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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-era diġitali, iċ-ċibersigurtà hija element essenzjali għall-kompetittività ekonomika u 
s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għall-integrità tas-soċjetajiet ħielsa u demokratiċi 
tagħna u l-proċessi li jirfduhom. Il-garanzija ta' livell għoli ta' reżiljenza ċibernetika fl-UE hija 
ta' importanza kbira biex tinkiseb il-fiduċja tal-konsumaturi fis-Suq Uniku Diġitali u għal 
aktar żvilupp ta' Ewropa aktar innovattiva u kompetittiva.

Mingħajr dubju, it-theddidiet ċibernetiċi u l-attakki ċibernetiċi globali – bħal 
"WannaCry" u "Meltdown" – huma kwistjonijiet ta' importanza dejjem akbar fis-soċjetà 
dejjem aktar diġitalizzata tagħna. Skont stħarriġ tal-Ewrobarometru ppubblikat f'Lulju 2017, 
87 % ta' dawk li wieġbu jqisu ċ-ċiberkriminalità "bħala sfida importanti għas-sigurtà interna 
tal-UE" u l-maġġoranza ta' dawn jinsabu "mħassba dwar vittmi ta' diversi forom ta' 
ċiberkriminalità". Barra minn hekk, mill-bidu tal-2016, seħħew aktar minn 4 000 attakk 
"ransom-ware" madwar id-dinja kuljum, b'żieda ta' 300 % mill-2015 'il hawn, li affettwaw 
80 % tal-kumpaniji tal-UE. Dawn il-fatti u s-sejbiet juru b'mod ċar il-ħtieġa li l-UE tkun aktar 
reżiljenti u effikaċi fil-ġlieda kontra l-attakki ċibernetiċi u li żżid il-kapaċitajiet tagħha biex 
tipproteġi aħjar liċ-ċittadini, in-negozji u l-istituzzjonijiet pubbliċi.

Sena wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva NIS, il-Kummissjoni Ewropea, fil-qafas aktar 
ġenerali tal-istrateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà, ippreżentat Regolament bil-għan li tkompli 
żżid ir-reżiljenza ċibernetika, id-deterrenza u d-difiża tal-UE. Fit-13 ta' Settembru 2017, il-
Kummissjoni ppreżentat l-"Att dwar iċ-Ċibersigurtà", ibbażat fuq żewġ pilastri: 
1) mandat aktar b'saħħtu u permanenti għall-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks 
u l-Informazzjoni (ENISA) biex tassisti lill-Istati Membri ħalli b'mod effikaċi jipprevjenu u 
jirrispondu għal attakki ċibernetiċi u 2) il-ħolqien ta' qafas għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tal-UE biex jiġu żgurat li prodotti u servizzi tal-ICT ikunu ċibersiguri.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jilqa' l-approċċ propost mill-Kummissjoni Ewropea u 
huwa partikolarment favur l-introduzzjoni ta' skemi ta' ċertifikazzjoni għas-sigurtà ċibernetika 
mal-UE kollha, bil-għan li tiżdied is-sikurezza tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT u li jiġi evitat 
il-kost enormi tal-frammentazzjoni tas-Suq Uniku f'dan il-qasam kruċjali. Għalkemm 
inizjalment għandu jibqa' għodda volontarja, ir-Rapporteur jittama li qafas tal-UE għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-proċeduri relatati jsiru għodda meħtieġa biex isaħħu l-
fiduċja taċ-ċittadini u tal-utenti u jżidu s-sigurtà tal-prodotti u tas-servizzi li jiċċirkolaw fis-
Suq Uniku. 

Fil-fatt, huwa jinsab konvint ukoll li hemm għadd ta' punti tal-proposta li għandhom 
jiġu ċċarati u mtejba: 

 L-ewwel nett, li jiżdied l-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti fil-fażijiet 
differenti tas-sistema ta' governanza għat-tħejjija ta' skemi ta' ċertifikazzjoni 
proposti mill-ENISA: fil-fehma tar-Rapporteur, huwa essenzjali li formalment ikunu 
involuti l-partijiet ikkonċernati l-aktar rilevanti bħalma huma l-industriji tal-ICT, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-SMEs, l-organizzazzjonijiet ta' 
standardizzazzjoni, il-korpi u l-aġenziji settorjali tal-UE fost oħrajn, u li dawn 
jingħataw il-possibbiltà li jipproponu skemi ġodda, jagħtu parir lil ENISA bl-
esperjenza tagħhom, jew jikkooperaw mal-ENISA fit-tħejjija ta' skemi ġodda. 

 It-tieni, hemm bżonn li jissaħħaħ ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Grupp Ewropew taċ-
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà (magħmul minn awtoritajiet nazzjonali, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni u tal-ENISA) b'kompiti addizzjonali biex jipprovdi gwida strateġika u 

jistabbilixxi programm ta' ħidma fir-rigward ta' azzjonijiet li għandhom 
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jittieħdu fil-livell tal-Unjoni fil-qasam taċ-ċertifikazzjoni kif ukoll biex jistabbilixxi 
u perijodikament jaġġorna lista prijoritarja ta' prodotti u servizzi tal-ICT li 
għalihom hu jqis meħtieġa skema ta' ċertifikazzjoni Ewropea taċ-ċibersigurtà.

 Ir-rapporteur jemmen bis-sħiħ li għandna nevitaw din il-prattika ta' "shopping" ta' 
ċertifikazzjoni tal-UE , kif diġà ġara f'setturi oħra. Id-dispożizzjonijiet ta' 

monitoraġġ u ta' sorveljanza tal-ENISA u tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 
ta' ċertifikazzjoni għandhom jiġu msaħħa sew, sabiex jiġi ggarantit li ċertifikat 
Ewropew maħruġ fi Stat Membru jkollu l-istess standards u rekwiżiti bħal dak maħruġ 
fi Stat Membru ieħor. Għalhekk, huwa jipproponi:

1) li jissaħħu s-setgħat ta' sorveljanza tal-ENISA:  flimkien mal-Grupp ta' 
Ċertifikazzjoni, l-ENISA għandha twettaq valutazzjonijiet tal-proċeduri 
stabbiliti mill-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikati tal-UE;
2) li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ta' ċertifikazzjoni għandhom iwettqu 
valutazzjonijiet perjodiċi (tal-inqas kull sentejn) taċ-ċertifikati maħruġa minn 
korpi ta' valutazzjoni tal-konformità; 
3) li jiġu introdotti kriterji vinkolanti komuni li għandhom jiġu definiti mill-
Grupp biex jiġu stabbiliti l-iskala, il-kamp ta' applikazzjoni u l-frekwenza li 
bihom l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali ta' ċertifikazzjoni għandhom 
iwettqu l-valutazzjonijiet imsemmija taħt il-punt 2. 

 Ir-rapporteur jemmen li għandha tiġi introdotta Tikketta ta' Fiduċja tal-UE
obbligatorja għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT, li huma maħsuba għall-utenti finali. 
Din it-tikketta tista' tgħin biex jiżdied l-għarfien dwar iċ-ċibersigurtà u sabiex il-
kumpaniji bi kredenzjali tajba taċ-ċibersigurtà jingħataw vantaġġ kompetittiv.

 Ir-rapporteur jaqbel mal-approċċ uniformi u armonizzat li ħadet il-Kummissjoni, iżda 
huwa konvint li dan għandu jkun aktar flessibbli u li jista' jiġi adattat għall-
karatteristiċi u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi ta' kull prodott jew servizz u li m'għandux 
jiġi segwit prinċipju ta' "qies wieħed għal kulħadd". Għalhekk, ir-Rapporteur jemmen 
li l-livelli ta' assigurazzjoni għandhom jingħataw isem ieħor u għandhom jintużaw 
ukoll b'kont meħud tal-użu intiż tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT. Bl-istess mod, it-tul
tal-validità taċ-ċertifikat għandu jkun definit abbażi ta' kull skema.

 Kull skema ta' ċertifikazzjoni għandha tkun iddisinjata b'tali mod li tistimula u 
tinkoraġġixxi lill-atturi kollha involuti fis-settur ikkonċernat biex jiżviluppaw u 
jadottaw standards ta' sigurtà, normi tekniċi u prinċipji ta' sigurtà permezz tad-
disinn u ta' privatezza permezz tad-disinn, fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott jew tas-servizz. 
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni kif ukoll in-netwerks u s-
servizzi tat-telekomunikazzjoni għandhom 
rwol ċentrali għas-soċjetà u saru s-sinsla 
tat-tkabbir ekonomiku. It-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni isservi 
ta' xprun għas-sistemi kumplessi li 
jappoġġaw l-attivitajiet soċjetali, iżommu 
l-ekonomiji tagħna f'qagħda operattiva 
f'setturi ewlenin bħalma huma s-saħħa, l-
enerġija, il-finanzi u t-trasport u b'mod 
partikolari, jappoġġaw il-funzjonament tas-
suq intern.

(1) Is-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni kif ukoll in-netwerks u s-
servizzi tat-telekomunikazzjoni għandhom 
rwol ċentrali għas-soċjetà u saru s-sinsla 
tat-tkabbir ekonomiku. It-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT)
isservi ta' xprun għas-sistemi kumplessi li 
jappoġġaw l-attivitajiet soċjetali ta' 
kuljum, iżommu l-ekonomiji tagħna 
f'qagħda operattiva f'setturi ewlenin 
bħalma huma s-saħħa, l-enerġija, il-finanzi 
u t-trasport u b'mod partikolari, jappoġġaw
il-funzjonament tas-suq intern.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-użu ta' sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni miċ-ċittadini, min-negozji u 
mill-gvernijiet madwar l-Unjoni, issa 
nfirex sew. Id-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività qegħdin isiru fatturi ċentrali 
f'għadd dejjem akbar ta' prodotti u ta' 
servizzi u bl-introduzzjoni tal-Internet tal-
Oġġetti (IoT) huma mistennija li jiddaħħlu 
miljuni, jekk mhux biljuni ta' apparati 
diġitali konnessi madwar l-UE fl-għaxar 
snin li ġejjin. Filwaqt li għadd dejjem 
jiżdied ta' apparati huma konnessi mal-
Internet, is-sigurtà u r-reżiljenza għandhom 

(2) L-użu ta' sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni miċ-ċittadini, min-negozji u 
mill-gvernijiet madwar l-Unjoni, issa 
nfirex sew. Id-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività qegħdin isiru fatturi ċentrali 
f'għadd dejjem akbar ta' prodotti u ta' 
servizzi u bl-introduzzjoni tal-Internet tal-
Oġġetti (IoT) huma mistennija li jiddaħħlu 
miljuni, jekk mhux biljuni ta' apparati 
diġitali konnessi madwar l-UE fl-għaxar 
snin li ġejjin. Filwaqt li għadd dejjem 
jiżdied ta' apparati huma konnessi mal-
Internet, is-sigurtà u r-reżiljenza għandhom 



PE616.831v02-00 6/67 AD\1153124MT.docx

MT

mhumiex biżżejjed integrati mill-istadju 
tad-disinn, u b'hekk iċ-ċibersigurtà għadha 
mhix b'saħħitha biżżejjed. F'dan il-kuntest, 
l-użu limitat taċ-ċertifikazzjoni iwassal 
għal nuqqas ta' informazzjoni għall-utenti 
organizzazzjonali u dawk individwali fir-
rigward tal-karatteristiċi taċ-ċibersigurtà ta' 
prodotti u servizzi tal-ICT biex b'hekk 
qiegħda tiġi mminata l-fiduċja fis-
soluzzjonijiet diġitali.

mhumiex biżżejjed integrati mill-istadju 
tad-disinn, u b'hekk iċ-ċibersigurtà għadha 
mhix b'saħħitha biżżejjed. F'dan il-kuntest, 
l-użu limitat taċ-ċertifikazzjoni iwassal 
għal nuqqas ta' informazzjoni għall-utenti 
organizzazzjonali u dawk individwali fir-
rigward tal-karatteristiċi taċ-ċibersigurtà ta' 
prodotti u servizzi tal-ICT biex b'hekk 
qiegħda tiġi mminata l-fiduċja fis-
soluzzjonijiet diġitali, li hija essenzjali 
għall-istabbiliment tas-suq uniku diġitali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Żieda fid-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività jżidu r-riskji taċ-ċibersigurtà u 
b'hekk is-soċjetà ġenerali ssir aktar 
vulnerabbli għat-theddid ċibernetiku u l-
perikli li jħabbtu magħhom l-individwi, 
fosthom il-persuni vulnerabbli bħalma 
huma t-tfal. Sabiex dan ir-riskju għas-
soċjetà jiġi mtaffi, jeħtieġ li jittieħdu l-
azzjonijiet kollha meħtieġa biex tittejjeb iċ-
ċibersigurtà fl-UE u b'hekk jiġu mħarsa s-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni, 
in-netwerks tat-telekomunikazzjoni, il-
prodotti diġitali, is-servizzi u l-apparati 
użati miċ-ċittadini, mill-gvernijiet u n-
negozji – minn SMEs sa operaturi tal-
infrastrutturi kritiċi – mit-theddid 
ċibernetiku.

(3) Żieda fid-diġitalizzazzjoni u l-
konnettività jżidu konsiderevolment ir-
riskji taċ-ċibersigurtà u b'hekk is-soċjetà 
ġenerali ssir aktar vulnerabbli għat-theddid 
ċibernetiku u l-perikli li jħabbtu wiċċhom 
magħhom l-individwi, fosthom il-persuni 
vulnerabbli bħalma huma t-tfal. Il-qawwa 
trasformattiva tal-Intelliġenza Artifiċjali u 
t-tagħlim awtomatiku se jiġu sfruttati mis-
soċjetà kollha, iżda wkoll miċ-
ċiberkriminali. Sabiex dawn ir-riskji għas-
soċjetà jittaffew, jeħtieġ li jittieħdu l-
azzjonijiet kollha meħtieġa biex tittejjeb is-
sigurtà tal-informazzjoni kontra l-attakki 
ċibernetiċi fl-UE u b'hekk jiġu mħarsa s-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni, 
in-netwerks tat-telekomunikazzjoni, il-
prodotti diġitali, is-servizzi u l-apparati 
użati miċ-ċittadini, mill-gvernijiet u n-
negozji – minn SMEs sa operaturi tal-
infrastrutturi kritiċi – mit-theddid 
ċibernetiku.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-attakki ċibernetiċi qed jiżdiedu, u 
ekonomija u soċjetà konnessi li huma aktar 
vulnerabbli għat-theddid u l-attakki 
ċibernetiċi jeħtieġu difiżi aktar 
b'saħħithom. Madankollu, filwaqt li l-
attakki ċibernetiċi kemm-il darba jkunu ta' 
natura transfruntiera, ir-risponsi politiċi 
mill-awtoritajiet taċ-ċibersigurtà u l-
kompetenzi tal-infurzar tal-liġi huma fil-
biċċa l-kbira ta' natura nazzjonali. Inċidenti 
ċibernetiċi fuq skala kbira jistgħu jfixklu l-
provvista ta' servizzi essenzjali madwar l-
UE. Dan jesiġi rispons u ġestjoni tal-
kriżijiet effikaċi fil-livell tal-UE, abbażi ta' 
politiki apposta u strumenti usa' għas-
solidarjetà Ewropea u l-assistenza 
reċiproka. Barra minn hekk, għal dawk li 
jfasslu l-politika, għall-industrija u għall-
utenti hu importanti li ssir valutazzjoni 
regolari tal-istat taċ-ċibersigurtà u tar-
reżiljenza fl-Unjoni, ibbażata fuq data 
affidabbli tal-Unjoni, kif ukoll previżjoni 
sistematika tal-iżviluppi, l-isfidi u t-theddid 
futuri kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll 
fil-livell globali.

(4) L-attakki ċibernetiċi qed jiżdiedu, u 
ekonomija u soċjetà konnessi li huma aktar 
vulnerabbli għat-theddid u l-attakki 
ċibernetiċi jeħtieġu difiżi aktar b'saħħithom
u aktar sikuri. Madankollu, filwaqt li l-
attakki ċibernetiċi kemm-il darba jkunu ta' 
natura transfruntiera, ir-risponsi politiċi 
mill-awtoritajiet taċ-ċibersigurtà u l-
kompetenzi tal-infurzar tal-liġi huma fil-
biċċa l-kbira ta' natura nazzjonali. Inċidenti 
ċibernetiċi fuq skala kbira jistgħu jfixklu l-
provvista ta' servizzi essenzjali madwar l-
UE. Dan jesiġi rispons u ġestjoni tal-
kriżijiet effikaċi fil-livell tal-UE, abbażi ta' 
politiki apposta u strumenti usa' għas-
solidarjetà Ewropea u l-assistenza 
reċiproka. Barra minn hekk, għal dawk li 
jfasslu l-politika, għall-industrija u għall-
utenti hu importanti li ssir valutazzjoni 
regolari tal-istat taċ-ċibersigurtà u tar-
reżiljenza fl-Unjoni, ibbażata fuq data 
affidabbli tal-Unjoni, kif ukoll previżjoni 
sistematika tal-iżviluppi, l-isfidi u t-theddid 
futuri kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll 
fil-livell globali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fid-dawl tal-isfidi dejjem akbar taċ-
ċibersigurtà li qed tħabbat wiċċha 
magħhom l-Unjoni, teżisti l-ħtieġa għal
sett komprensiv ta' miżuri li jkun jibni fuq 
azzjoni mgħoddija tal-Unjoni u li jitrawmu 
għanijiet li jappoġġaw lil xulxin b'mod 
reċiproku. Dawn jinkludu l-ħtieġa li 
jkomplu jittejbu l-kapaċitajiet u l-istat ta' 
tħejjija tal-Istati Membri u tan-negozji, kif 
ukoll li jittejbu l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni fost l-Istati Membri u bejn 
l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-

(5) Fid-dawl tal-isfidi dejjem akbar taċ-
ċibersigurtà li qed tħabbat wiċċha 
magħhom l-Unjoni, teżisti l-ħtieġa ta' sett 
komprensiv ta' miżuri li jkun jibni fuq 
azzjoni mgħoddija tal-Unjoni u li jitrawmu 
għanijiet li jappoġġaw lil xulxin b'mod 
reċiproku. Dawn jinkludu l-ħtieġa li 
jkomplu jittejbu l-kapaċitajiet u l-istat ta' 
tħejjija tal-Istati Membri u tan-negozji, kif 
ukoll li jittejbu l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni fost l-Istati Membri u bejn 
l-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-
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UE. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura 
mingħajr fruntieri tat-theddid ċibernetiku, 
teżisti ħtieġa li jittejbu l-kapaċitajiet fil-
livell tal-Unjoni li jistgħu 
jikkumplimentaw l-azzjoni tal-Istati 
Membri b'mod partikolari fil-każ ta' 
inċidenti u kriżijiet ċibernetiċi fuq skala 
kbira u ta' natura transfruntiera. Huma 
meħtieġa wkoll sforzi addizzjonali biex 
jittejjeb l-għarfien taċ-ċittadini u tan-
negozji dwar kwistjonijiet marbuta maċ-
ċibersigurtà. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
fiduċja fis-suq uniku diġitali tkompli 
tittejjeb billi tiġi offruta informazzjoni 
trasparenti dwar il-livell ta' sigurtà tal-
prodotti u s-servizzi tal-ICT. Dan jista' jiġi 
ffaċilitat permezz ta' ċertifikazzjoni għall-
UE kollha, billi jiġu pprovduti rekwiżiti 
taċ-ċibersigurtà u kriterji ta' evalwazzjoni 
komuni għas-swieq nazzjonali u s-setturi 
kollha.

UE. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura 
mingħajr fruntieri tat-theddid ċibernetiku, 
teżisti ħtieġa li jittejbu l-kapaċitajiet fil-
livell tal-Unjoni li jistgħu 
jikkumplimentaw l-azzjoni tal-Istati 
Membri b'mod partikolari fil-każ ta' 
inċidenti u kriżijiet ċibernetiċi fuq skala 
kbira u ta' natura transfruntiera. Huma 
meħtieġa wkoll sforzi addizzjonali biex 
jittejjeb l-għarfien taċ-ċittadini u tan-
negozji dwar kwistjonijiet marbuta maċ-
ċibersigurtà. Barra minn hekk, minħabba li 
l-inċidenti ċibernetiċi jimminaw il-fiduċja 
fil-fornituri tas-servizz diġitali u fis-suq 
uniku diġitali nnifsu, speċjalment fost il-
konsumaturi, jenħtieġ li l-fiduċja tkompli 
tittejjeb billi tiġi offruta informazzjoni 
trasparenti dwar il-livell ta' sigurtà tal-
prodotti u s-servizzi tal-ICT. Dan jista' jiġi 
ffaċilitat permezz ta' ċertifikazzjoni 
standardizzata għall-UE kollha, li tibbaża 
fuq standards Ewropej jew internazzjonali 
u billi jiġu pprovduti rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà u kriterji ta' evalwazzjoni 
komuni għas-swieq nazzjonali u s-setturi 
kollha. Flimkien ma' ċertifikazzjoni fl-
Unjoni kollha, hemm firxa ta' miżuri 
volontarji li s-settur privat innifsu 
jenħtieġ li jieħu biex isaħħaħ il-fiduċja 
fis-sigurtà tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT, 
b'mod partikolari fid-dawl taż-żieda fid-
disponibbiltà tal-apparati tal-IoT. 
Pereżempju, jenħtieġ li jsir użu aktar 
effikaċi tal-kriptaġġ u ta' teknoloġiji oħra 
kif ukoll teknoloġiji li ma jħallux li l-
attakki ċibernetiċi jirnexxu, bħall-
blockchain, sabiex tittejjeb is-sigurtà tad-
data u l-komunikazzjonijiet tal-utenti 
finali u s-sigurtà ġenerali tan-netwerks u 
tas-sistemi tal-informazzjoni fl-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(5a) Filwaqt li ċ-ċertifikazzjoni u forom 
oħrajn ta' valutazzjoni tal-konformità 
għall-proċessi, prodotti u servizzi tal-ICT 
għandhom rwol importanti, it-titjib fiċ-
ċibersigurtà jirrikjedi approċċ b'diversi 
aspetti li jkopri l-persuni, proċessi, u 
teknoloġiji. L-UE jenħtieġ li wkoll tkompli 
tenfasizza bil-qawwa u tippromwovi sforzi 
oħrajn inklużi l-edukazzjoni dwar iċ-
ċibersigurtà, it-taħriġ, u l-iżvilupp tal-
ħiliet; is-sensibilizzazzjoni fil-livelli 
korporattivi eżekuttivi u tal-bordijiet; il-
promozzjoni tal-kondiviżjoni volontarja 
tal-informazzjoni dwar it-theddid 
ċibernetiku; u li l-UE taqleb minn 
approċċ reattiv għal wieħed proattiv 
sabiex tindirizza t-theddid billi tenfasizza 
l-prevenzjoni tas-suċċess ta' attakki 
ċibernetiċi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Unjoni diġà ħadet passi 
importanti biex tiżgura ċ-ċibersigurtà u 
ttejjeb il-fiduċja fit-teknoloġiji diġitali. Fl-
2013, ġiet adottata l-Istrateġija tal-UE dwar 
iċ-Ċibersigurtà biex tiggwida r-rispons 
politiku tal-Unjoni għat-theddid u r-riskji 
taċ-ċibersigurtà. Fl-isforzi tagħha biex 
tħares liċ-ċittadini Ewropej b'mod aħjar 
meta jkunu fuq l-internet, fl-2016 l-Unjoni 
adottat l-ewwel att leġiżlattiv fil-qasam taċ-
ċibersigurtà, id-Direttiva (UE) 2016/1148 
dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' 
sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-
informazzjoni madwar l-Unjoni (id-
"Direttiva NIS"). Id-Direttiva NIS 
stabbiliet rekwiżiti dwar il-kapaċitajiet 
nazzjonali fil-qasam taċ-ċibersigurtà, 
stabbiliet l-ewwel mekkaniżmi biex 
tittejjeb il-kooperazzjoni strateġika u 
operazzjonali bejn l-Istati Membri, u 
introduċiet obbligi dwar miżuri ta' sigurtà u 

(7) L-Unjoni diġà ħadet passi 
importanti biex tiżgura ċ-ċibersigurtà u 
ttejjeb il-fiduċja fit-teknoloġiji diġitali. Fl-
2013, ġiet adottata l-Istrateġija tal-UE dwar 
iċ-Ċibersigurtà biex tiggwida r-rispons 
politiku tal-Unjoni għat-theddid u r-riskji 
taċ-ċibersigurtà. Fl-isforzi tagħha biex 
tħares liċ-ċittadini Ewropej b'mod aħjar 
meta jkunu fuq l-internet, fl-2016 l-Unjoni 
adottat l-ewwel att leġiżlattiv fil-qasam taċ-
ċibersigurtà, id-Direttiva (UE) 2016/1148 
dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' 
sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-
informazzjoni madwar l-Unjoni (id-
"Direttiva NIS"). Id-Direttiva NIS, li s-
suċċess tagħha se jiddependi ferm fuq l-
implimentazzjoni effikaċi min-naħa tal-
Istati Membri, stabbiliet rekwiżiti dwar il-
kapaċitajiet nazzjonali fil-qasam taċ-
ċibersigurtà, stabbiliet l-ewwel 
mekkaniżmi biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
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n-notifiki dwar l-inċidenti f'setturi li huma 
kruċjali għall-ekonomija u s-soċjetà, 
bħalma huma l-enerġija, it-trasport, l-ilma, 
is-settur bankarju, l-infrastrutturi tas-swieq 
finanzjarji, il-kura tas-saħħa, l-
infrastruttura diġitali kif ukoll fornituri tas-
servizzi diġitali ewlenin (magni tat-tiftix, 
servizzi ta' cloud computing u s-swieq fuq 
l-internet) L-ENISA ngħatat rwol ewlieni 
fl-appoġġar l-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva. Barra minn hekk, il-ġlieda 
effikaċi kontra ċ-ċiberkriminalità hija 
prijorità importanti tal-Aġenda Ewropea 
dwar is-Sigurtà, u tikkontribwixxi għall-
għan ġenerali tal-kisba ta' livell għoli ta' 
ċibersigurtà.

strateġika u operazzjonali bejn l-Istati 
Membri, u introduċiet obbligi dwar miżuri 
ta' sigurtà u n-notifiki dwar l-inċidenti 
f'setturi li huma kruċjali għall-ekonomija u 
s-soċjetà, bħalma huma l-enerġija, it-
trasport, l-ilma, is-settur bankarju, l-
infrastrutturi tas-swieq finanzjarji, il-kura 
tas-saħħa, l-infrastruttura diġitali kif ukoll 
fornituri tas-servizzi diġitali essenzjali
(magni tat-tiftix, servizzi ta' cloud 
computing u s-swieq fuq l-internet) L-
ENISA ngħatat rwol ewlieni fl-appoġġar l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Barra 
minn hekk, il-ġlieda effikaċi kontra ċ-
ċiberkriminalità hija prijorità importanti 
tal-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà, u 
tikkontribwixxi għall-għan ġenerali tal-
kisba ta' livell għoli ta' ċibersigurtà.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Minħabba l-isfidi akbar fil-qasam 
taċ-ċibersigurtà li qed tħabbat wiċċha 
magħhom l-Unjoni, ir-riżorsi finanzjarji u 
umani allokati lill-Aġenzija jenħtieġ li 
jiżdiedu biex jirriflettu r-rwol u l-kompiti 
msaħħa tagħha, kif ukoll il-pożizzjoni 
kritika tagħha fl-ekosistema ta' 
organizzazzjonijiet li jiddefendu l-
ekosistema diġitali Ewropea.

(11) Minħabba t-theddidiet u l-isfidi 
akbar fil-qasam taċ-ċibersigurtà li qed 
tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni, ir-
riżorsi finanzjarji u umani allokati lill-
Aġenzija jenħtieġ li jiżdiedu biex jirriflettu 
r-rwol u l-kompiti msaħħa tagħha, kif ukoll 
il-pożizzjoni kritika tagħha fl-ekosistema 
ta' organizzazzjonijiet li jiddefendu l-
ekosistema diġitali Ewropea.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-Aġenzija 
tikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji marbuta maċ-
ċibersigurtà u tipprovdi gwida dwar prattiki 

(28) Jenħtieġ li l-Aġenzija 
tikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji marbuta maċ-
ċibersigurtà u tipprovdi gwida dwar prattiki 
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tajba għall-utenti individwali immirata lejn 
iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet. Jenħtieġ 
li l-Aġenzija tikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-aqwa prattiki u 
soluzzjonijiet fil-livell tal-individwi u l-
organizzazzjonijiet billi tiġbor u tanalizza 
informazzjoni disponibbli pubblikament u 
billi tikkompila rapporti bil-għan li 
tipprovdi gwida lin-negozji u liċ-ċittadini u 
biex jittejjeb il-livell ġenerali ta' tħejjija u 
ta' reżiljenza. Barra minn hekk jenħtieġ li l-
Aġenzija tkompli torganizza, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji 
rilevanti tal-Unjoni, kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u kampanji edukattivi 
pubbliċi għall-utenti aħħarija, li jkollhom l-
għan li jippromwovu mġiba individwali 
onlajn aktar sikura u li jkabbru l-għarfien 
tat-theddid potenzjali fiċ-ċiberspazju, 
inklużi ċ-ċiberkriminalità bħal attakki tal-
phishing, botnets, frodi finanzjarja u 
bankarja, iżda wkoll li jippromwovu l-
awtentikazzjoni bażika u parir dwar il-
protezzjoni tad-data. L-Aġenzija jenħtieġ li 
tieħu rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tas-
sensibilizzazzjoni tal-utenti aħħarin dwar 
dwar is-sigurtà tal-apparati.

tajba għall-utenti individwali immirata lejn 
iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet. Jenħtieġ 
li l-Aġenzija tikkontribwixxi wkoll għall-
promozzjoni tal-aqwa prattiki u 
soluzzjonijiet tal-iġjene ċibernetika, li 
tfisser miżuri sempliċi ta' rutina li l-
individwi u organizzazzjonijiet jistgħu 
jieħdu biex jimminimizzaw ir-riskji mit-
theddidiet ċibernetiċi, bħall-
awtentikazzjoni bażika b'diversi fatturi, is-
software korrettiv, il-kriptaġġ, u l-
prinċipji ta' mmaniġġjar tal-aċċess. 
Jenħtieġ li l-Aġenzija tagħmel dan billi 
tiġbor u tanalizza informazzjoni 
disponibbli pubblikament u billi tikkompila 
u tippubblika rapporti u gwidi bil-għan li 
tipprovdi gwida lin-negozji u liċ-ċittadini u 
biex jittejjeb il-livell ġenerali ta' tħejjija u 
ta' reżiljenza. Barra minn hekk jenħtieġ li l-
Aġenzija tkompli torganizza, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji 
rilevanti tal-Unjoni, kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u kampanji edukattivi 
pubbliċi għall-utenti aħħarija, li jkollhom l-
għan li jippromwovu mġiba individwali 
online aktar sikura u li jkabbru l-għarfien 
ta' miżuri li jistgħu jittieħdu għall-
protezzjoni kontra theddidiet potenzjali 
fiċ-ċiberspazju, inklużi ċ-ċiberkriminalità 
bħal attakki tal-phishing, attakki minn 
ransomware, ħtif ċibernetiku, botnets, 
frodi finanzjarja u bankarja, iżda wkoll li 
jippromwovu konsulenza dwar l-
awtentikazzjoni bażika b'diversi fatturi, il-
kriptaġġ, is-software korrettiv, il-prinċipji 
ta' mmaniġġjar tal-aċċess, il-protezzjoni 
tad-data, u teknoloġiji oħrajn li jsaħħu s-
sigurtà u l-privatezza u għodod ta' 
anonomizzazzjoni. L-Aġenzija jenħtieġ li 
tieħu rwol ċentrali fl-aċċellerazzjoni tas-
sensibilizzazzjoni tal-utenti aħħarin dwar 
dwar is-sigurtà tal-apparati u dwar l-użu 
sikur ta' servizzi, u tippromwovi s-sigurtà 
ppjanata fil-livell tal-Unjoni, li huwa tal-
akbar importanza biex tittejjeb is-sigurtà 
tal-apparati konnessi speċjalment għall-
utenti finali vulnerabbli, inklużi t-tfal, u l-
privatezza fid-disinn. Jenħtieġ li l-
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Aġenzija tħeġġeġ lill-utenti aħħarin 
kollha jieħdu passi adegwati sabiex 
jevitaw u jnaqqsu l-impatt tal-inċidenti li 
jaffettwaw is-sigurtà tan-netwerks u s-
sistemi ta' informazzjoni tagħhom. 
Jenħtieġ li jiġu stabbiliti sħubijiet ma' 
istituzzjonijiet akkademiċi li jkollhom 
inizjattivi ta' riċerka fl-oqsma rilevanti 
taċ-ċibersigurtà.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Jenħtieġ li l-Aġenzija għandha 
tħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-fornituri 
tas-servizzi biex itellgħu l-istandards tas-
sigurtà ġenerali sabiex l-utenti kollha tal-
Internet jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw iċ-ċibersigurtà personali tagħhom 
stess. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
fornituri tas-servizzi u l-manifatturi tal-
prodotti jirtiraw jew jirriċiklaw prodotti u 
servizzi li ma jissodisfawx l-istandards taċ-
ċibersigurtà. B'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti, l-ENISA tista' 
xxerred informazzjoni dwar il-livell taċ-
ċibersigurtà tal-prodotti u tas-servizzi 
offruti fis-suq intern, u toħroġ twissijiet 
immirati lejn il-fornituri u l-manifatturi u 
tesiġi minnhom li jtejbu s-sigurtà, inkluża 
ċ-ċibersigurtà, tal-prodotti u s-servizzi 
tagħhom.

(35) Jenħtieġ li l-Aġenzija tħeġġeġ lill-
Istati Membri u lill-fornituri tas-servizzi 
jgħollu l-istandards tas-sigurtà ġenerali 
tagħhom sabiex l-utenti kollha tal-Internet 
ikunu jistgħu jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw iċ-ċibersigurtà personali tagħhom 
stess. B'mod partikolari, jenħtieġ li l-
fornituri tas-servizzi u l-manifatturi tal-
prodotti jirtiraw jew jirriċiklaw prodotti u 
servizzi li ma jissodisfawx l-istandards taċ-
ċibersigurtà. B'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti, l-ENISA tista' 
xxerred informazzjoni dwar il-livell taċ-
ċibersigurtà tal-prodotti u tas-servizzi 
offruti fis-suq intern, u toħroġ twissijiet 
immirati lejn il-fornituri u l-manifatturi u 
tesiġi minnhom li jtejbu s-sigurtà, inkluża 
ċ-ċibersigurtà, tal-prodotti tagħhom. L-
ENISA jenħtieġ li tippubblika dawk it-
twissijiet fuq is-sit web maħsub biex 
jipprovdi informazzjoni dwar skemi ta' 
ċertifikazzjoni. L-Aġenzija jenħtieġ li 
tfassal linji gwida dwar ir-rekwiżiti 
minimi ta' sigurtà għall-apparati tal-IT 
mibjugħin fl-Unjoni jew esportati mill-
Unjoni. Tali linji gwida jistgħu jitolbu lill-
manifatturi jipprovdu dikjarazzjoni bil-
miktub li tikkonferma li l-apparat ma 
jkunx fih komponenti ta' hardware, 
software jew firmware li jkun fihom xi tip 
ta' vulnerabbiltà tas-sigurtà magħrufa li 
tista' tiġi sfruttata, jew xi password jew 
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kodiċi ta' aċċess li ma jistgħux jinbidlu 
jew li mhumiex ikkriptati, li jkunu kapaċi 
jaċċettaw aġġornamenti tas-sigurtà 
affidabbli u awtentikati b'mod xieraq, li r-
rispons tal-bejjiegħ għall-apparat 
effettwat ikun jinkludi ġerarkija adegwata 
ta' rimedji u li l-bejjiegħa jinfurmaw lill-
utenti finali meta l-appoġġ ta' sigurtà 
għall-apparat ikun se jintemm.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) L-istandards huma għodda 
volontarji u inċentivati mis-suq li 
jipprovdu r-rekwiżiti tekniċi u gwida u li 
jirriżultaw minn proċess miftuħ, 
trasparenti u inklużiv. L-użu tal-
istandards jiffaċilita l-konformità tal-
prodotti u s-servizzi mal-liġi tal-Unjoni u 
jappoġġa l-politiki Ewropej f'konformità 
mar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 
dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea. L-
Aġenzija jenħtieġ li tikkonsulta b'mod 
regolari u taħdem f'kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet ta' standardizzazzjoni 
Ewropej, b'mod partikolari meta jkunu 
qed jitħejjew skemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-Aġenzija jenħtieġ li jkollha 
Grupp Permanenti tal-Partijiet Konċernati 
bħala korp ta' konsulenza, biex jiżgura 
djalogu regolari bejn is-settur privat, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet konċernati rilevanti oħra. Il-Grupp 

(44) L-Aġenzija jenħtieġ li jkollha 
Grupp Permanenti tal-Partijiet Konċernati 
bħala korp ta' konsulenza, biex jiżgura 
djalogu regolari bejn is-settur privat, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, id-
dinja akkademika u partijiet konċernati 
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Permanenti tal-Partijiet Konċernati, 
imwaqqaf mill-Bord tat-Tmexxija fuq 
proposta tad-Direttur Eżekuttiv, jenħtieġ li 
jiffoka fuq kwistjonijiet rilevanti għall-
partijiet konċernati kollha u 
jippreżentahom għall-attenzjoni tal-
Aġenzija. Il-kompożizzjoni tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati u l-
kompiti assenjati lilu, li għandu jiġi 
kkonsultat b'mod partikolari fir-rigward 
tal-abbozz tal-Programm ta' Ħidma, 
jenħtieġ li tiżgura rappreżentanza 
suffiċjenti tal-partijiet konċernati fix-
xogħol tal-Aġenzija.

rilevanti oħra. Il-Grupp Permanenti tal-
Partijiet Konċernati, imwaqqaf mill-Bord 
tat-Tmexxija fuq proposta tad-Direttur 
Eżekuttiv, jenħtieġ li jiffoka fuq 
kwistjonijiet rilevanti għall-partijiet 
konċernati kollha u jippreżentahom għall-
attenzjoni tal-Aġenzija. Sabiex jiġi żgurat 
l-involviment xieraq tal-partijiet 
ikkonċernati fil-qafas għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà, il-Grupp Permanenti tal-
Partijiet Konċernati jenħtieġ li jagħti 
wkoll pariri dwar liema prodotti u servizzi 
tal-ICT għandhom jiġu koperti fi skemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà futuri, u jenħtieġ li jressaq 
proposti lill-Kummissjoni biex titlob lill-
Aġenzija tħejji skemi kandidati dwar tali 
prodotti u servizzi tal-ICT, fuq inizjattiva 
tagħha stess jew wara li jkunu ġew 
ippreżentati proposti mill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti. Il-kompożizzjoni 
tal-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati u l-kompiti assenjati lilu, li 
għandu jiġi kkonsultat b'mod partikolari 
fir-rigward tal-abbozz tal-Programm ta' 
Ħidma, jenħtieġ li tiżgura rappreżentanza 
effiċjenti u ekwa tal-partijiet konċernati 
fix-xogħol tal-Aġenzija.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sabiex ikun hemm garanzija tal-
awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-
Aġenzija u sabiex tingħata l-kapaċità li 
twettaq kompiti addizzjonali u ġodda, 
inklużi kompiti ta' emerġenza u mhux 
previsti, l-Aġenzija jenħtieġ li tingħata 
baġit suffiċjenti u awtonomu fejn id-dħul 
tagħha jiġi primarjament minn 
kontribuzzjoni mill-Unjoni u 
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi li jkun 
qed jieħdu sehem fil-ħidma tal-Aġenzija. 
Il-parti l-kbira tal-persunal tal-Aġenzija 
jenħtieġ li jkun involut direttament fl-

(46) Sabiex ikun hemm garanzija tal-
awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-
Aġenzija u sabiex tingħata l-kapaċità li 
twettaq kompiti addizzjonali u ġodda, 
inklużi kompiti ta' emerġenza u mhux 
previsti, l-Aġenzija jenħtieġ li tingħata 
baġit suffiċjenti u awtonomu fejn id-dħul 
tagħha jiġi primarjament minn 
kontribuzzjoni mill-Unjoni u 
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi li jkun 
qed jieħdu sehem fil-ħidma tal-Aġenzija. 
Il-parti l-kbira tal-persunal tal-Aġenzija 
jenħtieġ li jkun involut direttament fl-
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implimentazzjoni operattiva tal-mandat tal-
Aġenzija. L-Istat Membru ospitanti, jew 
kwalunkwe Stat Membru ieħor, jenħtieġ li 
jitħalla jagħmel kontibuzzjonijiet volontarji 
għad-dħul tal-Aġenzija. Il-proċedura 
baġitarja tal-Unjoni jenħtieġ li tibqa' 
applikabbli fir-rigward ta' kwalunkwe 
sussidju li jitħallas mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni. Barra minn hekk, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri jenħtieġ li tivverifika l-
kontijiet tal-Aġenzija biex tiżgura t-
trasparenza u r-responsabbiltà.

implimentazzjoni operattiva tal-mandat tal-
Aġenzija. L-Istat Membru ospitanti, jew 
kwalunkwe Stat Membru ieħor, jenħtieġ li 
jitħalla jagħmel kontibuzzjonijiet volontarji 
għad-dħul tal-Aġenzija. Il-proċedura 
baġitarja tal-Unjoni jenħtieġ li tibqa' 
applikabbli fir-rigward ta' kwalunkwe 
sussidju li jitħallas mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni. Barra minn hekk, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri jenħtieġ li tivverifika l-
kontijiet tal-Aġenzija biex tiżgura t-
trasparenza, ir-responsabbiltà, l-effiċjenza 
u l-effikaċja tan-nefqa.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) "valutazzjoni tal-konformità" tfisser 
il-proċess li permezz tiegħu jintwera jekk 
ir-rekwiżiti speċifikati li jirrigwardaw 
prodott, proċess, servizz, subsistema, 
persuna jew korp ġewx issodisfati; Għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, iċ-
ċertifikazzjoni jenħtieġ li titqies bħala tip 
ta' valutazzjoni tal-konformità rigward 
dawk il-karatteristiċi taċ-ċibersigurtà ta'
prodott, proċess, servizz, sistema jew 
kombinazzjoni ta' dawk il-("prodotti u 
servizzi tal-ICT") minn parti terza 
indipendenti, għajr il-manifattur tal-
prodott jew il-fornitur tas-servizz. Iċ-
ċertifikazzjoni fiha nnifisha ma tistax 
tiggarantixxi li prodotti u servizzi tal-ICT 
huma siguri mil-lat ċibernetiku. Aktar 
għandha titqies bħala proċedura u 
metodoloġija teknika li tixhed li l-prodotti 
u s-servizzi tal-ICT ġew ittestjati u li 
jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà stabbiliti band' oħra, 
pereżempju kif speċifikat fl-istandards 
tekniċi.

(47) "Valutazzjoni tal-konformità" 
tfisser il-proċess li permezz tiegħu jintwera 
jekk ir-rekwiżiti speċifikati li jirrigwardaw 
prodott, proċess, servizz, subsistema, 
persuna jew korp ġewx issodisfati; Għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, iċ-
ċertifikazzjoni jenħtieġ li titqies bħala tip 
ta' valutazzjoni tal-konformità rigward il-
karatteristiċi taċ-ċibersigurtà u l-prattiki 
inklużi fi prodott, proċess, servizz, sistema 
jew kombinazzjoni ta' dawn ("il-prodotti u 
servizzi tal-ICT") minn parti terza 
indipendenti jew permezz ta' proċedura ta' 
awtodikjarazzjoni tal-konformità. Iċ-
ċertifikazzjoni fiha nnifisha ma tistax 
tiggarantixxi li prodotti u servizzi tal-ICT 
ikunu siguri mil-lat ċibernetiku u jenħtieġ 
li l-utent aħħari jkun konxju ta' dan. 
Aktar għandha titqies bħala proċedura u 
metodoloġija teknika li tixhed li l-prodotti 
u s-servizzi tal-ICT kif ukoll il-proċessi u 
s-sistemi sottostanti ġew ittestjati u li 
jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà stabbiliti band'oħra, 
pereżempju kif speċifikat fl-istandards 
tekniċi.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
għandha rwol importanti biex jiżdiedu l-
fiduċja u s-sigurtà fi prodotti u servizzi tal-
ICT. Is-suq uniku diġitali, u b'mod 
partikolari, l-ekonomija xprunata mid-data 
u l-Internet tal-Oġġetti jistgħu jiffjorixxu 
biss jekk ikun hemm fiduċja pubblika 
ġenerali li prodotti u servizzi bħal dawn 
jipprovdu ċertu livell ta' assigurazzjoni taċ-
ċibersigurtà. Karozzi konnessi u 
awtomatizzati, apparati mediċi elettroniċi, 
sistemi industrijali ta' kontroll 
awtomatizzat jew grilji intelliġenti huma 
biss xi eżempji ta' setturi li fihom iċ-
ċertifikazzjoni diġà tintuża ferm jew 
x'aktarx li tintuża fil-futur qrib. Is-setturi 
regolati mid-Direttiva NIS huma wkoll 
setturi li fihom iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà hija kritika.

(48) Iċ-ċertifikazzjoni Ewropea taċ-
ċibersigurtà għandha rwol essenzjali biex 
jiżdiedu l-fiduċja u s-sigurtà fi prodotti u 
servizzi tal-ICT. Is-suq uniku diġitali, u 
b'mod partikolari, l-ekonomija xprunata 
mid-data u l-Internet tal-Oġġetti jistgħu 
jiffjorixxu biss jekk ikun hemm fiduċja 
pubblika ġenerali li prodotti u servizzi bħal 
dawn jipprovdu livell għoli ta' 
assigurazzjoni taċ-ċibersigurtà. Il-karozzi
konnessi u awtomatizzati, l-apparati
mediċi elettroniċi, is-sistemi industrijali ta' 
kontroll awtomatizzat jew il-grilji
intelliġenti huma biss xi eżempji ta' setturi 
li fihom iċ-ċertifikazzjoni diġà tintuża ferm 
jew x'aktarx li tintuża fil-futur qrib. Is-
setturi regolati mid-Direttiva NIS huma 
wkoll setturi li fihom iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà hija kritika.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Attwalment, iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tal-prodotti u tas-servizzi tal-
ICT tintuża biss b'mod limitat. Fejn teżisti, 
din tokkorri l-aktar fil-livell tal-Istati 
Membri jew fil-qafas ta' skemi xprunati 
mill-industrija. F'dan il-kuntest, ċertifikat 
maħruġ minn awtorità waħda taċ-
ċibersigurtà fil-prinċipju mhux rikonoxxut 
minn Stati Membri oħra. Il-kumpaniji 
b'hekk jista' jkollhom jiċċertifikaw il-
prodotti u s-servizzi tagħhom f'diversi Stati 
Membri minn fejn joperaw, pereżempju 

(50) Attwalment, iċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tal-prodotti u tas-servizzi tal-
ICT tintuża biss b'mod limitat. Fejn teżisti, 
din tokkorri l-aktar fil-livell tal-Istati 
Membri jew fil-qafas ta' skemi xprunati 
mill-industrija. F'dan il-kuntest, ċertifikat 
maħruġ minn awtorità waħda taċ-
ċibersigurtà fil-prinċipju mhux rikonoxxut 
minn Stati Membri oħra. Il-kumpaniji 
b'hekk jista' jkollhom jiċċertifikaw il-
prodotti u s-servizzi tagħhom f'diversi Stati 
Membri minn fejn joperaw, pereżempju 
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bil-għan li jipparteċipaw fi proċeduri ta' 
akkwist nazzjonali. Barra minn hekk, 
filwaqt li qegħdin jitfaċċaw skemi ġodda, 
jidher li ma hemm l-ebda approċċ koerenti 
u olistiku fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' 
ċibersigurtà orizzontali, pereżempju fil-
qasam tal-Internet tal-Oġġetti. L-iskemi 
attwali jippreżentaw nuqqasijiet u 
differenzi sinifikanti f'termini ta' kopertura 
tal-prodotti, livelli ta' assigurazzjoni, 
kriterji sostantivi u użu reali.

bil-għan li jipparteċipaw fi proċeduri ta' 
akkwist nazzjonali, u b'hekk dan ikompli 
jżid mal-ispejjeż tagħhom. Barra minn 
hekk, filwaqt li qegħdin jitfaċċaw skemi 
ġodda, jidher li ma hemm l-ebda approċċ 
koerenti u olistiku fir-rigward ta' 
kwistjonijiet ta' ċibersigurtà orizzontali, 
pereżempju fil-qasam tal-Internet tal-
Oġġetti. L-iskemi attwali jippreżentaw 
nuqqasijiet u differenzi sinifikanti f'termini 
ta' kopertura tal-prodotti, livelli ta' 
assigurazzjoni bbażata fuq ir-riskju, 
kriterji sostantivi u użu reali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, 
huwa meħtieġ li jiġi stabbilit qafas 
Ewropew għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li jistipula r-rekwiżiti 
orizzontali ewlenin għall-iskemi Ewropej 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li 
għandhom jiġu żviluppati u li jippermettu 
li ċ-ċertifikati għall-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT jiġu rikonoxxuti u użati fl-Istati 
Membri kollha. Il-qafas Ewropew jenħtieġ 
li jkollu żewġ għanijiet. Minn naħa, 
jenħtieġ li jgħin biex tiżdied il-fiduċja fil-
prodotti u s-servizzi tal-ICT li ġew 
iċċertifikati skont skemi bħal dawn. Min-
naħa l-oħra, jenħtieġ li jevita l-
multiplikazzjoni ta' ċertifikazzjonijiet 
nazzjonali kunfliġġenti jew li jirduppjaw 
ir-rekwiżiti u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż 
għall-impriżi li joperaw fis-suq uniku 
diġitali. L-iskemi jenħtieġ li jkunu 
nondiskriminatorji u bbażati fuq standards 
internazzjonali u/jew tal-Unjoni, sakemm 
dawk l-istandards ma jkunux ineffikaċi jew 
mhux xieraq biex jissodisfaw l-għanijiet 
leġittimi tal-UE f'dak ir-rigward.

(52) Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, 
huwa meħtieġ li jiġi adottat approċċ 
komuni u li jiġi stabbilit qafas Ewropew 
għaċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li 
jistipula r-rekwiżiti orizzontali ewlenin 
għall-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà li għandhom jiġu 
żviluppati u li jippermettu li ċ-ċertifikati 
għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT jiġu 
rikonoxxuti u użati fl-Istati Membri kollha.
B'dan il-mod, huwa essenzjali li wieħed 
jibni fuq l-iskemi nazzjonali u 
internazzjonali eżistenti, kif ukoll fuq 
sistemi ta' rikonoxximent reċiproku, 
b'mod partikolari l-SOG-IS, u tkun 
possibbli tranżizzjoni bla xkiel minn skemi 
eżistenti li jiffunzjonaw abbażi ta' sistemi 
bħal dawn għal skemi abbażi tal-qafas 
Ewropew il-ġdid. Il-qafas Ewropew 
jenħtieġ li jkollu żewġ għanijiet. Minn 
naħa, jenħtieġ li jgħin biex tiżdied il-
fiduċja fil-prodotti u s-servizzi tal-ICT li 
ġew iċċertifikati skont skemi bħal dawn. 
Min-naħa l-oħra, jenħtieġ li jevita l-
multiplikazzjoni ta' ċertifikazzjonijiet 
nazzjonali kunfliġġenti jew li jirduppjaw 
ir-rekwiżiti u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż 
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għall-impriżi li joperaw fis-suq uniku 
diġitali. Meta ċertifikazzjoni Ewropea taċ-
ċibersigurtà tkun issostitwiet skema 
nazzjonali, iċ-ċertifikati li jinħarġu skont 
l-iskema Ewropea jenħtieġ li jiġu aċċettati 
bħala validi f'każijiet fejn kienet meħtieġa 
ċertifikazzjoni skont skema nazzjonali. L-
iskemi jenħtieġ li jiġu ggwidati mis-sigurtà 
permezz tad-disinn u mill-prinċipji 
msemmija fir-Regolament (UE) 2016/679. 
Jenħtieġ li jkunu wkoll nondiskriminatorji 
u bbażati fuq standards internazzjonali 
u/jew tal-Unjoni, sakemm dawk l-
istandards ma jkunux ineffikaċi jew mhux 
xierqa biex jissodisfaw l-għanijiet leġittimi 
tal-UE f'dak ir-rigward.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Jenħtieġ li dan il-qafas Ewropew 
ta' ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà ikun 
stabbilit b'mod omoġenju fl-Istati Membri 
kollha biex jiġi evitat ix-"xiri taċ-
ċertifikazzjonijiet" minħabba l-
varjazzjonijiet fil-kostijiet jew fil-livelli ta' 
rekwiżiti bejn l-Istati Membri.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) L-għan tal-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà jenħtieġ li 
jkun l-prodotti u s-servizzi tal-ICT li jiġu 
ċċertifikati skont dawn l-iskemi jkunu 
jikkonformaw ma' rekwiżiti speċifikati. 
Rekwiżiti bħal dawn jikkonċernaw il-
kapaċità ta' reżistenza, f'livell partikolari ta' 
assigurazzjoni, għal azzjonijiet immirati li 

(55) L-għan tal-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà jenħtieġ li 
jkun li jikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni għall-utenti finali u ta' 
kompetittività Ewropea u biex isaħħu l-
livell ta' sigurtà fi ħdan is-suq uniku 
diġitali, u b'mod aktar speċifiku biex 
jiżguraw li l-prodotti u s-servizzi tal-ICT li 
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jikkompromettu d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità 
ta' data maħżuna jew trażmessa jew 
proċessata jew il-funzjonijiet relatati 
tagħha jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta' dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi skont it-tifsira 
ta' dan ir-Regolament. Mhux possibbli li 
jiġi stabbilit fid-dettall f'dan ir-Regolament 
ir-rekwiżiti taċ-ċibersigurtà kollha li 
jikkonċernaw il-prodotti u s-servizzi kollha 
tal-ICT. Il-prodotti u s-servizzi tal-ICT u l-
ħtiġijiet relatati fil-qasam taċ-ċibersigurtà 
tant huma varji li huwa diffiċli ħafna li jiġu 
stabbiliti rekwiżiti ġenerali fil-qasam taċ-
ċibersigurtà li jkunu universalment validi. 
Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi adottat 
kunċett wiesa' u ġenerali taċ-ċibersigurtà 
għall-finijiet taċ-ċertifikazzjoni, li jkun 
appoġġat minn sett ta' għanijiet speċifiċi 
taċ-ċibersigurtà li jeħtieġ jitqiesu fid-disinn 
ta' skemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà. Il-modalitajiet li bihom 
jinkisbu dawn l-għanijiet fi prodotti u 
servizzi speċifiċi tal-ICT imbagħad 
jenħtieġ li jkompli jiġi speċifikat fid-dettall 
fil-livell tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni 
individwali adottata mill-Kummissjoni, 
pereżempju permezz ta' referenza għal 
standards jew speċifikazzjonijiet tekniċi.

jiġu ċċertifikati skont skema jkunu 
jikkonformaw ma' rekwiżiti speċifikati. 
Rekwiżiti bħal dawn jikkonċernaw il-
kapaċità ta' reżistenza, f'livell partikolari ta' 
assigurazzjoni, għal azzjonijiet immirati li 
jikkompromettu d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità u l-kunfidenzjalità 
ta' data maħżuna jew trażmessa jew 
proċessata jew il-funzjonijiet relatati 
tagħha jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta' dawk il-proċessi, 
prodotti, servizzi u sistemi skont it-tifsira 
ta' dan ir-Regolament. Mhux possibbli li 
jiġu stabbiliti fid-dettall f'dan ir-
Regolament ir-rekwiżiti taċ-ċibersigurtà 
kollha li jikkonċernaw il-prodotti u s-
servizzi kollha tal-ICT. Il-prodotti u s-
servizzi tal-ICT u l-ħtiġijiet relatati fil-
qasam taċ-ċibersigurtà tant huma varji li 
huwa diffiċli ħafna li jiġu stabbiliti 
rekwiżiti ġenerali fil-qasam taċ-
ċibersigurtà li jkunu universalment validi. 
Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi adottat 
kunċett wiesa' u ġenerali taċ-ċibersigurtà 
għall-finijiet taċ-ċertifikazzjoni, li jkun 
appoġġat minn sett ta' għanijiet speċifiċi 
taċ-ċibersigurtà li jeħtieġ jitqiesu fid-disinn 
ta' skemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà. Il-modalitajiet li bihom 
jinkisbu dawn l-għanijiet fi prodotti u 
servizzi speċifiċi tal-ICT imbagħad 
jenħtieġ li jkompli jiġi speċifikat fid-dettall 
fil-livell tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni 
individwali adottata mill-Kummissjoni, 
pereżempju permezz ta' referenza għal 
standards jew speċifikazzjonijiet tekniċi. 
Huwa ta' importanza kbira li kull skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tkun imfassla b'tali mod li 
tistimula u tinkoraġġixxi lill-atturi kollha 
involuti fis-settur ikkonċernat biex 
jiżviluppaw u jadottaw standards ta' 
sigurtà, normi tekniċi u prinċipji ta' 
sigurtà permezz tad-disinn, fl-istadji 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott jew 
tas-servizz. Fejn l-iskema ta' 
ċertifikazzjoni tipprevedi marki jew 
tikketti, iridu jiġu deskritti l-
kundizzjonijiet fejn jaf jintużaw tali marki 
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jew tikketti. Din it-tikketta tista' tkun fil-
forma ta' logo diġitali jew ta' kodiċi QR, 
tkun tindika r-riskji marbuta mal-operat u 
l-użu tal-prodotti u s-servizzi tal-ICT u 
jenħtieġ li tkun ċara u tinftiehem 
faċilment mill-utent aħħari.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) Fid-dawl tax-xejriet tal-
innovazzjoni, u tal-aċċessibbiltà dejjem 
tikber u tal-għadd dejjem jiżdied ta' 
apparati tal-IoT fis-setturi kollha tas-
soċjetà, trid tingħata attenzjoni partikolari 
lis-sigurtà ta' kulħadd u anke lill-aktar 
prodotti sempliċi tal-IoT. Għalhekk, 
peress li ċ-ċertifikazzjoni hija metodu 
ewlieni biex tiżdied il-fiduċja fis-suq u 
jikbru s-sigurtà u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
ssir enfasi fuq il-prodotti jew is-servizzi 
tal-IoT fil-qafas il-ġdid tal-UE taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, sabiex 
dawn isiru inqas vulnerabbli u jkunu 
aktar sikuri għall-konsumaturi u għan-
negozji.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata 
s-setgħa li titlob lill-ENISA tħejji skemi
kandidati għal prodotti jew servizzi 
speċifiċi tal-ICT. Il-Kummissjoni, abbażi 
tal-iskema kandidata proposta mill-
ENISA, imbagħad jenħtieġ li jkollha s-
setgħa tadotta l-iskema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni. Fid-dawl tal-

(56) L-ENISA jenħtieġ li żżomm sit web 
speċifiku b'għodda online li tkun faċli 
biex tintuża u li telenka informazzjoni 
dwar l-iskemi adottati, l-iskemi kandidati, 
u l-iskemi mitluba mill-Kummissjoni. Fid-
dawl tal-għan ġenerali u l-miri tas-sigurtà 
identifikati f'dan ir-Regolament, l-iskemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li 
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għan ġenerali u l-miri tas-sigurtà 
identifikati f'dan ir-Regolament, l-iskemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li
jispeċifikaw sett minimu ta' elementi li 
jikkonċernaw is-suġġett, l-ambitu u l-
funzjonament tal-iskema individwali. Fost 
affaraijiet oħra, dawn jenħtieġ li jinkludu l-
ambitu u l-għan taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, inklużi l-kategoriji ta' prodotti 
u servizzi tal-ICT koperti, l-
ispeċifikazzjoni teknika tar-rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà, pereżempju b'referenza għal 
standards jew speċifikazzjonijiet takniċi, il-
kriterji speċifiċi ta' evalwazzjoni, kif ukoll 
il-livell ta' assigurazzjoni maħsub: bażiku, 
sostanzjali u/jew għoli.

jispeċifikaw sett minimu ta' elementi li 
jikkonċernaw is-suġġett, l-ambitu u l-
funzjonament tal-iskema individwali. Fost 
affaraijiet oħra, dawn jenħtieġ li jinkludu l-
ambitu u l-għan taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, inklużi l-kategoriji ta' prodotti 
u servizzi tal-ICT koperti, l-
ispeċifikazzjoni teknika tar-rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà, pereżempju b'referenza għal 
standards jew speċifikazzjonijiet tekniċi, il-
kriterji speċifiċi ta' evalwazzjoni assoċjati 
mal-operat u l-użu tal-prodott, il-proċess 
jew is-servizz tal-ICT, ir-riskju inerenti 
tagħhom, kif ukoll il-livell ta' 
assigurazzjoni maħsub: "funzjonalment 
sigur", jiġifieri li l-livelli ta' 
assigurazzjoni jkollhom grad funzjonali 
ta' sigurtà, "sostanzjalment sigur", "ferm 
sigur", jew kwalunkwe taħlita tagħhom. 
Il-livelli ta' assigurazzjoni jenħtieġ li ma 
jissuġġerixxux sigurtà assoluta, sabiex ma 
jqarrqux bl-utent aħħari. Għandha 
tingħata kunsiderazzjoni wkoll liċ-ċiklu 
sħiħ tal-ħajja tal-prodott. Sabiex jiġi 
ċċarat liema riskji jkun imfassal li jiflaħ 
għalihom prodott jew servizz partikolari, 
jenħtieġ li l-ENISA tikkoordina il-
kumpilazzjoni ta' lista ta' kontroll li 
telenka r-riskji li l-proċess, prodott jew 
servizz tal-ICT ikun mistenni li jiffaċċja 
għal kategorija partikolari ta' utenti 
f'ambjent partikolari.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 56a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56a) Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tingħata s-setgħa li titlob lill-ENISA tħejji 
skemi kandidati għal prodotti jew servizzi 
speċifiċi tal-ICT. Is-setgħa li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tkun delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-istabbiliment ta' skemi 
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Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għall-prodotti u s-servizzi tal-
ICT. Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet. B'mod 
partikolari, biex tkun żgurata 
parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom 
sistematikament ikollhom aċċess għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati. Meta tadotta dawk l-atti delegati, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tibbaża l-iskemi 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal 
prodotti u servizzi tal-ICT fuq kwalunkwe 
skema kandidata rilevanti proposta mill-
ENISA. Sabiex tissaħħaħ il-fiduċja u 
prevedibilità fil-qafas għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà, u titqajjem il-kuxjenza 
pubblika dwaru.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 56 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56b) Fost il-metodi ta' evalwazzjoni u l-
proċeduri ta' valutazzjoni relatati ma' kull 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, il-hacking etiku, li l-għan 
tiegħu huwa li jidentifika d-dgħufijiet u l-
vulnerabbiltajiet tal-apparati u tas-sistemi 
ta' informazzjoni billi jantiċipa l-
azzjonijiet intenzjonati u l-ħiliet tal-
hackers malizzjużi, jenħtieġ li jiġi 
promoss fil-livell tal-Unjoni.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Ladarba tiġi adottata skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, il-manifatturi tal-prodotti tal-
ICT inkella fornituri tas-servizzi ICT 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jippreżentaw 
applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-
prodotti jew is-servizzi tagħhom lil korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità li jagħżlu 
huma. Jenħtieġ li l-korpi ta' valutazzjoni 
tal-konformità jkunu akkreditati minn korp 
ta' akkreditazzjoni jekk ikunu 
jikkonformaw ma' ċerti rekwiżiti speċifiċi 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. L-
akkreditazzjoni jenħtieġ li tinħareġ għal 
perjodu massimu ta' ħames snin u li tkun 
tista' tiġġedded bl-istess kondizzjonijiet 
sakemm il-korp ta' valutazzjoni jissodisfa 
r-rekwiżiti. Il-korpi ta' akkreditazzjoni 
jenħtieġ li jirrevokaw akkreditazzjoni ta' 
korp tal-valutazzjoni tal-konformità jekk il-
kondizzjonijiet għall-akkreditazzjoni ma 
jkunux jew ma jibqgħux issodisfati inkella 
fejn azzjonijiet meħuda minn korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jiksru d-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(58) Ladarba tiġi adottata skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, il-manifatturi tal-prodotti tal-
ICT jew il-fornituri tas-servizzi ICT 
jenħtieġ li jkunu jistgħu jippreżentaw 
applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-
proċessi, prodotti jew is-servizzi tagħhom 
lil korp ta' valutazzjoni tal-konformità li 
jagħżlu huma, jew li jiddikjaraw huma 
nfushom li l-prodotti jew is-servizzi 
tagħhom ikunu f'konformità mal-iskema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà rilevanti. Jenħtieġ li l-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità jkunu 
akkreditati minn korp ta' akkreditazzjoni 
jekk ikunu jikkonformaw ma' ċerti 
rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f'dan ir-
Regolament. L-akkreditazzjoni jenħtieġ li 
tinħareġ għal perjodu massimu ta' ħames 
snin u li tkun tista' tiġġedded bl-istess 
kondizzjonijiet sakemm il-korp ta' 
valutazzjoni jissodisfa r-rekwiżiti. Il-korpi 
ta' akkreditazzjoni jenħtieġ li jirrevokaw 
akkreditazzjoni ta' korp tal-valutazzjoni tal-
konformità jekk il-kondizzjonijiet għall-
akkreditazzjoni ma jkunux jew ma 
jibqgħux issodisfati inkella fejn azzjonijiet 
meħuda minn korp ta' valutazzjoni tal-
konformità jiksru d-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li jiġi żgurat 
li l-akkreditament jitwettaq b'mod 
uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha, l-
awtoritajiet superviżorji ta' ċertifikazzjoni 
nazzjonali jenħtieġ li jkunu soġġetti għal 
evalwazzjoni bejn il-pari dwar il-
proċeduri għall-verifika tal-konformità 
tal-prodotti li huma soġġetti għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Emenda 25
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Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Jenħtieġ li l-Istati Membri kollha 
jkunu meħtieġa jiddeżinjaw awtorità 
superviżorja waħda għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà li jkollha l-kompitu li 
tissorvelja l-konformità tal-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità, kif ukoll iċ-
ċertifikati maħruġa minn korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fit-
territorju tagħhom, mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament u l-iskemi rilevanti Ewropej 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. L-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni jenħtieġ li jittrattaw l-
ilmenti mressqa minn persuni naturali jew 
ġuridiċi fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni 
maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità stabbiliti fit-territorju tagħhom, 
jinvestigaw sa fejn ikun xieraq is-suġġett 
tal-ilment u jinformaw lill-ilmentatur dwar 
il-progress u l-eżitu tal-investigazzjoni 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li jikkooperaw ma' 
awtoritajiet nazzjonali oħra ta' superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni jew awtoritajiet pubbliċi 
oħra, pereżempju billi jaqsmu l-
informazzjoni dwar nuqqasijiet possibbli 
ta' konformità tal-prodotti u s-servizzi tal-
ICT mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament 
inkella mal-iskemi speċifiċi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

(59) Jenħtieġ li l-Istati Membri kollha 
jkunu meħtieġa jiddeżinjaw awtorità 
superviżorja waħda għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà li jkollha l-kompitu li 
tissorvelja l-konformità tal-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità, kif ukoll iċ-
ċertifikati maħruġa minn korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fit-
territorju tagħhom, mar-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament u l-iskemi rilevanti Ewropej 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. L-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni jenħtieġ li jittrattaw l-
ilmenti mressqa minn persuni naturali jew 
ġuridiċi fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni 
maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità stabbiliti fit-territorju tagħhom, 
jinvestigaw sa fejn ikun xieraq is-suġġett 
tal-ilment u jinformaw lill-ilmentatur dwar 
il-progress u l-eżitu tal-investigazzjoni 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li jikkooperaw ma' 
awtoritajiet nazzjonali oħra ta' superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni jew awtoritajiet pubbliċi 
oħra, pereżempju billi jaqsmu l-
informazzjoni dwar nuqqasijiet possibbli 
ta' konformità tal-prodotti u s-servizzi tal-
ICT mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament 
inkella mal-iskemi speċifiċi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li dawn jissorveljaw u 
jivverifikaw il-konformità tal-
awtodikjarazzjonijiet ta' konformità u li ċ-
ċertifikati Ewropej taċ-ċibersigurtà jkunu 
nħarġu minn korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità bir-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament inklużi r-regoli adottati mill-
Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà u r-rekwiżiti stabbiliti fl-
iskema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà korrispondenti. 
Kooperazzjoni effikaċi fost l-awtoritajiet 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni hija essenzjali għall-
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implimentazzjoni xierqa ta' skemi 
Ewropej ta' ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà u ta' kwistjonijiet tekniċi li 
jikkonċernaw iċ-ċibersigurtà tal-prodotti 
u s-servizzi tal-ICT. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tiffaċilita dan l-iskambju ta' 
informazzjoni billi tagħmel disponibbli 
informazzjoni elettronika ġenerali tas-
sistema ta' appoġġ, pereżempju s-Sistema 
ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-
Sorveljanza tas-Suq (ICSMS) u s-sistema 
ta' twissija rapida għall-prodotti 
perikolużi li mhumiex tal-ikel (RAPEX) li 
diġà qegħdin jintużaw mill-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq skont ir-
Regolament (KE) Nru 765/2008.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Biex ikomplu jiġu speċifikati l-
kriterji għall-akkreditazzjoni tal-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità, is-setgħa tal-
adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Dawk il-konsultazzjonijiet 
jenħtieġ li jitwettqu skont il-prinċipji 
stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' 
April 2016. B'mod partikolari, biex tkun 
żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti 
kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom 
sistematikament ikollhom aċċess għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti 
delegati.

imħassar
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Il-proċedura ta' eżami jenħtieġ li 
tintuża għall-adozzjoni ta' atti ta' 
implimentazzjoni dwar skemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal 
prodotti u servizzi tal-ICT; dwar 
modalitajiet tal-iżvolġiment ta' inkjesti 
mill-Aġenzija; kif ukoll dwar ċirkostanzi, 
formati u proċeduri ta' notifika tal-korpi 
tal-valutazzjoni tal-konformità akkreditati 
mill-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni lill-
Kummissjoni.

(65) Il-proċedura ta' eżami jenħtieġ li 
tintuża għall-adozzjoni ta' atti ta' 
implimentazzjoni dwar skemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal 
proċessi, prodotti u servizzi tal-ICT; dwar 
modalitajiet tal-iżvolġiment ta' inkjesti 
mill-Aġenzija; kif ukoll dwar ċirkostanzi, 
formati u proċeduri ta' notifika tal-korpi 
tal-valutazzjoni tal-konformità akkreditati 
mill-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni lill-
Kummissjoni, filwaqt li titqies l-effikaċja 
ppruvata tal-għodda elettronika ta' 
notifika "Organizzazzjonijiet Innotifikati 
u Maħtura permezz tal-Approċċ il-Ġdid" 
(NANDO).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) L-attivitajiet tal-Aġenzija jenħtieġ li 
jkunu evalwati b'mod indipendenti. L-
evalwazzjoni jenħtieġ li tqis il-ksib tal-
għanijiet tal-Aġenzija kif ukoll il-prattiki
tax-xogħol tagħha u r-rilevanza tal-kompiti 
tagħha. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni tivvaluta 
wkoll l-impatt, l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà.

(66) L-attivitajiet tal-Aġenzija jenħtieġ li 
jkunu evalwati b'mod indipendenti. L-
evalwazzjoni jenħtieġ li tinkludi l-
leġittimità u l-effikaċja tan-nefqa tal-
aġenzija, l-effiċjenza tagħha biex tilħaq il-
miri tagħha u deskrizzjoni tal-prattiki tax-
xogħol tagħha u r-rilevanza tal-kompiti 
tagħha. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni tivvaluta 
wkoll l-impatt, l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) "prodott u servizz tal-ICT" tfisser 
kwalunkwe element jew grupp ta' elementi 
ta' netwerk u sistemi tal-informazzjoni.

(11) "proċess, prodott u servizz tal-ICT" 
tfisser prodott, servizz, proċess, sistema 
jew kombinazzjoni tagħhom li tkun
element ta' netwerk u sistemi tal-
informazzjoni.

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) "awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni" tfisser 
awtorità ta' Stat Membru responsabbli 
mit-twettiq ta' kompiti ta' sorveljanza, 
infurzar u superviżjoni fir-rigward taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà fit-
territorju tiegħu;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) "awtodikjarazzjoni ta' 
konformità" tfisser dikjarazzjoni mill-
manifattur li l-proċess, prodott jew is-
servizz tal-ICT tiegħu jikkonforma ma' 
skemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà speċifikati.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha twettaq il-
kompiti assenjati lilha minn dan ir-
Regolament biex tikkontribwixxi għal
livell għoli ta' ċibersigurtà fl-Unjoni.

1. L-Aġenzija għandha twettaq il-
kompiti assenjati lilha minn dan ir-
Regolament biex tikkontribwixxi sabiex 
jintlaħaq livell għoli komuni ta' 
ċibersigurtà, bil-għan li jiġu evitati l-
attakki ċibernetiċi fl-Unjoni, sabiex 
titnaqqas il-frammentazzjoni fis-suq 
intern u jitjieb il-funzjonament tiegħu.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha żżid il-
kapaċitajiet ta' ċibersigurtà fil-livell tal-
Unjoni biex tikkomplementa l-azzjoni tal-
Istati Membri fil-prevenzjoni u l-indirizzar 
ta' theddid ċibernetiku, partikolarment fil-
każ ta' inċidenti transfruntiera.

5. L-Aġenzija għandha 
tikkontribwixxi biex jiżdiedu l-kapaċitajiet
ta' ċibersigurtà fil-livell tal-Unjoni biex 
tikkomplementa u saħħaħ l-azzjoni tal-
Istati Membri fil-prevenzjoni u l-indirizzar 
ta' theddid ċibernetiku, partikolarment fil-
każ ta' inċidenti transfruntiera.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Aġenzija għandha tħeġġeġ l-użu 
taċ-ċertifikazzjoni, anke billi
tikkontribwixxi għall-istabbiliment u ż-
żamma ta' qafas taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà fil-livell tal-Unjoni skont it-
Titolu III ta' dan ir-Regolament, bil-għan 
li ttejjeb it-trasparenza tal-assigurazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tal-prodotti u s-servizzi tal-
ICT u b'hekk issaħħaħ il-fiduċja fis-suq 

6. L-Aġenzija għandha tħeġġeġ l-użu 
taċ-ċertifikazzjoni filwaqt li tevita l-
frammentazzjoni kkawżata minn nuqqas 
ta' koordinazzjoni bejn skemi ta' 
ċertifikazzjoni eżistenti fl-Unjoni. L-
Aġenzija għandha tikkontribwixxi għall-
istabbiliment u ż-żamma ta' qafas taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà fil-livell tal-
Unjoni skont l-Artikoli 43 sa 54 [it-
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intern diġitali. Titolu III], bil-għan li ttejjeb it-trasparenza 
tal-assigurazzjoni taċ-ċibersigurtà tal-
prodotti u s-servizzi tal-ICT u b'hekk 
issaħħaħ il-fiduċja fis-suq uniku diġitali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Aġenzija għandha tippromwovi 
livell għoli ta' għarfien miċ-ċittadini u n-
negozji fi kwistjonijiet marbuta maċ-
ċibersigurtà.

7. L-Aġenzija għandha tippromwovi 
livell għoli ta' għarfien miċ-ċittadini, l-
awtoritajiet u n-negozji fi kwistjonijiet 
marbuta maċ-ċibersigurtà.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. tgħin u tagħti pariri, b'mod 
partikolari billi tipprovdi l-opinjoni
indipendenti tagħha u tipprovdi xogħol ta' 
tħejjija, dwar l-iżvilupp u r-rieżami tal-
politika u tal-liġi tal-Unjoni dwar iċ-
ċibersigurtà, kif ukoll l-inizjattivi ta' 
politika u tal-liġi speċifiċi għas-settur fejn 
ikunu involuti kwistjonijiet marbuta maċ-
ċibersigurtà;

1. tgħin u tagħti pariri dwar l-iżvilupp 
u r-rieżami tal-politika u tal-liġi tal-Unjoni 
dwar iċ-ċibersigurtà, kif ukoll l-inizjattivi 
ta' politika u tal-liġi speċifiċi għas-settur 
fejn ikunu involuti kwistjonijiet marbuta 
maċ-ċibersigurtà;

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tingħata għażla ħielsa ta' strumenti biex twettaq il-kompiti tagħha.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2a. tgħin lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data stabbilit mir-
Regolament (UE) 2016/679 fl-iżvilupp ta' 
linji gwida biex jispeċifika fil-livell 
tekniku l-kundizzjonijiet li jippermettu l-
użu leċitu tad-data personali mill-
kontrolluri tad-data għal skopijiet ta' 
sigurtà tal-IT bl-objettiv li jipproteġu l-
infrastruttura tagħhom billi jidentifikaw u 
jimblukkaw l-attakki kontra s-sistemi ta' 
informazzjoni tagħhom fil-kuntest: (i) tar-
Regolament (UE) 2016/6791a; (ii) tad-
Direttiva (UE) 2016/11481b; u (iii) tad-
Direttiva 2002/58/KE1c;

_________________

1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

1b Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell 
għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u 
tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-
Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1). Ir-
Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1-88).

1c Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell 
għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u 
tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-
Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).
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Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni xierqa.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-promozzjoni ta' livell imtejjeb 
tas-sigurtà tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, anke billi tipprovdi għarfien 
espert u pariri, kif ukoll billi tiffaċilita l-
iskambju tal-aqwa prattiċi bejn l-
awtoritajiet kompetenti;

(2) il-promozzjoni ta' livell imtejjeb 
tas-sigurtà tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi, il-ħżin tad-data u l-ipproċessar 
tad-data, anke billi tipprovdi għarfien 
espert u pariri, kif ukoll billi tiffaċilita l-
iskambju tal-aqwa prattiċi bejn l-
awtoritajiet kompetenti;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha tiffaċilita t-
twaqqif u l-varar ta' proġett Ewropew taċ-
ċibersigurtà tal-IT fit-tul sabiex tappoġġa 
t-tkabbir ta' industrija indipendenti tal-
UE taċ-ċibersigurtà, u sabiex iċ-
ċibersigurtà tal-IT tiġi integrata fl-
iżviluppi tal-ICT kollha tal-UE.

Ġustifikazzjoni

L-ENISA għandha tagħti pariri lil-leġiżlaturi rigward it-tħejjija ta' politiki biex l-UE tkun 
tista' tlaħħaq mal-industriji tas-sigurtà tal-IT li jinsabu f'pajjiżi terzi. Il-proġett għandu jkun 
komparabbli, fl-iskala tieghu, ma' dak li diġà nkiseb fis-settur tal-avjazzjoni (l-eżempju tal-
Airbus). Dan huwa meħtieġ sabiex tiġi żviluppata industrija tal-ICT tal-UE aktar b'saħħitha, 
sovrana u affidabbli (ara l-istudju tal-Unità tal-Prospettiva Xjentifika (STOA) PE 614.531).

Emenda 40

Proposta għal regolament
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Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq talba minn żewġ stati Membri 
konċernati jew aktar, u bl-għan uniku li 
tagħti pariri għall-prevenzjoni ta' inċidenti 
futuri, l-Aġenzija għandha, wara notifiki 
minn impriżi milquta, tipprovdi appoġġ 
għal inċidenti b'impatt sinifikanti jew 
sostanzjali skont id-Direttiva (UE) 
2016/1148, inkella twettaq inkjesta teknika 
ex-post f'dan ir-rigward. L-Aġenzija 
għandha twettaq ukoll inkjesti bħal dawn 
fuq talba ġustifikata kif xieraq mill-
Kummissjoni, bi qbil mal-Istati Membri 
kkonċernati, fil-każ li inċidenti bħal dawn 
jolqtu aktar minn żewġ Stati Membri.

Fuq talba ta' Stat Membru kkonċernat jew 
aktar, u bl-għan uniku li tagħti pariri għall-
prevenzjoni ta' inċidenti futuri, l-Aġenzija 
għandha, wara notifiki minn impriżi 
milquta, tipprovdi appoġġ għal inċidenti 
b'impatt sinifikanti jew sostanzjali skont 
id-Direttiva (UE) 2016/1148, inkella 
twettaq inkjesta teknika ex-post f'dan ir-
rigward. L-Aġenzija għandha twettaq ukoll 
inkjesti bħal dawn fuq talba ġustifikata kif 
xieraq mill-Kummissjoni, bi qbil mal-Istati 
Membri kkonċernati, fil-każ li inċidenti 
bħal dawn jolqtu aktar minn żewġ Stati 
Membri.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiġbor flimkien ir-rapporti minn 
sorsi nazzjonali bil-għan li tikontribwixxi 
għall-istabbiliment ta' għarfien komuni tas-
sitwazzjoni;

(a) tiġbor flimkien ir-rapporti minn 
sorsi nazzjonali u internazzjonali bil-għan 
li tikontribwixxi għall-istabbiliment ta' 
għarfien komuni tas-sitwazzjoni;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) twettaq, f'kooperazzjoni mal-
Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà, valutazzjonijiet tal-
proċeduri għall-ħruġ ta' ċertifikati 
Ewropej taċ-ċibersigurtà stabbiliti minn 
korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
msemmija fl-Artikolu 51, bil-ħsieb li 
jiżguraw li l-korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità japplikaw dan ir-Regolament 
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b'mod uniformi meta joħorġu ċ-
ċertifikati;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) twettaq verifiki ex post perjodiċi 
indipendenti dwar il-konformità ta' 
prodotti jew servizzi tal-ICT ċertifikati 
mal-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) tikkompila u tippubblika linji gwida 
kif ukoll tiżviluppa prattiki tajbin fir-
rigward tar-rekwiżiti taċ-ċibersigurtà ta' 
prodotti u servizzi tal-ICT, b'kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni u mal-industrija;

(3) tikkompila u tippubblika linji gwida 
kif ukoll tiżviluppa prattiki tajbin, inkluż 
dwar prinċipji ta' iġjene ċibernetika u 
dwar id-deterrenza ta' backdoors sigrieti,
fir-rigward tar-rekwiżiti taċ-ċibersigurtà ta' 
prodotti u servizzi tal-ICT, b'kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet nazzjonali ta' superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni u mal-industrija fi 
proċess formali, standardizzat u 
trasparenti;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiffaċilita l-istabbiliment u l-
adozzjoni ta' standards Ewropej u 
internazzjonali għall-ġestjoni tar-riskji u 
għas-sigurtà ta' prodotti u servizzi tal-ICT, 

(b) tikkonsulta l-korpi internazzjonali 
ta' standardizzazzjoni u l-
organizzazzjonijiet Ewropej ta' 
standardizzazzjoni dwar l-iżvilupp ta' 
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kif ukoll tħejji, b'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, pariri u linji gwida rigward l-
oqsma tekniċi marbuta mar-rekwiżiti tas-
sigurtà għall-operaturi ta' servizzi 
essenzjali u għall-fornituri tas-servizzi 
diġitali, kif ukoll rigward standards li diġà 
jeżistu, inklużi standards nazzjonali tal-
Istati Membri skont l-Artikolu 19(2) tad-
Direttiva (UE) 2016/1148;

standards, biex tiġi żgurata l-adegwatezza 
tal-istandards użati fl-iskemi Ewropej ta' 
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà u
tiffaċilita l-istabbiliment u l-adozzjoni ta' 
standards Ewropej u internazzjonali 
rilevanti għall-ġestjoni tar-riskji u għas-
sigurtà ta' prodotti u servizzi tal-ICT, kif 
ukoll tħejji, b'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, pariri u linji gwida rigward l-
oqsma tekniċi marbuta mar-rekwiżiti tas-
sigurtà għall-operaturi ta' servizzi 
essenzjali u għall-fornituri tas-servizzi 
diġitali, kif ukoll rigward standards li diġà 
jeżistu, inklużi standards nazzjonali tal-
Istati Membri skont l-Artikolu 19(2) tad-
Direttiva (UE) 2016/1148;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tfassal linji gwida li jikkonċernaw 
kif u meta l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lil xulxin meta jsiru jafu 
b'vulnerabilità li ma tkunx magħrufa 
pubblikament fi proċess, prodott jew 
servizz tal-ICT li jkun ċertifikat skont it-
Titolu III ta' dan ir-Regolament, inklużi 
linji gwida dwar il-koordinazzjoni tal-
politiki tal-iżvelar tal-vulnerabilitajiet;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) tfassal linji gwida dwar ir-rekwiżiti 
minimi ta' sigurtà għall-apparati tal-IT li 
jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni jew li jiġu 
esportati mill-Unjoni.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tikkondividi, torganizza u tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, permezz 
ta' portal dedikat, informazzjoni dwar iċ-
ċibersigurtà, pprovduta mill-
istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-
Unjoni;

(d) tikkondividi, torganizza u tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, permezz 
ta' portal dedikat, informazzjoni dwar iċ-
ċibersigurtà, inkluża informazzjoni dwar 
inċidenti ta' ċibersigurtà sinifikanti u 
vjolazzjonijiet serji tad-data, ipprovduta
mill-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-
Unjoni;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tikkontribwixxi għas-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-
riskji marbuta maċ-ċibersigurtà u tipprovdi 
gwida dwar prattiki tajba għall-utenti 
individwali immirata lejn iċ-ċittadini u l-
organizzazzjonijiet.

(e) tikkontribwixxi għas-
sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar ir-
riskji marbuta maċ-ċibersigurtà, tipprovdi 
gwida dwar prattiki tajba għall-utenti 
immirata lejn iċ-ċittadini u l-
organizzazzjonijiet u tippromwovi l-
adozzjoni ta' miżuri tas-sigurtà fl-IT 
b'saħħithom u protezzjoni tad-data u 
privatezza affidabbli;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tappoġġa kooperazzjoni eqreb u l-
iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati 
Membri dwar l-edukazzjoni rigward iċ-
ċibersigurtà, iċ-ċiberiġjene u s-
sensibilizzazzjoni;
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tagħti pariri lill-Unjoni u lill-Istati 
Membri rigward il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet 
tar-riċerka fiċ-ċibersigurtà bil-għan li jiġu 
ffaċilitati risponsi effikaċi għal riskji u 
theddid kurrenti u emerġenti, anke fir-
rigward ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni ġodda u emerġenti, u 
għall-użu ta' teknoloġiji għall-prevenzjoni 
tar-riskji b'mod effikaċi;

(a) tiżgura konsultazzjoni minn qabel 
mal-gruppi ta' utenti rilevanti u tagħti 
pariri lill-Unjoni u lill-Istati Membri 
rigward il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tar-
riċerka fiċ-ċibersigurtà bil-għan li jiġu 
ffaċilitati risponsi effikaċi għal riskji u 
theddid kurrenti u emerġenti, anke fir-
rigward ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u 
l-komunikazzjoni ġodda u emerġenti, u 
għall-użu ta' teknoloġiji għall-prevenzjoni 
tar-riskji b'mod effikaċi;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta' 
kull Stat Membru, u żewġ rappreżentanti 
maħtura mill-Kummissjoni. Ir-
rappreżentanti kollha għandu jkollhom d-
dritt tal-vot.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta' 
kull Stat Membru, u żewġ rappreżentanti 
maħtura mill-Kummissjoni u mill-
Parlament Ewropew. Ir-rappreżentanti 
kollha għandu jkollhom d-dritt tal-vot.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) jivvaluta u jadotta r-rapport annwali 
konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija u 
jibgħat kemm ir-rapport kif ukoll il-
valutazzjoni tiegħu sal-1 ta' Lulju tas-sena 
ta' wara, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri. Ir-rapport annwali għandu 

e) jivvaluta u jadotta r-rapport annwali 
konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija u 
jibgħat kemm ir-rapport kif ukoll il-
valutazzjoni tiegħu sal-1 ta' Lulju tas-sena 
ta' wara, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri. Ir-rapport annwali għandu 
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jinkludi l-kontabbiltà u għandu jiddeskrivi 
kif l-Aġenzija kkonformat mal-indikaturi 
tal-prestazzjoni tagħha. Ir-rapport annwali 
għandu jsir pubbliku;

jinkludi l-kontabbiltà, jiddeskrivi l-
effikaċja tan-nefqa u jivvaluta kemm l-
Aġenzija kienet effiċjenti u sa liema punt 
ikkonformat mal-indikaturi tal-
prestazzjoni tagħha. Ir-rapport annwali 
għandu jsir pubbliku;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) jaħtar id-Direttur Eżekuttiv u fejn 
xieraq, jestendi l-mandat tiegħu jew 
ineħħih b'konformità mal-Artikolu 33 ta' 
dan ir-Regolament;

(m) jaħtar id-Direttur Eżekuttiv 
b'għażla bbażata fuq kriterji professjonali 
u fejn xieraq, jestendi l-mandat tiegħu jew 
ineħħih mill-kariga b'konformità mal-
Artikolu 33 ta' dan ir-Regolament;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) jieħu d-deċiżjonijiet kollha dwar l-
istabbiliment tal-istrutturi interni tal-
Aġenzija u, fejn meħtieġ il-modifikazzjoni 
tagħhom, filwaqt li jqis il-ħtiġijiet tal-
attivitajiet tal-Aġenzija u filwaqt li jqis il-
prinċipji tal-ġestjoni baġitarja soda;

o) jieħu d-deċiżjonijiet kollha dwar l-
istabbiliment tal-istrutturi interni tal-
Aġenzija u, fejn meħtieġ il-modifikazzjoni 
tagħhom, filwaqt li jqis il-ħtiġijiet tal-
attivitajiet tal-Aġenzija, kif elenkati f'dan 
ir-regolament, u filwaqt li jqis il-prinċipji 
tal-ġestjoni baġitarja soda;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jibgħat rapport lill-Parlament Ewropew 
dwar il-qadi ta' dmirijietu meta jintalab 
jagħmel dan. Il-Kunsill jista' jistieden lid-
Direttur Eżekuttiv jibgħatlu rapport dwar 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jibgħat rapport kull sena lill-Parlament 
Ewropew dwar il-qadi ta' dmirijietu jew 
meta jintalab jagħmel dan. Il-Kunsill jista' 
jistieden lid-Direttur Eżekuttiv jibgħatlu 
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il-qadi ta' dmirijietu. rapport dwar il-qadi ta' dmirijietu.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija, li jaġixxi fuq 
proposta mid-Direttur Eżekuttiv, għandu 
jistabbilixi Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati magħmul minn esperti 
rikonoxxuti li jirrapreżentaw lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti, bħalma huma l-
industrija tal-ICT, il-fornituri tan-netwerks 
jew servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
disponibbli għall-pubbliku, gruppi tal-
konsumaturi, esperti akkademiċi fiċ-
ċibersigurtà u rappreżentanti ta' 
awtoritajiet kompetenti notifikati skont id-
[Direttiva li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew 
tal-Komunikazzjoni Elettronika] kif ukoll 
ta' awtoritajiet superviżorji tal-infurzar tal-
liġi u tal-ħarsien tad-data.

1. Il-Bord tat-Tmexxija, li jaġixxi fuq 
proposta mid-Direttur Eżekuttiv, għandu 
jistabbilixi Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati magħmul minn esperti 
rikonoxxuti li jirrappreżentaw lill-partijiet 
konċernati rilevanti, bħalma huma l-
industrija tal-ICT u l-fornituri tan-
netwerks jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku, 
b'mod partikolari l-industrija u l-fornituri 
Ewropej tal-ICT, l-assoċjazzjonijiet ta' 
impriżi żgħar u ta' daqs medju, gruppi u 
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, esperti 
akkademiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà, l-
organizzazzjonijiet Ewropej ta' 
standardizzazzjoni, kif definit fil-punt (8) 
tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 
Nru 1025/2012, l-aġenziji u l-korpi 
settorjali rilevanti tal-Unjoni, u 
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
notifikati skont id-[Direttiva li tistabbilixxi 
l-Kodiċi Ewropew tal-Komunikazzjoni 
Elettronika] kif ukoll ta' awtoritajiet 
superviżorji tal-infurzar tal-liġi u tal-
ħarsien tad-data.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-mandat tal-membri tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati għandu 
jkun ta' sentejn u nofs. Il-membri tal-Bord 
tat-Tmexxija ma jistgħux ikunu membri 

4. Il-mandat tal-membri tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati għandu 
jkun ta' sentejn u nofs. Il-membri tal-Bord 
tat-Tmexxija u tal-Bord Eżekuttiv, għajr 
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tal-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati. L-esperti mill-Kummissjoni u 
mill-Istati Membri għandhom id-dritt li 
jkunu preżenti fil-laqgħat tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati u li 
jieħdu sehem fil-ħidma tiegħu. Ir-
rappreżentanti ta' korpi oħra meqjusa 
rilevanti mid-Direttur Eżekuttiv, li 
mhumiex membri tal-Grupp Permanenti 
tal-Partijiet Konċernati, jistgħu jiġu 
mistiedna jattendu l-laqgħat tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati u 
jieħdu sehem f'xogħolu.

id-Direttur Eżekuttiv, ma jistgħux ikunu 
membri tal-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati. L-esperti mill-Kummissjoni u 
mill-Istati Membri għandhom id-dritt li 
jkunu preżenti fil-laqgħat tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati u li 
jieħdu sehem fil-ħidma tiegħu. Ir-
rappreżentanti ta' korpi oħra meqjusa 
rilevanti mid-Direttur Eżekuttiv, li 
mhumiex membri tal-Grupp Permanenti 
tal-Partijiet Konċernati, jistgħu jiġu 
mistiedna jattendu l-laqgħat tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati u 
jieħdu sehem f'xogħolu.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati għandu jagħti pariri lill-
Aġenzija fir-rigward tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħha. Huwa għandu b'mod 
partikolari jagħti pariri lid-Direttur 
Eżekuttiv dwar it-tfassil ta' proposta għall-
programm ta' ħidma tal-Aġenzija, u biex 
jiġi żgurat li jkun hemm komunikazzjoni 
mal-partijiet konċernati rilevanti dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-programm 
ta' ħidma.

5. Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati għandu jagħti pariri lill-
Aġenzija fir-rigward tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħha. Huwa għandu b'mod 
partikolari jagħti pariri lid-Direttur 
Eżekuttiv dwar it-tfassil ta' proposta għall-
programm ta' ħidma tal-Aġenzija, u biex 
jiġi żgurat li jkun hemm komunikazzjoni 
mal-partijiet konċernati rilevanti dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-programm 
ta' ħidma. Huwa jista' jipproponi wkoll li 
l-Kummissjoni titlob lill-Aġenzija tħejji 
skemi kandidati Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà skont l-
Artikolu 44, fuq inizjattiva tiegħu stess 
jew wara li jkunu sarulu sottomissjonijiet 
minn partijiet ikkonċernati rilevanti.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati għandu jagħti pariri lill-
Aġenzija fit-tħejjija ta' skemi kandidati 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
pubbliku u kwalunkwe parti interessata 
jingħataw informazzjoni xierqa, oġġettiva, 
affidabbli u faċilment aċċessibbli, b'mod 
partikolari fir-rigward tar-riżultati tax-
xogħol tagħha. Hi għandha tqiegħed ukoll 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku d-
dikjarazzjonijiet ta interessi magħmula 
b'konformità mal-Artikolu 22.

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
pubbliku u kwalunkwe parti interessata 
jingħataw informazzjoni xierqa, oġġettiva, 
affidabbli u faċilment aċċessibbli, b'mod 
partikolari fir-rigward tad-dibattiti u tar-
riżultati tax-xogħol tagħha. Hi għandha 
tqiegħed ukoll għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku d-dikjarazzjonijiet ta' interessi 
magħmula b'konformità mal-Artikolu 22.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li t-trasparenza tkun infurzabbli, filwaqt li titqies l-applikazzjoni tal-Artikolu 24.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti u s-servizzi tal-ICT li ġew 
ċertifikati skont l-iskema jikkonformaw 
ma' rekwiżiti speċifiċi taċ-ċibersigurtà fir-
rigward tal-kapaċità tagħhom li jirreżistu, 
f'livell ta' assigurazzjoni partikolari, 
azzjonijiet maħsuba biex jikkompromettu 
d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità 

Għandha tiġi stabbilita skema Ewropea 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà biex 
issaħħaħ il-livell ta' sigurtà fis-suq uniku 
diġitali u biex jiġi adottat approċċ 
armonizzat, madwar l-UE kollha, għaċ-
ċertifikazzjoni Ewropea, bil-ħsieb li jiġi 
żgurat li l-prodotti, is-servizzi u s-sistemi 
tal-ICT ikunu reżistenti għall-attakki 
ċibernetiċi.
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jew il-kunfidenzjalità ta' data maħżuna, 
trażmessa jew ipproċessata inkella l-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

Din għandha tagħti xhieda li l-proċessi, il-
prodotti u s-servizzi tal-ICT li ġew 
ċertifikati skont l-iskema jikkonformaw 
ma' rekwiżiti u proprjetajiet komuni 
speċifiċi taċ-ċibersigurtà fir-rigward tal-
kapaċità tagħhom li jirreżistu, f'livell ta' 
assigurazzjoni partikolari, azzjonijiet 
maħsuba biex jikkompromettu d-
disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità jew 
il-kunfidenzjalità ta' data maħżuna, 
trażmessa jew ipproċessata inkella l-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn dawk 
il-proċessi, prodotti, servizzi u sistemi, jew 
aċċessibbli permezz tagħhom.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a

Programm ta' Ħidma

L-ENISA, wara li tikkonsulta lill-Grupp 
Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà u l-Grupp Permanenti tal-
Partijiet Konċernati u wara l-
approvazzjoni mill-Kummissjoni, 
għandha tistabbilixxi programm ta' 
ħidma li jagħti dettalji dwar azzjonijiet 
komuni li għandhom jitwettqu fil-livell 
tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-
applikazzjoni konsistenti ta' dan it-Titolu, 
u li jkun fih lista prijoritarja ta' prodotti u 
servizzi tal-ICT li għalihom hija tqis li 
tkun meħtieġa skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Il-programm ta' ħidma għandu jiġi 
stabbilit sa mhux aktar tard minn [sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] u minn hemm 'il quddiem 
għandu jiġi stabbilit programm ġdid kull 
sentejn. Il-programm ta' ħidma għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.



PE616.831v02-00 42/67 AD\1153124MT.docx

MT

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara talba mill-Kummissjoni, l-
ENISA għandha tħejjija skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li tissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikoli 45, 46 u 47 ta' dan ir-
Regolament. L-Istati Membri jew il-Grupp 
Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà (il-"Grupp") stabbilit skont l-
Artikolu 53 jista' jipproponi lill-
Kummissjoni li titħejja skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà.

1. Wara talba mill-Kummissjoni, l-
ENISA għandha tħejji skema kandidata 
Ewropea għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li tissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikoli 45, 46 u 47 ta' dan ir-
Regolament. L-Istati Membri, il-Grupp 
Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà (il-"Grupp") stabbilit skont l-
Artikolu 53 jew il-Grupp Permanenti tal-
Partijiet Ikkonċernati skont l-Artikolu 20
jista' jipproponi lill-Kummissjoni li titħejja 
skema kandidata Ewropea għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fit-tħejjija tal-iskemi kandidati 
msemmija fil-paragrafu 1 tal-Artikolu, l-
ENISA għandha tikkonsulta lill-partijiet 
konċernati kollha u tikkoopera mill-qrib 
mal-Grupp. Il-Grupp għandu jgħin lill-
ENISA u jipprovdilha l-parir espert li 
teħtieġ fir-rigward tat-tħejjija tal-iskema 
kandidata, anke billi jagħti l-opinjoni 
tiegħu fejn meħtieġ.

2. Fit-tħejjija tal-iskemi kandidati 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, l-ENISA għandha tikkonsulta 
lill-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Ikkonċernati, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet Ewropej ta' 
standardizzazzjoni u lill-partijiet 
konċernati rilevanti l-oħrajn kollha inklużi 
l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, fi 
proċess formali, standardizzat u 
trasparenti, u għandha tikkoopera mill-
qrib mal-Grupp, filwaqt li tqis l-istandards 
nazzjonali u internazzjonali diġà eżistenti.
Fit-tħejjija ta' kull skema kandidat, l-
ENISA għandha tistabbilixxi lista ta' 
kontroll tar-riskji u l-karatteristiċi taċ-
ċibersigurtà korrispondenti.

Il-Grupp għandu jgħin lill-ENISA u 
jipprovdilha l-parir espert li teħtieġ fir-
rigward tat-tħejjija tal-iskema kandidata, 
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anke billi jagħti l-opinjoni tiegħu fejn 
meħtieġ.

Fejn ikun rilevanti, l-ENISA tista' wkoll 
twaqqaf grupp ta' esperti għall-
konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati, 
magħmul minn membri tal-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Ikkonċernati u 
kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti 
oħra b'għarfien espert speċifiku fil-qasam 
ta' skema kandidata partikolari, sabiex 
tipprovdi aktar assistenza u konsulenza.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ENISA għandha tibgħat l-iskema 
Ewropea kandidata għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà lill-Kummissjoni, 
b’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu.

3. L-ENISA għandha tibgħat l-iskema 
Ewropea kandidata għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà, imħejjija b’konformità 
mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, lill-
Kummissjoni, li għandha tivvaluta l-
adegwatezza tagħha biex tilħaq l-objettivi 
tat-talba msemmija fil-paragrafu 1.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ENISA għandha tosserva 
segretezza professjonali fir-rigward tal-
informazzjoni kollha miksuba fit-twettiq 
tal-kompiti tagħha skont dan ir-
Regolament.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni, abbażi tal-iskema 
kandidata proposta mill-ENISA, tista’
tadotta atti ta’ implimentazzjoni, 
b’konformità mal-Artikolu 55(1), u 
tipprovdi skemi Ewropej għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal 
prodotti u servizzi tal-ICT li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-Artikoli 45, 46 u 47 ta’ dan ir-
Regolament.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati, b'konformità mal-
Artikolu 55a, dwar l-istabbiliment ta'
skemi Ewropej għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għal prodotti u servizzi tal-ICT 
li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 45, 
46 u 47 ta' dan ir-Regolament. Meta 
tadotta dawk l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tibbaża l-iskemi 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal 
prodotti u servizzi tal-ICT fuq kwalunkwe 
skema kandidata rilevanti proposta mill-
ENISA. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta 
lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data u tqis il-fehma tiegħu qabel ma 
tadotta tali atti delegati.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ENISA għandu jkollha sit web 
apposta li jkun fih l-informazzjoni u l-
pubbliċità dwar l-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

5. L-ENISA għandu jkollha sit web 
apposta li jkun fih l-informazzjoni u l-
pubbliċità dwar l-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, inkluża 
informazzjoni dwar l-iskemi kandidati 
kollha li l-Kummissjoni tkun talbet lill-
ENISA biex tipprepara.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tkun iddisinjata b’tali 
mod li tqis, kif xieraq, l-għanijiet tas-
sigurtà li ġejjin:

Kull skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà għandha tkun iddisinjata 
b'tali mod li tqis tal-inqas l-għanijiet tas-
sigurtà li ġejjin, sakemm dawn ikunu 
rilevanti:
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tiżgura li l-prodotti u s-servizzi tal-
ICT jiġu offruti b’software aġġornat li ma 
jkunx fih vulnerabbiltajiet magħrufa u li 
jiġu pprovduti mekkaniżmi għal 
aġġornamenti sikuri tas-software.

(g) tiżgura li l-prodotti u s-servizzi tal-
ICT jiġu offruti b'software u hardware 
aġġornat li ma jkunx fih vulnerabbiltajiet 
magħrufa; tiżgura li ma ġewx iddisinnjati 
u implimentati b'tali mod li effettivament 
jillimitaw is-suxxettibilità tagħhom għal 
vulnerabbiltajiet, u tiżgura li jiġu 
pprovduti mekkaniżmi għal aġġornamenti 
sikuri tas-software, inklużi aġġornamenti 
tal-hardware u aġġornamenti tas-sigurtà 
awtomatiċi;

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tiżgura li l-prodotti u s-servizzi tal-
ICT ikunu żviluppati u operati b'tali mod 
li jiġi kkonfigurat minn qabel livell għoli 
ta' sigurtà ċibernetika u ta' protezzjoni 
tad-data, skont il-prinċipju tas-"sigurtà 
fid-disinn".

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista’ tispeċifika wieħed 
minn dawn il-livelli ta’ assigurazzjoni jew 
aktar: bażiku, sostanzjali u/jew għoli, għal 
prodotti u servizzi tal-ICT maħruġa skont 

1. Kull skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tista’ 
tispeċifika wieħed minn dawn il-livelli ta’ 
assigurazzjoni bbażata fuq ir-riskju jew 
aktar: "funzjonalment sigur"; 
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dik l-iskema. "sostanzjalment sigur" u/jew "ferm 
sigur", għal prodotti u servizzi tal-ICT 
maħruġa skont dik l-iskema.

Il-livelli ta' assigurazzjoni għal kull 
skema kandidata Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għandhom 
jiġu identifikati fuq il-bażi tar-riskji 
identifikati fil-lista ta' verifika stabbilita 
fl-Artikolu 44(2) u d-disponibbiltà ta' 
karatteristiċi taċ-ċibersigurtà sabiex jiġu 
indirizzati dawk ir-riskji fil-prodotti u s-
servizzi tal-ICT li għalihom tapplika l-
iskema ta' ċertifikazzjoni.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull skema għandha tindika l-
metodoloġija tal-valutazzjoni jew il-
proċess ta' evalwazzjoni li għandhom jiġu 
segwiti għall-ħruġ ta' ċertifikati f'kull 
livell ta' assigurazzjoni, skont l-użu 
maħsub u r-riskju inerenti għall-prodotti 
jew għas-servizzi tal-ICT taħt dik l-
iskema.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 46 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-livelli ta’ assigurazzjoni, bażiku, 
sostanzjali u għoli għandhom jissodisfaw 
il-kriterji li ġejjin, rispettivament:

2. Il-livelli ta' assigurazzjoni, 
"funzjonalment sigur", "sostanzjalment 
sigur" u/jew "ferm sigur" għandhom 
jissodisfaw il-kriterji li ġejjin, 
rispettivament:

Emenda 76
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-livell ta’ assigurazzjoni bażiku
għandu jirreferi għal ċertifikat, maħruġ fil-
kuntest ta’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
livell limitat ta’ kunfidenza fil-kwalitajiet 
dikjarati jew asseriti taċ-ċibersigurtà għal 
prodott jew servizz tal-ICT u huwa 
kkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jnaqqsu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà;

(a) Il-livell ta’ assigurazzjoni 
"funzjonalment sigur" għandu jirreferi 
għal ċertifikat, maħruġ fil-kuntest ta’ 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li jipprovdi grad adegwat ta’ 
kunfidenza fil-kwalitajiet dikjarati jew 
asseriti taċ-ċibersigurtà għal proċess, 
prodott jew servizz tal-ICT u jkun 
ikkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jnaqqsu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta’ assigurazzjoni 
sostanzjali għandu jirreferi għal ċertifikat, 
maħruġ fil-kuntest ta’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
livell sostanzjali ta’ kunfidenza fil-
kwalitajiet dikjarati jew asseriti taċ-
ċibersigurtà għal prodott jew servizz tal-
ICT u huwa kkaratterizzat b’referenza 
għal speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jnaqqsu sostanzjalment ir-riskju tal-
inċidenti taċ-ċibersigurtà;

(b) il-livell ta’ assigurazzjoni 
"sostanzjalment sigur" għandu jirreferi 
għal ċertifikat, maħruġ fil-kuntest ta’ 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li jipprovdi grad sostanzjali 
ta’ kunfidenza fil-kwalitajiet dikjarati jew 
asseriti taċ-ċibersigurtà għal proċess, 
prodott jew servizz tal-ICT u jkun 
ikkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jnaqqsu sostanzjalment ir-riskju tal-
inċidenti taċ-ċibersigurtà;

Emenda 78
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-livell ta’ assigurazzjoni għoli
għandu jirreferi għal ċertifikat, maħruġ fil-
kuntest ta’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
livell ogħla ta’ kunfidenza fil-kwalitajiet 
dikjarati jew asseriti taċ-ċibersigurtà għal 
prodott jew servizz tal-ICT minn ċertifikati 
bil-livell ta’ assigurazzjoni sostanzjali, u 
huwa kkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà.

(c) il-livell ta’ assigurazzjoni "ferm 
sigur" għandu jirreferi għal ċertifikat, 
maħruġ fil-kuntest ta’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
grad ogħla ta’ kunfidenza fil-kwalitajiet 
dikjarati jew asseriti taċ-ċibersigurtà għal 
proċess, prodott jew servizz tal-ICT minn 
ċertifikati bil-livell ta’ assigurazzjoni 
sostanzjalment sigur, u li jkun 
ikkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà. Dan għandu japplika b'mod 
partikolari għal prodotti u servizzi 
maħsuba għall-użu minn operaturi ta' 
servizzi essenzjali, kif definit fl-
Artikolu 4(4) tad-Direttiva (UE) 
2016/1148.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà għandha tinkludi l-
elementi li ġejjin:

1. Kull skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għandha 
tal-inqas tinkludi l-elementi li ġejjin, fejn 
ikun applikabbli:

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett u l-ambitu taċ-
ċertifikazzjoni, inklużi t-tip jew il-

(a) is-suġġett u l-ambitu tal-iskema
taċ-ċertifikazzjoni, inklużi kwalunkwe 
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kategoriji tal-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT li jkunu koperti;

setturi speċifiċi koperti u t-tip jew il-
kategoriji tal-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT li jkunu koperti;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) speċifikazzjoni dettaljata tar-
rekwiżiti taċ-ċibersigurtà skont liema jiġu 
evalwati l-prodotti u s-servizzi speċifiċi tal-
ICT, pereżempju b’referenza għall-
istandards jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-Unjoni jew internazzjonali;

(b) speċifikazzjoni dettaljata tar-
rekwiżiti taċ-ċibersigurtà skont liema jiġu 
evalwati l-prodotti u s-servizzi speċifiċi tal-
ICT, partikolarment b’referenza għall-
istandards jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
internazzjonali, Ewropej jew nazzjonali;

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) speċifikazzjoni dettaljata jekk 
ċertifikazzjoni mogħtija tistax tapplika 
għal prodott individwali biss jew tistax tiġi 
applikata għal firxa ta' prodotti, 
pereżempju għal verżjonijiet jew mudelli 
differenti tal-istess struttura tal-prodott 
bażi;

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikazzjoni ta' jekk l-
awtodikjarazzjoni tal-konformità tkunx 
permessa fl-iskema, u l-proċedura 
applikabbli għall-valutazzjoni tal-
konformità jew l-awtodikjarazzjoni tal-
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konformità jew it-tnejn li huma;

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ir-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni 
ddefiniti b'tali mod li ċ-ċertifikazzjoni 
tista' tkun inkorporata fil-proċessi taċ-
ċibersigurtà sistematiċi tal-produttur 
segwiti waqt id-disinn, l-iżvilupp u ċ-ċiklu 
tal-ħajja tal-proċess, prodott jew servizz 
tal-ICT jew tkun ibbażata fuqhom;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn l-iskema tipprevedi marki jew 
tikketti, il-kundizzjonijiet għall-użu ta' tali 
marki jew tikketti;

(f) fejn l-iskema tipprevedi marki jew 
tikketti, bħal tikketta ta' Konformità taċ-
Ċibersigurtà tal-UE li turi li proċess, 
prodott jew servizz tal-ICT jikkonforma 
mal-kriterji ta' skema, il-kundizzjonijiet 
għall-użu ta' tali marki jew tikketti;

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn is-sorveljanza tkun parti mill-
iskema, ir-regoli għall-monitoraġġ tal-
konformità mar-rekwiżiti taċ-ċertifikati, 
inklużi mekkaniżmi biex tintwera l-
konformità kontinwa mar-rekwiżiti 
speċifikati taċ-ċibersigurtà;

(g) ir-regoli għall-monitoraġġ tal-
konformità mar-rekwiżiti taċ-ċertifikati, 
inklużi mekkaniżmi biex tintwera l-
konformità kontinwa mar-rekwiżiti 
speċifikati taċ-ċibersigurtà, bħal, fejn 
rilevanti u fattibbli, aġġornamenti, titjib 
jew software korrettiv obbligatorji tal-
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proċess, prodott jew servizz tal-ICT 
ikkonċernat;

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) kundizzjonijiet għall-għoti, għall-
manutenzjoni, għat-tkomplija, għall-
estensjoni u għat-tnaqqis tal-kamp tal-
applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni;

(h) kundizzjonijiet għall-għoti, għall-
manutenzjoni, għat-tkomplija, għat-tiġdid, 
għall-estensjoni u għat-tnaqqis tal-kamp 
tal-applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni;

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) regoli dwar il-konsegwenzi tan-
nonkonformità ta’ prodotti u servizzi tal-
ICT ċċertifikati mar-rekwiżiti taċ-
ċertifikazzjoni;

(i) regoli dwar il-konsegwenzi tan-
nonkonformità ta' prodotti u servizzi tal-
ICT ċċertifikati mar-rekwiżiti taċ-
ċertifikazzjoni, u l-informazzjoni ġenerali 
dwar il-penali, kif stabbilit fl-Artikolu 54 
ta' dan ir-Regolament;

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) regoli dwar kif għandhom jiġu 
rrappurtati u indirizzati vulnerabbiltajiet 
taċ-ċibersigurtà li ma kinux identifikati fil-
prodotti u s-servizzi tal-ICT;

(j) regoli dwar kif għandhom jiġu 
rrappurtati u indirizzati vulnerabbiltajiet 
taċ-ċibersigurtà li ma kinux identifikati fil-
prodotti u s-servizzi tal-ICT, inkluż 
permezz ta' proċessi kkordinati ta' żvelar 
tal-vulnerabbiltajiet;
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) identifikazzjoni tal-iskemi 
nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għall-istess tip jew kategoriji 
ta’ prodotti u servizzi tal-ICT;

(l) identifikazzjoni tal-iskemi 
nazzjonali jew internazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, jew 
ftehimiet internazzjonali eżistenti ta' 
rikonoxximent reċiproku, għall-istess tip 
jew kategoriji ta' prodotti u servizzi tal-
ICT;

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) il-perjodu massimu ta' validità taċ-
ċertifikati;

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt mb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(mb) regoli li jikkonċernaw l-ittestjar 
tar-reżistenza u tar-reżiljenza għal-livelli 
ta' assigurazzjoni "ferm sigur".

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn att tal-Unjoni jipprevedi hekk, 
iċ-ċertifikazzjoni skont skema Ewropea 

3. Fejn att futur tal-Unjoni jipprevedi 
hekk, iċ-ċertifikazzjoni skont skema 
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taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tista’ 
tintuża biex tintwera l-preżunzjoni ta’ 
konformità mar-rekwiżiti ta’ dak l-att.

Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tista’ tintuża biex tintwera l-
preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti 
ta’ dak l-att.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun 
volontarja, sakemm ma jiġix speċifikat 
mod ieħor fil-liġi tal-Unjoni.

2. Iċ-ċertifikazzjoni skont skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tkun obbligatorja 
għall-prodotti u s-servizzi tal-ICT b'riskju 
inerenti għoli li jkunu speċifikament 
maħsuba biex jintużaw minn operaturi ta' 
servizzi essenzjali, kif definit fl-
Artikolu 4(4) tad-Direttiva (UE) 
2016/1148. Għall-prodotti u s-servizzi l-
oħra kollha tal-ICT, iċ-ċertifikazzjoni 
għandha tkun volontarja, sakemm ma jiġix 
speċifikat mod ieħor fil-liġi tal-Unjoni.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ċertifikat Ewropew taċ-
ċibersigurtà skont dan l-Artikolu għandu 
jinħareġ mill-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità msemmija fl-Artikolu 51 
abbażi tal-kriterji inklużi fl-iskema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44.

3. Iċ-ċertifikati Ewropej taċ-
ċibersigurtà skont dan l-Artikolu 
għandhom jinħarġu mill-korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-
Artikolu 51 abbażi tal-kriterji inklużi fl-
iskema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44.

Bħala alternattiva għal ċertifikazzjoni 
minn korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità, il-manifatturi tal-prodotti u l-
fornituri tas-servizzi jistgħu, fejn l-iskema 
inkwistjoni tipprovdi għal din il-
possibbiltà, jagħmlu awtodikjarazzjoni ta' 
konformità li fiha jiddikjaraw li proċess, 
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prodott jew servizz jikkonforma mal-
kriterji tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni. 
F'każijiet bħal dawn, il-manifattur tal-
prodott jew il-fornitur tas-servizzi għandu, 
fuq talba, jipprovdi l-awtodikjarazzjoni 
tal-konformità lill-awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni li tagħmel 
it-talba u lill-ENISA.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 48 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'deroga mill-paragrafu 3, f’każijiet 
ġustifikati kif meħtieġ, skema Ewropea 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
partikolari tista’ tipprevedi li ċertifikat 
Ewropew taċ-ċibersigurtà li jirriżulta minn 
dik l-iskema jista’ jinħareġ biss minn korp 
pubbliku. Tali korp pubbliku għandu jkun 
wieħed minn dawn li ġejjin:

4. B'deroga mill-paragrafu 3, f'każijiet 
ġustifikati kif meħtieġ, bħalma huma 
raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali, skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà partikolari tista' tipprevedi li 
ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà li 
jirriżulta minn dik l-iskema jista' jinħareġ 
biss minn korp pubbliku. Tali korp 
pubbliku għandu jkun wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-persuna naturali jew ġuridika li 
tippreżenta l-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT tagħha lill-mekkaniżmu taċ-
ċertifikazzjoni għandha tipprovdi lill-korp 
tal-valutazzjoni tal-konformità msemmi fl-
Artikolu 51 bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex iwettaq il-proċedura taċ-
ċertifikazzjoni.

5. Il-persuna fiżika jew ġuridika li 
tippreżenta l-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT tagħha lill-mekkaniżmu taċ-
ċertifikazzjoni għandha tipprovdi lill-korp 
tal-valutazzjoni tal-konformità msemmi fl-
Artikolu 51 l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex iwettaq il-proċedura taċ-
ċertifikazzjoni, inkluża informazzjoni 
dwar kwalunkwe vulnerabbiltà tas-
sigurtà.
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tinħareġ 
għal perjodu massimu ta’ tliet snin u tista’ 
tiġġedded skont l-istess kondizzjonijiet 
sakemm ir-rekwiżit rilevanti jibqgħu jiġu 
ssodisfati.

6. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tinħareġ 
u għandha tibqa' valida għal perjodu 
massimu definit f'kell skema taċ-
ċertifikazzjoni u tista' tiġġedded skont l-
istess kondizzjonijiet sakemm ir-rekwiżiti 
rilevanti ta' dik l-iskema, inkluż 
kwalunkwe rekwiżit rivedut jew emendat,
jibqgħu jiġu ssodisfati.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Iċ-ċertifikati għandhom jibqgħu 
validi għall-verżjonijiet ġodda kollha ta' 
proċess, prodott jew servizz, fejn ir-raġuni 
primarja għall-verżjoni l-ġdida tkun li 
tikkoreġi, issewwi, jew inkella li tindirizza 
vulnerabbiltajiet jew theddidiet magħrufa 
jew potenzjali fir-rigward tas-sigurtà.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, l-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-
proċeduri relatati għall-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT koperti minn skema Ewropea għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għandhom 
jieqfu japplikaw mid-data stabbilita fl-att 
ta’ implimentazzjoni adottat skont l-
Artikolu 44(4). L-iskemi nazzjonali taċ-

1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, l-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-
proċeduri relatati għall-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT koperti minn skema Ewropea għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għandhom 
jieqfu japplikaw mid-data stabbilita fl-att 
delegat adottat skont l-Artikolu 44(4). Il-
Kummissjoni għandha timmonitorja l-



PE616.831v02-00 56/67 AD\1153124MT.docx

MT

ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà eżistenti u l-
proċeduri relatati għall-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT mhux koperti minn skema Ewropea 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
għandhom jibqgħu jeżistu.

konformità ma' dan is-subparagrafu, 
sabiex tiġi evitata l-eżistenza ta' skemi 
paralleli. L-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà eżistenti u l-
proċeduri relatati għall-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT mhux koperti minn skema Ewropea 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà 
għandhom jibqgħu jeżistu.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ċertifikati eżistenti maħruġa skont 
skemi nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jibqgħu validi sad-
data tal-iskadenza tagħhom.

3. Iċ-ċertifikati eżistenti maħruġa 
skont skemi nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà li jkunu koperti minn 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jibqgħu validi sad-
data tal-iskadenza tagħhom.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandha, 
fl-organizzazzjoni tagħha, fid-deċiżjonijet 
ta’ finanzjament, fl-istruttura legali u fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħha, tkun 
indipendenti mill-entitajiet sorveljati 
minnha.

3. Kull awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandha, 
fl-organizzazzjoni tagħha, fid-deċiżjonijet 
ta' finanzjament, fl-istruttura legali u fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħha, tkun 
indipendenti mill-entitajiet sorveljati 
minnha u m'għandhiex tkun korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jew korp 
nazzjonali ta' akkreditazzjoni.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jimmonitorjaw u jinfurzaw l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont 
dan it-Titolu f’livell nazzjonali u 
jissorveljaw il-konformità taċ-ċertifikati li 
jkunu nħarġu mill-korpi ta’ valutazzjoni 
tal-konformità stabbiliti fit-territorji 
rispettivi mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan it-
Titolu u fl-iskema Ewropea 
korrispondenti taċ-ċertifikazzjoni tal-
konformità;

(a) jimmonitorjaw u jinfurzaw l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet skont 
dan it-Titolu f’livell nazzjonali u 
jissorveljaw il-konformità skont ir-regoli 
adottati mill-Grupp Ewropew taċ-
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà skont il-
punt (da) tal-Artikolu 53(3);

i) taċ-ċertifikati li jkunu nħarġu 
mill-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità 
stabbiliti fit-territorji rispettivi mar-
rekwiżiti stabbiliti f’dan it-Titolu u fl-
iskema Ewropea korrispondenti taċ-
ċertifikazzjoni tal-konformità; and

ii) tal-awtodikjarazzjonijiet ta' 
konformità magħmula skont skema għal 
proċess, prodott jew servizz tal-ICT;

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmonitorjaw u jissorveljaw l-
attivitajiet ta’ korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament, inkluż fir-rigward tan-notifika 
ta’ korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
l-kompiti relatati stabbiliti fl-Artikolu 52 
ta’ dan ir-Regolament;

(b) jimmonitorjaw, jissorveljaw u, tal-
inqas kull sentejn, jivvalutaw l-attivitajiet 
ta' korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, inkluż 
fir-rigward tan-notifika ta' korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità u l-kompiti 
relatati stabbiliti fl-Artikolu 52 ta' dan ir-
Regolament;

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jittrattaw l-ilmenti mressqa minn 
persuni naturali jew ġuridiċi fir-rigward 
taċ-ċertifikazzjoni maħruġa minn korpi ta’ 
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fit-
territorju tagħhom, jinvestigaw sa fejn ikun 
xieraq is-suġġett tal-ilment u jinformaw 
lill-ilmentatur dwar il-progress u l-eżitu tal-
investigazzjoni f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli;

(c) jittrattaw l-ilmenti mressqa minn 
persuni naturali jew ġuridiċi fir-rigward 
taċ-ċertifikazzjoni maħruġa minn korpi ta’ 
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fit-
territorju tagħhom, jew fir-rigward ta' 
awtodikjarazzjonijiet tal-konformità 
magħmula, jinvestigaw sa fejn ikun xieraq 
is-suġġett tal-ilment u jinformaw lill-
ilmentatur dwar il-progress u l-eżitu tal-
investigazzjoni f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli;

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jirrappurtaw ir-riżultati tal-verifiki 
skont il-punt (a) u l-valutazzjonijiet skont 
il-punt (b) lill-ENISA u lill-Grupp 
Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà;

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jikkooperaw ma’ awtoritajiet 
nazzjonali oħra ta’ superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni jew awtoritajiet pubbliċi 
oħra, pereżempju billi jaqsmu l-
informazzjoni dwar nuqqasijiet possibbli 
ta’ konformità ta’ prodotti u servizzi tal-
ICT mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament 
inkella mal-iskemi speċifiċi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

(d) jikkooperaw ma' awtoritajiet 
nazzjonali oħra ta' superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni, korpi nazzjonali tal-
akkreditazzjoni jew awtoritajiet pubbliċi 
oħra, pereżempju billi jaqsmu l-
informazzjoni dwar nuqqasijiet possibbli 
ta' konformità, inklużi dikjarazzjonijiet ta' 
ċertifikazzjoni qarrieqa, foloz jew 
frodulenti, ta' prodotti u servizzi tal-ICT 
mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament inkella 
mal-iskemi speċifiċi Ewropej taċ-
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ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 7 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tirtira l-akkreditazzjoni tal-korpi 
tal-valutazzjoni tal-konformità li ma 
jikkonformawx ma' dan ir-Regolament.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 7 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tirtira, skont il-liġi nazzjonali, 
ċertifikati jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament jew ma’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

(e) tirtira, skont il-liġi nazzjonali, 
ċertifikati li ma jikkonformawx ma' dan ir-
Regolament jew ma' skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u tinforma 
lill-korpi nazzjonali tal-akkreditazzjoni kif 
xieraq;

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 7 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tipproponi esperti tal-ENISA biex 
jipparteċipaw fil-grupp ta' esperti għall-
Konsultazzjoni tal-Partijiet Ikkonċernati, 
kif imsemmi fl-Artikolu 44(2).

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 8 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli sistema ġenerali ta' appoġġ 
għall-informazzjoni elettronika għall-
finijiet ta' dak l-iskambju.

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 50a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50a

Evalwazzjoni bejn il-pari

1. L-awtoritajiet nazzjonali ta' 
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal evalwazzjoni bejn il-
pari fir-rigward ta' kwalunkwe attività li 
jwettqu skont l-Artikolu 50 ta' dan ir-
Regolament.

2. L-evalwazzjoni bejn il-pari 
għandha tkopri l-valutazzjonijiet tal-
proċeduri mdaħħla fis-seħħ mill-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni, b'mod partikolari l-
proċeduri għall-kontroll tal-konformità 
tal-prodotti li huma soġġetti għal 
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, il-
kompetenza tal-persunal, il-korrettezza 
tal-kontrolli u l-metodoloġija tal-
ispezzjoni, kif ukoll il-korrettezza tar-
riżultati. L-evalwazzjoni bejn il-pari 
għandha tivvaluta wkoll jekk l-awtoritajiet 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni inkwistjoni jkollhomx 
biżżejjed riżorsi biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom sewwa kif jesiġi l-Artikolu 50(4).

3. L-evalwazzjoni bejn il-pari ta' 
awtorità nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni għandha titwettaq minn 
żewġ awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ta' Stati 
Membri oħra u l-Kummissjoni u għandha 
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ssir mill-inqas darba kull ħames snin. L-
ENISA tista' tieħu sehem fl-evalwazzjoni 
bejn il-pari u għandha tiddeċiedi dwar il-
parteċipazzjoni tagħha abbażi tal-analiżi 
tal-valutazzjoni tar-riskju.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa, skont l-Artikolu 55a, li tadotta 
atti delegati, sabiex tistabbilixxi pjan 
għall-evalwazzjonijiet bejn il-pari li jkopri 
perjodu ta' mill-inqas ħames snin, fejn 
jiġu stabbiliti kriterji dwar il-
kompożizzjoni tat-tim tal-evalwazzjoni 
bejn il-pari, il-metodoloġija użata għall-
evalwazzjoni bejn il-pari, il-kalendarju, il-
perjodiċità u l-kompiti l-oħra marbuta 
mal-evalwazzjoni bejn il-pari. Meta 
tadotta dawk l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tqis b'mod dovut 
il-kunsiderazzjonijiet tal-Grupp.

5. L-eżitu tal-evalwazzjoni bejn il-
pari għandu jiġi eżaminat mill-Grupp. L-
ENISA għandha tħejji sommarju tal-eżitu 
u tagħmlu disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-manifatturi jagħżlu 
"awtodikjarazzjoni ta' konformità" skont 
l-Artikolu 48(3), il-korpi tal-valutazzjoni 
tal-konformità għandhom jieħdu passi 
addizzjonali biex jivverifikaw il-proċeduri 
interni mwettqa mill-manifattur biex 
jiżgura li l-prodotti u/jew is-servizzi tiegħu 
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-iskema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà.

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jadotta regoli vinkolanti li 
jiddeterminaw l-intervalli li fihom l-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni għandhom iwettqu 
verifiki taċ-ċertifikati u l-
awtodikjarazzjonijiet tal-konformità, u l-
kriterji, l-iskala u l-ambitu ta' dawn il-
verifiki, u jadotta regoli u standards 
komuni għar-rapportar, f'konformità 
mal-Artikolu 50(6).

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jeżamina l-iżviluppi rilevanti fil-
qasam taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u 
l-iskambju tal-aqwa prattiki dwar skemi 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

(e) jeżamina l-iżviluppi rilevanti fil-
qasam taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u 
l-iskambju ta' informazzjoni u tal-aqwa 
prattiki dwar skemi taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà;

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jiskambja l-aħjar prattiki b’rabta 
mal-investigazzjonijiet tal-korpi tal-
valutazzjoni tal-konformità, id-detenturi 
taċ-ċertifikati Ewropej taċ-ċibersigurtà u 
l-manifatturi u l-fornituri tas-servizzi li 
jkunu għamlu l-awtodikjarazzjonijiet tal-
konformità;

Emenda 117
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Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) jiffaċilita l-allinjament tal-iskemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà ma' standards rikonoxxuti 
internazzjonalment u, fejn ikun xieraq, 
jirrakkomanda lill-ENISA dawk l-oqsma 
fejn hija għandha tinvolvi ruħha mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali u 
Ewropej ta' standardizzazzjoni rilevanti 
biex tindirizza n-nuqqasijiet jew il-lakuni 
fl-istandards rikonoxxuti 
internazzjonalment;

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) Jagħti pariri lill-ENISA, fl-
istabbiliment tal-Programm ta' Ħidma 
msemmi fl-Artikolu 43a, dwar lista 
prijoritarja ta' prodotti u servizzi tal-ICT 
li għalihom huwa jqis li hija meħtieġa 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà;

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ENISA għandha tiżgura li l-aġenda, il-
minuti u r-rekord tad-deċiżjonijiet 
meħuda jiġu rreġistrati u li l-verżjonijiet 
ippubblikati ta' dawn id-dokumenti jsiru 
disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web 
tal-ENISA wara kull laqgħa tal-Grupp.
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Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 55a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55a

Eżerċizzju tad-delega

Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-
kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

Is-setgħa biex jiġu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 44(4) u 50a(4) hija
mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' 5 snin minn [id-data tad-dħul fis-seħħ 
tal-att leġiżlattiv bażiku]. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta' setgħa mhux iktar tard minn 
disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' 
5 snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 
estiża awtomatikament għal perjodi ta' 
żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal 
tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 44(4) u 50a(4) tista ' tiġi revokata 
fi kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 
Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
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simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Att delegat adottat skont l-Artikoli 44(4) 
jew 50a(4) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espress oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta' [xahrejn] min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumix sejrin 
joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'[xahrejn] fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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