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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo panaikinti arba persvarstyti Direktyvą 2009/136/EB (E. privatumo 
direktyvą), pagal kurios nuostatas slapukų kompiuteriuose negalima įdiegti be naudotojo 
sutikimo. Jis tvirtina, kad direktyva daro žalą būtent mažoms įmonėms, o slapukai naudojami 
ne asmeniniams naudotojo duomenims gauti, bet anoniminiams duomenims analizuoti ir 
atitinkamai savo svetainėms bei siūlomoms prekėms ir paslaugoms gerinti. Pasak peticijos 
pateikėjo, tai būtų naudinga ekonomikos augimui Europos Sąjungoje skatinti. Taip pat jis 
mano, kad Europos Parlamentas nesikonsultavo su jokiais technologijų specialistais ar 
įmonėmis dėl direktyvos įgyvendinimo ir laikymosi, todėl dabar kilo didelis sąmyšis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„E. privatumo direktyvos1 5 straipsnio 3 dalimi siekiama apsaugoti vieną asmenų privatumo 
srities aspektą – jų prijungtus elektroninius prietaisus ir asmeninę informaciją, kurią galima 
gauti per šiuos prietaisus arba kuria per juos keičiamasi. Teisė į tai, kad būtų gerbiamas 
asmens privatus gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas, laikoma viena iš 
pagrindinių teisių pagal Europos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, kaip ir šios Chartijos 
8 straipsnyje įtvirtinta teisė į asmens duomenų apsaugą.  E. privatumo direktyvos 5 straipsnio 
                                               
1 2002 m. liepos 12 d. Direktyva 2002/58/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB.
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3 dalyje nurodytos būtent šios teisės.

5 straipsnio 3 dalyje tiksliai įvardijama teisė į privatumą šioje srityje – reikalaujama gauti 
informuotų naudotojų sutikimą norint saugoti ar gauti informaciją, esančią tokiuose jų 
galiniuose įrenginiuose, kaip kompiuteriai ir išmanieji telefonai. Technologiniai aspektai 
5 straipsnio 3 dalyje neaptariami. Taigi jis taikomas tiek slapukams, tiek šnipinėjimo 
programoms ir kitai kenkėjiškai programinei įrangai bei virusams.

Informacija turėtų būti teikiama ir pritarimo turėtų būti siekiama kuo patogesnėmis vartotojui 
priemonėmis. Komisija supranta, kad pastaruoju metu atsirado įvairių sprendimų, kuriais 
siekiama palengvinti atitiktį reikalavimams.

Atsižvelgiant į tai, kad 5 straipsnio 3 dalimi apskritai siekiama užtikrinti aukštą ir vienodą 
naudotojų privačios srities apsaugos lygį, nelogiška taikyti išimtį mažoms įmonėms.

Pagal 5 straipsnio 3 dalį išimtis dėl pritarimo taikoma tais atvejais, kai slapukai yra būtinai 
reikalingi siekiant teikti paslaugas, kurių aiškiai paprašo naudotojas. 29 straipsnio darbo 
grupės1 nuomonėje Nr. 4/2012 nurodoma, kad šią išimtį derėtų taikyti septynioms slapukų 
kategorijoms2. Nuomonėje teigiama, kad mažai tikėtina, jog pirmosios šalies analitiniai 
slapukai galėtų kelti didelį pavojų privatumui, su sąlyga, kad būtų taikomos pagrįstos 
apsaugos priemonės, įskaitant galimybę lengvai atsisakyti paslaugos.“

                                               
1 Nepriklausoma Europos patariamoji duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros įstaiga, kurios nariai –
nacionalinės duomenų apsaugos institucijos.
2 Nuomonė pateikiama adresu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_lt.pdf.


