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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener waarschuwt tegen het softwareprogramma Carrier IQ, dat in veel smartphones is 
geïnstalleerd. Deze software registreert elke actie van het apparaat, elk telefoonnummer en 
elke sms en verzendt deze gegevens naar een server van Carrier IQ. Volgens indiener kan de 
software niet door de gebruiker worden uitgeschakeld. Hij is van opvatting dat Carrier IQ 
inbreuk maakt op de privacy van de gebruiker. Hij verzoekt dan ook om 
privacybeschermende maatregelen van de Europese Unie tegen Carrier IQ.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Indiener waarschuwt tegen het softwareprogramma Carrier IQ, dat in veel smartphones is 
geïnstalleerd en verzoekt de EU om maatregelen tegen Carrier IQ ter bescherming van de 
privacy van de gebruikers. 

De Commissie is ervan op de hoogte dat softwareprogramma's voor smartphones, hoewel 
handig voor consumenten en bedrijven, risico's kunnen opleveren voor gegevensbescherming 
en privacy door automatisch uiteenlopende gebruikersinformatie van een mobiel apparaat op 
te slaan.

De Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), bekend als de 
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e-privacyrichtlijn1, vereist dat lidstaten het vertrouwelijke karakter van communicatie (artikel 
5, lid 1) waarborgen en ervoor zorg dragen dat "de opslag van informatie of het verkrijgen 
van toegang tot informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of 
gebruiker, alleen is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker voorzien wordt van 
duidelijke en volledige informatie onder andere over de doeleinden van de verwerking, 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en zijn of haar toestemming heeft verleend" (artikel 5, lid 
3). Op grond van nationale wetgeving waarin deze bepalingen zijn omgezet, moeten 
ontwikkelaars er dan ook voor zorgen dat individuele gebruikers worden geïnformeerd over 
de gegevensverwerking en de doeleinden daarvan als een softwareprogramma op een 
smartphone wordt opgeslagen en hun toestemming geven voor de beoogde verwerking van 
persoonsgegevens.

De Richtlijn inzake gegevensbescherming2 is van toepassing op alle verwerking van 
persoonlijke gegevens, waaronder de verzameling en doorzending door mobiele applicaties, 
en stelt met name de eis dat persoonlijke gegevens worden verzameld voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en vervolgens niet worden 
verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. Met haar onlangs ingediende 
voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming3 beoogt de Commissie deze 
beginselen en de rechten van de betrokkenen te versterken om een doelmatige bescherming 
van persoonsgegevens te waarborgen, ongeacht de gebruikte technologie, en dat de 
voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming onder alle omstandigheden door de 
gegevensbeheerders worden nageleefd.

Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen, valt het 
toezicht op en handhaving van de EU-wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming 
en e-privacy, met inbegrip van softwareprogramma's voor smartphones, onder de 
bevoegdheid van de nationale overheid. De Commissie beschikt niet over de bevoegdheid om 
toezicht te houden op de naleving door gegevensbeheerders, om mogelijke overtredingen te 
onderzoeken of om sancties op te leggen.

Conclusie

Aangezien handhaving van EU-recht op dit gebied tot de bevoegdheid van de nationale 
overheden behoort, kan de Commissie de indiener hierbij niet verder van dienst zijn. Voor 
nadere informatie kan de indiener contact opnemen met de Hongaarse autoriteit voor 
gegevensbescherming4 en/of de Hongaarse regelgevende instantie voor media en 
telecommunicatie5.
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