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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0741/2012, внесена от R.H., с британско гражданство, относно 
отмяна или преразглеждане на Директивата за правото на неприкосновеност 
на личния живот и електронни комуникации

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за отмяна или преразглеждане на Директива 
2009/136/ЕО (Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации), съгласно която в компютрите не могат да се инсталират 
т.нар. „кукита“ (cookies) без съгласието на ползвателя. Вносителят твърди, че 
директивата нанася щети особено на малките предприятия и че кукитата не се 
използват за получаване на лични данни на ползвателите, а за анализиране на анонимни 
данни, така че уебсайтовете и стоките и услугите, които те предлагат, да бъдат 
подобрявани. Той твърди, че това е добре за икономическия растеж в ЕС. Той също 
така настоява, че Европейският парламент не е провел консултации с експерти или 
предприятия от сферата на технологиите относно прилагането и спазването на 
директивата, което е довело до голямо объркване.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Член 5, параграф 3 от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации1 има за цел да защити един аспект от сферата на 
                                               
1 Директива 2002/58/ЕО от 12.7.2002, изменена с Директива 2009/136/ЕО.
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неприкосновеност на личния живот на физическите лица – техните свързани 
електронни устройства и достъпната или обменяна чрез тях лична информация. 
Зачитането на личния живот, жилището и тайната на съобщенията е основно право 
съгласно член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и защитата 
на личните данни съгласно член 8 от Хартата.  Тези права са посочени в член 5, 
параграф 3 от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации.

Член 5, параграф 3 уточнява правото на неприкосновеност на личния живот в тази 
област, като изисква информираното съгласие на ползвателите за съхраняване и достъп 
до информацията, съхранявана в техните терминални устройства, като например 
компютри или смартфони. Член 5, параграф 3 е неутрален по отношение на 
технологиите. Следователно, той засяга кукитата, но също така софтуерите за 
наблюдение и други зловредни софтуери и вируси.

Предоставянето на информация и искането на съгласие следва да бъдат възможно най-
лесни за ползвателя. Комисията разбира, че редица решения, насочени към улесняване 
на спазването на директивата, станаха достъпни наскоро.

Като се има предвид, че член 5, параграф 3 има за обща цел да гарантира високо и 
равностойно равнище на защита на личния живот на потребителите, премахването на 
малките предприятия от обсега на директивата не би имало смисъл.

Съгласно член 5, параграф 3, съгласие се изисква когато кукитата са абсолютно 
необходими за предоставяне на услуга, изрично поискана от ползвателя. Съгласно 
Становище 4/2012 на работната група по член 291 седем категории кукита2 са засегнати 
от това изключение. В становището е посочено, че не се очаква аналитичните кукита на 
първи страни да създават сериозен риск за неприкосновеността на личния живот, ако са 
предприети адекватни предпазни мерки, включително възможност за лесен отказ.

                                               
1 Независим европейски консултативен орган за защита на данните и неприкосновеността на личния 
живот, чиито членове са националните органи за защита на данните.  
2 Становището е поместено на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


