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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta grozījumus likumā par sīkdatnēm kā to nosaka E-privātuma 
direktīvā. Sīkdatnes var izmantot, lai apkopotu informāciju par datoru lietotājiem internetā. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, –– lai gan tiesību akti par sīkdatnēm ir atbalstāmi, tie rada 
problēmas lietotajiem, kam, gadījumos, kad sīkdatnes tiek izmantotas, ir jādod sava 
piekrišana. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda prakse negatīvi ietekmē interneta 
lietotājdraudzīgumu un rada problēmas tīmekļa vietņu izstrādātājiem. Viņš uzskata, ka 
pienākumam norādīt informāciju par sīkdatnēm būtu jāpaliek pārlūkprogrammu īpašnieku 
ziņā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Pārskatītā e-privātuma direktīva1 ietver jaunu noteikumu, kuru ierosinājis Eiropas Parlaments 
un ar kuru atļauj uzglabāt informāciju vai piekļūt jau saglabātai informācijai, tādai kā 
sīkdatnes, lietotāja datorā vai citā digitālā ierīcē, ja ir izpildīts nosacījums, ka attiecīgais 
lietotājs ir devis savu piekrišanu un ir saņēmis skaidru un visaptverošu informāciju par datu 
                                               
1 Direktīva 2002/58/EK, [OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.], kas grozīta ar 
Direktīvu 2009/136/EK, OV L 337, 18.12.2009.
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apstrādes nolūkiem. Šis noteikums, proti, 5. panta 3. punkts, ir tehnoloģiski neitrāls. To 
piemēro sīkdatnēm un citām saistītām tehnoloģijām, tādām kā neredzamie pikseļi, zibatmiņas 
sīkdatnes un vietēji uzglabājami objekti. Saskaņā ar pārskatītās e-privātuma direktīvas 
apsvērumiem un vispārējo datu aizsardzības direktīvu lietotāji piekrišanu var sniegt ar jebkuru 
pienācīgu metodi, kas ļauj lietotājam brīvi sniegt konkrētu un informētu norādi par savu 
vēlmi1. E-privātuma direktīvas pārskatīšanas laikā tika precizēts, ka papildus šim informācijas 
sniedzēju (piemēram, tīmekļa vietņu) paziņojumam, ja tas ir tehniski iespējami un efektīvi, 
lietotāja vēlme piekrist apstrādei var tikt izteikta, izmantojot atbilstīgus iestatījumus 
pārlūkprogrammā2.

Komisija piekrīt tam, ka veidiem, kādos tiek sniegta informācija un iegūta lietotāju piekrišana, 
ir jābūt lietotājiem iespējami draudzīgākiem un pēc iespējas mazākā mērā jāietekmē lietotāju 
pieredze interneta pārlūkošanas laikā.

Turklāt Komisija apstiprina to, ka pārlūkprogrammu uzbūve var būtiski ietekmēt lietotāju 
spējas kontrolēt sīkdatnes un līdzīgu programmatūru, neskarot lietotāju pieredzi interneta 
pārlūkošanā. Lai atbalstītu šo pieeju, Komisija aicināja nozarē izstrādāt vispārēju 
neizsekošanas standartu tīmeklim3, pamatojoties uz Globālā tīmekļa konsorcija (W3C) 
standartizācijas procesu. Ir plānots detalizēt gan to, kā lietotāji var paust savas izsekošanas 
preferences, gan to, kā tīmekļa vietnes un to saistītie informācijas avoti atzīst un respektē 
lietotāju preferences. Komisija uzskata, ka šim standartam ir jābūt pietiekami aptverošam, lai 
lietotāji skaidri zinātu, ko tieši pakalpojumu sniedzēji darīs ar iegūto informāciju.

Komisija uzskata, ka pagaidām vismaz ir jāsaglabā sistēmu, kas nodrošina daudzus veidus, 
kādos sniegt piekrišanu, gan ar pārlūkprogrammu, gan pakalpojumu sniedzēju instalētu 
sīkdatņu starpniecību, un ka tā ir pareizā pieeja, ņemot vērā, ka lielākā daļa pārlūkprogrammu 
nav pietiekami progresīvas, lai pārsūtītu lietotāja piekrišanu. Tāpēc pārlūkprogrammām ir 
jāsniedz lietotājam skaidra un visaptveroša informācija, cita starpā par datu apstrādes 
mērķiem, nevis tikai vispārīgi brīdinājumi par sīkdatņu iespējamu lietošanu izsekošanas 
nolūkā. Turklāt pēc pārlūkprogrammas instalēšanas lietotāji ir jāinformē par 
pārlūkprogrammas sīkdatnes funkcionalitāti un standartiestatījumiem, lai lietotāji attiecīgi 
varētu izdarīt izvēli. Šī funkcija pagaidām nav visām pārlūkprogrammām. Bez tam, ja 
atbildība par informēšanu un piekrišanas saņemšanu gulstas vienīgi uz pakalpojumu 
sniedzējiem, tad rodas jautājums, vai ir lietderīgi pienākumu saņemt informētu piekrišanu 
neattiecināt uz tiem subjektiem, kas instalē sīkdatnes vai līdzīgu programmatūru, atsevišķos 
gadījumos tādējādi gūstot ekonomisku labumu.

                                               
1 Sk. Direktīvas 2002/58/EK 17. apsvērumu un Direktīvas 95/46/EK 2. panta f) apakšpunktu 
[OV L 281, 23.11.1995.]. Direktīvā 95/46/EK iekļauto definīciju piemēro arī saskaņā ar e-
privātuma direktīvas (Direktīvas 2002/58/EK) 2. pantu.
2 Sk. Direktīvas 2009/136/EK 66. apsvērumu.
3 Nēlī Krusas 2011. gada 22. jūnija runa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461.


