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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0588/2010, ippreżentata minn Reinhard Rink, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar it-trattament mhux ugwali skont id-Direttiva 2000/31/KE 
dwar il-kummerċ elettroniku, l-Artikolu 5, inċiż e)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont id-Direttiva 2000/31/KE dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-
kummerċ elettroniku, l-Artikolu 5, inċiż e) il-fornituri tas-servizz, li għalihom l-attività tkun 
soġġetta għal skema ta’ awtorizzazzjoni, il-partikolaritajiet tal-awtorità rilevanti ta’ 
sorveljanza għandhom jiġu murija biċ-ċar fl-informazzjoni tal-identità. Fornituri oħra tas-
servizz, kemm jekk privati jew inkella pubbliċi, li l-attività tagħhom taqa’ taħt ir-
responsabilità ta’ entità regolatorja, iżda li ma jkunux soġġetti għal skema tal-awtorizzazzjoni, 
m’għandhomx jipprovdu din l-informazzjoni fl-informazzjoni tal-identità tagħhom. Il-
petizzjonant iqis li dan mhuwiex ġust u jitlob li jinstab rimedju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

L-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 jobbliga lill-Istati Membri biex 
jiżguraw li l-fornitur tas-servizz jagħmel ċertu informazzjoni minima disponibbli għall-
pubbliku inkluż l-isem, l-indirizz ġeografiku u tal-posta elettronika, it-titlu professjonali, ir-
                                               
1 Id-Direttiva 2000/31/KE ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1–16
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reġistrazzjoni ma’ korp professjonali jew referenza għar-regoli professjonali applikabbli. 
Skont l-Artikolu 5 (1), inċiż (e), meta l-attività hija soġġetta għal skema tal-awtorizzazzjoni, 
il-fornitur tas-servizz għandu jipprovdi l-partikolaritajiet tal-awtorità superviżorja relevanti.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku ma 
jipprovdix lista eżawrjenti tal-obbligi rigward l-informazzjoni ġenerali. Dan fih dawk il-
ħtiġijiet ta’ informazzjoni li kienu l-aktar meħtieġa għall-iżvilupp tas-servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni. Madankollu, l-Istati Membri huma ħielsa li jitolbu lill-fornituri tas-servizzi 
li huma stabbiliti fuq it-territorju tagħhom sabiex jagħmlu disponibbli informazzjoni oħra, 
soġġetta għal konformità mal-liġi tal-UE. Din tista’ tinkludi informazzjoni dwar l-awtoritajiet 
superviżorji li għandha tiġi pprovduta mill-fornituri tas-servizz li mhumiex soġġetti għal 
skema tal-awtorizzazzjoni. 

Reċentament, il-Kummissjoni organizzat konsultazzjoni pubblika biex tidentifika l-ostakoli 
għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku u biex tevalwa l-impatt tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku. Il-konsultazzjoni kopriet inter alia l-ħtiġijiet ta’ informazzjoni tad-Direttiva. Il-
Kummissjoni rċeviet aktar minn 430 rispons u issa qiegħda teżamina bir-reqqa l-opinjonijiet 
tar-rispondenti. 

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika u l-input mid-diskussjonijiet mal-partijiet 
interessati, il-Kummissjoni se tressaq Komunikazzjoni dwar il-Kummerċ Elettroniku fl-2011, 
fil-kuntest li fih se tikkunsidra l-kwistjoni tal-ħtiġijiet ta’ informazzjoni ġenerali. 


