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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0741/2012, του R. H., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση ή την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την αναθεώρηση ή την κατάργηση της οδηγίας 2009/136/EΚ (οδηγία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), σύμφωνα με 
την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση «cookies» στους Η/Υ χωρίς τη συγκατάθεση του 
χρήστη. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η οδηγία είναι επιζήμια ιδίως για μικρές επιχειρήσεις και ότι 
τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την απόκτηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών, 
αλλά για την ανάλυση ανώνυμων δεδομένων και, ως εκ τούτου, για τη βελτίωση των 
ιστοτόπων και των προσφορών τους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό είναι θετικό για την 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Επιπλέον, θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προέβη 
σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνολογίας και επιχειρήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή και τήρηση της οδηγίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σήμερα μεγάλη 
σύγχυση.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012
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Το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες1 αποσκοπεί στην προστασία μιας παραμέτρου της ιδιωτικής σφαίρας των 
ατόμων, η οποία αφορά τις διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές τους και τις ιδιωτικές 
πληροφορίες που τυγχάνουν επεξεργασίας ή ανταλλαγής μέσω αυτών των συσκευών. Ο 
σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών του 
πολίτη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αυτό συμβαίνει με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη.  Το άρθρο 5 
παράγραφος 3 της οδηγίας για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
αποτελεί διευκρίνηση αυτών των δικαιωμάτων.

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αποσαφηνίζει το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα αυτό με το να ζητεί την ενημερωμένη συναίνεση των χρηστών πριν την 
αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση προσβάσεως σε πληροφορίες αποθηκευμένες 
στον τερματικό εξοπλισμό των χρηστών, όπως είναι οι υπολογιστές και τα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 είναι τεχνολογικά ουδέτερο. Τούτο σημαίνει ότι αφορά 
cookies αλλά και λογισμικά υποκλοπών, κακόβουλα λογισμικά και ιούς.

Η παροχή πληροφοριών και η συναίνεση του χρήστη πρέπει να γίνονται με τρόπο όσο το 
δυνατόν φιλικότερο προς τον χρήστη. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες λύσεις που 
επιδιώκουν να διευκολύνουν την συμμόρφωση έχουν παρουσιαστεί προσφάτως και είναι 
διαθέσιμες.

Δεδομένου ότι ευρύτερος σκοπός του άρθρου 5 παράγραφος 3 είναι η εξασφάλιση υψηλού 
και ίσου επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, δεν θα ήταν λογικό να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του οι μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν απαιτείται συναίνεση όταν τα cookies είναι 
απολύτως αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 29 της γνώμης 4/2012 της ομάδας εργασίας2, υφίστανται επτά 
κατηγορίες cookies 3που καλύπτονται από την εξαίρεση αυτή. Σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση, τα λεγόμενα "first party analytic cookies" δεν δημιουργούν συνήθως μείζονες 
κινδύνους για την ιδιωτική ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί εύλογες ρήτρες 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εύκολης απόρριψής τους.

                                               
1 Οδηγία 2002/58/EΚ, της 12.7.2002 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/ΕΚ.
2 Ανεξάρτητος ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή, 
του οποίου μέλη είναι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων.   
3 Η γνωμοδότηση υπάρχει στην ιστοθέση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


