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Brittanika, dwar il-leġiżlazzjoni li tikkonċerna l-cookies

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrakkomanda emenda fil-liġi dwar il-cookies kif stabbilit fid-Direttiva dwar 
il-Privatezza Elettronika. Il-cookies jistgħu jintużaw biex tinġabar informazzjoni dwar l-utenti 
tal-kompjuter fuq l-internet. Il-petizzjonant jemmen li l-leġiżlazzjoni dwar il-cookies għandha 
intenzjoni tajba iżda din toħloq problemi għall-utenti, li, kull meta jintużaw il-cookies, huma 
meħtieġa li jagħtu l-kunsens tagħhom għal dan. Il-petizzjonant iqis li dan jagħmel ħsara lill-
faċilità ta' użu tal-internet u jikkawża problemi lill-iżviluppaturi tas-siti tal-internet. Huwa 
jaħseb li l-obbligu li tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-cookies għandu jkun f'idejn l-utenti 
tal-brawżers.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika1 tinkludi dispożizzjoni ġdida, introdotta mill-
Parlament Ewropew, li tippermetti l-ħżin ta' informazzjoni jew il-kisba tal-aċċess għal 
informazzjoni diġà maħżuna, bħall-cookies, fuq kompjuter jew apparat diġitali ieħor ta' utent, 
bil-kundizzjoni li l-utent konċernat ikun ta l-kunsens tiegħu, wara li jkun ingħata 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar l-iskopijiet tal-ipproċessar.  Dik id-dispożizzjoni, fl-
                                               
1 Id-Direttiva 2002/58/KE, [ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37], kif emendata bid-
Direttiva 2009/136/KE, ĠU L 337, 18.12.2009
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Artikolu 5(3), hija teknoloġikament newtrali. Hija tapplika għall-cookies u għal teknoloġiji 
relatati oħra, bħall-web bugs, il-flash cookies u l-local storage objects. Skont il-premessi tad-
Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika, u kif definit fid-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-
Data ġenerali, l-utenti jistgħu jagħtu l-kunsens tagħhom b'kull mod xieraq li jippermetti 
identifikazzjoni speċifika u informata mogħtija b'mod liberu tax-xewqat tagħhom1.  Fil-
mument tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika, ġie kkjarifikat ulterjorment 
li, minbarra din in-notifika magħmula mill-fornituri (pereżempju s-siti), jekk ikun 
teknikament possibbli u effettiv jistgħu jintużaw settings tal-brawżer xierqa biex jiġi trażmess 
kontenut tal-utent2.

Il-Kummissjoni taqbel li l-modi li bihom jiġu informati l-utenti u jinkiseb il-kunsens tagħhom 
għandhom ikunu faċli kemm jista' jkun għall-konsumatur u għandhom jaffettwaw bl-inqas 
mod possibbli l-esperjenza tal-konsumaturi waqt li jkunu qed jibbrawżjaw l-internet.

Il-Kummissjoni taqbel ukoll li d-disinn tal-brawżers jista' jkollu rwol importanti fl-għoti ta' 
aktar kontroll lill-individwi fuq l-użu tal-cookies u għodod simili mingħajr ma jfixklu l-
esperjenza tagħhom tal-internet. Biex issostni dan l-approċċ, il-Kummissjoni stiednet lill-
industrija tiżviluppa standard 'do-not-track' ġenerali għall-Web3, filwaqt li jibnu fuq il-proċess 
ta' standardizzazzjoni tal-World Wide Web Consortium (W3C). Huwa intenzjonat biex jagħti 
deskrizzjoni kemm ta' kif il-konsumaturi jistgħu jesprimu l-preferenzi tagħhom dwar it-
traċċar, kif ukoll ta' kif il-siti tal-web u l-affiljati tagħhom se jirrikonoxxu u jirrispettaw dawk 
il-preferenzi. Fil-fehma tal-Kummissjoni, l-istandard irid ikun fih biżżejjed dettall biex l-
utenti jkunu jafu eżattament x'jagħmlu bl-informazzjoni tagħhom il-kumpaniji konformi.

Għalissa, għall-inqas, iż-żamma ta' qafas li jippermetti varjetà ta' modi biex jinkiseb il-
kunsens, permezz tal-brawżers iżda wkoll billi l-fornituri jqiegħdu cookies, huwa l-approċċ 
xieraq skont il-Kummissjoni, peress li l-parti l-kbira tal-brawżers mhumiex sofistikati 
biżżejjed biex jittrażmettu l-kunsens tal-utent. Biex jagħmlu dan, il-brawżers jeħtieġ ikunu 
jistgħu jipprovdu lill-utent informazzjoni ċara u komprensiva, fost l-oħrajn dwar l-iskopijiet 
tal-ipproċessar, mhux twissijiet ġeneriċi dwar l-użu possibbli tal-cookies għat-traċċar. Barra 
minn hekk, wara l-installazzjoni ta' brawżer, l-utenti għandhom ikunu informati dwar il-
funzjonalità u s-settings awtomatiċi tal-cookies tal-brawżer, b'tali mod li jkunu jistgħu 
jagħmlu l-għażliet tagħhom. Din il-karatteristika għadha ma teżistix fil-brawżers kollha.   
Indipendentement minn dan, it-tqegħid tar-responsabbiltà esklużivament fuq il-fornituri tal-
brawżers fir-rigward tal-informazzjoni u l-ksib tal-kunsens tqajjem il-mistoqsija dwar jekk 
huwiex xieraq li jitneħħew mill-ambitu tal-obbligu li jinkiseb il-kunsens informat preċiżament 
dawk l-entitajiet li jiġġeneraw il-cookie jew l-għodda simili u li, f'xi każijiet, jieħdu 
benefiċċju ekonomiku minnha. 

                                               
1 Ara l-premessa 17 tad-Direttiva 2002/58/KE u l-Artikolu 2(f) tad-Direttiva 95/46/KE, [ĠU L 
281, 23.11.1995, ]. Id-definizzjoni stabbilita fid-Direttiva tal-aħħar tapplika wkoll għad-
Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika, bi qbil mal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/58/KE.
2 Ara l-premessa 66 tad-Direttiva 2009/136/KE.
3 Neelie Kroes, diskors tat-22 ta' Ġunju 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461


