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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1829/2009, imressqa minn Simone Thieme, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-użu ta’ dejta tal-mowbajl biex tittraċċa debitur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li qed tipprova tittraċċa persuna li għandha tagħtiha l-flus billi tuża n-
numru tal-mowbajl tagħha, li huwa l-unika informazzjoni li għandha, billi din il-persuna ma 
tathiex indirizz u għalhekk il-petizzjonanta ma tistax tibgħat talba uffiċjali biex tingħata l-flus 
lura. Madankollu, apparentement, l-awtoritajiet Ġermaniżi mhumiex jikkoperaw. Il-
petizzjonanta targumenta li dan il-metodu ta’ traċċar ta’ individwi għandu jkun ammissibbli, 
f’każijiet li jinvolvu atti kriminali. Hija tilmenta wkoll dwar il-kumpanija Freenet AG, li ma 
tathiex servizzi tal-internet. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni
Fil-petizzjoni tagħha, il-petizzjonanta tqajjem żewġ kwistjonijiet:

a) L-eżekuzzjoni ta’ strument privat ta’ dejn maħruġ il-Ġermanja kontra debitur meqjus li 
jinstab fi Spanja:

Il-petizzjonanta għandha titlu legali ta’ kreditriċi, jiġifieri strument dwar talbiet mhux 
ikkontestati ċċertifikat minn nutar (rikonoxximent tad-dejn b’att nutarili) li nħareġ il-
Ġermanja kontra individwu bħala debitur. Skont il-liġi ċivili Ġermaniża, dan l-istrument 
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jitqies bħala ordni ta’ infurzar1 u jiġi nnotifikat minn uffiċjal ġudizzjarju. Il-petizzjonanta 
targumenta li hi ma tistax tikseb id-dritt tagħha għall-eżekuzzjoni ta’ dan it-titlu legali 
permezz tal-awtoritajiet kompetenti fil-Ġermanja peress li m’għandha f’idejha l-ebda tagħrif 
dwar ir-residenza attwali tal-kreditur jew il-post fejn dan jista’ jinsab bħalissa. Il-
petizzjonanta ressqet kontrih ilment dwar offiża kriminali (b’rabta ma’ obbligi pekunjarji) 
quddiem il-pulizija ta’ Berlin. Il-petizzjoni ma tipprovdi l-ebda tagħrif dwar liema offiża 
kriminali qed jingħad li kkommetta d-debitur u dwar jekk il-pulizija Ġermaniża fetħitx 
investigazzjonijiet kriminali fir-rigward ta’ din il-kwistjoni. Hija talbet li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi jittraċċaw lid-debitur permezz tal-unika informazzjoni ta’ kuntatt li hija kellha, 
jiġifieri n-numru tiegħu tat-telefown ċellulari Spanjol MOVISTAR. Il-petizzjonanta hija tal-
fehma li dan il-metodu kien se jagħtiha l-possibilità li tinforza d-drittijiet tagħha abbażi tal-
ordni ta’ infurzar li tkun innotifikata fil-post ta’ residenza tad-debitur tagħha. Skont il-
petizzjonanta, l-awtoritajiet kompetenti ma għenuhiex biex tikseb id-dritt tagħha. 
Għaldaqstant, il-petizzjonanta titlob gwida lill-Kummissjoni dwar lil min tista’ tindirizza t-
talba tagħha għal assistenza.
b) Il-petizzjonanta tilmenta li d-dipartiment legali intern tal-fornitur ta’ servizzi Freenet AG 
għamlilha pressjoni biex hi tħallas għal servizzi li qatt ma rċeviet. Hija tqis din l-azzjoni bħala 
offiża kriminali. Hija tqis li la awtorità regolatorja nazzjonali għall-komunikazzjoni 
elettronika (Aġenzija Federali għan-Netwerks) u lanqas avukat mhuma f’pożizzjoni li 
jipprovdulha appoġġ.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 
a) Dejn privat ta’ individwu
L-infurzar ta’ ordni tal-liġi ċivili fi Stat Membru ieħor tal-UE
Ta’ min wieħed ifakkar li bażikament, jekk kreditur ikun jixtieq jinforza sentenza fi Stat 
Membru ieħor, huwa għandu jindirizza lill-qorti rilevanti tal-Istat Membru fejn jinħtieġ 
infurzar għal dikjarazzjoni li tgħid li s-sentenza barranija hija infurzabbli (exequatur).
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġuriżdizzjoni u 
rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali fiha regoli dwar l-
infurzar fi Stat Membru ieħor. Ir-Regolament Ewropew jistipola r-regoli internazzjonali li 
ġejjin dwar l-affarijiet privati:

- Sentenza mogħtija fi Stat Membru u infurzabbli f’dak l-Istat tista’ tiġi infurzata fi Stat 
Membru ieħor meta, fuq applikazzjoni ta’ kwalunkwe parti interessata, tkun ġiet iddikjarata 
infurzabbli hemmhekk (jew irreġistrata fir-Renju Unit);
- L-applikazzjoni ssir lill-qorti li għandha ġuriżdizzjoni territorjali abbażi tad-domiċilju tal-
parti li kontriha qed jintalab l-infurzar jew abbażi tal-post tal-infurzar;
- Id-dikjarazzjoni ta’ infurzabilità (exequatur) għandha tinħareġ immedjatament mat-twettiq 
ta’ ċerti formalitajiet u għandha tiġi nnotifikata lill-parti l-oħra, li tista’ tikkontestaha quddiem 
il-qrati biss; 

- Jista’ jiġi rrifjutat ir-rikonoxximent ta’ sentenza barranija jekk ir-rikonoxximent tagħha jmur 
kontra l-istrateġija pubblika jew ikun irrikonċiljabbli ma’ sentenza mogħtija aktar kmieni, jew 
fil-każijiet fejn id-dokument tal-ftuħ tal-proċediment ma jkunx ġie nnotifikat f’waqtu jew fejn 
il-parti l-oħra ma tidhirx.
                                               
1

Artikolu 781 tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż (BGB)
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Barra minn hekk, hemm għadd ta’ proċedimenti Ewropej simplifikati u mgħaġġla kif ġej:
Ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 
li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux kontestati taħt ċerti kundizzjonijiet 
ineħħi l-miżuri intermedjarji kollha – jiġifieri jitneħħa l-exequatur fl-Istat Membru li fih ikun 
qed jintalab l-infurzar, minħabba n-nuqqas verifikabbli ta’ xi disputa dwar in-natura jew il-
limitu tad-dejn. Dawn il-kundizzjonijiet jirrigwardaw fuq kollox in-notifika tad-dokumenti fil-
każ ta’ sentenzi fejn il-konvenut ma jikkontestax il-kawża.
Ir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 
2006 ħoloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea. Jippermetti l-irkupru, mill-kredituri, ta’ 
talbiet mhux ikkontestati, ċivili u kummerċjali, quddiem il-qrati tal-Istati Membri, skont
proċedura uniformi li taħdem abbażi ta’ formoli standard. Il-proċedura ma titlobx preżenza 
quddiem il-qorti; tista’ tinfetaħ u tiġi mmaniġġjata saħansitra b’mod purament elettroniku. Il-
pretendent għandu biss iressaq l-applikazzjoni tiegħu, u mbagħad il-proċedura tiżvolġi 
weħidha. Ma titlob l-ebda formalitajiet oħra jew interventi min-naħa tal-pretendent. B’żieda 
ma’ dan, peress li ma tinħtieġx l-assistenza ta’ avukat, il-proċedura se żżomm l-ispejjeż 
f’livell kemm jista’ jkun baxx. Il-problemi marbuta mal-lingwa huma mminimizzati billi 
huma disponibbli, bil-lingwi kollha tal-UE, formoli standard għall-komunikazzjoni bejn il-
partijiet u l-qorti. Id-deċiżjoni ġudizzjali li tirriżulta minn din il-proċedura se tiċċirkola 
liberament fl-Istati Membri l-oħra; il-kreditur m’għandux għalfejn jieħu passi intermedjarji 
biex id-deċiżjoni tkun infurzata barra minn pajjiżu.

Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 
stabbilixxa Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Ir-Regolament għandu l-għan li 
jissimplifika u jħaffef il-litigazzjoni u li jnaqqas l-ispejjeż tagħha. Il-proċedura tapplika għall-
materji ċivili u kummerċjali transkonfinali fejn il-valur tat-talba ma jkunx jaqbeż l-2000 €. Il-
proċedura tapplika kemm għat-talbiet pekunjarji u kemm għal dawk mhux pekunjarji. Ir-
Regolament ineħħi l-miżuri intermedjarji għar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenza 
mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar. Is-sentenzi għandhom ikunu rrikonoxxuti 
u infurzati awtomatikament fi Stat Membru ieħor u mingħajr l-ebda possibilità li jiġi oppost 
ir-rikonoxximent tagħhom, ħlief fil-każijiet ta’ notifika mhux korretta tat-talba.
Madankollu, m’hemmx dispożizzjonijiet Ewropej dwar l-infurzar fih innifsu. B’konsegwenza 
ta’ dan, japplikaw skemi domestiċi ta’ infurzar.
Il-bażi legali tat-talba tal-petizzjonanta kontra d-debitur hija strument dwar talbiet mhux 
ikkontestati ċċertifikat minn nutar. Din l-ordni ta’ infurzar hija rrikonoxxuta skont il-liġi ċivili 
Ġermaniża. Għaldaqstant fil-Ġermanja, il-petizzjonanta għandha talba leġittima kontra d-
debitur skont il-liġi ċivili. Madankollu, din mhix irrikonoxxuta u infurzata f’pajjiż ieħor 
b’mod dirett. Pereżempju, jekk id-debitur ikun mar joqgħod fi Stat Membru ieħor (Spanja), il-
kreditur għandu jitlob lill-Qrati Spanjoli dikjarazzjoni ta’ infurzabilità fir-rigward ta’ din l-
ordni (skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Brussell I) jew jiftaħ proċedura ssimplifikata 
għal talbiet transkonfinali mhux ikkontestati kif imsemmija hawn fuq.
Waqt il-proċedura tal-eżekuzzjoni, l-awtoritajiet ġudizzjali normalment għandhom id-dritt li 
jivverifikaw l-indirizz tad-debitur u li jiksbu informazzjoni dwar kwalunkwe tibdila fir-
residenza legali. Mill-petizzjoni ma jidhirx ċar jekk l-awtoritajiet Ġermaniżi għamlux diġà 
sforzi f’dan ir-rigward u jekk il-petizzjonanta talbithomx tali azzjoni.
Il-petizzjonanta tgħid li l-unika informazzjoni ta’ kuntatt tad-debitur li għandha f’idejha hija 
n-numru ta’ telefown ċellulari Spanjol. Għalkemm mhux ċar meta dan in-numru ntuża għall-
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aħħar darba mid-debitur u jeħtieġ li dawn iċ-ċirkostanzi kif ukoll ċirkostanzi oħra jiġu 
kkunsidrati, wieħed jista’ jikkunsidrah bħala indikazzjoni li d-debitur jinsab fi Spanja jew li xi 
darba kien jinsab hemmhekk. Jista’ jagħti l-każ li l-awtoritajiet Ġermaniżi jitolbu appoġġ lill-
awtoritajiet Spanjoli biex isir magħruf fejn jinsab id-debitur kif ukoll għall-eżekuzzjoni tal-
ordni ta’ infurzar. Bil-għan li tinkiseb informazzjoni dwar il-post ta’ residenza tad-debitur, 
huma jistgħu jużaw mezzi adegwati bħall-aċċess għar-reġistru tar-residenzi jew mezzi oħra ta’ 
informazzjoni li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom.
L-infurzar kriminali:

Il-petizzjonanta hija tal-fehma li l-fatt li d-debitur għandu jagħtiha l-flus jikkostitwixxi offiża 
kriminali, u għal din ir-raġuni hija nnotifikat lill-pulizija ta’ Berlin bid-debitur. Mhux qed tiġi 
pprovduta informazzjoni dwar jekk il-pulizija Ġermaniża fetħitx investigazzjoni kriminali.
Fil-każ li jkunu għaddejjin tali investigazzjonijiet, il-pulizija Ġermaniża tista’ tibbenefika 
mill-koperazzjoni mal-awtoritajiet Spanjoli f’konformità mal-liġi applikabbli tal-UE.

Madankollu, fl-assenza ta’ kwalunkwe informazzjoni relatata, mhux possibbli li wieħed 
janalizza dan l-element.

Id-determinazzjoni tal-post fejn jista’ jinsab xi individwu:
L-awtoritajiet pubbliċi s-soltu jkollhom diversi possibilitajiet biex jiddeterminaw il-post ta’ 
residenza jew l-indirizz ta’ xi individwu. Bis-saħħa tal-ordni ta’ infurzar, huma magħrufa tal-
inqas l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, u l-aħħar indirizz irreġistrat tad-debitur. Dan it-tagħrif 
għandu jservi bħala punt ta’ tluq għar-riċerka dwar l-indirizz attwali tad-debitur.
L-użu tad-dejta personali maħżuna minn entitajiet privati bħall-kontrolluri tad-dejta u l-użu ta’ 
kategoriji speċifiċi ta’ dejta pproċessata minn fornituri tas-servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika huwa suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jittrasponu l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-UE, b’mod partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. Fir-rigward taż-
żamma tad-dejta tal-komunikazzjoni li għaliha qed tirreferi l-petizzjonanta, id-Direttiva 
2006/24/KE hija rilevanti.
(i) Id-Direttiva 95/46/EC1 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

dejta personali
Id-Direttiva tal-Protezzjoni tad-Dejta tipprovdi qafas legali għall-ipproċessar tad-dejta 
personali fl-Istati Membri kollha. 
L-Artikolu 2 jiddefinixxi d-“dejta personali” bħala kull dejta li jkollha x’taqsam ma’ persuna 
naturali identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-dejta”). Persuna identifikabbli huwa min 
jista’ jkun identifikat, direttament jew indirettament, partikolarment b’referenza għal numru 
ta’ identità jew għal fattur wieħed speċifiku jew aktar dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, 
mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tiegħu.

Id-Direttiva 95/46/KE ma tapplikax għall-ipproċessar ta’ dejta personali waqt attivitajiet tal-
Istat fl-oqsma tal-liġi kriminali (Artikolu 3(2)).

Id-Direttiva 95/46/KE tistipola l-prinċipji li attività ta’ pproċessar għandha tissodisfa sabiex 
tkun konformi mal-liġi. Tistabbilixxi wkoll id-drittijiet tal-individwi li d-dejta personali 
tagħhom tkun qed tiġi pproċessata bil-għan li jkunu ggarantiti d-drittijiet fundamentali tal-
                                               
1

Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24.10.1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, ĠU L 281 tat-23.11.1995, p. 31
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protezzjoni tad-dejta personali. Il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 6 jiffurmaw il-bażi tal-
protezzjoni tad-dejta personali billi jirreferu għall-kwalità tad-dejta waqt l-ipproċessar: il-ġbir 
u l-ipproċessar tad-dejta personali għandhom isiru għal finijiet speċifiċi u espliċiti, u d-dejta 
personali għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva għall-finijiet li għalihom qed 
tinġabar u/jew tiġi pproċessata aktar u, fejn meħtieġ, għandha tinżamm aġġornata. Id-dejta 
personali m’għandhiex ukoll tibqa’ tiġi pproċessata għal aktar żmien milli meħtieġ għall-
finijiet li għalihom tkun inġabret jew tkun qed tiġi pproċessata aktar. 
L-ipproċessar tad-dejta (Artikolu 7) ikun leġittimu biss jekk 

a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu b’mod ċar, jew 
b) l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konklużjoni ta’ kuntratt li jorbot lis-suġġett tad-dejta, jew 

c) bħala rekwiżit legali, jew
d) biex jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta, jew
e) biex issir ħidma fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika, jew
f) għall-finijiet tal-interessi leġittimi ta’ persuna naturali jew legali, ħlief meta dawk l-interessi 
jiġu wara l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġett tad-dejta.
Is-suġġett tad-dejta għandu dritt għall-informazzjoni u l-aċċess, għar-rettifika, it-tħassir jew l-
imblokk tad-dejta personali kif ukoll għar-rikors effettiv. Dawn id-drittijiet jistgħu jkunu 
ristretti sakemm ikun meħtieġ bil-għan li jkunu ssalvagwardjati, pereżempju, is-sigurtà 
nazzjonali u d-difiża, iżda wkoll għal skopijiet ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 
kriminali.

L-attivitajiet ta’ pproċessar qed jiġu ssorveljati u kkontrollati minn awtoritajiet ta’ sorveljanza 
pubbliċi indipendenti.

Fil-każ inkwistjoni d-Direttiva 2002/58/KE hija dik applikabbli bħala lex specialis peress li d-
dejta suġġetta għall-ipproċessar għandha tkun dejta dwar it-traffiku u dwar il-post fejn jinsab 
id-debitur.
(ii) Id-Direttiva 2002/58/KE1 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika, kif emendata mid-Direttiva 
2009/136/KE2:
Id-Direttiva 2002/58/KE tikkomplementa d-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
tispeċifika l-kontenut tagħha.

Ta’ rilevanza partikolari fil-kuntest tal-petizzjoni huma d-dispożizzjonijiet dwar id-dejta dwar 
it-traffiku u dwar il-post. Id-Direttiva tistipola li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-komunikazzjoni u tad-dejta relatata dwar it-traffiku (Artikolu 5), li d-dejta 
dwar it-traffiku tista’ tiġi pproċessata biss għal raġunijiet speċifiċi jew bil-kunsens tal-
abbonati jew f’forma anonima (Artikolu 6) u li d-dejta dwar il-post tista’ tiġi pproċessata biss 
wara li tkun ġiet magħmula anonima jew bil-kunsens tal-utent (Artikolu 8).

                                               
1

Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12.7.2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni 
tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika), ĠU L 201 tal-
31.7.2002, p. 37
2

Direttiva 2009/136/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar 
servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 2002/58/KE 
dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-Regolament (KE) Nru 
2006/2004 dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi, ĠU L 
337 tat-18.12.2009, p. 11
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Id-Direttiva tipprovdi l-possibilità li l-Istati Membri jadottaw miżuri leġiżlattivi biex 
jirrestrinġu dawn id-drittijiet, bil-kundizzjoni li dawn ir-restrizzjonijiet ikunu xierqa, 
proporzjonati, u neċessarji f’soċjetà demokratika u relatati ma’ għanijiet speċifiċi bħas-sigurtà 
nazzjonali u l-prosekuzzjoni, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, u l-iskoperta ta’ offiżi kriminali 
(Artikolu 15).
Fis-sentenza tagħha fil-Kawża 275/06 Promusicae vs. Telefonica, li kienet tirrigwarda 
proċedimenti ċivili fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja qieset li din id-dispożizzjoni, flimkien ma’ leġiżlazzjoni applikabbli oħra tal-UE, 
ma tirrikjedix li l-Istati Membri jistabbilixxu l-obbligu li tiġi kkomunikata dejta personali fil-
kuntest ta’ proċeduri ċivili.

Bil-għan li wieħed jevalwa r-rilevanza tad-Direttiva fil-każ preżenti, ta’ min jinnota l-ewwel li 
m’hemmx evidenza li n-numru tat-telefown għadu qed jintuża u, anki jekk ikun hekk, li d-
debitur għadu qed jużah. Barra minn hekk, m’hemm l-ebda indikazzjoni li d-debitur qatt kien 
l-abbonat tan-numru msemmi1. Ma tistax tiġi eskluża l-possibilità li l-aċċess għad-dejta dwar 
it-traffiku tal-komunikazzjoni jew dwar il-post b’rabta ma’ dan in-numru tat-telefown kien 
jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-privatezza ta’ persuna terza.

F’kull każ, l-aċċess għad-dejta relatata mal-komunikazzjoni huwa leġittimu biss jekk ikun 
neċessarju u proporzjonat. Il-kundizzjoni tan-neċessità titlob li ma jkun hemm l-ebda mezz 
ieħor disponibbli biex jintlaħaq l-għan. Il-fatt li l-petizzjonanta ma tafx b’mezz ieħor 
mhuwiex ta’ importanza deċiżiva f’dan il-każ; minflok, wieħed għandu jqis il-mezzi 
disponibbli għall-awtoritajiet inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-ordni ċivili jew, fil-każ li tkun 
involuta offiża kriminali, mill-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-istess offiża.

Fejn jidħol l-eżami tal-proporzjonalità, ir-restrizzjoni tad-drittijiet fundamentali għandha 
titqies b’rabta mal-iskop intiż. Tinħtieġ analiżi ulterjuri tal-fatti tal-każ sabiex wieħed ikun 
jista’ jevalwa jekk l-iżvelar, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, tal-indirizz irreġistrat tal-
abbonat tan-numru tat-telefown, bil-kundizzjoni li d-debitur verament ikun l-abbonat, jistax 
jitqies proporzjonat meta wieħed jikkunsidra kwistjonijiet bħal kemm hi serja l-offiża 
kriminali (jekk teżisti) u kemm hu probabbli li l-awtoritajiet għandhom il-possibilità jallokaw 
riżorsi suffiċjenti għat-trattament ulterjuri tal-kwistjoni.
Hemm wisq dubji dwar jekk l-aċċess għad-dejta dwar il-post fir-rigward tan-numru tat-
telefown jistax jitqies neċessarju u proporzjonat fil-każ preżenti. Id-dejta dwar il-post li tiġi 
pproċessata fin-netwerks tal-komunikazzjoni elettronika ma tiżvelax indirizz preċiż, iżda biss 
ċellula ta’ netwerk tat-telekomunikazzjoni mobbli. Dawn iċ-ċelluli s-soltu jkopru erja 
b’dijametru ta’ mijiet ta’ metri jew saħansitra kilometri sħaħ. Anki fil-każ li għal xi telefown 
ċellulari tirnexxi d-determinazzjoni tal-post f’dan il-livell ta’ preċiżjoni, l-investigazzjoni 
titlob sforzi addizzjonali konsiderevoli sakemm wieħed ikun f’pożizzjoni li jikkuntattja
fiżikament lill-utent tan-numru tat-telefown. Barra minn hekk, biex wieħed isir jaf il-post 
attwali fejn jinsab it-telefown, tinħtieġ sorveljanza permanenti tal-attivitajiet tiegħu li hija 
paragunabbli mal-interċettazzjoni tat-telefonati.

(iii) Id-Direttiva 2006/24/KE2:

                                               
1

Sa ftit ilu, Spanja kienet tippermetti l-użu ta’ karti mħallsa minn qabel għall-komunikazzjoni elettronika, mingħajr ma jiġu 
rreġistrati isem l-abbonat jew l-indirizz tiegħu. Wara d-dħul fis-seħħ tal-obbligu ta’ reġistrazzjoni, ġew diżattivati n-numri tat-telefown mhux 
irreġistrati kollha.
2 Direttiva 2006/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15.3.2006 dwar iż-żamma ta’ data ġenerata jew proċessata 
b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi pubblikament disponibbli ta’ komunikazzjoni elettronika jew ta’ networks ta’ komunikazzjoni 
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Id-Direttiva 2006/24/KE tistipola ż-żamma ta’ ċerti kategoriji ta’ dejta relatata mal-
komunikazzjoni elettronika, inkluża t-telefonija ċellulari, għall-finijiet tal-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati serji. Ġiet adottata bil-għan li ssir possibbli l-
investigazzjoni tal-kriminalità bħat-terroriżmu. M’hemmx indikazzjoni li l-każ preżenti 
għandu x’jaqsam ma’ reat serju.
Ta’ min wieħed jinnota li, għall-kuntrarju tad-dikjarazzjoni magħmula fil-petizzjoni, la din id-
Direttiva u lanqas strument ieħor tal-UE ma jistabbilixxu “sorveljanza permanenti tal-
komunikazzjoni kollha”. Id-Direttiva tirrigwarda biss iż-żamma ta’ ċerti kategoriji ta’ dejta. 
Fil-każ tat-telefonija ċellulari, l-unika informazzjoni li tinħażen dwar il-post fejn jinsab it-
tagħmir terminali hija l-identifikatur taċ-ċellula tan-netwerk li fiha tinbeda ċerta 
komunikazzjoni.
b) Talbiet mhux ġustifikati minn fornitur ta’ servizz
It-tagħrif dwar il-każ huwa insuffiċjenti biex wieħed jevalwa r-rilevanza tal-leġiżlazzjoni tal-
UE. Skont xi jkunu l-fatti tal-każ, jista’ jkun li hija rilevanti l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
konsumatur.

Konklużjonijiet
a) Dejn privat ta’ individwu
Il-petizzjonanta tista’ tiġi mistiedna biex tkompli għaddejja bit-talba pekunjarja eżistenti 
tagħha abbażi tal-ordni ta’ infurzar lill-awtoritajiet kompetenti, jiġifieri l-qrati ċivili, skont il-
liġi ċivili. 

Il-petizzjonanta tista’ tiġi mistiedna biex tressaq l-allegazzjonijiet kriminali ulterjuri tagħha 
quddiem l-awtoritajiet kompetenti, jiġifieri l-qrati kriminali.

b) Talbiet mhux ġustifikati 
Il-petizzjonanta hija mistiedna biex titlob parir mingħand awtorità dwar il-ħarsien tal-
konsumatur jew servizz ta’ konsulenza. Fil-Ġermanja, il-petizzjonanta tista’ tikkuntattja lil:
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