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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0741/2012 adresată de R.H., de cetățenie britanică, privind abrogarea 
sau revizuirea Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită abrogarea sau revizuirea Directivei 2009/136/CE (Directiva privind 
confidențialitatea în mediul electronic), conform căreia modulele „cookie” nu pot fi amplasate 
în calculatoare fără aprobarea utilizatorului. Petiționarul afirmă că directiva este dăunătoare în 
special pentru micile întreprinderi și că modulele cookie nu sunt folosite pentru a obține 
detalii personale ale utilizatorilor, ci pentru a analiza date anonime în vederea îmbunătățirii 
site-urilor internet și a bunurilor și serviciilor pe care le oferă. Petiționarul susține că acestea 
sunt utile pentru creșterea economică în UE. De asemenea, el susține că Parlamentul 
European nu a consultat experți în tehnologie sau firme în legătură cu implementarea și 
conformitatea cu dispozițiile directivei, lucru care a produs multă confuzie.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Articolul 5 alineatul (3) din Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic1 are ca 
scop protejarea unui aspect al sferei private a persoanelor – dispozitivele conectate și 
informațiile private accesate sau schimbate prin intermediul acestora. Respectarea vieții 
private, a domiciliului și a secretului comunicațiilor este un drept fundamental prevăzut la 
articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la fel ca și protecția datelor 
                                               
1 Directiva 2002/58/CE din 12.7.2002, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE.
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cu caracter personal prevăzută la articolul 8 din Cartă. Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 
privind confidențialitatea în mediul electronic reprezintă o specificație a acestor drepturi.

Articolul 5 alineatul (3) specifică dreptul la confidențialitate în acest domeniu prin solicitarea 
acordului utilizatorilor informați pentru stocarea și accesarea informațiilor stocate în 
echipamentele lor terminale, precum calculatoarele și telefoanele inteligente. Articolul 5 
alineatul (3) este neutru din punct de vedere al tehnologiei. Prin urmare, acesta se aplică în 
cazul modulelor cookie, dar și în cazul programelor-spion (spyware) sau al altor produse 
software ostile și al virușilor.

Furnizarea de informații și cererea acordului ar trebui să fie cât mai prietenoase cu putință.
Comisia înțelege că, recent, a devenit disponibilă o serie de soluții care au ca scop facilitarea 
conformității.

Având în vedere că scopul general al articolului 5 alineatul (3) este de a asigura un nivel înalt 
și egal de protecție a sferei private a utilizatorilor, scutirea micilor întreprinderi nu ar avea 
sens.

Potrivit articolului 5 alineatul (3), acordul nu este necesar atunci când modulele cookie sunt 
strict necesare în vederea furnizării unui serviciu cerut în mod expres de către utilizator.
Avizul nr. 4/2012 al Grupului de lucru „Articolul 29”1 are în vedere șapte categorii de module 
cookie2 care să fie vizate de această exceptare. În aviz se consideră că este puțin probabil ca 
modulele „cookie” primare utilizate în analiza web să creeze un risc asupra vieții private, cu 
condiția existenței unor garanții rezonabile, inclusiv a posibilității de a recurge cu ușurință la 
excluderea voluntară.

                                               
1 Organism consultativ european independent pentru protecția datelor și a vieții private ai cărui membri sunt 
autoritățile naționale de protecție a datelor.  
2 Avizul este disponibil la http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


