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revision af direktivet om beskyttelse af privatlivets fred

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til ophævelse eller revision af direktiv 2009/136/EF (direktivet om 
beskyttelse af privatlivets fred), ifølge hvilket der ikke må installeres "cookies" på en 
computer uden brugerens godkendelse. Andrageren anfører, at direktivet er særlig skadeligt 
for små virksomheder, og at cookies ikke bruges til at indhente brugernes personlige 
oplysninger, men til at analysere anonyme data med henblik på at forbedre deres websteder og 
de varer og tjenesteydelser, de tilbyder. Dette er ifølge andrageren godt for den økonomiske 
vækst i EU. Han mener endvidere, at Europa-Parlamentet ikke har rådført sig med nogen 
teknologieksperter eller virksomheder om gennemførelsen og overholdelsen af direktivet, 
hvilket nu har medført stor forvirring.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Artikel 5, stk. 3, i direktivet om privatlivets fred1 har til formål at beskytte et aspekt af 
privatlivets fred for enkeltpersoner – deres forbundne elektroniske udstyr og de private 
oplysninger, der kan konsulteres og udveksles gennem dem. Respekt for privatliv, hjem og 
kommunikation er en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 7 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder på samme måde som beskyttelsen af 

                                               
1 Direktiv 2002/58/EF af 12.7.2002, senest ændret ved direktiv 2009/136/EF.
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personoplysninger i henhold til artikel 8 i chartret. Artikel 5, stk. 3, i direktivet om privatlivets 
fred er en specifikation af disse rettigheder.

Artikel 5, stk. 3, fastsætter bestemmelser om retten til privatlivets fred på dette område ved at 
kræve informerede brugeres samtykke til at gemme og få adgang til information lagret i deres 
terminale enheder såsom computere og smartphones. Artikel 5, stk. 3, er teknologineutral.
Derfor gælder den for cookies, men også spyware og anden skadelig software og virus.

Det bør være så brugervenligt som muligt at afgive oplysninger og søge samtykke.
Kommissionen forstår, at en række løsninger med henblik på at lette overensstemmelsen for 
nylig er blevet tilgængelige.

Eftersom artikel 5, stk. 3, overordnet har til formål at sikre et højt og ensartet niveau for 
beskyttelse af privatlivets fred for brugerne, ville det ikke give nogen mening at fritage små 
virksomheder.

I henhold til artikel 5, stk. 3, kan samtykke undtages, når cookies er strengt nødvendige for at 
tilvejebringe noget, som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Artikel 29-Gruppens 
udtalelse 4/20121 konkluderer, at syv kategorier af cookies2 er berørt af denne undtagelse. I 
henhold til udtalelsen vil såkaldte "first party analytic cookies" sandsynligvis ikke skabe stor 
risici for privatlivets fred, forudsat at der er etableret rimelige sikkerhedsforanstaltninger, 
herunder evnen til nemt at vælge fra.

                                               
1 Uafhængigt europæisk rådgivende organ vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred, hvis medlemmer er de 
nationale databeskyttelsesmyndigheder.  
2 Udtalelsen er tilgængelig på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


