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Θέμα: Αναφορά 1048/2012, του Brendan Freeman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη νομοθεσία για τα cookies

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τροποποίηση της νομοθεσίας για τα cookies βάσει της οδηγίας για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα cookies 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τους χρήστες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο διαδίκτυο. Ο αναφέρων φρονεί ότι, αν και η νομοθεσία για 
τα cookies έχει καλές προθέσεις, δημιουργεί προβλήματα για τον χρήστη, ο οποίος, κάθε 
φορά που χρησιμοποιούνται cookies, πρέπει να δίνει τη συγκατάθεσή του. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτό καθιστά το διαδίκτυο λιγότερο φιλικό προς τον χρήστη και δημιουργεί 
προβλήματα για τους προγραμματιστές ιστοσελίδων. Θεωρεί ότι η υποχρέωση ενημέρωσης 
σχετικά με τα cookies πρέπει να βαρύνει τους ιδιοκτήτες των φυλλομετρητών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η αναθεωρημένη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες περιλαμβάνει μια νέα διάταξη, την οποία εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η οποία  επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευθεί, όπως τα cookies, στον τερματικό εξοπλισμό του 
συνδρομητή ή του χρήστη μόνον υπό τον όρο ότι ο εν λόγω συνδρομητής ή χρήστης έχει 
δώσει τη συγκατάθεσή του/της και του/της έχουν παρασχεθεί σαφείς και εκτενείς 
πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.  Η διάταξη αυτή, άρθρο 5, παράγραφος 3, είναι 
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τεχνολογικά ουδέτερη. Εφαρμόζεται στα cookies και άλλες σχετικές τεχνολογίες, όπως 
σφάλματα προγραμματισμού του ιστού, flash cookies και τοπικά αντικείμενα αποθήκευσης. 
Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις της αναθεωρημένης οδηγίας για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και όπως ορίζει η γενική οδηγία για την 
προστασία των δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους με κάθε 
προσήκουσα μέθοδο η οποία παρέχει ελεύθερη, ρητή και εν πλήρη επιγνώσει δήλωση της 
βούλησής τους1. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, διευκρινίσθηκε επίσης ότι, παράλληλα με την εν λόγω 
κοινοποίηση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσίας (π.χ. ιστοσελίδες), εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και αποδοτικό, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις 
των φυλλομετρητών Ιστού  για τη μετάδοση της συγκατάθεσης του συνδρομητή2.

Η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη ότι οι τρόποι ενημέρωσης των χρηστών και απόσπασης 
της συγκατάθεσής τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικοί προς τον καταναλωτή 
και να επηρεάζουν όσον το δυνατόν λιγότερο αρνητικά την εμπειρία πλοήγησης των 
καταναλωτών. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων πλοήγησης θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των πολιτών να ελέγχουν 
καλύτερα τη χρήση των cookies και άλλων παρομοίων εργαλείων πλοήγησης χωρίς 
αρνητικές συνέπειες για την εμπειρία τους στο Διαδίκτυο. Προς τούτο, η Επιτροπή κάλεσε τη 
βιομηχανία να αναπτύξει ένα γενικό πρότυπο παρακολούθησης ('do-not-track') για τον Ιστό3, 
βασιζόμενη στη διαδικασία προτυποποίησης που έχει θεσπίσει η Κοινοπραξία Παγκόσμιου 
Ιστού (World Wide Web Consortium -  W3C ). Αυτό το πρότυπο θα καθορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την 
παρακολούθηση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι ιστοσελίδες και οι εταίροι τους θα 
λαμβάνουν υπόψη και θα σέβονται αυτές τις προτιμήσεις. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το 
πρότυπο θα πρέπει να είναι αρκετά περιεκτικό ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες πώς ακριβώς 
χειρίζονται τις πληροφορίες τους οι συμμορφούμενες εταιρίες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, δεδομένου ότι οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης δεν είναι 
αρκετά εξελιγμένες ώστε να διαβιβάζουν τη συγκατάθεση του χρήστη, η πλέον ενδεδειγμένη 
προσέγγιση είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, να διατηρηθεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη 
χρήση διάφορων μεθόδων αναζήτησης της συναίνεσης, είτε μέσω των προγραμμάτων 
πλοήγησης, είτε μέσω των cookies που εγκαθίστανται από τους προμηθευτές. Προς τούτο, τα 
προγράμματα πλοήγησης θα πρέπει επίσης να μπορούν να παρέχουν στο χρήστη σαφείς και 
αναλυτικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, και όχι 
μόνο γενικές προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανή χρήση των cookies για παρακολούθηση.  
Πέραν τούτου, κατά την εγκατάσταση του προγράμματος πλοήγησης, οι χρήστες θα πρέπει 
να ενημερώνονται σχετικά με τις λειτουργίες και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του 
                                               
1 Πρβλ. αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και το άρθρο 2, στοιχείο στ) της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, [ΕΕ L 281, 23.11.1995, ]. Ο ορισμός που παρέχει η τελευταία οδηγία 
ισχύει και σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, σύμφωνα με το άρθ. 2 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 
2 Πρβλ. την αιτιολογική σκέψη 66 της οδηγίας 2009/136/ΕΚ.
3 Neelie Kroes, παρέμβαση της 22ας Ιουνίου 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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προγράμματος πλοήγησης, ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους. Η διάταξη αυτή 
δεν περιέχεται σε όλα τα προγράμματα πλοήγησης.   Παράλληλα, το να επαφίεται στους 
προμηθευτές προγραμμάτων πλοήγησης η αποκλειστική ευθύνη της ενημέρωσης και της 
απόσπασης συγκατάθεσης θέτει το ερώτημα κατά πόσον είναι λογικό, αυτές ακριβώς οι 
οντότητες που χρησιμοποιούν τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αποκομίζουν οικονομικά οφέλη, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
λαμβάνουν τη συναίνεση του χρήστη εν πλήρη επιγνώσει. 


