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Suġġett: Petizzjoni 1026/2012, imressqa minn Christopher Gilchrist, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar ir-rilaxx ta’ informazzjoni u kodiċi relatati ma’ logħob tal-
kompjuter jekk il-maniġer tas-server ma jibqax jipprovdi s-servizzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li l-informazzjoni u l-kodiċi kollha relatati ma’ logħob tal-kompjuter 
għandhom jiġu rilaxxati jekk il-mainiġer tas-servers li permezz tagħhom tintlagħab il-logħba 
jwaqqaf l-operazzjonijiet tiegħu. F’tali każ, għandu jkun possibbli għal kwalunkwe persuna li 
tieħu f’idejha l-amministrazzjoni tal-logħba bla ħlas jew bil-prezz ta’ kemm tqum. Fil-fehma 
tal-petizzjonant, hemm bżonn leġiżlazzjoni għal dan il-għan, minħabba li dawk li jilagħbu ta’ 
spiss ikunu investew f’logħob, addizzjonijiet mal-logħob tal-kompjuter u xi drabi anke flus 
virtwali. Skont il-petizzjonant, in-negozji jieħdu vantaġġ inġust mill-fatt li l-konsumaturi 
jkunu xtraw flus virtwali, u l-investimenti li jkunu saru mill-konsumaturi ħafna drabi jinħlew. 
Il-petizzjonant iqis li, fejn huwa kkonċernat il-logħob, il-konsumaturi mhumiex protetti 
biżżejjed, u jsejjaħ għal leġiżlazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni dwar it-telf ta’ valur għall-konsumaturi meta logħob f’siti 
online jwaqqfu n-negozju tagħhom. Il-petizzjonant jissuġġerixxi leġiżlazzjoni addizzjonali li 
f'dan il-każ tagħti drittijiet estensivi lill-konsumatur, inkluż il-ħlas lura ta’ proprjetà virtwali u 
t-trasferiment tad-drittijiet għal-logħba mill-fornitur tal-logħba għal kwalunkwe sieħeb ieħor li 
jkun lest li jkompli jospita l-logħba.
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Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fir-rigward tal-ħarsien tal-konsumatur rikonoxxut mil-liġi tal-UE, u t-talba tal-petizzjonant 
għal leġiżlazzjoni ulterjuri tal-UE biex jiżdied il-ħarsien tal-konsumatur f’dan il-qasam, id-
Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali 1tipprevjeni lill-kummerċjanti milli 
jidħlu fi prattiki kummerċjali qarrieqa. Id-dispożizzjonijiet tagħha jeħtieġu li l-kummerċjanti 
joperaw f’konformità mad-diliġenza professjonali u li ma jfixklux l-imġiba ekonomika tal-
konsumaturi billi jħeġġuhom jidħlu fi tranżazzjonijiet li kieku ma kinux jidħlu fihom. Barra 
minn hekk, id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur2

tipprovdi li l-klawżoli tal-kuntratti għandhom jinkitbu f’lingwa ċara u li tiftiehem u li 
klawżola tal-kuntratt li tikkawża żbilanċ sinifikanti bejn il-partijiet għad-detriment tal-
konsumatur għandha tiġi kkunsidrata bħala inġusta u għaldaqstant m’għandhiex tkun 
vinkolanti. Jista’ jiġi argumentat li l-prattika msemmija fil-petizzjoni ta’ negozji tal-logħob li 
jżommu s-sjieda ta’ bilanċi tal-kontijiet pożittivi wara li l-kuntratt ikun intemm tista' tiġi 
kkunsidrata inġusta, b’mod partikolari fid-dawl tal-punt (f) fl-Anness għad-Direttiva 
93/13/EEC li jirreferi għall-klawsoli li “jippermettu lill-bejjiegħ jew lill-fornitur li jżomm is-
somom imħallsa għas-servizzi li jkunu għadhom ma ġewx ipprovduti lilu fil-każ li jkun il-
bejjiegħ jew il-fornitur stess li jxolji l-kuntratt”. Madankollu tiġi primarjament mill-Istati 
Membri li jivvalutaw f’każ speċifiku jekk prattika online għandhiex titqies żleali skont id-
Direttiva 2005/29/KE jew id-Direttiva 93/13/KEE.

Fir-rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattat, il-Kummissjoni ssegwi regolarment l-Istati 
Membri biex tiżgura li dawn qegħdin jinfurzaw korrettament l-acquis rilevanti tal-UE u 
tiffaċilita l-kompitu tal-awtoritajiet tal-infurzar kompetenti, li jistgħu jikkooperaw b’mod 
partikolari fin-Network tal-Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (CPC). 
Pereżempju, fl-2012 il-Kummissjoni kkoordinat it-tgħarbil ta’ websajts tal-UE kollha 
(“kontroll”) b’logħob għall-bejgħ, kotba, videos u mużika li jistgħu jitniżżlu f’dan il-kuntest. 
Din il-verifika sabet li aktar minn 75 % ta’ dawn is-siti ma jidhrux li jikkonformaw mar-regoli 
tal-protezzjoni tal-konsumatur. Websajts li jbigħu logħob huma l-aktar li ffurmaw iċ-check 
run immexxija simultanjament mill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar. Ħafna minnhom 
instabu li fihom klawżoli inġusti u bejn wieħed u ieħor għal kull sit jirrappreżentaw 5 
kwistjonijiet ta’ konformità legali. 

Bħalissa tinsab għaddejja reviżjoni tal-mod li bih ir-regoli armonizzati għall-protezzjoni tal-
konsumatur huma infurzati madwar l-UE u se tkun is-suġġett ewlieni tas-Summit tal-
Konsumatur ta’ din is-sena.

Sa mhux aktar tard mit-13 ta’ Ġunju 2014 id-Direttiva 2011/83/UE dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur se tidħol fis-seħħ, li tagħti drittijiet addizzjonali lill-konsumaturi ta’ prodotti 
diġitali online. L-obbligi għall-informazzjoni prekuntrattwali fuq il-kontenut diġitali issa 
huma armonizzati. Huma għalhekk għandhom ikunu aktar ċari, anke dwar il-kompatibilità tal-
prodott ma’ hardware u software u l-applikazzjoni ta’ kull miżura ta’ protezzjoni teknika. Il-
konsumatur se jkollu d-dritt ta’ rtirar sakemm ma jkunx ta l-kunsens tiegħu għall-bidu tal-
eżekuzzjoni tal-kuntratt matul il-perjodu ta’ rtirar u rrikonoxxa li b’konsegwenza ta’ dan se 
                                               
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.

2 ĠU L 095, 21.4.1993, p. 29.
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jitlef id-dritt ta’ rtirar mill-kuntratt.

Sabiex jiġi żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet ġodda għandhom impatt għall-konsumaturi tal-
kontenut diġitali, inkluż logħob online, il-Kummissjoni qed tippjana li toħroġ linji gwida lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar dwar l-applikazzjoni tal-obbligi ta’ informazzjoni.

L-ebda leġiżlazzjoni addizzjonali speċifikament immirata lejn nies li jilagħbu li jkunu vittmi 
ta’ waqfien tal-logħba li jkunu investu fiha m’hi f'dan il-mument meqjusa.

Konklużjoni

Minħabba li hija l-kompetenza ewlenija tal-awtoritajiet nazzjonali u tal-qrati li jinvestigaw 
kull prattika qarrieqa possibbli ta’ kumpaniji li joperaw fit-territorju tagħhom, u jekk il-
Petizzjonant jħoss li d-drittijiet tiegħu bħala konsumatur ġew miksura, huwa għandu 
jirrapporta l-każ tiegħu lill-awtorità tal-konsumatur tar-Renju Unit fuq id-dettalji ta’ kuntatt li 
ġejjin:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
Email: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Websajt: http://www.oft.gov.uk   

Fl-2013, il-Kummissjoni adottat Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE. Dan 
ir-Rapport, b’mod partikolari, jipprovdi lista tal-aktar prattiki inġusti u kummerċjali li ltaqgħu 
magħhom fl-Istati Membri, inkluż fil-prattiki mwettqa online.

Id-Direttiva 2011/83/UE dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur minn Ġunju 2014 se tagħti lill-
konsumaturi ta’ kontenut diġitali xi drittijiet addizzjonali rigward informazzjoni 
prekuntrattwali u l-Kummissjoni se timmira li tiżgura li dawn jiġu infurzati b’mod effettiv li 
jiggarantixxi li l-konsumaturi se jibbenefikaw b’mod sħiħ mir-regoli ġodda ta' trasparenza. 

Fl-istess ħin, qed jittieħdu miżuri sabiex jiżdied, fuq livell nazzjonali, l-infurzar korrett tal-
acquis filwaqt li titjieb ukoll il-kooperazzjoni fl-infurzar transnazzjonali, sabiex jinqabdu 
aħjar il-prattiki illeġittimi li qed jinxterdu online.


