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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1048/2012, внесена от Brendan Freeman, с британско гражданство, 
относно законодателството във връзка с т.нар. „бисквитки“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се застъпва за изменение на закона за „бисквитките“, както е 
заложен в Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации. „Бисквитките“ могат да бъдат използвани за събиране на информация 
относно компютърните потребители в интернет. Вносителят на петицията смята, че 
законодателството относно „бисквитките“ има добри намерения, но създава проблеми 
на потребителите, които трябва да дадат съгласието си, когато се използват 
„бисквитки“. Вносителят на петицията счита,че това пречи на удобството за ползване 
на интернет и причинява проблеми на тези, които разработват уеб сайтове. Той смята, 
че задължението да се предостави информация относно „бисквитките“ следва да остане 
за собствениците на браузъри.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Преразгледаната Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации1 съдържа нова разпоредба, въведена от Европейския 
парламент, която позволява съхраняването на информация или получаването на достъп 

                                               
1 Директива 2002/58/EО, [OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37], изменена с Директива 2009/136/EО, OВ L 337, 
18.12.2009 г.
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до вече съхранена информация, като например „бисквитки“, на компютрите или други 
цифрови устройства на потребителите, единствено при условие, че въпросните 
потребители са дали съгласието си, след като им е била предоставена ясна и цялостна 
информация относно целите на обработката. Въпросната разпоредба – член 5, параграф 
3 – е неутрална по отношение на технологиите. Тя се отнася до „бисквитките“ и до 
други подобни технологии, като например снифери, „флаш бисквитки“ и обекти за 
локално съхранение. Съгласно съображенията на преразгледаната Директива за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и съгласно 
Общата директива за защита на личните данни потребителите могат да дадат 
съгласието си по всеки подходящ начин, позволяващ предоставянето на свободно 
изразено, конкретно и информирано указание за тяхната воля1. При преразглеждането 
на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации беше допълнително уточнено, че освен чрез въпросното уведомление от 
страна на доставчиците (напр. уебсайтове), съгласието на потребителя би могло да бъде 
изразено чрез използване на съответните настройки на браузера, ако това е технически 
възможно и ефективно2.

Комисията споделя становището, че начините за осведомяване на потребителите и за 
получаване на тяхното съгласие следва да бъдат възможно най-лесно достъпни за 
потребителите и следва да оказват възможно най-малко влияние върху техните 
действия, когато сърфират в интернет.

Освен това Комисията изразява съгласие, че начинът на устройство на браузерите би 
могъл да допринесе значително за предоставянето на физическите лица на по-голям 
контрол над използването на „бисквитки“ и други подобни устройства, без да се 
застрашават действията им при сърфиране в интернет. За да подкрепи този подход, 
Комисията призова индустрията да разработи общи норми за защита от проследяване 
(„do-not-track“ норми) в уебмрежата3, въз основа на процеса на стандартизация на 
Консорциума на световната уебмрежа (W3C). Тези норми имат за цел да уточнят как 
потребителите могат да изразят своите предпочитания за проследяване, както и как 
уебсайтовете и техните съдружници ще отбележат и уважат тези предпочитания.  
Комисията счита, че нормите трябва да бъдат достатъчно обогатени, за да бъдат 
потребителите наясно как точно бива използвана тяхната информация от 
предприятията, които изпълняват изискването.

Комисията счита, че поне на този етап, поддържането на рамка, която позволява 
съгласието на потребителите да бъде получено по различни начини – посредством 
браузери, както и чрез поставяне на „бисквитки“ от доставчиците – е правилният 
подход, като се има предвид, че повечето браузери не са достатъчно пригодени, за да 
може съгласието на потребителите да бъде изразено чрез тях.  За тази цел, браузерите 
следва да бъдат в състояние да предоставят ясна и цялостна информация на 

                                               
1 Вж. съображение 17 от Директива 2002/58/ЕО и член 2, параграф з), от Директива 95/46/ЕО [OВ L 281, 
23.11.1995 г.] Определението, установено в Директива 95/46/ЕО, се прилага също така по силата на 
Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, на основание 
на член 2 от Директива 2002/58/ЕО.
2 Вж. съображение 66 от Директива 2009/136/ЕО.
3 Реч на Нели Крус от 22 юни 2011 г.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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потребителя, наред с другото, относно целите на обработката, вместо общи 
предупреждения за възможното използване на „бисквитки“ за проследяване. Освен 
това, при инсталиране на браузер, потребителите следва да бъдат осведомени относно 
наличието на „бисквитки“ на браузъра и настройките по подразбиране, като им се 
предоставя възможност да направят своя избор. Тази опция все още не е налична във 
всички браузери. Също така ,  фактът, че отговорността за осведомяване на 
потребителите и получаване на тяхното съгласие се вменява единствено на 
доставчиците на браузери повдига въпроса дали е уместно да бъдат премахнати от 
приложното поле на задължението за получаване на информирано съгласие именно 
тези образувания, които разпространяват „бисквитки“ или подобни устройства и които 
в някои случаи постигат икономически изгоди от това. 


