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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0741/2012, którą złożył R.H. (Wielka Brytania), w sprawie 
uchylenia lub zmiany dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do uchylenia lub zmiany dyrektywy 2009/136/WE (dyrektywy 
o prywatności i łączności elektronicznej), na mocy której pliki cookie nie mogą być 
umieszczane w komputerze bez zgody użytkownika. Składający petycję twierdzi, że 
wspomniana dyrektywa ma szczególnie niekorzystny wpływ na małe przedsiębiorstwa oraz 
że pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania osobistych danych użytkownika, ale 
do analizowania anonimowych danych w celu ulepszania stron internetowych tych 
przedsiębiorstw oraz oferowanych przez nie towarów i usług. Składający petycję utrzymuje, 
że ma to korzystny wpływ na wzrost gospodarczy w UE. Ponadto twierdzi, że Parlament 
Europejski nie zasięgnął opinii żadnych ekspertów ani firm z branży technologicznej 
w odniesieniu do wdrażania postanowień przedmiotowej dyrektywy i zapewniania zgodności 
z jej przepisami, co obecnie skutkuje ogromnym zamieszaniem.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Celem art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej1 jest ochrona 
konkretnego obszaru prywatnej sfery życia osób fizycznych – podłączonych do sieci urządzeń 
elektronicznych oraz prywatnych informacji, którymi takie osoby wymieniają się ze sobą i do 
                                               
1 Dyrektywa 2002/58/WE z dnia 12.07.2002 r., zmieniona dyrektywą 2009/136/WE.
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których uzyskują dostęp. Prawo do poszanowania życia prywatnego, domu i komunikowania 
się jest podstawowym prawem na mocy art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 
tak samo jak ochrona danych osobowych wynikająca z art. 8 Karty. Prawa te zostały 
szczegółowo określone w art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej.

W tym kontekście przepisy art. 5 ust. 3 stanowią, że prawo do prywatności oznacza wymóg 
uzyskania zgody użytkownika na gromadzenie informacji i dostęp do informacji 
gromadzonych w ich urządzeniach końcowych, takich jak komputery czy smartfony. 
Brzmienie art. 5 ust. 3 cechuje neutralność pod względem technologicznym. Z tego względu 
przepisy rzeczonego artykułu znajdują zastosowanie do plików cookie, a także do 
oprogramowania szpiegowskiego i innych rodzajów złośliwego oprogramowania i wirusów.

Przekazywanie informacji i uzyskiwanie zgody powinno odbywać się w sposób jak 
najbardziej przyjazny użytkownikowi. Zgodnie ze stanem wiedzy Komisji w ostatnim czasie 
udostępniono wiele rozwiązań mających na celu ułatwienie stosowania przepisów dyrektywy.

Z uwagi na fakt, że ogólnym celem art. 5 ust. 3 jest zapewnienie wysokiego i równego 
poziomu ochrony prywatnej sfery życia użytkowników, zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
obowiązku stosowania się do przepisów rzeczonej dyrektywy byłoby pozbawione sensu.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 nie zachodzi konieczność uzyskania zgody, jeżeli pliki cookie są 
niezbędne do świadczenia usługi na wyraźną prośbę użytkownika. W art. 29 opinii grupy 
roboczej1 4/2012 uwzględniono siedem kategorii plików cookie2, które mogą zostać objęte 
rzeczonym zwolnieniem z obowiązku uzyskania zgody użytkownika. W opinii wzięto pod 
uwagę, że prawdopodobieństwo wywołania przez pliki cookie administratora zagrożenia dla 
prywatności nie jest wysokie, przy założeniu, że włączone są racjonalne zabezpieczenia, w 
tym włączenie opcji wyskakujących okienek.

                                               
1 Niezależny europejski organ doradczy w kwestii ochrony danych i prywatności, którego członkami są władze 
krajowe właściwe do spraw ochrony danych.  
2 Opinia jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf   


