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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.1.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1048/2012, którą złożył Brendan Freeman (Wielka Brytania), w 
sprawie prawodawstwa dotyczącego plików cookie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za zmianą przepisów dotyczących plików cookie zawartych 
w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej. Pliki cookie mogą być 
wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat użytkowników komputerów 
w internecie. Składający petycję uważa, że cele prawodawstwa w sprawie plików cookie są 
właściwie określone; przepisy te stwarzają jednak problemy użytkownikom, którzy 
każdorazowo muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie takiego pliku. Składający petycję 
twierdzi, że utrudnia to korzystanie z internetu i przysparza problemów twórcom stron 
internetowych. Jego zdaniem obowiązek udzielania informacji o plikach cookie powinien 
spoczywać na właścicielach przeglądarek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Parlament Europejski wprowadził do zmienionej dyrektywy o prywatności i łączności 
elektronicznej1 nowy przepis, na mocy którego możliwe jest przechowywanie informacji lub 
uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych na komputerze użytkownika lub 
innym urządzeniu cyfrowym, takich jak pliki cookie, jedynie pod warunkiem, że użytkownik 
                                               
1 Dyrektywa 2002/58/WE (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37) zmieniona dyrektywą 
2009/136/WE (Dz.U. L 337 z 18.12.2009).
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wyraził na to zgodę po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji o celu przetwarzania 
danych.  Brzmienie przepisu art. 5 ust. 3 jest neutralne pod względem technologicznym. 
Przepis ten ma zastosowanie do plików cookie i innych pokrewnych rozwiązań 
technologicznych, takich jak pluskwy sieciowe (web bugs), pliki cookie typu „flash” czy 
obiekty, których lokalna kopia przechowywana jest na urządzeniu. Zgodnie z punktami 
preambuły zmienionej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz zgodnie z 
definicjami zawartymi w ogólnej dyrektywie o ochronie danych użytkownicy mogą wyrazić 
zgodę w jakikolwiek sposób umożliwiający swobodne i świadome wyrażenie swojej woli1. 
Podczas wprowadzania zmian do dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 
wyjaśniono ponadto, że oprócz akceptowania powiadomień od dostawców usług (np. od stron 
internetowych) użytkownik może wyrazić zgodę na działanie poprzez zastosowanie 
odpowiednich ustawień w przeglądarce, o ile jest to technicznie możliwe i skuteczne2.

Komisja zgadza się, że metody przekazywania informacji i uzyskiwania zgody powinny być 
jak najbardziej przyjazne użytkownikom oraz że powinny w najmniejszym możliwym stopniu 
wpływać na proces przeglądania stron internetowych.

Komisja zgadza się ponadto, że wygląd i układ graficzny elementów przeglądarek może mieć 
duże znaczenie dla podwyższenia stopnia kontroli, jaką mają poszczególni użytkownicy nad 
tym, jak wykorzystywane są pliki cookie i podobne obiekty, bez uszczerbku dla ich 
dotychczasowych przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z internetu. Na poparcie 
swojego stanowiska Komisja zaapelowała do przedsiębiorstw branżowych o stworzenie 
ogólnej normy „nieśledzenia” w sieci3 w oparciu o proces normalizacji konsorcjum World 
Wide Web (W3C). Celem normy jest wyszczególnienie, w jaki sposób użytkownicy mogą 
zgłaszać preferencje w zakresie śledzenia ich aktywności w sieci, a także w jaki sposób 
portale internetowe i ich podmioty zależne będą potwierdzały otrzymanie informacji o tych 
preferencjach oraz w jaki sposób będą ich przestrzegać. Zdaniem Komisji norma musi 
zawierać na tyle szczegółowe uregulowania, aby użytkownicy dokładnie wiedzieli, jakie 
działania w zakresie danych podejmują przestrzegające tej normy przedsiębiorstwa.

Komisja uważa, że przynajmniej na obecnym etapie właściwym podejściem jest utrzymanie 
rozwiązań umożliwiających różnorodne sposoby uzyskania zgody, za pomocą przeglądarek, 
ale także przez dostawców usług umieszczających pliki cookie na urządzeniach 
użytkowników, z uwagi na to, że większość przeglądarek nie jest wystarczająco 
zaawansowana technologicznie, aby móc przekazywać informacje o zgodzie użytkownika. 
Aby było to możliwie, zamiast wyświetlania ogólnych ostrzeżeń o potencjalnym 
wykorzystaniu plików cookie w celu śledzenia aktywności w internecie, przeglądarki 
powinny być wyposażone w opcję przekazywania użytkownikowi jasnych i wyczerpujących 
informacji m.in. na temat celu przetwarzania danych. Ponadto w chwili instalacji 
przeglądarki, użytkownicy powinni być informowani o ustawieniach funkcji plików cookie i 
ustawieniach domyślnych, co umożliwiłoby im dokonywanie własnych wyborów. Opcja ta 
                                               
1 Zob. motyw 17 dyrektywy 2002/58/WE oraz art. 2 lit. f) dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 281 
z 23.11.1995). Definicja zawarta w dyrektywie 95/46/WE obowiązuje również na mocy 
dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej zgodnie z art. 2 dyrektywy 2002/58/WE.
2 Zob. motyw 66 dyrektywy 2009/136/WE.
3 Przemówienie Neelie Kroes z 22 czerwca 2011 r.:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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nie jest jeszcze dostępna we wszystkich przeglądarkach.   Ponadto obciążanie dostawców 
przeglądarek wyłączną odpowiedzialnością za informowanie użytkowników i kierowanie do 
nich próśb o zgodę na wykorzystanie danych budzi wątpliwości, czy właściwym 
rozwiązaniem jest wyłączenie z obowiązku uzyskania świadomej zgody właśnie tych 
podmiotów, które wykorzystują pliki cookie lub podobne obiekty i które, w niektórych 
przypadkach, czerpią z tego korzyści ekonomiczne.


