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Suġġett: Petizzjoni 0741/2012 imressqa minn R.H., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
ir-revoka jew ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob ir-revoka jew ir-reviżjoni tad-Direttiva 2009/136/KE (id-Direttiva dwar 
il-Privatezza Elettronika) li skont din ma jistgħux jitqiegħdu ‘cookies’ fil-kompjuter mingħajr 
il-kunsens tal-utent. Il-petizzjonant jiddikjara li d-direttiva hija partikolarment ta’ ħsara għan-
negozji ż-żgħar u li l-cookies ma jintużawx sabiex jinkisbu d-dettalji personali tal-utenti iżda 
biex tiġi analizzata data anonima sabiex jittejbu l-websajts tagħhom u l-oġġetti u s-servizzi li 
joffru. Il-petizzjonant jiddikjara li dan huwa ta’ ġid għat-tkabbir ekonomiku fl-UE. Isostni 
wkoll li l-Parlament Ewropew ma kkonsulta l-ebda esperti tat-teknoloġija jew ditti dwar l-
implimentazzjoni u l-konformità mad-direttiva, u li dan issa wassal għal konfużjoni kbira.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika1 għandu l-għan jipproteġi aspett 
wieħed tal-isfera ta' privatezza tal-individwi – l-apparat elettroniku kollegat tagħhom u l-
informazzjoni privata li jikkonsultaw jew jiskambjaw bejniethom. Ir-rispett għall-ħajja 
privata, id-domiċilju u l-komunikazzjoni huwa dritt fundamentali skont l-Artikolu 7 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, bħalma huwa l-ħarsien tad-data personali 
skont l-Artikolu 8 tal-Karta.  L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika hija 
                                               
1 Id-Direttiva 2002/58/KE tat-12 ta' Lulju 2002, kif emendata bid-Direttiva 2009/136/KE.
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speċifikazzjoni ta' dawn id-drittijiet.

L-Artikolu 5(3) jispeċifika d-dritt għall-privatezza f'dan il-qasam billi jitlob il-kunsens 
infurmat tal-utenti sabiex jaħżnu u jikkonsultaw informazzjoni maħżuna fl-apparat terminali 
tagħhom bħall-kompjuters u l-ismartphones. L-Artikolu 5(3) huwa teknoloġikament newtrali. 
Għaldaqstant, dan japplika għall-cookies kif ukoll għall-ispyware u softwer ieħor intenzjonat 
li jagħmel il-ħsara u viruses.

L-għoti ta' informazzjoni u l-kisba tal-kunsens għandu jkun kemm jista' jkun sempliċi għall-
utent. Il-Kummissjoni tifhem li dan l-aħħar saru disponibbli numru ta' soluzzjonijiet li 
għandhom l-għan jiffaċilitaw il-konformità.

Billi l-Artikolu 5(3) b'mod ġenerali għandu l-għan li jiżgura livell għoli u ugwali ta' 
protezzjoni tal-isfera privata tal-utenti, ma jagħmilx sens li jiġu eżentati n-negozji ż-żgħar.

Skont l-Artikolu 5(3), il-kunsens huwa eżentat meta l-cookies huma strettament neċessarji 
sabiex jipprovdu servizz mitlub b'mod espliċitu mill-utent. L-Artikolu 29 tal-Opinjoni 4/2012 
tal-Grupp ta' Ħidma1 jqis seba' kategoriji ta' cookies2 li huma kkonċernati minn din l-
eżenzjoni. L-Opinjoni tqis li cookies analitiċi tal-ewwel parti mhumiex mistennija li joħolqu 
riskji kbar għall-privatezza, sakemm ikunu stabbiliti salvagwardji raġonevoli, inkluża l-abilità 
tal-għażla li tiġi rrifjutata l-parteċipazzjoni b'mod sempliċi.

                                               
1 Korp konsultattiv Ewropew indipendenti dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza li l-membri tiegħu huma l-
awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data.  
2 L-Opinjoni hija disponibbli hawn http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf.   


