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Suġġett: Petizzjoni 0569/2012 imressqa minn B.O., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
aċċess minn kumpaniji kbar tal-IT għall-kompjuters u t-telefowns ta' 
ċittadini

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar kumpaniji kbar tal-IT, bħal Google, Apple, eċċ, li 
għandhom aċċess għall-kompjuters u t-telefowns taċ-ċittadini. Il-petizzjonant jikkwota bħala 
eżempju s-soluzzjoni ta' Google għal problema ta' sigurtà fl-Android. L-utenti tal-Android ma 
kinux konxji ta' dan l-intervent. Għalkemm l-intervent mill-kumpanija fih innifsu kien utli, il-
petizzjonant jemmen li dan ifisser ukoll li l-kumpaniji - u potenzjalment organizzazzjonijiet 
kriminali - jista' jkollhom aċċess għad-data personali tal-utenti. Il-petizzjonant isibha stramba 
kif hackers ikunu kkastigati b'mod sever għal dawn it-tipi ta' prattiki filwaqt li kumpaniji kbar 
apparentement jeħilsuha ħafif. Il-petizzjonant jirrimarka li, skont id-Direttiva 95/46/KE dwar 
il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, kull ċittadin tal-UE 
hu intitolat għall-protezzjoni fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tiegħu/tagħha. Il-
petizzjonant jitlob għal regolament tal-UE li jipprojbixxi l-hekk imsejħa 'backdoors' jew 
għall-inqas l-użu tagħhom suġġett għall-permess tal-utent. Hu jemmen ukoll li għandha 
titwaqqaf entità indipendenti biex tissorvelja l-konformità ma’ dawn ir-regoli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonant jitlob tibdil fil-leġiżlazzjoni tal-UE sabiex tiġi żgurata protezzjoni aħjar tal-
apparat tal-kompjuters u t-telefowns ċellulari u jiġi pprevenut jew ikkontrollat l-aċċess 
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għalihom minn partijiet terzi. Il-petizzjonant jinnota li l-inċidenza ta’ dan l-aċċess huwa 
komuni fl-UE, minkejja li jiddubita kemm dan huwa legali.
L-aċċess mhux awtorizzat għall-kompjuters u t-telefowns ċellulari ta’ individwi jista’ jikser 
id-drittijiet fundamentali tal-individwi għall-protezzjoni tal-proprjetà tagħhom, għar-rispett 
għall-ħajja privata u tal-familja, għad-dar u l-komunikazzjoni, u għall-protezzjoni tad-data 
personali, li jinsabu fil-Karta tad-drittijiet fundamentali, u huma rregolati fl-acquis tal-UE u 
fil-liġijiet nazzjonali. Dan l-aċċess jista’ jitqies bħala leġittimu biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ddefiniti bil-liġi.
Jekk attentat sabiex jinkiseb aċċess għal sistema jew apparat ta’ informazzjoni jkunx ta’ 
natura kriminali jiddependi fuq il-każ speċifiku u ċ-ċirkostanzi konkreti. F’każ bħal dan, 
ikunu applikabbli l-liġijiet kriminali nazzjonali u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi nazzjonali 
huma kompetenti sabiex jinvestigaw u jsegwu reat kriminali.
Il-petizzjoni tikkonċerna l-acquis tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, il-privatezza 
elettronika, il-protezzjoni tal-konsumatur u ċ-ċiberkriminalità.

* L-acquis tal-UE :

Id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika
Id-Direttiva 2002/58/KE dwar il-Privatezza Elettronika hija applikabbli għall-ipproċessar tad-
data personali fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika sabiex jiġi żgurat il-moviment ħieles 
ta’ din id-data u tat-tagħmir u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika fil-Komunità. 
Tistabbilixxi regoli ċari dwar l-aċċess għad-data personali maħżuna fuq apparat individwali, u 
tiċċara li l-kunsens tal-utent huwa mandatorju. Id-dispożizzjoni rilevanti tad-Direttiva dwar il-
Privatezza Elettronika taqra kif ġej: “L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħżin ta’ 
informazzjoni, jew il-ksib ta’ aċċess għal informazzjoni li tkun diġà maħżuna, fit-tagħmir 
terminali ta’ abbonat jew utent huwa permess biss b’kondizzjoni li l-abbonat jew l-utent 
ikkonċernat ikun ta l-kunsens tiegħu jew tagħha, wara li jkun ġie pprovdut b'informazzjoni 
ċara u komprensiva, skont id-Direttiva 95/46/KE, fost oħrajn, dwar il-finijiet tal-ipproċessar.”

Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data
Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data 95/46/KE tispeċifika l-prinċipji għal kwalunkwe 
attività ta’ pproċessar: għandha tkun ġusta u legali, għal finijiet leġittimi, speċifikati u 
espliċiti, id-data pproċessata għandha tkun adegwata, rilevanti, preċiża u mhux eċċessiva u 
għandha tinżamm aġġornata u tiġi pproċessata għal mhux iktar minn kemm ikun meħtieġ 
(Artikolu 6). L-Artikolu 7 jiċċara meta l-ipproċessar ta’ data personali jkun leġittimu. Dan 
ikun il-każ, fost oħrajn, meta s-'suġġett tad-data jkun ta l-kunsens tiegħu mingħajr ambigwità' 
u meta l-'ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku jew 
fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew lil parti terza li lilhom tkun 
żvelata d-data minbarra meta dan l-interess jiġi megħlub mill-interessi tad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data. Is-suġġetti tad-data igawdu minn għadd ta’ 
drittijiet skont id-Direttiva 95/46/KE u, bħala konsegwenza, skont il-miżuri nazzjonali adottati 
fl-implimentazzjoni tagħha. Dawn jinkludu, b’mod partikolari, id-dritt tal-ksib mingħand il-
kontrollur tar-rettifika, it-tħassir jew l-ibblukkar ta’ data li l-ipproċessar tagħha ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva [Artikolu 12(b)]. Barra minn hekk, 
skont l-Artikolu 14(b), is-suġġetti tad-data għandhom id-dritt li 'joġġezzjonaw, fuq talba u 
mingħajr ħlas, għall-ipproċessar ta’ data personali relatata magħhom li l-kontrollur ikun 
antiċipa li se tiġi pproċessata għall-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta, jew li jiġu 
mgħarrfa qabel ma tiġi żvelata għall-ewwel darba data personali lil partijiet terzi jew użata 
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f’isimhom għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta, u li jiġu offruti b’mod espliċitu d-
dritt li joġġezzjonaw mingħajr ħlas għal dan l-iżvelar jew użu'. L-Artikolu 28 tad-
Direttiva 95/46/KE jiddikjara li l-Istati Membri għandhom jipprovdu li awtorità pubblika 
waħda jew iżjed minn waħda jkunu responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni fit-
territorju tagħhom tad-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri skont din id-Direttiva. Fil-
Ġermanja din l-awtorità hija l-Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, li tisma’ talbiet dwar il-legalità tal-ipproċessar tad-data. 

Il-liġi kuntrattwali u d-drittijiet tal-konsumatur
Id-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod 97/7/KE u d-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali 
Żleali 2005/29/KE jeħtieġu li l-kummerċjanti jipprovdu informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
ewlenin tal-prodotti jew is-servizzi li joffru. Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur 
2011/83/UE l-ġdida, li attwalment qiegħda tiġi implimentata mill-Istati Membri fil-liġijiet 
nazzjonali tagħhom u li se tapplika mit-13 ta’ Ġunju 2014, teħtieġ b’mod speċifiku 
informazzjoni dwar il-funzjonalità u l-interoperabilità tal-kontenut diġitali.. Kwalunkwe 
aġġornament jew modifika tal-prodott diġitali pprovdut lill-konsumatur, bħal softwer, 
għandha tkun soġġetta għall-istess regola u standard ta’ informazzjoni tal-prodott prinċipali 
minbarra jekk il-konsumatur ikun għażel li ma jiġix mgħarraf dwar il-karatteristiċi tal-
aġġornamenti billi jaċċetta aġġornamenti awtomatiċi. 
Kwalunkwe klawżola kuntrattwali standard tal-fornitur, li timponi obbligu fuq il-konsumatur 
li jaċċetta l-aġġornamenti jew li jagħmel l-użu tal-prodott soġġett għall-aċċettazzjoni ta’ 
aġġornamenti futuri, għandha tiġi vvalutata fid-dawl tad-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli 
żleali f’kuntratti mal-konsumatur. Din id-Direttiva tipprojbixxi l-użu min-naħa tal-kumpaniji 
ta’ klawżoli kuntrattwali standard, li joħolqu żbilanċ sinifikanti fid-drittijiet u l-obbligi tal-
partijiet għad-detriment tal-konsumatur. Pereżempju, huwa improbabbli li l-klawżoli 
kuntrattwali li jeħtieġu l-aċċettazzjoni ta’ aġġornamenti tas-softwer sabiex jiġi indirizzat 
riskju ta’ sigurtà identifikat ikunu jistgħu jitqiesu bħala ta’ detriment għall-konsumatur. 
Madankollu, f’każ meta aġġornament awtomatiku jista’ jwassal għal ħsara għall-konsumatur, 
bħal tnaqqis fil-funzjonalitajiet jew inkompatibbiltajiet tal-prodott mal-ħardwer tal-
konsumatur, il-klawżola kuntrattwali tal-fornitur li tkun teħtieġ li l-konsumatur jaċċetta 
aġġornamenti awtomatiċi tista' titqies bħala żleali skont id-Direttiva 93/13/KEE.
Id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE msemmija hawn fuq huma inkorporati fil-liġijiet nazzjonali 
tal-Istati Membri u l-awtoritajiet u l-qrati tagħhom huma inkarigati mill-applikazzjoni 
tagħhom f’każijiet konkreti. Fir-rigward tal-problemi transkonfinali, ir-
Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar Kooperazzjoni fil-Protezzjoni tal-Konsumatur (CPC) 
joħloq konnessjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar sabiex jiġi ffurmat netwerk ta’ 
infurzar mal-UE kollha (in-"Netwerk CPC") u jiddefinixxi qafas u kundizzjonijiet li 
jippermettulhom jiskopru, jinvestigaw u jinblukkaw prattiki transkonfinali żleali. Il-
konsumaturi li kienu vittma ta’ prattiki żleali jistgħu jirrapurtaw il-każ tagħhom lill-awtorità 
ta’ infurzar nazzjonali tagħhom. Il-membru Ġermaniż tan-netwerk CPC huwa l-Uffiċċju 
Federali tal-Protezzjoni tal-Konsumatur u s-Sigurtà tal-Ikel (BVL); indirizz: Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 
Braunschweig; Websajt: www.bvl.bund.de
Il-konsumaturi jistgħu wkoll jużaw in-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-
Net), li jgħin lill-konsumaturi sabiex jiksbu l-informazzjoni xierqa f'każ ta' ksur tad-drittijiet 
tagħhom fi tranżazzjonijiet transkonfinali u jassistihom fil-kuntatti tagħhom mal-operatur tan-
negozju. L-indirizz tal-ECC Ġermaniż huwa: Europäisches Verbraucherzentrum 
Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; Websajt: http://www.eu-
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verbraucher.de/de/startseite/).

* Inizjattivi u proposti li għaddejjin bħalissa u li jmiss tal-Kummissjoni :

Ir-Riforma tal-Protezzjoni tad-Dejta
Il-proposta tal-Kummissjoni għal riforma tal-protezzjoni tad-data1 għandha l-għan li ssaħħaħ 
ir-regoli dwar il-kunsens, li mhux biss għandu jingħata liberament, u għandu jkun speċifiku u 
infurmat iżda għandu jingħata wkoll b’mod espliċitu. Ir-Riforma tal-Protezzjoni tad-Dejta 
għandha l-għan li tiżgura li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data jkollhom setgħat iżjed 
estensivi ta' investigazzjoni u impożizzjoni ta' sanzjonijiet, sabiex b'hekk l-ipproċessar illegali 
ta' data personali jkun jista' jiġi sanzjonat kif xieraq fl-Unjoni Ewropea kollha.
Din il-proposta qiegħda tiġi eżaminata attwalment mill-koleġiżlaturi (il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill tal-Ministri).

Il-liġi kuntrattwali u d-drittijiet tal-konsumatur 
Id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur il-ġdida, li se tapplika minn Ġunju 2014, se 
ssaħħaħ id-drittijiet tal-konsumatur fix-xiri minn fuq l-Internet u fir-rigward tal-provvista ta’ 
kontenut diġitali. B’mod partikolari, hija ssaħħaħ ir-regoli dwar l-informazzjoni li għandha 
tingħata lill-konsumaturi billi teħtieġ b’mod espliċitu li l-kummerċjanti jipprovdu 
informazzjoni dwar il-funzjonalità u l-interoperabilità tal-kontenut diġitali. Barra minn hekk, 
fl-Aġenda għall-Konsumaturi Ewropej li ġiet adottata reċentement (Mejju 2012), il-
Kummissjoni ħabbret li se tiżviluppa, sal-2014, Linji Gwida għall-awtoritajiet ta’ infurzar tal-
Istati Membri dwar l-applikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni tal-konsumatur fil-qasam 
diġitali.

L-istrateġija cloud
Il-Komunikazzjoni "L-Isfruttar tal-Potenzjal tal-Cloud Computing fl-Ewropa" li ġiet adottata 
fis-27 ta’ Settembru 2012 tirreferi għal ċerti aspetti tal-protezzjoni tad-data sakemm dawn 
ikunu relatati mas-servizzi tal-cloud computing.  B’mod partikolari, il-Komunikazzjoni 
tenfasizza li l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data tagħti 
opportunità li l-leġiżlazzjoni tiġi adattata b’mod aħjar għall-mudelli ta’ provvista tas-servizzi 
bbażati fuq il-cloud. Barra minn hekk, il-Komunikazzjoni tiddikjara li ladarba r-Regolament 
propost jiġi adottat, il-Kummissjoni se tagħmel użu mill-mekkaniżmi l-ġodda stabbiliti fih 
sabiex tipprovdi, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-
data, kwalunkwe gwida addizzjonali meħtieġa dwar l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea dwar il-
protezzjoni tad-data fir-rigward is-servizzi abbażi ta’ cloud. Il-Komunikazzjoni tenfasizza 
wkoll ħtieġa għal gwida dwar kif għandha tiġi applikata d-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-
Data eżistenti tal-UE għas-servizzi tal-cloud computing (eż. l-identifikazzjoni u d-distinzjoni 
tad-drittijiet u l-obbligi tal-protezzjoni tad-data tal-kontrolluri tad-data u l-ipproċessuri tad-
data għall-fornituri tas-servizz cloud jew il-liġi applikabbli f'każ meta l-post rilevanti tat-
twaqqif ta’ fornitur cloud ikun diffiċli li jiġi ddeterminat).

Id-Direttiva dwar iċ-Ċiberkriminalità u l-istrateġija taċ-Ċibersigurtà għall-Unjoni Ewropea
It-theddid għaċ-Ċibersigurtà, kemm jekk ikun aċċidentali kif ukoll jekk malizzjuż, joħloq 
sfida sinifikanti għall-prosperità tal-ekonomija u s-soċjetà tagħna. 

                                               
1 Pakkett ta’ Riforma tal-Protezzjoni tad-Dejta tal-25 ta’ Jannar 2012, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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Sabiex tiġi indirizzata din il-problema b’mod komprensiv u integrat, il-Kummissjoni u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà fis-
7 ta’ Frar 2013 adottaw b’mod konġunt Strateġija ta’ Ċibersigurtà konġunta għall-Unjoni 
Ewropea1. L-istrateġija tiddeskrivi fil-qosor viżjoni u tippreżenta azzjonijiet ta’ politika sabiex 
tiżgura ambjent diġitali sigur u reżiljenti filwaqt li tirrispetta u tippromwovi d-drittijiet 
fundamentali (inkluż id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data) u l-valuri ewlenin tal-
UE kemm fl-UE kif ukoll lil hinn mill-UE. 
Azzjoni ewlenija tal-Istrateġija hija l-proposta leġiżlattiva dwar livell għoli ta’ sigurtà tan-
netwerk u l-informazzjoni madwar l-Unjoni kollha sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
mingħajr xkiel tas-suq intern. Il-proposta2 għandha l-għan li tiżgura li: l-Istati Membri 
jkollhom stabbilit livell minimu ta’ kapaċitajiet nazzjonali; l-Istati Membri jikkooperaw fil-
livell tal-UE billi jikkondividu informazzjoni u rispons għall-koordinazzjoni meta jkun 
meħtieġ; l-operaturi tas-settur privat li jipprovdu servizzi essenzjali u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi jimplimentaw miżuri xierqa ta’ ġestjoni tar-riskji u jirraportaw inċidenti ta’ sigurtà 
serji lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Id-Direttiva dwra l-attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni
L-għan tal-abbozz tad-Direttiva dwar l-attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni huwa t-tisħiħ 
b’mod partikolari tal-ġlieda kontra l-attakki fuq skala kbira kontra s-sistemi tal-informazzjoni, 
permezz tal-approssimazzjoni tar-reati kriminali u s-sanzjonijiet. L-abbozz tad-Direttiva 
jkompli jibni fuq id-Deċiżjoni Kwadru eżistenti dwar l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni (2005/222/JHA) u jżomm id-dispożizzjonijiet attwali tad-Deċiżjoni Kwadru –
il-penalizzazzjoni tal-aċċess illegali, l-interferenza illegali fis-sistema u l-interferenza illegali 
fid-data – u jinkludi reati ġodda, bħall-interċettazzjoni illegali u l-użu ta’ għodod għat-twettiq 
ta’ attakki fuq skala kbira. Il-proposta tgħolli wkoll il-livell tal-pieni kriminali għar-reati, 
tespandi ċ-ċirkostanzi aggravanti billi tinkludi l-użu ta’ għodda li tippermetti t-twettiq ta’ 
attakki fuq skala kbira u meta tinsteraq l-identità personali għat-twettiq ta’ attakki ċibernetiċi. 
Bl-istess mod il-proposta tgħolli l-livell tal-pieni taħt ċirkostanzi aggravanti. Tinkludi wkoll 
dispożizzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-Aġenziji għall-
Infurzar tal-Liġi u l-istabbiliment ta’ sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ ġbir ta’ data effettivi. L-
abbozz tad-Direttiva kien soġġett għal ftehim politiku bejn il-Kunsill tal-Ministri u l-
Parlament Ewropew u qed jistenna adozzjoni finali.

Konklużjoni
Fl-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea, il-petizzjonant għandu jiġi infurmat li japplikaw 
kundizzjonijiet speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali. Barra minn hekk, 
dawk ir-regoli attwalment qegħdin jiġu msaħħa u armonizzati iżjed grazzi għal ħafna proposti 
min-naħa tal-Kummissjoni. 
B’mod partikolari, l-abbozz tar-Regolament ippreżentat reċentement dwar il-Protezzjoni tad-
Data se jiżgura li l-kumpaniji li jiksru d-drittijiet tal-individwi u, pereżempju, jkollhom aċċess 
illegali għall-apparat tagħhom, jistgħu – minbarra r-rilevanza kriminali – ikunu soġġetti għal 
multi severi min-naħa tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data.

                                               
1 JOIN(2013) 1 finali.
2 COM(2013) 48 finali.


