
CM\829528MT.doc PE448.716v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1907/2009, imressqa minn U.P., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
pop-ups u vidjows qosra ta’ reklamar mhux mixtieqa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-pop-ups ta’ reklamar invażiv onlajn li dejjem jiżdiedu, bl-
indikazzjoni li l-programmi eżistenti maħluqa biex jibblokkjaw ir-reklamar mhumiex 
soluzzjoni ladarba jibblokkjaw pop-ups utli u mixtieqa. Il-petizzjonant joġġezzjona wkoll 
għall-vidjows qosra ta’ reklamar mhux mixtieqa li jidhru fuq l-iskrins tal-kompjuter bl-għan li 
tinġibed l-attenzjoni tal-utenti u li huma diffiċli li titfihom jew tneħħihom. Huwa jargumenta 
li tali reklamar invażiv huwa perikoluż u jargumenta li l-pop-ups u l-vidjows qosra ta’ 
reklamar għandhom jiġu projbiti. Huwa jitlob ukoll jekk jistgħux jiġu kkunsidrati bħala 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Marzu 2009. 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-petizzjonant joġġezzjona għall-pop-ups ta’ reklamar invażiv onlajn li dejjem jiżdiedu, bl-
indikazzjoni li l-programmi eżistenti maħluqa biex jibblokkjaw ir-reklamar mhumiex 
soluzzjoni ladarba jibblokkjaw pop-ups utli u mixtieqa. Il-petizzjonant joġġezzjona wkoll 
għall-vidjows qosra ta’ reklamar mhux mixtieqa li jidhru fuq l-iskrins tal-kompjuter bl-għan li 
tinġibed l-attenzjoni tal-utenti u li huma diffiċli li titfihom jew tneħħihom. Huwa jargumenta 
li tali reklamar invażiv huwa perikoluż u jargumenta li l-pop-ups u l-vidjows qosra ta’ 
reklamar għandhom jiġu projbiti. Huwa jitlob ukoll jekk jistgħux jiġu kkunsidrati bħala 
tagħwiġ tal-kompetizzjoni.
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Qabel xejn, huwa importanti li wieħed jasal għall-konklużjoni li l-hekk imsejħa pop-ups fil-
fatt jikkostitwixxu ċertu tip ta’ reklamar/komunikazzjoni kummerċjali. Permezz ta’ din il-
komunikazzjoni, il-fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni jippruvaw jippromwovu 
ċertu tip ta’ prodotti jew servizzi, jew inkella jiksbu aktar informazzjoni dwar l-
utenti/reċipjenti tagħhom. Din l-attività taqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-
kummerċ elettroniku (2000/31/KE1) peress li tikkostitwixxi servizz tas-soċjetà tal-
informazzjoni. 

Fir-rigward tas-suġġeriment tal-petizzjonant dwar projbizzjoni ġenerali, huwa essenzjali li 
wieħed jenfasizza li projbizzjoni ġenerali ta’ tali servizzi tista’ fil-fatt tikkostitwixxi ostaklu 
ġenerali u sproporzjonat għall-provvediment ta’ tali servizzi u setgħet titqies bħala ksur tad-
Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku. Id-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku diġà qed 
tipprovdi għal rekwiżiti ċari ta’ trasparenza li jitolbu li r-reċipjent tas-servizz għandu jingħata 
d-dettalji kollha ta’ min qed jipprovdi s-servizz, u b’hekk, bi prinċipju, ikun jista’ joġġezzjona 
għal pop-ups futuri.

Id-Direttiva titlob li min jipprovdi tali servizzi għandu jagħmel id-dettalji tiegħu direttament u 
permanentement aċċessibbli għar-reċipjenti, u timponi wkoll li għal min jirċievi tali servizzi 
għandu jkun faċli li jikkuntattja lill-fornitur. Jekk il-petizzjonant iqis li hemm ċerti websajts 
fejn iħossu ddisturbat minn tali pop-ups, għandu jkun possibbli għalih li jikkuntattja lill-
fornitur faċilment. Fil-każ li l-petizzjonant jiltaqa’ ma’ diffikultajiet f’dan ir-rigward, hemm 
ukoll il-possibilità li jikkuntattja direttament lill-punti ta’ kuntatt nazzjonali kif stabbiliti fl-
Artikolu 19(4) tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, li għandhom ikunu ta’ għajnuna bi 
problemi bħal din.
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Fil-każ li xi pop-up taqa’ fid-definizzjoni tal-komunikazzjoni kummerċjali mhux mitluba tal-
Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/136/KE, min jipprovdi s-servizz għandu jikkonforma ma’ 
rekwiżiti speċifiċi għal tali servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, bħalma huwa l-obbligu li l-
fornituri li jwettqu komunikazzjoni kummerċjali mhux mitluba jikkonsultaw regolarment u 
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jirrispettaw ir-reġistri ta’ dawk li ma jkunux iridu li jkunu inklużi, li fihom persuni naturali li 
ma jixtiqux li jirċievu komunikazzjonijiet kummerċjali bħal dawn ikunu jistgħu jirreġistraw 
irwieħhom (skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku).


