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Dikjarazzjoni 03/2021 dwar ir-Regolament dwar il-
Privatezza Elettronika

Adottata fid-9 ta’ Marzu 2021

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

L-EDPB jilqa’ l-mandat ta’ negozjar maqbul adottat mill-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-privatezza u l-
kunfidenzjalità fl-użu ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika (“il-pożizzjoni tal-Kunsill”), bħala pass
pożittiv lejn Regolament ġdid dwar il-Privatezza Elettronika. Huwa ta’ importanza kbira li l-qafas
ġenerali tal-protezzjoni tad-data tal-UE jiġi kkomplementat malajr b’regoli armoniżżati għall-
komunikazzjoni elettronika.

Kif diġà ġie ddikjarat f’diversi okkażjonijiet1, ir-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika ma għandu
taħt l-ebda ċirkostanza jbaxxi l-livell ta’ protezzjoni offrut mid-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika
attwali iżda għandu jikkomplementa l-GDPR billi jipprovdi garanziji b’saħħithom addizzjonali għall-
kunfidenzjalità u l-protezzjoni tat-tipi kollha ta’ komunikazzjoni elettronika. Bl-ebda mod ir-
Regolament dwar il-Privatezza Elettronika ma jista’ jintuża biex de facto jibdel il-GDPR. F’dan ir-
rigward, il-pożizzjoni tal-Kunsill qed tqajjem sensiela ta’ tħassib u l-EDPB jixtieq jindika kwistjonijiet, li
għandhom jiġu ndirizzati fin-negozjati li ġejjin.

Din id-dikjarazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-dikjarazzjoni jew opinjoni aktar dettaljata futura
possibbli tal-EDPB dwar il-pożizzjonijiet tal-koleġiżlaturi.

Tħassib dwar l-ipproċessar u ż-żamma ta’ data ta’ komunikazzjoni elettronika għall-finijiet tal-
infurzar tal-liġi u s-salvagwardja tas-sigurtà nazzjonali
Fir-rigward tal-Artikolu 6(1)(d) u l-Artikolu 7(4), l-EDPB itenni li l-miżuri leġiżlattivi li jirrikjedu li l-
fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika jżommu d-data ta’ komunikazzjoni elettronika
għandhom jikkonformaw ma’:

 L-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (“il-Karta”),
 l-aħħar ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (“QĠUE”)2 kif ukoll
 l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

1 Ara l-lista sħiħa ta’ dokumenti dwar ir-regoli dwar il-Privatezza Elettronika prodotti mill-EDPB u l-Grupp
ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 bħala anness għal din id-dikjarazzjoni .
2 Il-kawżi konġunti tal-QĠUE C-511/18, C-512/18 u C-520/18, kawża C-623/17.
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L-EDPB iqis li r-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika ma jistax jidderoga mill-applikazzjoni tal-
aħħar ġurisprudenza tal-QĠUE, li b’mod partikolari tipprevedi li l-Artikoli 7, 8, 11 u 52(1) tal-Karta jridu
jiġu nterpretati bħala li jipprekludu miżuri leġiżlattivi, li jipprovdu, bħala miżura preventiva, iż-żamma
ġenerali u ndiskriminata tad-data dwar it-traffiku u l-lokaliżżazzjoni. Għalhekk, l-għoti ta’ bażi legali
għal kwalunkwe ħaġa oħra għajr iż-żamma mmirata għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi u s-salvagwardja
tas-sigurtà nazzjonali mhuwiex permess skont il-Karta, u xorta waħda jeħtieġ li jkun soġġett għall-
limitazzjonijiet temporali u materjali stretti kif ukoll rieżami minn Qorti jew minn awtorità ndipendenti.

Fir-rigward tal-esklużjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-attivitajiet ta’ pproċessar mill-
fornituri, l-EDPB iqis li tali esklużjoni tmur kontra l-premessa għall-qafas konsistenti tal-UE għall-
protezzjoni tad-data. F’kaz ta’ esklużjoni, l-EDPB jenfasiżża madankollu li l-GDPR japplika.

Il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet elettroniċi teħtieġ protezzjoni speċifika (l-Artikoli 6,
6a, 6b, 6c)
Il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet hija dritt fundamentali protett skont l-Artikolu 7 tal-Karta diġà
implimentat mid-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika. Dan id-dritt għall-kunfidenzjalità jrid jiġi
applikat għal kull komunikazzjoni elettronika, indipendentement mill-mezzi li huma jintbagħtu bihom,
wieqfa u fi tranżitu, mill-ispeditur sar-riċevitur, u jrid iħares ukoll l-integrità ta’ kull tagħmir terminali
tal-utent.

Projbizzjonijiet ġenerali b’eċċezzjonijiet stretti għall-ipproċessar tad-data personali

L-EDPB jappoġġa bis-sħiħ l-approċċ ibbażat fuq projbizzjonijiet ġenerali u b’eċċezzjonijiet stretti,
speċifiċi u definiti b’mod ċar (orjentati lejn l-iskop).

Madankollu, l-EDPB huwa mħasseb li xi eċċezzjonijiet (b’mod partikolari l-Artikolu 6(1)(c), l-
Artikolu 6b(1)(e), l-Artikolu 6b(1)(f), l-Artikolu 6c) introdotti mill-Kunsill jidhru li jippermettu tipi
wiesgħa ħafna ta’ pproċessar, u jfakkar fil-ħtieġa li dawk l-eċċezzjonijiet jiġu ristretti għall-finijiet
speċifiċi u definiti b’mod ċar. Fi kwalunkwe kaz, dawk l-iskopijiet speċifiċi għandhom jiġu elenkati
b’mod espliċitu sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u l-ogħla livell possibbli ta’ protezzjoni.

Barra minn hekk, l-eċċezzjonijiet skont l-Artikolu 6(1)(b), l-Artikolu 6(1)(c) u l-Artikolu 6(1)(d), li
jippermettu l-aċċess ta’ data ta’ komunikazzjoni elettronika, inkluż il-kontenut, biex tiġi żgurata s-
sigurtà tan-network u tal-apparat tal-utent finali jistgħu jippermettu aċċess sħiħ mill-fornitur ta’ servizz
ta’ komunikazzjoni elettronika jew mill-proċessuri tagħhom għall-kontenut tal-komunikazzjonijiet
kollha tal-utent finali. Peress li dan jista’ jdgħajjef id-dritt tal-utent aħħari għall-kunfidenzjalità u l-
aspettattivi tal-privatezza, dan għandu jkun proporzjonat u għandu jitnaqqas tal-anqas biex jiġi
mfakkar li dan ma jistax iwassal għall-monitoraġġ sistematiku tal-kontenut tal-komunikazzjoni
elettronika, u lanqas ma jippermetti lill-fornituri jew lill-proċessuri jevitaw xi kriptaġġ.

Fl-aħħar nett, ir-Regolament għandu jenfasiżża r-rwol tal-anonimiżżazzjoni bħala l-garanzija ċentrali li
għandha tiġi ffavorita b’mod sistematiku fir-rigward tal-użu ta’ data ta’ komunikazzjoni elettronika.

Id-disponibbiltà ta’ kriptaġġ b’saħħtu u affidabbli hija neċessità fid-dinja diġitali moderna

Kriptaġġ b’saħħtu u avvanzat għandu jkun ir-regola ġenerali biex jiġi żgurat influss sigur, liberu u
affidabbli ta’ data bejn iċ-ċittadini, in-negozji u l-gvernijiet, u huwa kruċjali biex tiġi żgurata l-
konformità mal-obbligu tas-sigurtà tal-GDPR, pereżempju, għad-data dwar is-saħħa, u l-protezzjoni
tas-sistemi tal-IT f’kuntest ta’ theddid li qed jiżdied. Il-kriptaġġ minn tarf sa tarf, mill-emittent sar-
riċevitur, huwa wkoll l-uniku mod biex tiġi żgurata l-protezzjoni sħiħa tad-data fi tranżitu. Kwalunkwe
tentattiv possibbli biex jiddgħajjef il-kriptaġġ, anki għall-finijiet bħas-sigurtà nazzjonali, ixekkel
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kompletament dawk il-mekkaniżmi ta’ protezzjoni minħabba l-użu llegali possibbli tagħhom. Il-
kriptaġġ irid jibqa’ standardiżżat, b’saħħtu u effiċjenti3.

Ir-Regolament il-ġdid irid jinforza r-rekwiżit ta’ kunsens għall-cookies u teknoloġiji simili, u
joffri lill-fornituri tas-servizzi għodod tekniċi li jippermettulhom jiksbu tali kunsens faċilment
(l-Artikolu 84)
Il-ħtieġa għal approċċ li jippreserva l-privatezza fir-rigward tas-soluzzjonijiet “bla għażla”

Għandu jiġi mfakkar li d-dispożizzjonijiet dwar il-kunsens skont il-GPDR japplikaw fil-kuntest tar-regoli
dwar il-Privatezza Elettronika. Għalhekk, l-EDPB iqis li l-ħtieġa li jinkiseb kunsens ġenwin mogħti b’mod
liberu għandha tipprevjeni lill-fornituri tas-servizzi milli jużaw prattiċi nġusti bħal soluzzjonijiet “bla
għażla”, li jagħmlu l-aċċess għas-servizzi u l-funzjonalitajiet kundizzjonali fuq il-kunsens ta’ utent għall-
ħżin tal-informazzjoni, jew il-kisba ta’ aċċess għal informazzjoni diġà maħżuna fit-tagħmir terminali ta’
utent (l-hekk imsejħa “cookie walls”)5.

L-EDPB jenfasiżża l-ħtieġa li tiġi nkluża dispożizzjoni espliċita fir-Regolament dwar il-Privatezza
Elettronika biex din il-projbizzjoni tiġi stabbilita, sabiex l-utenti jkunu jistgħu jaċċettaw jew jirrifjutaw
it-tfassil ta’ profili. L-utenti għandhom għalhekk jiġu proposti b’alternattivi ġusti offruti mill-istess
fornituri tas-servizzi. Tali prinċipji għandhom japplikaw bl-istess mod għall-fornituri kollha tas-servizzi,
irrispettivament mis-settur tal-attività tagħhom jew mill-mudell ta’ finanzjament attwali tagħhom (ara
l-premessa 21aa tal-pożizzjoni tal-Kunsill).

Il-kejl tal-udjenza għandu jkun limitat għall-prattici mhux intrużivi li x’aktarx ma joħolqux riskju ta’
privatezza għal utenti

Il-pożizzjoni tal-Kunsill toħloq eċċezzjoni ġdida għall-kejl tal-udjenza kif issuġġerit mill-Grupp ta’ Ħidma
tal-Artikolu 296. Madankollu, id-deroga għall-kejl tal-udjenza kif proposta mill-Kunsill hija fformulata
b’mod wiesa’ wisq u tista’ twassal għal interpretazzjoni wiesgħa żżejjed ta’ dak li jista’ jaqa’ taħt il-
kamp ta’ applikazzjoni tad-deroga u konsegwentement tnaqqas il-livell ta’ protezzjoni tat-terminals
tal-utenti finali.

Għalhekk, l-EDPB jenfasiżża li d-deroga għall-kejl tal-udjenza għandha tkun limitata għal analitika ta’
livell baxx meħtieġa għal analiżi tal-prestazzjoni tas-servizz mitlub mill-utent u għandha tkun limitata
biss għall-forniment ta’ statistika lil operatur tas-servizz, u għandha tiġi stabbilita mill-operatur jew
mill-proċessuri tiegħu. Għalhekk, din l-operazzjoni ta’ pproċessar ma tistax twassal, waħedha jew
flimkien ma’ soluzzjonijiet oħra ta’ traċċar, għal kwalunkwe singling-out jew kwalunkwe tfassil ta’
profili ta’ utenti mill-fornitur jew kontrolluri oħra tad-data. Barra minn hekk, jenħtieġ li s-servizz tal-
kejl tal-udjenza ma jippermettix il-ġbir ta’ informazzjoni dwar in-navigazzjoni relatata mal-utenti fuq

3 Dikjarazzjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-kriptaġġ u l-impatt tagħhom fuq il-protezzjoni
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom fl-UE, 11 ta’ April 2018, disponibbli fuq:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622229.
4 Kif ukoll il-premessi assoċjati (20aaaa u 21aa tal-pożizzjoni tal-Kunsill).
5 Kif iddikjarat qabel mill-EDPB fid-Dikjarazzjoni dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar il-Privatezza
Elettronika, adottata fil-25 ta’ Mejju 2018, disponibbli fuq:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_en.pdf u fil-Linji Gwida 05/2019 tal-
EDPB dwar il-kunsens skont ir-Regolament 2016/679, para. 39, disponibbli fuq:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.
6 Ara wkoll l-Opinjoni 04/2012 dwar l-Eżenzjoni mill-Kunsens ta’ Cookies (WP 194), p. 10–11. Disponibbli
hawn: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.
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siti web/applikazzjonijiet distinti u jenħtieġ li jinkludi mekkaniżmu faċli għal utent biex wieħed jagħżel
li jibqa’ barra minn kwalunkwe ġbir ta’ data.

Mod effettiv biex jinkiseb il-kunsens għas-siti web u l-applikazzjonijiet mobbli (l-Artikolu 4a)

L-EDPB iqis li r-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika għandu jtejjeb is-sitwazzjoni attwali billi
jagħti lura l-kontroll lil utenti u jindirizza l-“għeja tal-kunsens”. L-Artikolu 4a għandu jmur oltre u
jobbliga lill-browsers u lis-sistemi operattivi biex jistabbilixxu mekkaniżmu effettiv u faċli għal utent li
jippermetti lill-kontrolluri jiksbu l-kunsens, sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi bejn l-atturi kollha. L-
ambitu tar-Regolament għandu jinkludi wkoll b’mod espliċitu l-fornituri tal-browser u tas-sistema
operattiva.

Il-konfigurazzjonijiet tal-privatezza jenħtieġ li jippreservaw id-dritt għall-protezzjoni tad-data
personali u l-integrità tat-terminals tal-utenti b’mod awtomatiku u jenħtieġ li jiffaċilitaw l-espressjoni
u l-irtirar tal-kunsens b’mod faċli, vinkolanti u infurzabbli kontra l-partijiet kollha.

Ipproċessar ulterjuri għall-finijiet kompatibbli (l-Artikolu 6c l-Artikolu 8(1)(g))
Fir-rigward tad-diskussjonijiet li għaddejjin dwar l-ipproċessar ulterjuri ta’ metadata/data ta’
komunikazzjoni elettronika miġbura permezz ta’ cookies u teknoloġiji simili, l-EDPB itenni l-appoġġ
tiegħu għal approċċ tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika kif oriġinarjament propost mill-
Kummissjoni Ewropea u segwit mill-Parlament Ewropew, abbażi ta’ projbizzjoni ġenerali, segwita minn
eċċezzjonijiet ristretti u l-użu tal-kunsens. L-ipproċessar ulterjuri għall-finijiet kompatibbli jinvolvi r-
riskju li tiġi mminata l-protezzjoni mogħtija mir-regolament dwar il-Privatezza Elettronika, speċjalment
għall-ipproċessar ta’ metadata ta’ komunikazzjoni elettronika, billi jippermetti l-ipproċessar għal
kwalunkwe skop li l-fornitur tas-servizz jiddeċiedi li jissodisfa l-klawżola ta’ “kompatibbiltà” filwaqt li
l-leġiżlatur fittex b’mod ċar li jirrestrinġi l-użu tagħhom għall-finijiet speċifiċi fin-nuqqas ta’ kunsens. L-
EDPB jixtieq jenfasiżża li d-data msemmija hawn fuq xorta tista’ tkompli tiġi pproċessata mingħajr
kunsens u mingħajr ma jinħolqu riskji għal utenti wara li tkun ġiet anonimiżżata.

Ir-rwol futur tal-awtoritajiet superviżorji, l-EDPB u l-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni (l-Artikoli
18 sa 20)
L-EDPB ifakkar li, sabiex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Uniku Diġitali, huwa essenzjali li jiġu
żgurati interpretazzjoni u infurzar armonizzati tad-dispożizzjonijiet kollha dwar l-ipproċessar tad-data
tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika madwar l-UE.

Is-sorveljanza tad-dispożizzjonijiet dwar il-privatezza skont ir-Regolament dwar il-Privatezza
Elettronika jenħtieġ li tiġi fdata lill-awtoritajiet superviżorji kompetenti skont il-GDPR biex tkompli tiġi
appoġġata l-konsistenza.

L-EDPB jixtieq ifakkar li hemm interkonnessjoni ċara tal-kompetenzi bejn l-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti taħt id-Direttiva attwali dwar il-Privatezza Elettronika u l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-
data. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament futur dwar il-Privatezza Elettronika relatati mal-protezzjoni
tal-privatezza jenħtieġ li ma jiġux applikati b’mod iżolat, peress li huma marbuta mal-ipproċessar tad-
data personali u l-GDPR.

Għalhekk, sabiex jiġi konċiljat livell għoli ta’ protezzjoni tad-data personali u ċertezza legali u
proċedurali, l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għal infurzar tal-GDPR għandhom jiġu fdati bis-
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sorveljanza tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament futur dwar il-Privatezza Elettronika relatati mal-
ipproċessar ta’ data personali, kif propost inizjalment mill-Kummissjoni Ewropea7.

L-EDPB jinnota li, għall-kuntrarju tal-proposta nizjali tal-Kummissjoni Ewropea, ir-referenzi kollha
għall-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni u konsistenza kif previst fil-Kapitolu VII tal-GDPR tneħħew mill-
pożizzjoni tal-Kunsill. Għar-raġunijiet imfakkra hawn fuq, l-EDPB itenni li huwa biss allinjament perfett
mal-qafas ta’ kooperazzjoni u konsistenza tal-GDPR li jippermetti li r-Regolament dwar il-Privatezza
Elettronika jilħaq l-għanijiet tiegħu, biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-infurzar u l-applikazzjoni tar-
Regolament, kif ukoll biex jitnaqqas il-piz għall-fornituri li altrimenti jkollhom jindirizzaw possibbilment
aktar minn 27 awtorità superviżorja.

F’każ li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li mhumiex membri tal-EDPB ikollhom jinteraġixxu mal-
EDPB, kif tipprevedi l-pożizzjoni attwali tal-Kunsill, il-kapaċità tagħhom li jikkontribwixxu fil-ħin għal
applikazzjoni konsistenti tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika tonqos għad-detriment kemm
tal-ekonomija diġitali kif ukoll tal-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Il-President

(Andrea Jelinek)

7 Il-Kummissjoni Ewropea, Proposta għall-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett
għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta’ data personali f’komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-
Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika), l-10 ta’ Jannar 2017,
disponibbli fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010, u l-opinjoni assoċjata
tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, disponibbli fuq: https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44103.
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ANNESS: Lista ta’ dokumenti preċedenti prodotti mill-EDPB u l-Grupp ta’ Ħidma tal-
Artikolu 29

 Opinjoni 1/2009 dwar il-proposti li jemendaw id-Direttiva 2002/58/KE dwar il-privatezza u l-
komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika), disponibbli fuq:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2009/wp159_en.pdf.

 Opinjoni 04/2012 dwar l-Eżenzjoni mill-Kunsens ta’ Cookies (WP 194), disponibbli fuq:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.

 Opinjoni 03/2016 dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika
(WP 240), disponibbli fuq https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=645254.

 Opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar, Proposta għal Regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta’ data personali
f’komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-
Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika), disponibbli fuq:
https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44103.

 Dikjarazzjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-kriptaġġ u l-impatt tagħhom fuq il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom fl-UE,
Brussell, 11 ta’ April 2018, disponibbli fuq: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=622229.

 Dikjarazzjoni tal-EDPB dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika u l-
impatt tiegħu fuq il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-
komunikazzjonijiet tagħhom, adottata fil-25 ta’ Mejju 2018, disponibbli fuq:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_en.pdf.

 Id-dikjarazzjoni 3/2019 tal-EDPB dwar Regolament dwar il-Privatezza Elettronika, adottata fit-
13 ta’ Marzu 2019, disponibbli fuq:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregula
tion_en.pdf.

 Dikjarazzjoni tal-EDPB dwar ir-Regolament dwar il-Privatezza Elettronika u r-rwol futur tal-
Awtoritajiet Superviżorji u l-EDPB, adottata fid-19 ta’ Novembru 2020, disponibbli fuq:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-eprivacy-
regulation-and-future-role-supervisory_en.


