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Tárgy: Brendan Freeman brit állampolgár által benyújtott 1048/2012. számú petíció 
az internetes „sütik”-re vonatkozó jogszabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az elektronikus hírközlési adatvédelemre („e-Privacy”) 
vonatkozó jogszabály módosítására van szükség az internetes „sütik” (cookies) tárgyában. A 
sütik felhasználhatók arra, hogy a számítógépes felhasználók adatait összegyűjtsék az 
interneten. A petíció benyújtójának az a véleménye, hogy bár a sütikre vonatkozó jogszabály 
jó szándékkal készült, mégis problémát jelent a felhasználók számára, akiknek minden 
alkalommal külön engedélyezniük kell a sütik használatát. A petíció benyújtója szerint ez 
csorbítja az internet felhasználóbarát jellegét, és problémát okoz a honlapfejlesztőknek. 
Szerinte a sütikkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a böngészőoldalak tulajdonosaira 
kellene hárítani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv1 felülvizsgált változata egy olyan új, az 
Európai Parlament által bevezetett rendelkezést foglal magában, amely csak azzal a feltétellel 
                                               
1 A 2009/136/EK irányelvvel (HL L 337., 2009.12.18.) módosított 2002/58/EK irányelv (HL 
L 201., 2002.7.31., 37, o.).
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engedi meg az információk tárolását vagy a felhasználó számítógépén vagy más digitális 
eszközön tárolt információkhoz – például sütikhez – való hozzáférést, hogy a felhasználó 
ahhoz a feldolgozás céljára vonatkozó egyértelmű és átfogó tájékoztatás megismerése után 
hozzájárult.  E rendelkezés, az 5. cikk (3) bekezdése technológiasemleges. Kiterjed a sütikre 
és az egyéb, kapcsolódó technológiákra, például a webpoloskákra, a flash sütikre és a helyi 
tárolási objektumokra. A felülvizsgált elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 
preambulumbekezdései és az általános adatvédelmi irányelv meghatározása értelmében a 
felhasználók bármely olyan módon adhatják hozzájárulásukat, amely lehetővé teszi 
kívánságuk önkéntes, kifejezett és tájékozott kinyilvánítását1. Az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv felülvizsgálata során emellett egyértelművé tették, hogy – amennyiben 
technikailag lehetséges és hatékony – a szolgáltatók (pl. honlapok) által küldött értesítés 
mellett a felhasználó hozzájárulásának továbbítására megfelelő böngészőbeállításokat is 
lehetne alkalmazni2.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a felhasználók tájékoztatásának és hozzájárulásuk 
beszerzésének módozatait a lehető legfelhasználóbarátabb módon kell meghatározni, és 
azoknak a lehető legkevésbé szabad befolyásolniuk  fogyasztói élményt az internet 
böngészése során.

A Bizottság továbbá egyetért azzal, hogy a böngészők kialakítása fontos szerepet tölthet be 
abban, hogy az egyének nagyobb befolyásra tegyenek szert a sütik és hasonló eszközök 
használata tekintetében anélkül, hogy az internetes élményüket károsan érintené. A 
megközelítés előmozdítása érdekében a Bizottság felhívta az iparágat, hogy a World Wide 
Web Konzorcium (W3C) szabványosítási folyamata alapján dolgozzon ki egy általános, „a 
nyomon követést mellőző” szabványt az internet számára3. Ez annak részletes 
meghatározására szolgálna, hogy a fogyasztók miként nyilváníthatják ki a nyomon követéssel 
kapcsolatos kívánságaikat, illetve hogy a honlapok és azok kapcsolt leányoldalai miként 
ismerjék el és tartsák figyelembe e kívánságokat. A Bizottság álláspontja szerint a 
szabványnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók tisztában legyenek 
azzal, hogy a szabványnak megfelelő vállalkozások mit tesznek adataikkal.

Legalábbis jelenleg a Bizottság szerint megfelelő az azon keret fenntartására irányuló 
megközelítés, amely a hozzájárulás beszerzésére különböző módokat engedélyez böngészők, 
illetve a szolgáltatók által elhelyezett sütik formájában, mivel a böngészők nem kellően 
fejlettek ahhoz, hogy továbbítsák a felhasználók hozzájárulását. Ehhez a böngészőknek 
képesnek kellene lenniük arra, hogy a felhasználók számára egyértelmű és átfogó 
tájékoztatást nyújtsanak többek között a feldolgozás céljáról ahelyett, hogy a nyomon 
követésre alkalmas sütik esetleges használatára vonatkozó általános figyelmeztetéssel 
szolgálnának. Ezenfelül egy böngésző telepítésekor a felhasználókat tájékoztatni kellene a 
böngésző sütikezelési és alapbeállításairól, ami lehetővé teszi számukra, hogy azokról maguk 
                                               
1 Lásd a 2002/58/EK irányelv 17. preambulumbekezdését és a 95/46/EK irányelv 2. cikkének 
f) pontját (HL L 281., 1995.11.23.). Az utóbbi irányelvben foglalt fogalommeghatározás a 
2002/58/EK irányelv 2. cikke szerint az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv 
értelmében is alkalmazandó.
2 Lásd a 2009/136/EK irányelv 66. preambulumbekezdését.
3 Neelie Kroes 2011. június 22-i beszéde:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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döntsenek. Ez a funkció még nem minden böngészőben van jelen.   Emellett ha kizárólag a 
böngészők szolgáltatóira hárítjuk a tájékoztatás és a hozzájárulás-beszerzés felelősségét, 
felmerül a kérdés, hogy indokolt-e a tájékozott hozzájárulásra vonatkozó kötelezettség hatálya 
alól éppen azokat a jogalanyokat kivonni, amelyek a sütiket vagy hasonló eszközöket 
alkalmazzák, és amelyeknek azokból némely esetben gazdasági előnyük származik. 


