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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener dringt aan op het intrekken of herzien van Richtlijn 2009/136/EG (de e-privacy-
richtlijn) die het plaatsen van "cookies" zonder toestemming van de gebruiker verbiedt. 
Indiener verklaart dat de richtlijn met name voor kleine bedrijven nadelig is en dat "cookies" 
niet gebruikt worden om persoonsgegevens van de gebruiker te verkrijgen, maar om 
anonieme gegevens te analyseren teneinde hun websites en de goederen en diensten die door 
hen geleverd worden te verbeteren. Indiener stelt dat dit de economische groei van de EU ten 
goede komt. Daarnaast beweert hij dat het Europees Parlement geen technologische 
deskundigen of firma's geraadpleegd heeft over de tenuitvoerlegging en naleving van de 
richtlijn en dat dit geresulteerd heeft in de huidige verwarring

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

"Artikel 5, lid 3, van de e-privacyrichtlijn1 beoogt de bescherming van een aspect van de 
persoonlijke levenssfeer van individuen: de op internet aangesloten elektronische apparaten 
en de prive-informatie die zo wordt geraadpleegd of uitgewisseld. Eerbiediging van het prive-
leven, woning en communicatie is een fundamenteel recht krachtens artikel 7 van het 
Europees Handvest van de grondrechten, evenals de bescherming van persoonsgegevens 

                                               
1 Richtlijn 2002/58/EG van 12.07.2002, als gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG.
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krachtens artikel 8 van het Handvest. In artikel 5, lid 3, of the e-privacyrichtlijn worden deze 
rechten nader omschreven.

Volgens artikel 5, lid 3, betekent het recht op privacy op dit gebied dat de toestemming van de 
geïnformeerde gebruiker vereist is voor de opslag van en toegang tot informatie die is 
opgeslagen in hun eindapparatuur, zoals computers en smartphones. Artikel 5, lid 3, is 
technologisch neutraal zijn, en is daarom van toepassing op cookies, maar ook om spyware en 
andere kwaadaardige software en virussen

De informatieverstrekking en het vragen van een toestemming moet zo gebruikersvriendelijk 
mogelijk zijn. De Commissie heeft begrepen dat er sinds kort een aantal oplossingen 
beschikbaar zijn  die naleving van deze verplichting vergemakkelijken.

Aangezien artikel 5, lid 3, in het algemeen bedoeld is een hoog en gelijk niveau van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers te verzekeren is het niet 
logisch om kleine bedrijven vrij te stellen van deze verplichting.

Volgens artikel 5, lid 3, hoeft geen toestemming te worden gevraagd wanneer cookies strikt 
noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Advies 
4/2012 van de Artikel 29-werkgroep1 onderscheidt zeven categorieën van cookies2 die onder
deze uitzondering kunnen vallen. In het advies wordt de mening uitgesproken dat  'first party 
analytic cookies' geen grote risico's voor de privacy zullen creëren, indien er voldoende 
waarborgen zijn, alsook de mogelijkheid voor een eenvoudig opt-out."

                                               
1 Onafhankelijk Europees adviesorgaan inzake bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, waarvan de 
leden de autoriteiten voor gegevensbescherming van de lidstaten zijn.
2 Het advies is beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf


