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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1048/2012 af Brendan Freeman, britisk statsborger, om lovgivningen 
om cookies

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til ændring af lovgivningen om cookies i medfør af e-data-direktivet. 
Cookies kan benyttes til at samle data om computerbrugere på internettet. Andrageren mener, 
at lovgivningen om cookies ganske vist er velmenende, men at den giver problemer for 
brugeren, som hver gang, der anvendes cookies, skal give tilladelse hertil. Andrageren er af 
den opfattelse, at dette skader internettets brugervenlighed og giver problemer for udviklere af 
hjemmesider. Han finder, at informationspligten med hensyn til cookies bør lægges på ejerne 
af browsere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Det reviderede e-data-direktiv1 omfatter en ny bestemmelse indført af Europa-Parlamentet, 
som kun tillader lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er 
lagret, såsom cookies, i en brugers computer eller i et andet digitalt udstyr på betingelse af, at 
abonnenten eller brugeren har givet forudgående tilsagn, efter at have fået klare og 
fyldestgørende oplysninger om formålet med behandlingen. Bestemmelsen, artikel 5, stk. 3, er 
teknologisk neutral. Den finder anvendelse på cookies og andre relaterede teknologier, såsom 

                                               
1 Direktiv 2002/58/EF, [EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37], som ændret ved direktiv 2009/136/EF, EUT L 337 af 
18.12.2009.
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web bugs, flash cookies og lokalt lagrede objekter. Ifølge betragtningerne til det reviderede
e-data-direktiv og som defineret i det almindelige databeskyttelsesdirektiv kan samtykke 
gives ved ethvert passende middel, der muliggør en frit givet, specifik og informeret angivelse 
af brugerens ønsker1. Ved revisionen af e-data-direktivet blev det yderligere præciseret, at 
brugerens samtykke til databehandling, hvor det er teknisk muligt og effektivt, i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktiv 95/46/EF, kan udtrykkes gennem 
anvendelse af passende browserindstillinger eller andre applikationer2.

Kommissionen er enig i, at måderne, hvorpå brugerne skal informeres og deres samtykke 
indhentes, bør være så brugervenlige som muligt og afspejle forbrugeres erfaringer, når disse 
færdes mindst muligt på internettet.

Kommissionen er endvidere enig i, at udformningen af browsere kunne spille en vigtig rolle i 
forbindelse med, at den enkelte gives mere kontrol over brugen af cookies og lignende udstyr 
uden at ødelægge deres internetoplevelse. For at støtte denne tilgang har Kommissionen 
opfordret industrien til at udvikle en generel "do-not-track"-standard (DNT-funktion) til 
nettet3, som er baseret på World Wide Web Consortium’s (W3C) standardiseringsproces. Det 
er hensigten, at den skal udformes på en sådan måde, at forbrugerne kan give udtryk for deres 
sporingspræferencer, og på en sådan måde, at den samtidig viser, hvordan websider og 
tilknyttede virksomheder vil anerkende og respektere disse præferencer. Kommissionen 
mener, at standarden skal indeholde tilstrækkelig mange oplysninger til, at forbrugeren ved 
præcist, hvad virksomheder, der efterlever reglerne, anvender oplysningerne til. 

I betragtning af, at de fleste browsere ikke er tilstrækkeligt avancerede til at kunne overføre 
brugerindhold, mener Kommissionen, at den korrekte tilgang i det mindste på nuværende 
tidspunkt er at opretholde rammer, der gør det muligt at opnå samtykke på flere måder, dvs. 
ved hjælp af browsere, men også ved at udbyderne placerer cookies. I dette øjemed bør 
browsere være i stand til at give brugeren klar og fyldestgørende information, blandt andet om 
formålet med behandlingen, og ikke generiske advarsler om eventuelt brug af cookies til 
sporingsbrug. Brugere bør endvidere i forbindelse med installationen af en browser 
informeres om cookiefunktionen i browseren og dennes standardindstillinger, således at de 
bliver i stand til at træffe deres egne valg. Denne funktion findes endnu ikke i browsere. 
Bortset fra det, så rejser placeringen af ansvaret for at informere og opnå samtykke på 
udbyderen af browseren alene spørgsmålet om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fjerne 
præcis de enheder, som anvender cookier eller lignede udstyr, og som i visse tilfælde opnår en 
økonomisk gevinst herved, fra rækkevidden af anvendelsesområdet for forpligtelsen til at 
opnå informeret samtykke. 

                                               
1 Jf. betragtning 17 i direktiv 2002/58/EF og artikel 2, litra f), i direktiv 95/46/EF (EFT L 281 af 23.11.1995). 
Definitionen i dette sidstnævnte direktiv finder ligeledes anvendelse i henhold til e-data-direktivet, jf. artikel 2 i 
direktiv 2002/58/EF.
2 Jf. Betragtning 66 i direktiv 2009/136/EF.
3 Neelie Kroes, tale af 22. juni 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461


