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Tárgy: R. H., brit állampolgár által benyújtott 0741/2012. számú petíció az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv hatályon kívül helyezéséről vagy 
felülvizsgálatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azon 2009/136/EK irányelv hatályon kívül helyezését vagy 
felülvizsgálatát kéri, amely értelmében a felhasználó hozzájárulása nélkül nem állíthatók be 
„sütik” a számítógépeken. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az irányelv leginkább a 
kisvállalkozásokat károsítja, valamint, hogy a „sütiket” nem a felhasználók személyes 
adatainak megszerzésére használják, hanem arra, hogy weboldalaikat, valamint a termékeiket 
és szolgáltatásiakak az érdeklődők igényeihez igazítsák névtelen adatokat elmézésével. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy ez az Európai Unión belüli gazdasági növekedést segítené 
elő. Azt állítja továbbá, hogy az Európai Parlament nem egyeztetett egy technológiai 
szakértővel vagy céggel sem a végrehajtásáról, valamint az irányelvnek való 
megfelelőségéről, melynek következménye a kialakult jelentős bonyodalom lett.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv1 5. cikkének (3) bekezdése az egyének 
                                               
1 A 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/58/EK irányelv.
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magánéleti szférája egy aspektusának védelmét célozza, nevezetesen a hálózathoz kapcsolt 
elektronikus eszközök és az azokon keresztül elérhető vagy cserélt személyes adatok 
védelmét. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke értelmében a magánélet, az otthon 
és a kapcsolattartás tiszteletben tartása alapvető jog, csakúgy, mint a személyes adatok 
védelme a 8. cikk értelmében.   Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 5. cikkének 
(3) bekezdése e jogok konkrét meghatározása.

Az 5. cikk (3) bekezdése meghatározza a magánélethez való jogot e területen, és előírja a 
tájékozott felhasználók beleegyezését abba, hogy a végberendezéseiken (számítógépek, 
okostelefonok) információkat tároljanak, illetve hogy az azokon tárolt információkhoz 
hozzáférjenek. Az 5. cikk (3) bekezdése technológiai szempontból semleges. 
Következésképpen a sütiken kívül a kémprogramokra és egyéb rosszindulatú szoftverre és 
vírusra is vonatkozik.

Az információszolgáltatásnak és a jóváhagyás iránti kérelemnek a lehető legnagyobb 
mértékben felhasználóbarátnak kell lennie. A Bizottság értesülései szerint nemrég számos, a 
megfelelés elősegítését célzó megoldás vált hozzáférhetővé.

Mivel az 5. cikk (3) bekezdése a felhasználók magánszférájának magas szintű és egyenlő 
mértékű védelmét célozza, a kisvállalkozások kizárásának nem lenne értelme.

Az 5. cikk (3) bekezdése értelmében a jóváhagyás csak abban az esetben szükségtelen, ha a 
sütikre kifejezetten a felhasználó által kért szolgáltatás biztosítása érdekében van szükség. A 
munkacsoport1 4/2012. sz. véleményének 29. cikke e kivétel tekintetében a sütik hét 
kategóriáját vizsgálja2.  A vélemény szerint a közvetlen sütik valószínűleg nem jelentenek 
jelentős kockázatot a magánélet védelme szempontjából, amennyiben ésszerű biztosítékok 
állnak rendelkezésre, így például könnyen megvalósítható a kívülmaradás.

                                               
1 Az adatvédelemmel és a magánélet védelmével foglalkozó független európai tanácsadó testület, melynek tagjai 
a nemzeti adatvédelmi hatóságok.  
2 A vélemény elérhető az alábbi címen: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


