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 Advies 2/2000
betreffende de algemene herziening van het juridische kader voor

telecommunicatie

Inleiding

De Groep voor de verwerking van persoonsgegevens1 heeft kennis genomen van de
Mededeling van de Europese Commissie 2 betreffende de algemene herziening van het
bestaande juridische kader voor telecommunicatie op Europees niveau.

In de context van de openbare raadpleging die door de Europese Commissie op gang is
gebracht en loopt tot 15 februari 2000 wenst de Groep de aandacht te vestigen op het
belang van de gegevensbeschermingsaspecten die in dit verband aan de orde zijn gesteld.
Bovendien wil de Groep te kennen geven dat hij bij de discussie wil worden betrokken
en een constructieve bijdrage wil leveren tot de herziening van het juridische kader voor
telecommunicatie.

Relevante gegevensbeschermingsaspecten in het kader van de algemene herziening

In het kader van de voorgenomen algemene herziening van het juridische kader voor
telecommunicatie zal de bestaande richtlijn betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
telecommunicatiesector3 ook worden herzien en bijgewerkt.
 Artikel 14, lid 3, van deze richtlijn machtigt de bij Richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep
zijn taken ook uit te voeren ten aanzien van de bescherming van de fundamentele rechten
en vrijheden en van rechtmatige belangen in de telecommunicatiesector, wat het
voorwerp van Richtlijn 97/66/EG is.
 In artikel 30 van de algemene richtlijn inzake gegevensbescherming worden de taken van
de Groep omschreven. Een van zijn taken is de Europese Commissie te adviseren over
voorstellen tot wijziging van de richtlijn, voorstellen voor aanvullende of specifieke
maatregelen die met het oog op de bescherming van de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens dienen te
worden genomen, alsmede over elk ander voorstel voor communautaire maatregelen die
voor die rechten en vrijheden gevolgen hebben.

In vroegere adviezen van de Groep is reeds gewezen op de noodzaak om rekening te
houden met nieuwe technologische ontwikkelingen4, die een uitdaging voor de
bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy kunnen zijn.
In die zin juicht de Groep een bijwerking van deze richtlijn toe in zover deze het
mogelijk maakt om de gegevensbeschermingsproblemen in de telecommunicatiesector
op een meer specifieke wijze aan te pakken en tegelijkertijd het bestaande
beschermingsniveau te handhaven of, waar nodig, te verbeteren.
                                                
1 Opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23 november 1995, blz.
31. Beschikbaar op: http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/law/index.htm.
2 Document COM(1999) 539.
3 Richtlijn 97/66/EG van 15 december 1999, PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
4 Onder andere in het werkdocument Verwerking van persoonsgegevens op Internet , goedgekeurd op 23
februari 1999, document 5013/99/NL/def. WP 16. Alle door de Groep goedgekeurde documenten zijn
beschikbaar op: http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm.
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 Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de specifieke Richtlijn 97/66/EG slechts
een aanvulling is op de algemene Richtlijn 95/46/EG doordat ze specifieke juridische en
technische bepalingen vaststelt.5 Bij de herziening van de specifieke richtlijn zal rekening
moeten worden gehouden met en zorg worden gedragen voor de eerbiediging van en de
samenhang met de bepalingen van de algemene richtlijn inzake gegevensbescherming
95/46/EG, die geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens die onder haar
toepassingsgebied valt, ongeacht de gebruikte technische middelen.
De specifieke richtlijn moet uiteraard niet alleen de fundamentele rechten van personen
beschermen, maar moet ook rekening houden met andere rechtmatige belangen, zoals het
vertrouwelijke karakter en de integriteit van openbare telecommunicatie.
 
 In de tekst van de mededeling van de Europese Commissie wordt erop gewezen dat bij
de beoogde herziening bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de in Richtlijn
97/66/EG gebruikte terminologie, teneinde duidelijk te maken dat nieuwe diensten en
technologieën onder deze richtlijn vallen, en op die manier eventuele dubbelzinnigheid te
vermijden en een consequente toepassing van de beginselen inzake gegevensbescherming
in de hand te werken.
 De Groep verheugt zich erover dat de terminologie om deze redenen opnieuw zal worden
bekeken.

Zoals in de mededeling van de Europese Commissie terecht wordt opgemerkt, moet het
juridische kader voor telecommunicatie evenzeer voor Internetdiensten gelden als voor
andere vormen van communicatie.
De Groep heeft dit thema reeds in vroegere adviezen behandeld en heeft duidelijk gesteld
dat bij de verwerking van persoonsgegevens op Internet de beginselen inzake
gegevensbescherming in acht moeten worden genomen net zoals in de offline-wereld6.
Daarom moet de verwerking van persoonsgegevens op Internet in het licht van beide
richtlijnen inzake gegevensbescherming worden bekeken.
De Groep, en met name de binnen de Groep opgerichte Taskforce Internet, wil haar
specifieke deskundigheid op het gebied van gegevensbescherming ter beschikking van de
Commissie stellen met betrekking tot de aan Internet gerelateerde problemen die in het
kader van de algemene herziening van de telecommunicatiewetgeving moeten worden
bestudeerd.
 
 Een ander interessant punt dat in de mededeling van de Commissie ter discussie is
gesteld, is de toenemende invloed van software en softwaregestuurde configuraties van
technologie.
De Groep heeft in het verleden reeds aandacht aan deze kwestie geschonken, met name
in haar aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van
persoonsgegevens op Internet door software en hardware7. In deze aanbeveling spoorde
de Groep de software- en hardware-industrie aan om Internetproducten te ontwikkelen
die beantwoorden aan de Europese regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens.
De Groep denkt dat met de steeds belangrijkere rol van software op telecommunicatie-
gebied rekening moet worden gehouden bij de herziening van deze richtlijn, vooral waar

                                                
 5 Op alle aangelegenheden die niet specifiek onder Richtlijn 97/66/EG vallen, zoals de verplichtingen van
de voor de verwerking verantwoordelijke en de rechten van personen of niet algemeen beschikbare
telecommunicatiediensten, is Richtlijn 95/46/EG van toepassing (zie overweging 11 van Richtlijn
97/66/EG).
6 Zie ook de Ministeriële verklaring van de conferentie over wereldwijde netwerken in Bonn, juni 1997,
beschikbaar op: http://www2.echo.lu/bonn/conference.html.
7 Aanbeveling 1/99, goedgekeurd door de Groep op 23 februari 1999, document 5093/98/NL/def. WP 17 .



4

het gaat om de verantwoordelijkheden van alle actoren die bij de verwerking van de
gegevens betrokken zijn.
De herziening van de richtlijn zou ook een goede gelegenheid kunnen zijn om de
verschillende verantwoordelijkheden die netwerkexploitanten en dienstverleners op dit
gebied moeten dragen, opnieuw te bekijken.

Een van de doelstellingen van de herziening van het wetgevingskader voor
telecommunicatie is Europese wetgeving in een uit technologisch oogpunt neutrale
richting te ontwikkelen. De Groep onderschrijft dit doel. Dit oogmerk mag echter niet
beletten dat de Europese wetgever een nieuw juridisch kader tot stand brengt waarin
voldoende aandacht wordt besteed aan de specifieke problemen die ontstaan als gevolg
van nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied.
De Groep wil er ook de nadruk op leggen dat een nieuwe richtlijn op dit gebied moet
accentueren dat alle technologieën, ongeacht het soort gebruikte technische middelen,
aan de privacyregels moeten voldoen en, waar mogelijk, de privacybescherming moeten
bevorderen.

Conclusie

In het algemeen juicht de Groep een bijwerking van Richtlijn 97/66/EG toe in zover deze
bijwerking ervoor zorgt dat de richtlijn de gegevensbeschermingsproblemen in de
telecommunicatiesector op een meer specifieke wijze aanpakt en tegelijkertijd het
bestaande beschermingsniveau handhaaft of, waar nodig, verbetert. De Groep hecht groot
belang aan een hoog niveau van gegevensbescherming in de telecommunicatiesector en
met name aan het garanderen van de vertrouwelijkheid en de integriteit van de
communicatie.

De Groep is weliswaar voorstander van een bijwerking en verbetering van het juridische
kader voor telecommunicatie, maar wijst tevens op het belang van een tijdige
tenuitvoerlegging van de bestaande richtlijn in de telecommunicatiesector op nationaal
niveau. Daarom verzoekt de Groep de Commissie in haar mededelingen duidelijk te
maken dat het nieuwe juridische kader pas over enkele jaren in werking zal treden en dat
de lidstaten intussen hun nationale wetgeving verder binnen het bestaande juridische
kader moeten ontwerpen.

De Groep wenst de Commissie aan te moedigen rekening te houden met alle door de
Groep opgestelde aanbevelingen, adviezen en werkdocumenten die betrekking hebben op
de thema’s die in haar mededeling in het kader van het herzieningsproces worden
behandeld.

Dit advies is helemaal niet bedoeld als het definitieve standpunt van de Groep over het
vraagstuk. De Groep wil bijdragen tot de verdere discussie over dit onderwerp en
desgewenst specifieke suggesties doen voor de volgende stappen in de
herzieningsprocedure.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2000

Voor de Groep

De Voorzitter
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