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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pritaria slapukų reglamentavimo teisės aktų pakeitimams, kaip įtvirtinta 
E. privatumo direktyvoje. Slapukai gali būti naudojami informacijai apie kompiuterių 
naudotojus internete rinkti. Peticijos pateikėjas mano, kad slapukų reglamentavimo teisės 
aktai sukurti neabejotinai siekiant gero tikslo, tačiau jie kelia nepatogumų vartotojams, kurių 
turi būti atsiklausiama, ar jie sutinka, kad slapukai būtų naudojami. Peticijos pateikėjo 
nuomone, tai kenkia interneto naudojimo paprastumui ir kelia sunkumų interneto svetainių 
kūrėjams. Jis mano, kad prievolė informuoti apie slapukų naudojimą turėtų būti nustatyta 
naršyklių savininkams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Į persvarstytą E. privatumo direktyvą1 įtraukta nauja Europos Parlamento pasiūlyta nuostata, 
pagal kurią leidžiama saugoti informaciją arba susipažinti su jau saugoma informacija, pvz., 
slapukų informacija, naudotojo kompiuteryje ar kitame skaitmeniniame prietaise tik jeigu 
atitinkamas naudotojas, gavęs aiškią ir išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, 
yra davęs tam sutikimą. Ši nuostata, 5 straipsnio 3 dalis, yra technologiškai neutrali. Ji 

                                               
1 Direktyva 2002/58/EB (OL L 201, 2002 7 31, p. 37) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB 
(OL L 337, 2009 12 18).
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taikoma slapukams ir kitoms susijusioms technologijoms, pvz., vadinamiesiems riktams, 
laikinosios atminties slapukams ir lokaliai saugomiems objektams. Pagal persvarstytos 
E. privatumo direktyvos konstatuojamąsias dalis ir bendrosios Duomenų apsaugos direktyvos 
nuostatas naudotojai gali duoti sutikimą bet kuriuo tinkamu būdu, specialiu ir pakankamai 
informatyviu, leidžiančiu jiems laisvai išreikšti savo valią1. Persvarstant E. privatumo 
direktyvą taip pat buvo paaiškinta, kad be šio paslaugų teikėjų (pvz., interneto svetainių) 
pranešimo, esant techninėms galimybėms ir kai tai veiksminga, naudotojo sutikimui perduoti 
galima naudoti atitinkamus naršyklės nustatymus2.

Komisija sutinka, kad naudotojų informavimo ir jų sutikimo gavimo būdai turėtų būti kuo 
patogesni naudotojui ir daryti kuo mažesnę įtaką naudotojų naršymo internete įpročiams.

Komisija taip pat sutinka, kad naršyklių dizainas galėtų atlikti svarbesnį vaidmenį suteikiant 
asmenims daugiau galimybių kontroliuoti slapukų ir panašių priemonių naudojimą nekeliant 
pavojaus jų naršymo internete įpročiams. Siekdama paremti šį požiūrį, Komisija paragino 
pramonės atstovus remiantis Žiniatinklio konsorciumo (W3C) standartizavimo procesu 
parengti bendrą žiniatinkliui skirtą „nesekimo“ standartą3. Jo paskirtis – išsamiai nustatyti, 
kaip naudotojai gali pateikti savo sekimo pageidavimus ir kaip interneto svetainės ir jų 
padaliniai juos pripažįsta ir jų paiso. Komisijos nuomone, šis standartas turi būti pakankamai 
griežtas, kad naudotojai tiksliai žinotų, ką šį standartą atitinkančios įmonės daro su jų 
informacija.

Komisijos nuomone, šiuo metu bent sistemos, sudarančios sąlygas įvairiais būdais 
(naršyklėse, tačiau taip pat paslaugų teikėjams diegiant slapukus) gauti sutikimus, palaikymas 
yra tinkamas metodas, turint omenyje tai, kad dauguma naršyklių nėra pakankamai 
sudėtingos, kad jomis būtų galima perduoti naudotojo sutikimą. Todėl naršyklėse turėtų būti 
įmanoma pateikti naudotojui aiškią ir išsamią informaciją, inter alia, apie duomenų tvarkymo 
tikslus, o ne bendro pobūdžio įspėjimus apie galimą slapukų naudojimą sekimo tikslais. Be to, 
naudotojai, diegdami naršyklę, turėtų būti informuojami apie jos slapukų funkcijas ir 
numatytuosius parametrus, kad galėtų atitinkamai pasirinkti. Dar ne visos naršyklės turi šią 
funkciją. Be to, jei pareiga informuoti naudotojus ir gauti jų sutikimą būtų taikoma tik 
naršyklių savininkams, kyla klausimas, ar būtų tinkama įpareigojimo gauti informuoto asmens 
sutikimą netaikyti būtent tiems subjektams, kurie diegia slapukus ar panašias priemones ir 
kurie tam tikrais atvejais iš to gauna ekonominės naudos.“

                                               
1 Žr. Direktyvos 2002/58/EB 17 konstatuojamąją dalį ir Direktyvos 95/46/EB (OL L 281, 1995 11 23) 
2 straipsnio f punktą. Pastarojoje direktyvoje nustatyta apibrėžtis taip pat taikoma pagal E. privatumo direktyvos 
nuostatas, pagal Direktyvos 2002/58/EB 2 straipsnį.
2 Žr. Direktyvos 2009/136/EB 66 konstatuojamąją dalį.
3 2011 m. birželio 22 d. Neelie Kroes kalba, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461.


