
CM\925937RO.doc PE504.302v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

30.1.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1048/2012, adresată de Brendan Freeman, de cetățenie britanică, 
privind legislația referitoare la modulele cookie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține modificarea legislației privind modulele cookie, astfel cum este consacrată 
în Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic. Modulele cookie pot fi folosite 
pentru a aduna pe calculatorul utilizatorilor informații disponibile pe internet. Petiționarul 
consideră că legislația privind modulele cookie este bine intenționată, dar le creează probleme 
utilizatorilor cărora li se solicită să își dea acordul ori de câte ori cookie-urile sunt folosite. 
Petiționarul consideră că acest lucru afectează ușurința de utilizare a internetului și le creează 
probleme creatorilor de site-uri internet. El crede că obligația de a furniza informații cu privire 
la modulele cookie ar trebui să le revină proprietarilor de browsere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Directiva revizuită privind confidențialitatea în mediul electronic1 include o nouă dispoziție, 
introdusă de Parlamentul European, care permite stocarea de informații sau dobândirea 
accesului la informații deja stocate, precum modulele cookie, pe calculatorul unui utilizator 
sau pe orice alt dispozitiv digital, numai cu condiția ca utilizatorul respectiv să își fi dat 
consimțământul, după ce i-au fost puse la dispoziție informații clare și cuprinzătoare 

                                               
1 Directiva 2002/58/CE (JO L 201, 31.7.2002, p. 37), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE, 
JO L 337, 18.12.2009.
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referitoare la scopul procesării. Această dispoziție, articolul 5 alineatul (3) este neutră din 
punct de vedere tehnologic. Ea se aplică modulelor cookie și altor tehnologii înrudite, precum 
bug-uri, cookie-uri de tip flash și obiecte de stocare locală. Potrivit considerentelor Directivei 
revizuite privind confidențialitatea în mediul electronic și după cum se stipulează în Directiva 
privind protecția datelor, utilizatorii își pot da consimțământul prin orice metodă adecvată 
care permite indicarea în mod liber, concret și informat a dorințelor lor1. La momentul 
revizuirii Directivei privind confidențialitatea în mediul electronic, s-a clarificat și faptul că, 
pe lângă această înștiințare trimisă de furnizori (de exemplu, site-uri de internet), dacă acest 
lucru este posibil din punct de vedere tehnic și eficient, s-ar putea utiliza setări adecvate ale 
broswerului pentru a transmite consimțământul utilizatorului2.

Comisia este de acord cu faptul că modalitățile de informare a utilizatorilor și de obținere a 
consimțământului acestora ar trebui să fie cât mai ușor de utilizat și să afecteze cât mai puțin 
experiența consumatorilor în timp ce aceștia navighează pe internet.

În plus, Comisia este de acord cu faptul că proiectarea browserelor ar putea să joace un rol 
important în acordarea unui grad mai mare de control persoanelor fizice asupra utilizării 
modulelor cookie și a dispozitivelor asemănătoare fără a pune în pericol experiența internet a 
acestora. Pentru a sprijini această abordare, Comisia a solicitat industriei să dezvolte un 
standard general de tip „do-not-track” pentru web3, bazându-se pe procesul de standardizare a 
Consorțiului World Wide Web (W3C). Acesta este menit să detalieze atât modul în care 
consumatorii își pot exprima preferințele de urmărire, precum și modul în care site-urile 
internet vor recunoaște și respecta aceste preferințe. În opinia Comisiei, standardul trebuie să 
fie suficient de complex încât utilizatorii să știe cu exactitate ce fac cu informațiile lor 
societățile care respectă acest standard.

Comisia consideră că, cel puțin deocamdată, menținerea unui cadru care permite o varietate 
de modalități de obținere a consimțământului, prin intermediul browserelor, însă și prin 
intermediul furnizorilor care plasează module cookie, este abordarea corectă, dat fiind faptul 
că majoritatea browserelor nu sunt suficient de sofisticate încât să transmită consimțământul 
utilizatorului. În acest scop, browserele ar trebui să poată pune la dispoziția utilizatorului 
informații clare și complete, printre altele, referitoare la scopurile procesării, nu avertismente 
generice referitoare la posibila utilizare a modulelor cookie pentru urmărire. În plus, în 
momentul în care instalează un browser, utilizatorii ar trebui să fie informați despre 
funcționalitatea modulului cookie și despre setările standard, fapt care le-ar permite să aleagă. 
Deocamdată, nu toate browserele au această caracteristică .Pe lângă aceasta, punerea 
responsabilității de a informa și de a cere consimțământul exclusiv pe umerii furnizorilor de 
browsere ridică întrebarea dacă este adecvat să se elimine din sfera de aplicare a obligației de 
a obține consimțământul informat tocmai acele entități care folosesc module cookie sau 
dispozitive asemănătoare și care, în unele cazuri, au beneficii economice de pe urma acestui 
fapt.

                                               
1 A se vedea considerentul 17 din Directiva 2002/58/CE ș i  articolul 2 litera (f) din Directiva 95/46/CE 
(JO L 281, 23.11.1995). Definiția prevăzută de cea de a doua directivă se aplică și în temeiul Directivei privind 
confidențialitatea în mediul electronic, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2002/58/CE.
2 A se vedea considerentul 66 din Directiva 2009/136/CE.
3 Discursul din 22 iunie 2011 al lui Neelie Kroes:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461
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