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Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni ta’ data personali
pproċessata fir-rigward tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-

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

Din id-dikjarazzjoni ssegwi l-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea ta’ Pjan ta’ Azzjoni1 għal politika
komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u t-tnedija
ta’ konsultazzjoni pubblika2 f’Mejju 2020.

Skont il-Pjan ta’ Azzjoni, il-Kummissjoni għandha l-għan li tippreżenta proposti leġiżlattivi ġodda fl-
ewwel kwart tal-2021, fost l-oħrajn, tistabbilixxi ġabra unika tar-regoli dwar dawn is-suġġetti (jiġifieri
Regolament jew Direttiva riveduta aktar dettaljata), tiżgura superviżjoni fil-livell tal-UE (jew billi tagħti
setgħat ġodda lil Aġenzija tal-UE eżistenti jew billi tistabbilixxi korp dedikat ġdid), u toħloq
mekkaniżmu ta’ appoġġ u koordinazzjoni għall-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja.

Il-miżuri applikabbli kontra l-ħasil tal-flus3 jinkludu obbligi wiesgħa ħafna u estensivi fuq il-fornituri tas-
servizzi finanzjarji u entitajiet marbutin b’obbligu oħrajn biex jidentifikaw u jkunu jafu l-klijenti
tagħhom, biex jimmonitorjaw it-tranżazzjonijiet imwettqa bl-użu tas-servizzi tagħhom, u biex
jirrapportaw kwalunkwe tranżazzjoni suspettuża. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni tistipula perjodi twal

1 Pjan ta’ azzjoni għal politika komprensiva tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-
terroriżmu, 7 ta’ Mejju 2020, disponibbli fuq https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-
laundering-terrorism-financing-action-plan_en.
2 Il-konsultazzjoni tista’ tiġi aċċessata fuq https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation.
3 Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu
tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, kif emendata bid-
Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018.
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ta’ żamma4. Dawn il-miżuri jkopru l-industrija Ewropea kollha tas-servizzi finanzjarji, u għalhekk
jaffettwaw, b’mod komprensiv, il-persuni kollha li jużaw is-servizzi finanzjarji, kull darba li jużaw dawn is-
servizzi.

L-EDPB, u qablu l-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, innota ripetutament l-isfidi tal-privatezza u tal-
protezzjoni tad-data relatati ma’ dawn il-miżuri fil-passat5. L-aġġornament li jmiss għal-leġiżlazzjoni huwa
opportunità biex tiġi indirizzata l-interazzjoni bejn il-protezzjoni tal-privatezza u d-data personali u l-miżuri
kontra l-ħasil tal-flus, kif ukoll l-applikazzjoni konkreta tagħhom fil-prattika.

F’dan il-kuntest, l-EDPB jenfasizza li l-aġġornament maħsub għall-qafas kontra l-ħasil tal-flus ma għandux
jitwettaq mingħajr rieżami tar-relazzjoni bejn il-miżuri kontra l-ħasil tal-flus u d-drittijiet għall-privatezza u
l-protezzjoni tad-data. F’din id-diskussjoni, ir-rilevanza u l-preċiżjoni tad-data miġbura għandhom rwol
importanti ħafna. L-EDPB huwa tabilħaqq konvint li artikolazzjoni aktar mill-qrib bejn iż-żewġ settijiet ta’
regoli tkun ta’ benefiċċju kemm għall-protezzjoni tad-data personali kif ukoll għall-effiċjenza tal-qafas tal-
AML. F’dan ir-rigward, l-EDPB jixtieq itenni l-ħtieġa għal bażi ġuridika ċara għall-ipproċessar ta’ data
personali u jiddikjara l-għanijiet u l-limiti ta’ tali pproċessar, f’konformità mal-Artikolu 5(1) tal-GDPR, b’mod
partikolari fir-rigward tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni u t-trasferimenti internazzjonali ta’data, kif innotat
mill-EDPS fl-opinjoni tiegħu dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal politika komprensiva tal-
Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu6.

L-EDPB iqis bħala kwistjoni tal-akbar importanza li l-miżuri kontra l-ħasil tal-flus ikunu kompatibbli mad-
drittijiet għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipji tan-neċessità ta’ tali miżuri f’soċjetà demokratika u l-
proporzjonalità tagħhom, u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Għalhekk, l-EDPB jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tkun assoċjata fil-proċess ta’ abbozzar ta’
kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida kontra l-ħasil tal-flus fl-istadji bikrija tagħha, bil-ħsieb li tipprovdi parir legali
dwar xi punti ewlenin minn perspettiva tal-protezzjoni tad-data, mingħajr preġudizzju għall-konsultazzjoni
mill-Kummissjoni Ewropea f’konformità mal-Artikolu 42 tar-Regolament 2018/1725 fi stadju aktar tard. L-
EDPB huwa lest ukoll li jikkontribwixxi għad-diskussjonijiet fi ħdan il-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew
matul il-proċess leġiżlattiv.

Għall-ġejjieni, l-EDPB jinsab lest li jkun involut u kkonsultat fil-ħin minn kwalunkwe korp regolatorju
Ewropew jew internazzjonali jew minn dawk li jistabbilixxu l-istandards, bħat-Task Force ta’ Azzjoni
Finanzjarja, attwalment ippreseduta minn Stat Membru tal-UE, qabel il-ħruġ tar-reviżjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tagħhom.

4 Il-perjodu taż-żamma huwa r-relazzjoni tan-negozju flimkien ma’ ħames snin (l-Artikolu 40 tad-Direttiva (UE)
2015/849). Meta r-relazzjoni tan-negozju tkopri biss tranżazzjoni waħda, il-perjodu tan-żamma huwa ta’ ħames snin.
Fejn ikun hemm relazzjoni ta’ negozju fit-tul, bħal ma jkollu bank mal-klijenti tiegħu, il-perjodu ta’ żamma spiss
jestendi fuq diversi deċennji. Il-perjodi ta’ żamma jistgħu jiġu estiżi mill-Istati Membri b’ħames snin addizzjonali.
5 Ara pereżempju l-Artikolu 29 Opinjoni WP 14/2011 fuq kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-data relatati mal-
prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, disponibbli fuq
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp186_mt.pdf.
6 L-opinjoni 5/2020 tal-EPDS dwar il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għal politika komprensiva tal-
Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, punt 26, 23 ta’ Lulju 2020.
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Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
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