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Sentenza fil-Kawża C-673/17
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶
Verbraucherzentrale Bundesverband eV vs Planet49 GmbH

It-tqegħid ta’ cookies jeżiġi l-kunsens attiv tal-utenti tal-internet
Kaxxa tal-immarkar immarkata minn qabel hija għaldaqstant insuffiċjenti
Il-federazzjoni Ġermaniża tal-organizzazzjonijiet ta’ konsumaturi tikkontesta, quddiem il-qrati
Ġermaniżi, l-użu mill-kumpannija Ġermaniża Planet49, fil-kuntest ta’ lotteriji promozzjonali online,
ta’ kaxxa tal-immarkar immarkata minn qabel li permezz tagħha l-utenti tal-internet li jixtiequ
jipparteċipaw jesprimu l-kunsens tagħhom għat-tqegħid ta’ cookies1. Dawn il-cookies huma intiżi
sabiex tinġabar informazzjoni għal finijiet ta’ reklamar għal prodotti tal-imsieħba ta’ Planet49.
Il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex
tinterpreta d-dritt tal-Unjoni rigward il-protezzjoni tal-ħajja privata fil-kuntest tal-komunikazzjoni
elettronika2.
Permezz tas-sentenza tagħha tal-lum, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi li l-kunsens li l-utent ta’ sit
internet għandu jagħti għat-tqegħid u għall-konsultazzjoni ta’ cookies fuq it-tagħmir tiegħu ma
huwiex mogħti b’mod validu permezz ta’ kaxxa tal-immarkar immarkata minn qabel li dan l-utent
għandu jneħħi l-marka minnha sabiex jirrifjuta li jagħti l-kunsens tiegħu.
Il-kwistjoni dwar jekk l-informazzjoni maħżuna jew ikkonsultata fit-tagħmir tal-utent tikkostitwixxix
data personali ma għandhiex effett fuq dan ir-riżultat. Fil-fatt, id-dritt tal-Unjoni huwa intiż sabiex
jipproteġi l-utent minn kull indħil fil-ħajja privata tiegħu, b’mod partikolari mir-riskju li “hidden
identifiers” jew mezzi simili oħra jidħlu fit-tagħmir tiegħu mingħajr ma jkun jaf.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tenfasizza li l-kunsens għandu jkun speċifiku, b’tali mod li l-fatt li utent jattiva lbuttuna ta’ parteċipazzjoni fil-lotterija promozzjonali ma huwiex suffiċjenti sabiex jitqies li huwa ta
b’mod validu l-kunsens tiegħu għat-tqegħid ta’ cookies.
Barra minn hekk, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-informazzjoni li l-fornitur ta’ servizzi għandu jagħti lillutent tinkludi t-tul ta’ funzjonament tal-cookies kif ukoll il-kwistjoni dwar jekk terzi jistgħux jiksbu
aċċess għal dawn il-cookies.
TFAKKIRA: Ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari jippermetti li l-qrati tal-Istati Membri, fil-kuntest ta’ kawża
mressqa quddiemhom, jagħmlu mistoqsijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni
jew dwar il-validità ta’ att tal-Unjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma tiddeċidix it-tilwima nazzjonali. Hija l-qorti
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Il-cookies huma fajls, li l-fornitur ta’ sit internet iqiegħed fuq il-kompjuter tal-utent ta’ dan is-sit u li huwa jista’ jaċċedi
għalihom mill-ġdid fi żjara ġdida tas-sit mill-utent, sabiex tiġi ffaċilitata n-navigazzjoni fuq l-internet jew tranżazzjonijiet jew
sabiex tinkiseb informazzjoni dwar l-aġir ta’ dan tal-aħħar.
2
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u lprotezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni
elettronika) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 29, p. 514), kif emendata permezz tadDirettiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 (ĠU 2009 L 337, p. 11; rettifika filĠU 2013 L 241, p. 9); Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni
ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355) kif ukoll ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27
ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’
tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU 2016 L 119, p. 1).
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nazzjonali li għandha tiddeċiedi l-kawża b’mod konformi mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din id-deċiżjoni
hija vinkolanti, bl-istess mod, fuq il-qrati nazzjonali l-oħra li quddiemhom titressaq problema simili.
Dokument mhux uffiċjali għall-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni li ma jorbotx lill-Qorti tal-Ġustizzja.
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