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Temats: Lūgumraksts Nr. 0741/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
R. H., par E-privātuma direktīvas atcelšanu vai pārskatīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina atcelt vai pārskatīt Direktīvu 2009/136/EK (E-privātuma 
direktīvu), saskaņā ar kuru datoros bez lietotāja piešķiršanas nedrīkst ievietot sīkdatnes. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī direktīva īpaši kaitē maziem uzņēmumiem un ka 
sīkdatnes netiek izmantotas lietotāju personiskas informācijas iegūšanai, bet gan anonīmu 
datu analizēšanai, lai uzlabotu uzņēmumu tīmekļa vietnes un to piedāvātās preces un 
pakalpojumus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tas veicina ekonomisko izaugsmi ES. 
Viņš arī apgalvo, ka Eiropas Parlaments nav konsultējies ne ar vienu tehnisko ekspertu vai 
firmām par direktīvas īstenošanu vai ievērošanu, kas tagad radījis lielu sajukumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

E-privātuma direktīvas1 5. panta 3. punkta mērķis ir aizsargāt vienu no cilvēku privātās dzīves 
aspektiem — viņu tīklam pievienotās elektroniskās ierīces un privāto informāciju, kurai ar šo 
ierīču palīdzību piekļūst vai ar kuru šajās ierīcēs notiek apmaiņa. Privātās dzīves, mājokļa un 
saziņas neaizskaramība ir pamattiesības, kas ietvertas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
7. pantā, līdzās personas datu aizsardzībai, kas ietverta Pamattiesību hartas 8. pantā.  
E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punktā šīs tiesības ir aprakstītas sīkāk.
                                               
1 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK, kurā veikti grozījumi ar Direktīvu 2009/136/EK.
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5. panta 3. punktā ir aprakstītas tiesības uz privātumu šajā jomā, nosakot, ka lietotājs ir 
jāinformē un lietotājam jāsniedz piekrišana attiecībā uz to, ka gala iekārtās, piemēram, datoros 
un viedtālruņos, glabātā informācija tiek uzglabāta un tai tiek dota piekļuve. 5. panta 3. punkts 
ir tehnoloģiski neitrāls. Tāpēc tas attiecas ne vien uz sīkdatnēm, bet arī uz spiegprogrammām 
un citām kaitīgām programmatūrām un vīrusiem.

Informācijas sniegšana un piekrišanas iegūšana būtu jāīsteno lietotājam maksimāli saprotami. 
Komisija saprot, ka nesen kļuvuši pieejami vairāki risinājumi, kuru mērķis ir veicināt 
atbilstību direktīvai.

Ņemot vērā to, ka 5. panta 3. punkta vispārējais mērķis ir nodrošināt augstu un vienlīdzīgu 
lietotāju privātās dzīves aizsardzības līmeni, nebūtu pamatoti no šīs prasības atbrīvot mazos 
uzņēmumus.

Saskaņā ar 5. panta 3. punktu lietotāja piekrišana nav nepieciešama, kad sīkdatnes ir noteikti 
vajadzīgas, lai nodrošinātu pakalpojumu, ko lietotājs skaidri pieprasījis. 29. panta Datu 
aizsardzības darba grupas1 atzinumā 4/2012 aprakstītas septiņas sīkdatņu kategorijas2, uz 
kurām attiecas šis izņēmums. Atzinumā teikts, ka pirmās personas analītisko datu sīkdatnes, 
visticamāk, neradīs lielu risku privātumam, ja tiks ievēroti saprātīgi aizsardzības pasākumi, 
tostarp iespēja viegli atteikties no datu vākšanas.

                                               
1 Neatkarīga Eiropas padomdevēja iestāde datu un privātās dzīves aizsardzības jautājumus, un tās locekļi ir 
valstu datu aizsardzības iestādes.  
2 Atzinums ir pieejams: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_lv.pdf.   


