Dikjarazzjoni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BEPD) dwar
ir-reviżjoni tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika u l-impatt
tiegħu fuq il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-privatezza u lkunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tagħhom
L-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Data tal-Unjoni Ewropea, mlaqqgħin fil-Bord Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data, jikkunsidraw li r-reviżjoni tad-Direttiva attwali dwar il-Privatezza
Elettronika (2002/58/KE, emendata bi 2009/136/KE) hija pass importanti u neċessarju li għandu
jiġi konkluż rapidament. L-użu ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni bbażati fuq l-IP sar mifrux mill2009, u dawn is-servizzi “Over-the-top” bħalissa mhumiex koperti mid-Direttiva eżistenti; sabiex
jiġi żgurat li tiġi mħarsa l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tal-utenti finali waqt li jużaw
dawn is-servizzi ġodda u biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni għallfornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u servizzi funzjonalment ekwivalenti, nitolbu
lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament u lill-Kunsill jaħdmu flimkien biex jiżguraw adozzjoni
rapida tar-Regolament il-ġdid dwar il-Privatezza Elettronika, li jissostitwixxi d-Direttiva attwali
mill-iktar fis wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data f’Mejju
ta’ din is-sena.
Minħabba l-iżviluppi fid-deliberazzjonijiet dwar il-proposta, u għall-benefiċċju tal-koleġiżlaturi,
il-BEPD iddeċieda li joffri konsulenza ulterjuri u kjarifiki dwar xi kwistjonijiet speċifiċi li tqajmu
mill-emendi proposti mill-koleġiżlatur.
1. Il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi teħtieġ protezzjoni speċifika lil hinn
mill-GDPR
Il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet (l-ekwivalenti moderna tas-segretezza postali
tradizzjonali tal-korrispondenza) huwa dritt fundamentali protett mill-Artikolu 7 tal-Karta tadDrittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li diġà ġie implimentat mid-Direttiva dwar ilPrivatezza Elettronika. Dan id-dritt għall-kunfidenzjalità jrid jiġi applikat għal kull komunikazzjoni
elettronika, indipendentement mill-mezzi li huma jintbagħtu bihom, wieqfa u fi tranżitu, millispeditur sar-riċevitur, u jrid iħares ukoll l-integrità ta’ kull tagħmir terminali tal-utent.
Il-komunikazzjonijiet elettroniċi huma l-bażi ta’ ħafna attivitajiet essenzjali tas-soċjetajiet moderni
tagħna, peress li jappoġġjaw l-eżerċizzju ta’ bosta drittijiet fundamentali bħalma huma l-libertà talħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tal-espressjoni, tal-informazzjoni, ta’ għaqda, ta’ assoċjazzjoni,
eċċ. Għalhekk, it-tisħiħ tal-kunfidenzjalità u n-newtralità tas-servizzi li jwasslu lkomunikazzjonijiet tagħna hija neċessità.
Minħabba l-importanza u l-użu mifrux tal-komunikazzjonijiet elettroniċi fil-ħajja diġitali tagħna,
huwa probabbli ħafna li dawn ikun fihom, jew li jiżvelaw, kategoriji speċjali ta’ data personali,

b’mod espliċitu jew minħabba s-sempliċi akkumulazzjoni u kombinazzjoni tal-kontenut ta’
komunikazzjonijiet elettroniċi jew metadata, li jistgħu jippermettu li wieħed jasal għal
konklużjonijiet preċiżi ħafna dwar il-ħajja privata tal-persuni, u dan jimplika riskji għoljin għaddrittijiet u l-libertajiet tagħhom, u jeħtieġ li għalhekk jiġu trattati kif xieraq.
Għalhekk, aħna nappoġġjaw bis-sħiħ l-approċċ tar-Regolament propost, fuq il-bażi ta’
projbizzjonijiet wiesgħa, eċċezzjonijiet limitati, u l-użu tal-kunsens. Għaldaqstant, jeħtieġ li ma
jkun hemm ebda possibbiltà skont ir-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika, li jiġi pproċessat
kontenut ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u metadata fuq bażi miftuħa, bħal “interessi leġittimi”,
li jmorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għall-provvediment ta’ servizz ta’ komunikazzjoni
elettronika. Barra minn hekk, jeħtieġ li ma jkun hemm ebda possibbiltà skont ir-Regolament dwar
il-Privatezza Elettronika li tiġi proċessata metadata tal-komunikazzjonijiet elettroniċi għalleżekuzzjoni ta’ kuntratt, li jfisser li jeħtieġ li ma jkun hemm l-ebda eċċezzjoni bbażata fuq l-għan
ġenerali ta’ eżekuzzjoni ta’ kuntratt, peress li r-Regolament jistabbilixxi liema ipproċessar eżatt
huwa permess għal dan il-għan, bħall-ipproċessar għal skopijiet ta’ ħruġ ta’ kontijiet.
Il-BEPD jixtieq jenfasizza li l-metadata tal-komunikazzjonijiet elettroniċi xorta tista’ tiġi
pproċessata mingħajr kunsens wara li tkun ġiet ġenwinament anonimizzata1. Il-BEPD
jinkoraġġixxi lill-fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika jużaw din il-possibbiltà,
sabiex jinħolqu servizzi innovattivi filwaqt li l-privatezza tiġi mħarsa.

2. Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika hija diġà fis-seħħ
Il-ħarsien tal-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet huwa dritt li diġà jeżisti. Id-Direttiva dwar ilPrivatezza Elettronika tal-2002, emendata fl-2009, diġà stabbiliet projbizzjoni ġenerali fuq lipproċessar ta’ kontenut u metadata ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. Dawn l-operazzjonijiet
huma possibbli biss:
 bil-kunsens minn qabel tal-utent, jew
 jekk jissodisfaw waħda mill-eċċezzjonijiet offruti mid-Direttiva dwar il-Privatezza
Elettronika (it-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika, il-ħruġ ta’ kontijiet).
Is-servizzi ta’ trażmissjoni użati għall-provvediment ta’ servizzi minn magna għal magna jinsabu
wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva attwali. Dawk id-dispożizzjonijiet jinżammu firRegolament propost.
Bl-istess mod, il-protezzjoni ta’ tagħmir terminali diġà huwa dritt. L-użu tal-kapaċitajiet ta' ħażna
tat-tagħmir terminali tal-utent japplika b’mod newtrali fir-rigward tat-teknoloġija. B’hekk, mhux
biss il-cookies, iżda kull teknoloġija ta’ intraċċar diġà hija soġġetta għall-kunsens tal-utent jew
soġġetta għal waħda mill-eċċezzjonijiet speċifikati fid-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika.
Barra minn hekk, ir-Regolament propost kif emendat mill-koleġiżlatur joħloq diversi eċċezzjonijiet
ġodda li ġew proposti mid-WP292, bħal aġġornamenti tas-sigurtà u li jkejlu l-udjenza. Dawn leċċezzjonijiet huma relatati ma’ tipi speċifiċi ta’ proċessar bi ftit riskji għall-privatezza għall-utenti.
3. Ir-Regolament propost għandu l-għan li jiżgura l-applikazzjoni uniformi tiegħu fl-Istati
Membri kollha u għal kull tip ta’ kontrollur tad-data
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Kif definit fil-WP216, filwaqt li data psewdonomizzata tibqa’ data personali.
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Ara WP194 u WP240

Id-Direttiva attwali dwar il-Privatezza Elettronika ma tapplikax għal servizzi ta’
komunikazzjonijiet elettroniċi offruti minn fornituri li joperaw fuq l-Internet, minkejja l-fatt li
huma joffru servizz li jkun funzjonalment ekwivalenti.
Dawk il-fornituri, madankollu, se jkunu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament propost. IlBEPD jenfasizza li l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament għal servizzi
funzjonalment ekwivalenti, inklużi l-hekk imsejħa servizzi “Over-The-Top”, hija element
essenzjali tar-riforma. Kull bidla proposta fl-abbozz tar-Regolament li tista’ timmina dan l-objettiv
(pereżempju, kwalunkwe proposta biex tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tal-ħarsien tad-data talkomunikazzjoni “fi tranżitu”) jeħtieġ li tiġi evitata, biex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwivalenti
ta' kompetizzjoni għal kull provditur.
Ir-Regolament propost japplika wkoll hekk kif id-data relatata mal-imġiba tal-utenti tinġabar,
kemm jekk huma ħolqu kont għas-servizz, kif ukoll jekk le. Dan l-approċċ mhux biss se joffri lillutenti ta’ dawk is-servizzi l-protezzjoni li jistħoqqilhom, iżda se jippermetti wkoll kompetizzjoni
ġusta bejn il-kontrolluri tad-data. Jeħtieġ li jiġi nnotat li l-kunsens li jrid jinkiseb skont irRegolament dwar il-Privatezza Elettronika għandu l-istess tifsira bħal fil-GDPR. B’mod
partikolari, il-ħtieġa li jinkiseb kunsens mogħti liberalment se timpedixxi lill-fornituri ta’
servizzi milli jinkludu cookie walls3għall-utenti tagħhom, u l-obbligu li l-kunsens ikun
speċifiku se joħloq kundizzjonijiet indaqs għall-provdituri kemm jekk l-utent ikun illoggjat, kif
ukoll jekk le.
Barra minn hekk, il-ħolqien ta’ sanzjonijiet speċifiċi għall-ksur tar-Regolament dwar il-Privatezza
Elettronika, flimkien ma’ estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni territorjali, li t-tnejn li huma
jirriflettu d-dispożizzjonijiet tal-GDPR, se jagħtu s-setgħa effettiva lill-Awtorità għall-Protezzjoni
tad-Data, li se tippermetti li huma jinfurzaw l-applikazzjoni tar-Regolament għal kull strument ta’
komunikazzjoni elettronika użat mill-utenti tal-UE.
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“Cookie wall” jimpedixxi lill-utenti li ma jagħtux kunsens li jaċċessaw sit elettroniku jew servizz.

