
CM\866786MT.doc PE464.847v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

6.5.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0723/2010 , imressqa minn D.F., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar it-
talba tiegħu biex tiġi estiża l-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/58/KE 
(protezzjoni tad-dejta fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika) għall-portals 
tal-logħob onlajn

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isemmi l-azzjoni li ħadet kumpanija tas-softwer li se xxandar id-dejta tal-
abbonati ta’ logħba onlajn mingħajr il-kunsens tagħhom. Il-kumpanija tammetti li ma toffrix 
il-possibilità li tipproteġi l-privatezza tal-abbonati qabel it-tnedija tal-programm il-ġdid. 
B’hekk il-partijiet terzi se jkunu jistgħu jaċċessaw u jaħżnu informazzjoni privata li tista’ 
tintuża wara, meta l-plejers ikunu onlajn. Il-petizzjonant iqis li dan huwa l-ekwivalenti tal-
ispamming, li huwa kopert mid-Direttiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar il-protezzjoni tal-privatezza fil-logħob onlajn, 
partikolarment fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali marbuta mal-karattri virtwali. 
Huwa jitlob l-estensjoni tar-regoli tal-UE dwar is-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
għall-qasam tal-logħob onlajn.
Il-petizzjonant jirreferi għal logħba tal-irwoli onlajn speċifika (EVE Online) li kienet qiegħda 
fil-proċess li tiftaħ interface ġdid għall-utenti. Dan l-interface, li jista’ jintuża permezz ta’ 
brawżer tal-web, jikkombina l-funzjonijiet tal-logħob mal-funzjonalità tan-netwerks soċjali. 
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Għall-kuntrarju tan-netwerks soċjali tas-soltu, il-parteċipanti ma jippreżentawx lilhom 
infushom bl-identità reali tagħhom, iżda bl-identità tal-karattru virtwali tagħhom. Il-
petizzjonant iqis li d-dejta li tirrigwarda dan il-karattru virtwali għandu jkollha l-istess 
protezzjoni bħad-dejta li tirrigwarda individwu fil-ħajja reali, jiġifieri d-dejta personali. Il-
petizzjonant huwa mħasseb minħabba l-fatt li din id-dejta tista’ tiġi sfruttata minn partijiet 
terzi, pere¿empju, billi jibagħtu messaġġi mhux mitluba fil-logħba (spam) u b’hekk inaqqsu 
mill-pjaċir tal-logħba.

L-osservazzjoni tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni taqbel li l-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta li jinsabu stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta, jiġifieri fid-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 
95/46/KE1, li hija teknoloġikament newtrali, japplikaw għal-logħob tal-irwol bħal kwalunkwe 
servizzi onlajn oħra.  Id-dejta personali ta’ dawk li jipparteċipaw f’logħob onlajn għandha tiġi 
protetta mill-ġbir u l-ipproċessar illegali. Id-dejta personali marbuta ma’ parteċipant tal-
logħba tista’ tinkludi wkoll ċerta informazzjoni dwar il-karattri virtwali użati mill-plejer. Il-
fornitur tas-servizz tal-logħba onlajn huwa obbligat li jirrispetta d-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta li jkunu qed jipparteċipaw fil-logħob li jipprovdi, partikolarment billi jittieħdu l-miżuri 
tekniċi u organizzattiv għas-sigurtà tad-dejta pproċessata. Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti li jissorveljaw u jinfurzaw il-liġijiet tal-protezzjoni tad-dejta nazzjonali.
Il-Kummissjoni tqis l-ispam (komunikazzjonijiet kummerċjali mhux mitluba) bħala problema 
serja. Id-Direttiva ePrivatezza (2002/58/KE) tistipula li l-messaġġi kummerċjali mhux mitluba 
bi prinċipju jistgħu jintbagħtu biss lill-individwi b’netwerks tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
jekk ir-riċeventi jkunu taw il-kunsens tagħhom minn qabel. Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax 
għall-messaġġi mibgħuta għal finijiet mhux kummerċjali. Il-messaġġi intiżi li jagħtu fastidju 
lir-riċeventi huma soġġetti għal liġijiet nazzjonali li jipproteġu mill-fastidju u l-malafama, u li 
huma infurzati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li l-petizzjonant jista’ jkollu l-possibilità li jikseb rikors kontra l-ksur 
allegat tad-drittijiet tiegħu permezz tal-awtorità nazzjonali kompetenti għall-protezzjoni tad-
dejta tal-pajjiż ta’ stabbiliment tal-fornitur tas-servizz u tirrakkomanda li jiġi mistieden 
jikkuntattja dik l-awtorità.
Il-fornitur tal-logħba li huwa msemmi f’din il-petizzjoni huwa stabbilit fl-Islanda, li hija 
membru taż-Żona Ekonomika Ewropea u li ttrasponiet id-Direttivi tal-UE relevanti fil-liġi 
nazzjonali. L-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta Islandiża tista’ tiġi kkuntattjata permezz ta’ 
dawn il-punti ta’ kuntatt:

Icelandic Data Protection Agency
(Persónuvernd) 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, Ísland 

Tel. +354 510 9600 
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Feks +354 510 9606 
Posta elettronika: postur@personuvernd.is
websajt: http://www.personuvernd.is/


