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Suġġett: Petizzjoni 1322/2011, imressqa minn Patric Lausch, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar problemi ta’ privatezza bis-smartphones

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iwissi kontra s-softwer Carrier IQ li hu installat fuq diversi smartphones. Dan 
is-softwer jirrekordja kull azzjoni li ssir fuq dan l-apparat, kull numru tat-telefown u kull 
messaġġ u jittrażmetti din l-informazzjoni lil server ta’ Carrier IQ. Skont il-petizzjonant, l-
utent ma jistax ineħħi dan is-softwer. Hu jemmen li Carrier IQ qiegħed jikser il-privatezza tal-
utent. Għalhekk iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea tieħu miżuri kontra Carrier IQ sabiex tipproteġi 
d-dritt għall-privatezza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta' Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Ġunju 2012

“Il-petizzjonant javża kontra l-applikazzjoni Carrier IQ istallata fuq bosta smartphones u 
jħeġġeġ lill-UE tieħu miżuri kontra Carrieri IQ biex tipproteġi d-dritt għall-privatezza tal-
utenti. 

Il-Kummissjoni hija konxja dwar il-fatt li applikazzjonijiet tas-smartphones, filwaqt li huma 
utli għall-konsumaturi u n-negozji, jistgħu jwasslu għal riskji ta’ protezzjoni tad-data u 
privatezza billi jiġbru medda wiesgħa ta’ informazzjoni dwar l-utent minn tagħmir tal-
mowbajl awtomatikament.

Id-Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika (2002/58/KE), magħrufa bħala 
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d-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika1, tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet (taħt l-Artikolu 5(1)) u li jiżguraw li “jaħżnu 
informazzjoni jew ikollhom aċċess għall-informazzjoni maħżuna fit-tagħmir terminali ta' 
abbonat jew utent huwa biss permess b'kondizzjoni li l-abbonat jew l-utent ikkonċernat 
jingħata informazzjoni ċara u komprensiva skond id-Direttiva 95/46/KE, inter alia, dwar l-
iskopijiet tal-ipproċessar” (Artikolu 5(3)). Skont il-liġi nazzjonali li tittrasponi dawn id-
dispożizzjonijiet, żviluppaturi tal-applikazzjoni għandhom għalhekk jiżguraw li individwi 
huma infurmati dwar l-ipproċessar tad-data u l-iskopijiet tagħha meta wieħed iniżżel l-
applikazzjoni fi smartphone u jagħtu l-kunsens tagħhom għall-ipproċessar maħsub tad-data 
personali kkonċernata.

Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data2 tapplika għall-ipproċessar kollu ta’ data personali, 
inkluż il-ġbir u t-trasmissjoni minn applikazzjonijiet tal-mobajl, u tirrikjedi b’mod partikolari 
li d-data personali tinġabar għal raġunijiet speċifikati, espliċiti u leġittimi u ma tiġix 
ipproċessata iktar b’mod inkompatibbli ma’ dawk l-iskopijiet. Fir-Regolament ta’ Protezzjoni 
tad-Data Ġenerali3 tagħha proposta reċentement, il-Kummissjoni għandha l-għan li ssaħħaħ 
dawn il-prinċipji u d-drittijiet tas-suġġett tad-data sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva 
tad-data personali, tkun li tkun it-teknoloġija użata, u li l-kontrolluri tad-data jiżguraw 
konformità mar-regoli ta’ protezzjoni tad-data fis-sitwazzjonijiet kollha.

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni bħala Gwardjan tat-Trattati, il-
monitoraġġ u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data ġenerali tal-UE u tal-
Privatezza Elettronika, inkluż għal applikazzjonijiet tas-smartphones, kif inhuma trasposti fil-
liġi nazzjonali, jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Il-Kummissjoni ma 
għandha l-ebda kompetenza biex timmonitorja l-konformità tal-kontrollu tad-data, jinvestigaw 
il-każijiet possibbli ta’ non-konformità jew li jimponu sanzjonijiet. 

Konklużjoni

Minħabba li l-infurzar tal-liġi tal-UE f’dan il-qasam jaqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tipprovdi iktar għajnuna lill-petizzjonant 
f'dan il-każ. Għal iktar informazzjoni, il-petizzjonant jista’ jkollu x-xewqa li jikkuntattja lill-
awtorità ta’ protezzjoni tad-data nazzjonali Ungeriża4 u/jew lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
Ungeriża għall-midja u t-telekomunikazzjoni5.”

                                               
1 Ġurnal Uffiċjali L 201 , 31/07/2002 P. 0037 - 0047

2  Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 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, 23.11.1995, p. 31).
3 COM(2012) 11 tal-25.1.2012, il-Proposta għal Regolatment tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-
Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali).
4 http://www.obh.hu
5 http://www.nmhh.hu


