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Dikjarazzjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Ewropea

Adottata fil-15 ta’ Diċembru 2020
Aġġornata fit-13 ta’ Jannar 2021

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data adotta d-dikjarazzjoni li ġejja:

- L-EDPB jixtieq ifakkar lill-partijiet ikkonċernati kollha li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni
Ewropea seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021 meta r-Renju Unit ma baqax, għall-finijiet u l-iskopijiet
kollha, Stat Membru tal-UE.

- Madankollu, l-UE u r-Renju Unit laħqu ftehim (il-“Ftehim ta’ Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-
UE u r-Renju Unit”) fl-24 ta’ Diċembru 20201, li daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-1 ta’ Jannar
2021 sat-28 ta’ Frar 2021 sakemm jiġi ratifikat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-UE.
Il-Ftehim jipprevedi li, għal perjodu massimu ta’ sitt xhur mid-dħul fis-seħħ tiegħu - jiġifieri sa
mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2021 - u bil-kundizzjoni li r-reġim attwali tal-protezzjoni tad-
data tar-Renju Unit jibqa’ fis-seħħ, il-flussi kollha tad-data ta’ data personali bejn il-partijiet
ikkonċernati soġġetti għall-GDPR u l-organizzazzjonijiet tar-Renju Unit mhux se jiġu kkunsidrati
bħala trasferimenti lejn pajjiż terz.

- Dan ifisser li l-organizzazzjonijiet soġġetti għall-GDPR se jkunu jistgħu jkomplu jittrażmettu d-
data lill-organizzazzjonijiet tar-Renju Unit mingħajr il-ħtieġa li jew idaħħlu fis-seħħ għodda ta’
trasferiment skont l-Artikolu 46 tal-GDPR jew jiddependu fuq deroga skont l-Artikolu 49 tal-
GDPR. Gwida speċifika tista’ tinstab fuq is-sit web tal-EDPB
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- L-EDPB jixtieq ifakkar ukoll il-konsegwenzi fir-rigward tas-sorveljanza regolatorja fuq l-
ipproċessar transfruntier kontinwu u l-ilmenti relatati, li għalihom il-GDPR jipprevedi l-
mekkaniżmu tal-Punt Uniku ta’ Servizz (OSS). Il-mekkaniżmu tal-OSS jipprevedi li hemm
awtorità superviżorja waħda (SA) kompetenti għall-każijiet ta’ pproċessar transfruntier, li tkun
l-awtorità superviżorja tal-istabbiliment uniku tal-kontrollur jew tal-proċessur fiż-ŻEE (l-
awtorità superviżorja ewlenija), skont il-GDPR.

1 Dan il-Ftehim ġie ffirmat fit-30 ta’ Diċembru 2020.
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- Mill-1 ta’ Jannar 2021, il-mekkaniżmu tal-OSS ma baqax applikabbli għar-Renju Unit u
għaldaqstant l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni (ICO) tar-Renju Unit ma għadux
jagħmel parti minnu. L-EDPB ilu jikkollabora mal-ICO dawn l-aħħar xhur sabiex jippermetti
tranżizzjoni bla xkiel għal din is-sitwazzjoni l-ġdida billi jiżgura li l-awtoritajiet taż-ŻEE jsegwu
approċċ kondiviż u effiċjenti fl-indirizzar tal-ilmenti eżistenti u l-każijiet transfruntiera li
jinvolvu lill-ICO, filwaqt li jitnaqqsu d-dewmien u l-inkonvenjenzi possibbli għall-ilmentaturi
affettwati.

- L-EDPB jixtieq jenfasizza li d-deċiżjoni li wieħed jibbenefinika mill-interlokuzzjoni unifikata (l-
awtorità superviżorja ewlenija) li hija possibbli permezz tal-mekkaniżmu tal-OSS f’każijiet ta’
pproċessar transfruntier hija f’idejn il-kontrolluri u l-proċessuri individwali, li għal dak il-għan
jistgħu jiddeċiedu jekk jistabbilixxux stabbiliment ewlieni ġdid fiż-ŻEE skont it-termini tal-
Artikolu 4(16) tal-GDPR.

- L-EDPB ifakkar f’dan ir-rigward li l-kontrolluri u l-proċessuri mhux stabbiliti fiż-ŻEE iżda li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tagħhom huma soġġetti għall-applikazzjoni tal-GDPR skont l-Artikolu
3(2) tal-GDPR huma meħtieġa jaħtru rappreżentant fl-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 27 tal-
GDPR. Ir-rappreżentant jista’ jiġi indirizzat mill-awtoritajiet superviżorji u s-suġġetti tad-data
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-attivitajiet tal-ipproċessar sabiex tiġi żgurata l-
konformità mal-GDPR.
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