, η παρούσα οδηγία που
βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης δεν µπορεί να περιλάβει ουσιαστικές διατάξεις σχετικά
µε µέτρα εφαρµογής του νόµου. ∆εν θα πρέπει να απαγορεύει ούτε να εγκρίνει οποιοδήποτε
επιµέρους µέτρο που ενδέχεται να κρίνουν απαραίτητο τα κράτη µέλη. Με το άρθρο 15,
παράγραφος 1, της προτεινόµενης οδηγίας παρέχεται στα κράτη µέλη γενική βάση για τη
λήψη αναλόγων µέτρων, µε παράλληλη τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από
την κοινοτική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων υποχρεώσεων βάσει της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
Όσον αφορά την πρόταση περί διατήρησης δεδοµένων στο άρθρο 15, παράγραφος 1, η
Επιτροπή προέβη σε επίσηµη δήλωση για τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συµβουλίου
Υπουργών της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, δηλώνοντας ότι η Επιτροπή “(...) ερµηνεύει τη δεύτερη
πρόταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 15, παράγραφος 1 (...) 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, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης για σεβασµό
των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, όπως αυτές
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κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση και στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.”

Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµβαδίζουν
πλήρως µε τη θέση της Επιτροπής.

Τροπολογία 26 – Αιτιολογική σκέψη 25· Τροπολογία 25 – Άρθρο 5, παράγραφος 3
Με τις τροπολογίες ευθυγραµµίζονται η αιτιολογική σκέψη και το άρθρο σχετικά µε τα
αθέατα συστήµατα εντοπισµού µε τις διατάξεις της γενικής οδηγίας για την προστασία των
δεδοµένων, 95/46/EΚ. Μολονότι είναι κάπως λιγότερο σαφείς από τις αρχικές διατάξεις της
κοινής θέσης, συνιστούν αποδεκτό συµβιβασµό.

Τροπολογία 29 – Αιτιολογική σκέψη 41· Τροπολογία 44 – Άρθρο 13, παράγραφος 2
Επαναδιατυπώθηκε ελαφρώς η ρήτρα εξαίρεσης και η σχετική αιτιολογική σκέψη βάσει των
οποίων παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης στοιχείων επαφής (διευθύνσεων) που
λαµβάνονται από τους πελάτες για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης, υπό τον όρο ότι
προσφέρεται δυνατότητα άρνησης συµµετοχής. Τούτο δεν συνεπάγεται αλλαγές ουσίας.

Τροπολογία 9 – Αιτιολογική σκέψη 44
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της διαγραφής αιτιολογικής σκέψης όπου εξηγείται
σε ποιο βαθµό οι διατάξεις περί µη ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για σκοπούς
άµεσης εµπορικής προώθησης επηρεάζουν µηνύµατα που αποστέλλονται από πολιτικά
κόµµατα και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στην αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζονταν απλώς
µια υφιστάµενη ερµηνεία επί του θέµατος βάσει της γενικής οδηγίας περί προστασίας των
δεδοµένων, 95/46/EΚ. Η διαγραφή της δεν συνεπάγεται κατά συνέπεια αλλαγή ουσίας,
απλώς µικρότερο βαθµό διαφάνειας, ο οποίος είναι αποδεκτός ως µέρος του γενικότερου
συµβιβασµού.

Τροπολογία 45 – Αιτιολογική σκέψη 44α
Προστέθηκε µια αιτιολογική σκέψη για να αποσαφηνιστεί ότι οι τεχνικές δυνατότητες που
επιτρέπουν τους χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να βλέπουν το θέµα ενός µηνύµατος
προτού το µεταφορτώσουν, µπορούν εξακολουθήσουν να αποτελούν χρήσιµο εργαλείο.
Μολονότι στο σώµα της οδηγίας δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη, η προτεινόµενη
αποσαφήνιση ενδέχεται παρόλα αυτά να είναι χρήσιµη.

Τροπολογία 13 – Άρθρο 12, παράγραφος 1
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να αποσαφηνιστεί ότι οι συνδροµητές πρέπει να είναι
ενηµερωµένοι σχετικά µε τους σκοπούς ενός καταλόγου, προτού τα στοιχεία περιληφθούν σε
αυτόν. Πρόκειται για χρήσιµο πρόσθετο στοιχείο που ενισχύει τη διάταξη.

Τροπολογίες 24 και 36 – Άρθρο 12, παράγραφος 3
Ενόψει διαφορετικών αντιλήψεων όσον αφορά τις λειτουργίες αντίστροφης έρευνας (π.χ.
εύρεση ονόµατος και διεύθυνσης από τον τηλεφωνικό αριθµό) σε διάφορα κράτη µέλη, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να αφεθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να αποφασίσουν
κατά πόσον απαιτείται πρόσθετη συγκατάθεση για τη χρήση στοιχείων του συνδροµητή για
σκοπούς αντίστροφης έρευνας. ∆εδοµένου ότι η εναρµονισµένη συγκατάθεση θα διατηρηθεί
για την συµπερίληψη στοιχείων του συνδροµητή σε δηµόσιους καταλόγους, η ευελιξία στο
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θέµα της αντίστροφης έρευνας είναι απίθανο να προκαλέσει προβλήµατα όσον αφορά τη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς, εποµένως γίνεται αποδεκτή.

Τροπολογία 28 – Άρθρο 13, παράγραφος 3
Η εν λόγω τροπολογία περιλαµβάνει απλώς αποσαφήνιση της διατύπωσης.

Τροπολογία 18 – Άρθρο 13, παράγραφος 6· Τροπολογία 49 – Νέο άρθρο 17α
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να απαλειφθεί η ρήτρα ανασκόπησης όσον αφορά µη
ζητηθέντα ηλεκτρονικά µηνύµατα εµπορικού χαρακτήρα, όπως προτείνεται στο άρθρο 13
παράγραφος 6, ώστε να αντικατασταθεί από ευρύτερη ρήτρα ανασκόπησης που θα καλύπτει
το σύνολο της οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τούτο συνιστά βελτίωση της κοινής θέσης.

Τροπολογία 38 – Άρθρο 14, παράγραφος 3
Η τροπολογία αυτή συνιστά απλώς αλλαγή διατύπωσης που δεν επηρεάζει την ουσία της
διάταξης, δεδοµένου ότι κάθε µέτρο που αφορά τη συµβατότητα τερµατικού εξοπλισµού µε
τους κανόνες περί προστασίας των δεδοµένων εµπίπτει σε κάθε περίπτωση στην οδηγία
1999/5/ΕΚ.

Τροπολογία 37 – Άρθρο 16, παράγραφος 2
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να διευρυνθεί η µεταβατική ρύθµιση όσον αφορά
δηµόσιους καταλόγους συνδροµητών ώστε να µην καλύπτονται µόνο συνδροµητές σταθερών
αλλά και κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η
συµπερίληψη συνδροµητών κινητών επικοινωνιών σε δηµόσιους καταλόγους
πραγµατοποιείται βάσει συγκατάθεσής τους, µε την προτεινόµενη επέκταση εξασφαλίζεται
ότι ακόµη και σε περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται προσέγγιση µε βάση τη δυνατότητα µη
συµµετοχής, τα στοιχεία του υφιστάµενου συνδροµητή δύνανται να παραµένουν σε
καταλόγους υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας µη συµµετοχής. Η τροπολογία αποσαφηνίζει
επίσης ότι η ρύθµιση ισχύει επίσης και για λειτουργίες αντίστροφης έρευνας.

Τροπολογία 48 – Άρθρο 17, παράγραφος 1· Τροπολογία 50 – Άρθρο 18, παράγραφος 1
Με την τροπολογία 48 εισάγεται δεκαπεντάµηνη χρονική περίοδος για τη µεταφορά της
οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. Η τροπολογία διαγράφει την ενιαία ηµεροµηνία εφαρµογής
ώστε να δοθεί δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις νέες διατάξεις πριν από την
έσχατη ηµεροµηνία µεταφοράς. Με την τροπολογία 50 ευθυγραµµίζεται το άρθρο 18 µε τις
αλλαγές του άρθρου 17. Η προτεινόµενη ρύθµιση είναι αποδεκτή από την Επιτροπή.
5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατ’εφαρµογή του άρθρου 250 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή τροποποιεί την
πρότασή της όπως αναλύθηκε ανωτέρω, ενσωµατώνοντας όλες τις τροπολογίες που πρότεινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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