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Emenda 397
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Titolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

QAFAS TA' SIGURTÀ PERMEZZ TAD-
DISINN U B'MOD AWTOMATIKU

Or. en

Emenda 398
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu –43b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -43

Sigurtà permezz tad-disinn u b'mod 
awtomatiku

1. Filwaqt li jitqies l-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku, il-manifatturi u l-
fornituri tas-servizzi għandhom jiżguraw 
is-sigurtà permezz tad-disinn u b'mod 
awtomatiku tal-prodotti, tal-proċessi, tas-
servizzi u tas-sistemi mibjugħa fl-Unjoni 
jew esportati minnha. Huma għandhom 
jiżguraw li s-software li jkun qed jaħdem 
fil-prodott, fil-proċess, fis-servizz jew fis-
sistema tagħhom tal-ICT huwa sigur u 
ma għandu l-ebda vulnerabbiltà ta' 
sigurtà magħrufa meta titqies it-
teknoloġija tal-ogħla livell f'dak iż-żmien.
Il-prodotti, il-proċessi, is-servizzi u s-
sistemi tal-ICT iridu jimplimentaw il-
miżuri tekniċi li ġejjin:

(a) il-prodotti, il-proċessi, is-servizzi u s-
sistemi tal-ICT iridu jkunu pprovduti 
b'software aġġornat u jridu jinkludu 
mekkaniżmi li jirċievu aġġornamenti tas-
software siguri, awtentikati kif suppost u 
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fdati fuq bażi regolari;

(b) kapaċitajiet ta' aċċess remot tal-
prodott, tal-proċessi, tas-servizzi jew tas-
sistemi tal-ICT iridu jiġu ddokumentati 
jew protetti minn aċċess mhux awtorizzat 
sa mhux aktar tard mill-waqt tal-
installazzjoni;

(c) il-prodotti tal-ICT ma għandux 
ikollhom l-istess passwords standard 
awtomatiċi kodifikati b'mod fiss (hard-
coded) għall-apparati kollha;

(d) Id-data li tinħażen mill-prodotti, mill-
proċessi, mis-servizzi u mis-sistemi tal-
ICT trid tiġi protetta b'mod sigur mill-
metodi tal-ogħla livelli bħall-kriptaġġ;

(e) il-prodotti, il-proċessi, is-servizzi u s-
sistemi tal-ICT għandhom jaċċettaw biss 
metodi ta' sigurtà għolja għall-
awtentikazzjoni.

2. Il-manifatturi u l-fornituri tas-servizzi 
jeħtiġilhom jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti dwar kwalunkwe 
vulnerabbiltà ta' sigurtà hekk kif din tiġi 
skoperta. Barra minn hekk, huma 
jeħtiġilhom jipprovdu tiswija u/jew 
sostituzzjoni mingħajr ħlas u f'waqtha 
sabiex jegħlbu kwalunkwe vulnerabbiltà 
ta' sigurtà ġdida skoperta.

3. Il-prodotti, il-proċessi, is-servizzi u s-
sistemi tal-ICT li jitqiegħdu fis-suq 
għandhom jikkonformaw mal-obbligi fil-
paragrafu 1 matul il-perjodu ta' użu 
prevedibbli u normali tagħhom.

4. Filwaqt li l-manifatturi huma 
responsabbli li jiżguraw il-konformità tal-
prodott, tal-proċess, tas-servizz jew tas-
sistema tal-ICT, l-importaturi jeħtiġilhom 
jaċċertaw li dak li jqiegħdu fis-suq ikunu 
konformi mar-rekwiżiti applikabbli u li 
ma jippreżentawx riskju għall-pubbliku 
Ewropew. L-importatur għandu 
jivverifika li l-manifattur barra l-UE ħa l-
passi meħtieġa u li l-prodott, il-proċess, is-
servizz jew is-sistema jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti.
Id-distributuri ta' prodotti, proċessi u 
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servizzi tal-ICT jeħtiġilhom ikollhom 
għarfien bażiku tar-rekwiżiti legali u d-
dokumentazzjoni ta' akkumpanjament.
Distributuri għandhom ikunu jistgħu 
jidentifikaw nuqqas ta' konformità. Dawn 
jeħtiġilhom ikunu kapaċi wkoll juru lill-
awtoritajiet nazzjonali li huma aġixxew 
bl-attenzjoni dovuta u li għandhom 
konferma mingħand il-manifattur jew l-
importatur li ttieħdu l-miżuri neċessarji.
Barra minn hekk, id-distributur jeħtieġlu 
jkun jista' jgħin lill-awtorità nazzjonali fl-
isforzi tagħha biex tirċievi d-
dokumentazzjoni meħtieġa;

5. Permezz ta' att ta' implimentazzjoni, u 
f'kooperazzjoni mal-ENISA, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ddettaljati dwar l-ispeċifiċitajiet tar-
rekwiżiti ta' sigurtà previsti fil-
paragrafu 1.

6. Fejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-
suq ikollhom raġunjiet biex jemmnu li l-
prodott, proċess, servizz jew sistema tal-
ICT ma jikkonformax mar-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan ir-Regolament, huma 
għandhom mingħajr dewmien jirrikjedu li 
l-manifattur jew il-fornitur tas-servizz 
rilevanti jieħu l-azzjoni korrettiva xierqa 
biex il-prodott isir konformi ma' dawk ir-
rekwiżiti, biex il-prodott jiġi rtirat mis-suq, 
jew biex jinġabar lura f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli, li jkun jaqbel man-natura tar-
riskju, kif jista' jiġi preskritt minnhom.

7. Meta l-manifattur jew il-fornitur tas-
servizz ma jiħux l-azzjoni korrettiva 
adegwata fil-perjodu msemmi fil-
paragrafu 5, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri 
proviżorji xierqa biex jipprojbixxu jew 
jirrestrinġu li l-prodott ikun disponibbli 
fis-swieq nazzjonali tagħhom, li jirtiraw 
il-prodott minn dak is-suq, jew li jiġbruh 
lura.

8. L-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jorganizzaw verifiki xierqa 
dwar il-konformità tal-prodott u jobbligaw 
lill-manifatturi jew lill-fornituri tas-
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servizzi biex jiġbru lura mis-suq prodotti 
mhux konformi. Meta jidentifikaw il-
prodotti li se jkunu soġġetti għall-verifika 
ta' konformità, l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom 
jipprijoritizzaw prodotti ta' riskju għoli 
għall-konsumaturi, prodotti li fihom 
teknoloġiji ġodda u/jew prodotti b'rati ta' 
bejgħ għoljin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qafas orizzontali li jiddefinixxi sett minimu ta' rekwiżiti għas-sigurtà għandu jkun vinkolanti 
għall-prodotti kollha konnessi bħala kundizzjoni sabiex ikunu jistgħu jitqegħdu fis-suq. In-
nuqqas ta' funzjonalitajiet tas-sigurtà inkorporati fid-disinn tal-parti l-kbira tal-prodotti, 
proċessi, servizzi jew sistemi konnessi li jinsabu illum fis-suq tal-UE huwa wieħed mir-
raġunijiet ewlenin wara l-vulnerabilità u ż-żieda konsegwenti tal-attakki ċibernetiċi.

Emenda 399
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu –43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -43a

Id-Direttiva (UE)2014/53/UE hija 
emendata biż-żieda tal-punt segwenti fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 3:

(fa) (ġdid) it-tagħmir tar-radju huwa sigur 
kontra attakki ċibernetiċi permezz tad-
disinn, b'mod awtomatiku u permezz ta' 
implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 400
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1
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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 
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.

Bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern filwaqt li jsir kull 
sforz lejn livell għolitaċ-ċibersigurtà, taċ-
ċiberreżiljenza u ta' fiduċja fl-Unjoni, 
għandu jiġi introdott qafas volontarju 
Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà.Il-Qafas ser jipprovdi 
opportunitajiet ġusti u indaqs għall-
kumpanniji kollha fl-Ewropa.

Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
għandu jagħti xhieda li l-proċeduri ta' 
żvilupp, prodotti u/jew servizzi tal-ICT 
ġew evalwati bl-użu ta' metodoloġija 
standardizzata għall-valutazzjoni tal-
konformità, abbażi ta' standards ta' 
sigurtà speċifikati li jinstabu fi skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li ġew iddefiniti bil-għan li 
jipproteġu d-disponibbiltà, l-integrità jew 
il-kunfidenzjalità ta' data maħżuna, 
trażmessa jew ipproċessata jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

Or. en

Emenda 401
Dan Nica, Miroslav Poche

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-

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-
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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, jew 
aċċessibbli permezz ta’, dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

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 jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.
Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tistabbilixxi kriterji 
ta' responsabbiltà u tipproponi livelli ta' 
assigurazzjoni għall-prodotti u servizzi 
tal-ICT u fejn fattibbli għall-irkupru tad-
data.

Or. en

Emenda 402
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 
Hökmark

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 
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.

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT li 
ġew ċertifikati skont l-iskema 
jikkonformaw ma' rekwiżiti speċifiċi taċ-
ċibersigurtà skont standards, fir-rigward 
tal-kapaċità tagħhom, li jissodisfaw 
objettivi tas-sigurtà;

Or. en

Emenda 403
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Pilar del Castillo Vera

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 
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.

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT li 
ġew ċertifikati skont tali skema
jikkonformaw ma' rekwiżiti speċifiċi skont 
standards, fir-rigward tal-kapaċità 
tagħhom, li jirreżistu f'livell ta' 
assigurazzjoni partikolari.

Or. en

Emenda 404
Massimiliano Salini

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 
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.

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti u s-servizzi tal-ICT li ġew 
ċertifikati skont l-iskema ma fihomx 
vulnerabbiltajiet magħrufa fil-ħin taċ-
ċertifikazzjoni, u jikkonformaw ma' 
rekwiżiti speċifiċi taċ-ċibersigurtà fir-
rigward tal-kapaċità tagħhom li jirreżistu
b'mod dinamiku, f'livell ta' assigurazzjoni 
partikolari, azzjonijiet maħsuba biex 
jikkompromettu d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità jew il-
kunfidenzjalità ta' data maħżuna, trażmessa 
jew ipproċessata jew il-funzjonijiet jew 
servizzi offruti minn, jew aċċessibbli 
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permezz ta', dawk il-prodotti, proċessi, 
servizzi u sistemi.

Or. en

Emenda 405
Csaba Molnár

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 
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.

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti, proċessi u s-servizzi tal-ICT li 
ġew ċertifikati skont l-iskema 
jikkonformaw ma' rekwiżiti speċifiċi taċ-
ċibersigurtà stabbiliti minn standards 
Ewropej jew internazzjonali 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 jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi u servizzi tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom.

Or. en

Emenda 406
Evžen Tošenovský

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 

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 
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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 
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.

ma' rekwiżiti speċifiċi taċ-ċibersigurtà
stabbiliti minn standards Ewropej jew 
internazzjonali 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 jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

Or. en

Emenda 407
Gunnar Hökmark

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 
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.

Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tagħti xhieda li l-
proċeduri ta' żvilupp, prodotti u/jew 
servizzi tal-ICT ġew evalwati bl-użu ta' 
metodoloġija standardizzata għall-
valutazzjoni tal-konformità, abbażi ta' 
standards ta' sigurtà speċifikati li jinstabu 
fi skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li ġew iddefiniti bil-għan li 
jipproteġu d-disponibbiltà, l-integrità jew 
il-kunfidenzjalità ta' data maħżuna, 
trażmessa jew ipproċessata jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

Or. en

Emenda 408
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina 
Werner, Eva Kaili, Clare Moody
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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 
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.

L-iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jagħtu xhieda li l-
prodotti, is-servizzi u l-proċessi 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 jew 
il-kunfidenzjalità ta' data maħżuna, 
trażmessa jew ipproċessata jew il-
funzjonijiet jew servizzi offruti minn, jew 
aċċessibbli permezz ta', dawk il-prodotti, 
proċessi, servizzi u sistemi.

Or. en

Emenda 409
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -43a

Sigurtà permezz tad-disinn u b'mod 
awtomatiku

1. Filwaqt li jitqies l-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku, il-produtturi u l-fornituri 
tas-servizzi għandhom jiżguraw is-sigurtà 
permezz tad-disinn u b'mod awtomatiku 
tal-prodotti u s-servizzi tagħhom tal-ICT.
Il-manifatturi u l-fornituri tas-servizzi 
jeħtiġilhom jiżguraw li s-software li jkun 
qed jaħdem fil-prodott jew is-servizz 
tagħhom tal-ICT huwa sigur u ma 
għandu l-ebda vulnerabbiltà ta' sigurtà 
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magħrufa meta titqies it-teknoloġija tal-
ogħla livell f'dak iż-żmien. Il-prodotti u s-
servizzi tal-ICT iridu jimplimentaw il-
miżuri tekniċi li ġejjin:

(a) il-prodotti u s-servizzi tal-ICT iridu 
jkunu pprovduti b'software aġġornat u 
jridu jinkludu mekkaniżmi li jirċievu 
aġġornamenti tas-software siguri, 
awtentikati kif suppost u fdati fuq bażi 
regolari;

(b) il-kapaċitajiet ta' aċċess remot tal-
prodott jew tas-servizz tal-ICT iridu jiġu 
ddokumentati jew ikunu assigurati kontra 
l-aċċess mhux awtorizzat sa mhux aktar 
tard mill-waqt tal-installazzjoni;

(c) il-prodotti tal-ICT ma għandux 
ikollhom l-istess passwords standard 
awtomatiċi kodifikati b'mod fiss (hard-
coded) għall-apparati kollha;

(d) Id-data li tinħażen mill-prodotti u mis-
servizzi tal-ICT trid tiġi protetta b'mod 
sigur mill-metodi tal-ogħla livelli bħall-
kriptaġġ;

(e) il-prodotti u s-servizzi tal-ICT 
għandhom jaċċettaw biss metodi ta' 
sigurtà għolja għall-awtentikazzjoni.

2. Il-manifatturi u l-fornituri tas-servizzi 
jeħtiġilhom jinnotifikaw lill-awtorità 
kompetenti dwar kwalunkwe 
vulnerabbiltà ta' sigurtà hekk kif din tiġi 
skoperta. Barra minn hekk, huma 
jeħtiġilhom jipprovdu tiswija u/jew 
sostituzzjoni f'waqtha sabiex jegħlbu 
kwalunkwe vulnerabbiltà ta' sigurtà ġdida 
skoperta.

3. Il-prodotti u s-servizzi tal-ICT li 
jitqiegħdu fis-suq għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi fil-paragrafu 1 
matul il-perjodu ta' użu prevedibbli u 
normali tagħhom.

4. Permezz ta' att ta' implimentazzjoni, u 
f'kooperazzjoni mal-ENISA, il-
Kummissjoni għandha tadotta regoli 
ddettaljati dwar l-ispeċifiċitajiet tar-
rekwiżiti ta' sigurtà previsti fil-
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paragrafu 1.

5. Fejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-
suq ikollhom raġunjiet biex jemmnu li l-
prodott jew is-servizz tal-ICT ma 
jikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti 
f'dan ir-Regolament, huma għandhom 
mingħajr dewmien jirrikjedu li l-
manifattur jew il-fornitur tas-servizz 
rilevanti jieħu l-azzjoni korrettiva xierqa 
biex il-prodott isir konformi ma' dawk ir-
rekwiżiti, biex il-prodott jiġi rtirat mis-suq, 
jew biex jinġabar lura f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli, li jkun jaqbel man-natura tar-
riskju, kif jista' jiġi preskritt minnhom.

6. Meta l-manifattur jew il-fornitur tas-
servizz ma jiħux l-azzjoni korrettiva 
adegwata fil-perjodu msemmi fil-
paragrafu 5, l-awtoritajiet ta' sorveljanza 
tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri 
proviżorji xierqa biex jipprojbixxu jew 
jirrestrinġu li l-prodott ikun disponibbli 
fis-swieq nazzjonali tagħhom, li jirtiraw 
il-prodott minn dak is-suq, jew li jiġbruh 
lura.

7. L-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
għandhom jorganizzaw verifiki xierqa 
dwar il-konformità tal-prodott u jobbligaw 
lill-manifatturi jew lill-fornituri tas-
servizzi biex jiġbru lura mis-suq prodotti 
mhux konformi. Meta jidentifikaw il-
prodotti li se jkunu soġġetti għall-verifika 
ta' konformità, l-awtoritajiet ta' 
ċertifikazzjoni nazzjonali għandhom 
jipprijoritizzaw prodotti ta' riskju għoli 
għall-konsumaturi, prodotti li fihom 
teknoloġiji ġodda u/jew prodotti b'rati ta' 
bejgħ għoljin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU's single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software. In order to 
trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
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purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Emenda 410
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li tissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikoli 45, 46 u 47 ta' dan ir-
Regolament.
It-talba mill-Kummissjoni sabiex tiġi 
ppreparata skema kandidata Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għandha 
tiġi ġġustifikata b'raġuni waħda jew iktar 
minn dawn:
a) skemi eżistenti taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà huma frammentati fis-suq 
intern;
b) hemm bżonn fil-preżenti jew fil-ġejjini 
ta' appoġġ għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
c) hemm talba kunsenswali mill-Istati 
Membri, il-Grupp Ewropew taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà (il-
“Grupp”) stabbilit taħt l-Artikolu 53 jew il-
Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati stabbilit taħt l-Artikolu 20; il-
Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li 
t-talba ta' Stat Membru tirrifletti 
parteċipazzjoni bbilanċjata tal-partijiet 
interessati kkonċernati, bħall-industriji, 
inklużi l-SMEs, it-trade unions, is-soċjetà 
ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi. Fid-dawl ta' dan, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw miżuri 
xierqa sabiex il-partijiet ikunu jistgħu jiġu 
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kkonsultati fil-livell nazzjonali dwar il-
proċess ta' preparament u monitoraġġ ta' 
skemi ta' ċertifikazzjoni

Or. en

Emenda 411
Evžen Tošenovský

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 jew 
mill-Grupp Ewropew taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà, l-ENISA għandha tħejji
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. Il-Kummissjoni u Gruppi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jikkunsidraw 
proposti għal Skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà proposta 
mill-Pjattaformi ta' Konsultazzjoni tal-
Partijiet Konċernati.

Or. en

Emenda 412
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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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. L-ENISA għandha tħejji 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, għandhom jipproponu t-
tħejjija ta' skema kandidata li taqa' fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 45 
(1)(c), filwaqt li l-Grupp ta' Partijiet 
Konċernati taċ-Ċertifikazzjoni, stabbilit 
skont l-Artikolu [20b], għandu jipproponi
li titħejja skema Ewropea kandidata għaċ-
ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà li taqa' fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 45 
(1)(a) jew (b), lill-ENISA u lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ser tirrefletti l-ħolqien tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Interessati.

Emenda 413
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
tal-IT 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 
Pemanenti tal-Partijiet Konċernati skont 
l-Artikolu 20 jista' jipproponi lill-
Kummissjoni li titħejja skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà 
tal-IT.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ammont raġonevoli ta' modi sabiex tiġi proposta ċertifikazzjoni kandidata 
tas-sigurtà tal-IT u ż-żieda tal-Grupp Permanenti tal-Partijiet Konċernati jkabbar in-numru 
ta' korpi kompetenti biżżejjed sabiex jiġu pprovduti aktar mezzi filwaqt li jiġi żgurat proċess 
kompetenti u ġust.

Emenda 414
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar 
Hökmark, Marian-Jean Marinescu

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 Ewropea 
kandidata 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 partijiet konċernati tal-
industrija interessati jistgħu jipproponu
lill-Kummissjoni li titħejja skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà.

Or. en

Emenda 415
Françoise Grossetête

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 

1. Wara talba mill-Kummissjoni, l-
ENISA għandha tħejji skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li tissodisfa r-rekwiżiti 
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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.

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 ir-rappreżentanti tal-
industrija Ewropea jistgħu jipproponu
lill-Kummissjoni li titħejja skema Ewropea 
kandidata għaċ-ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà.

Or. fr

Emenda 416
András Gyürk

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-
organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni 
Ewropea (ESO) għandha tħejji skema 
Ewropea kandidata għaċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà. 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.

Or. en

Emenda 417
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tkun wettqet konsultazzjoni miftuħa u 
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trasparenti mal-partijiet interessati 
rilevanti, tadotta u tippubblika programm 
ta' ħidma pluriennali tal-Unjoni għall-
iskemi Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li għandhom jidentifikaw l-
azzjonijiet komuni li għandhom jittieħdu 
fil-livell tal-Unjoni u l-prijoritajiet 
strateġiċi. Il-programm ta' ħidma għandu 
b'mod partikolari jinkludi lista ta' priorità 
ta' prodotti, proċessi u servizzi tal-ICT 
identifikati soġġetti għal skema Ewropea 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà. Qabel 
ma tadotta l-programm ta' ħidma, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
ENISA u tqis debitament l-opinjoni 
tagħha.

Or. en

Emenda 418
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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 tiddefinixxi l-
għanijiet tas-sigurtà, ir-rekwiżiti ta' 
sigurtà u l-elementi tal-iskema kandidata.
L-aspetti kollha li jirrigwardaw il-
proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità 
ser jiġu ddefiniti mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi tas-sejbiet tal-ENISA. Meta tagħmel 
dan, l-ENISA għandha tikoopera mil-qrib 
mal-partijiet konċernati tal-industrija 
interessati u 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. Fejn ikun rilevanti, l-
ENISA tista' tistabbilixxi wkoll grupp ta' 
ħidma ta' partijiet konċernati taċ-
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ċertifikazzjoni, kompost minn membri tal-
Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati, partijiet konċernati tal-
industrija sabiex jiżguraw approċċ 
immexxi mill-industrija u kwalunkwe 
parti konċernata rilevanti oħra, biex 
jipprovdi pariri esperti dwar oqsma 
koperti minn skema kandidata speċifika;

Or. en

Emenda 419
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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-partijiet konċernati kollha, inklużi l-
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, u 
tikkoopera mill-qrib mal-Grupp u mal-
Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati. Il-Grupp u l-Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Konċernati 
għandhom jgħinu lill-ENISA u 
jipprovdulha l-parir espert li teħtieġ fir-
rigward tat-tħejjija tal-iskema kandidata, 
anke billi jagħtu l-opinjoni tagħhom fejn 
meħtieġ. Meta tipprepara kull skema 
kandidata, l-ENISA għandha tiddefinixxi 
lista' ta' riskji u karatteristiċi taċ-
ċibersigurtà sabiex tiġġieled b'mod effettiv 
dawk ir-riskji;

Or. en

Emenda 420
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2
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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-partijiet konċernati kollha u tikkoopera 
mill-qrib mal-Grupp, u tikkunsidra l-
istandards nazzjonali u internazzjonali 
diġà fis-seħħ, inklużi ftehimiet informali 
mal-assoċjazzjonijiet tal-industrija, sabiex 
jiġu evitati duplikazzjonijiet. 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.

Or. en

Emenda 421
Nadine Morano

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 
b'mod trasparenti lill-partijiet konċernati 
kollha u tikkoopera mill-qrib mal-Grupp, 
mal-Grupp Permanenti tal-Partijiet 
Konċernati u, għal kull skema kandidata, 
pjattaforma ta' konsultazzjoni ad hoc.
Għandhom jgħinu lill-ENISA u 
jipprovdulha l-parir espert li teħtieġ fir-
rigward tat-tħejjija tal-iskema kandidata, 
anke billi jagħtu l-opinjoni tagħhom fejn 
meħtieġ.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-proċessi varji ta' konsultazzjoni għandhom rwol ewlieni x'jiżvolġu billi jiġbru flimkien u 
jassoċjaw mill-qrib lill-esperti tal-iskema kandidata inkwistjoni u jagħmlu disponibbli lill-
ENISA l-għarfien u l-esperjenza tagħhom tal-prodott jew tas-servizz ikkonċernat.

Emenda 422
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-partijiet konċernati kollha, kif ukoll lill-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, mal-
Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u mal-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-opinjoni tal-KEPD. Huwa ta' importanza kbira li jinħolqu sinerġiji tekniċi u ta' 
governanza ħalli ċ-ċertifikazzjonijiet skont il-Qafas Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà u skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data ma jitqisux bħala 
kontradittorja jew mhux relatati mill-organizzazzjonijiet li qed jistinkaw għall-konformità 
mal-istrumenti rilevanti.

Emenda 423
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2
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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-partijiet konċernati kollha fi proċess 
formali, standardizzat u trasparenti, u 
tikkoopera mill-qrib mal-Grupp. Il-Grupp 
u l-partijiet konċernati rilevanti kollha 
għandhom jgħinu lill-ENISA u 
jipprovdulha l-parir espert li teħtieġ fir-
rigward tat-tħejjija tal-iskema kandidata, 
anke billi jagħtu l-opinjoni tagħhom fejn 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 424
Evžen Tošenovský

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-partijiet konċernati kollha u tikkoopera 
mill-qrib mal-Grupp u mal-Pjattaformi ta' 
Konsultazzjoni tal-Partijiet Konċernati. 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.

Or. en

Emenda 425
Martina Werner

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2
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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-partijiet konċernati kollha permezz ta' 
proċess ta' konsultazzjoni trasparenti, 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.

Or. en

Emenda 426
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

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-partijiet konċernati kollha kif meħtieġ 
skont l-Artikolu 20a 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.

Or. en

Emenda 427
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fit-tħejjija tal-iskemi kandidati 2. Fit-tħejjija tal-ewwel abbozz 
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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.

imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, 
l-ESO għandha tikkonsulta lill-partijiet 
konċernati kollha u tikkoopera mill-qrib 
mal-Grupp. Il-Grupp għandu jgħin lill-
ESO u jipprovdilha l-parir espert li teħtieġ 
fir-rigward tat-tħejjija tal-iskema 
kandidata, anke billi jagħti l-opinjoni 
tiegħu fejn meħtieġ.

Or. en

Emenda 428
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

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. Qabel it-tħejjija tal-iskemi 
kandidati msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
twettaq konsultazzjoni pubblika miftuħa 
għall-partijiet konċernati rilevanti kollha.
Fil-preparazzjoni tal-konsultazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoopera mill-
qrib mal-Grupp Ewropew taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, mal-
ENISA u mal-Grupp ta' Partijiet 
Konċernati taċ-Ċertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ser tirrefletti l-ħolqien tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Interessati.

Emenda 429
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Grupp Ewropew taċ-
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà u l-Grupp 
ta' Partijiet Konċernati taċ-Ċertifikazzjoni 
għandhom jipprovdu l-parir espert 
meħtieġ mill-ENISA fir-rigward tat-
tħejjija tal-iskema Ewropea kandidata 
taċ-ċibersigurtà, anke billi jagħtu l-
opinjoni tagħhom fejn meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ser tirrefletti l-ħolqien tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Interessati.

Emenda 430
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Apparti dak li jirrigwarda l-
proposta ta' skema li taqa' taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 45 (1) (a) u (b), 
il-Grupp ta' Partijiet Konċernati taċ-
Ċertifikazzjoni għandu jkun ikkonsultat 
mill-Kummissjoni u jintalab 
approvazzjoni qabel l-aħħar adozzjoni ta' 
Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà. L-istess japplika għall-
proposta ta' skema li taqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 45 (1) (c) vis-à-
vis il-Grupp Ewropew taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ser tirrefletti l-ħolqien tal-Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Interessati.
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Emenda 431
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Meta tipprepara skema kandidata, 
l-ENISA, fuq parir tal-Grupp Ewropew 
taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u tal-
Grupp ta' Partijiet Konċernati taċ-
Ċertifikazzjoni għall-iskemi kandidati 
rispettivi, għandha tiddefinixxi skeda ta' 
żmien sa meta l-iskema kandidata 
speċifika tidħol fis-seħħ. In-nuqqas milli 
tiġi rrispettata din l-iskadenza tirriżulta fl-
iskema kandidata tkun ikkunsidrata nulla 
u revokata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' ppjanar ta' investmenti fit-tul, il-partijiet interessati għandhom jiftehmu 
flimkien fuq skeda ta' żmien speċifika għall-introduzzjoni ta' skemi ġodda Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni ta' kandidati. Id-dispożizzjonijiet konnessi mal-iskadenza ser jinċentivizzaw l-
adozzjoni f'waqtha ta' tali skemi.

Emenda 432
Gunnar Hökmark

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 lill-Kummissjoni, 
b'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu. L-ENISA għandha tinkludi fl-
informazzjoni lill-Kummissjoni 
kwalunkwe rimarki jew riżervi magħmula 
mill-membri tal-Grupp.
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Or. en

Emenda 433
Michał Boni, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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 minnufih lill-
Kummissjoni, b'konformità mal-paragrafu 
2 ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 434
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

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, 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. Il-Kummissjoni tista' 
tikkonsulta lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data u tieħu kont tal-
fehma tiegħu qabel ma tadotta tali atti ta' 
implimentazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-opinjoni tal-KEPD. Din l-emenda tiżgura l-konsistenza bejn iċ-
ċertifikazzjonijiet skont il-Qafas Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà u taħt ir-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data.

Emenda 435
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

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, 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, proċessi u servizzi tal-ICT li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 45, 46 
u 47 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 436
Martina Werner

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

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, 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, proċessi u servizzi tal-ICT li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 45, 46 
u 47 ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 437
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

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, 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, proċessi u servizzi tal-ICT li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikoli 45, 46 
u 47 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 438
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-koleġiżlaturi jkunu jistgħu jeżerċitaw is-setgħat tagħhom ta' skrutinju, 
il-Kummissjoni ser tingħata d-dritt li toħroġ atti delegati.

Emenda 439
Miapetra Kumpula-Natri

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. L-ENISA 
għandha tistinka wkoll sabiex tipprovdi 
lill-konsumaturi b'informazzjoni rilevanti 
dwar skemi ta' ċertifikazzjoni applikabbli, 
pereżempju billi tipprovdi linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet għal swieq online u 
offline.

Or. en

Emenda 440
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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, b'mod konformi mad-Direttiva 
(UE) 2016/2102, li jkun fih l-
informazzjoni u l-pubbliċità dwar l-iskemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, dwar ir-revoka u l-iskadenza 
ta' kwalunkwe skema ta' ċertifikazzjoni 
ta' prodotti, proċessi, servizzi u sistemi tal-
ICT.

Or. en
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Emenda 441
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni tista', għan-nom 
tal-Unjoni Ewropea tidħol fi ftehimiet ta' 
rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati 
ma' swieq barranin jew ma' pajjiżi terzi. 
Tali ftehimiet għal rikonoxximent 
reċiproku għandhom jiġu stabbiliti skont 
l-istess proċedura għall-preparament u l-
adozzjoni kif stabbilit għal skemi f'dan l-
Artikolu.

Or. en

Emenda 442
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-ENISA, billi tagħti l-akbar 
attenzjoni tal-opinjoni tal-Grupp, 
għandha tiżgura li kwalunkwe proposta 
għall-iskemi Ewropej taċ-ċibersigurtà ma 
jipprevenux kompetizzjoni effettiva billi 
joħolqu ostakli għad-dħul fis-suq għal 
kumpanniji jew prodotti ġodda.

Or. en

Emenda 443
Pavel Telička, Carolina Punset, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner, Morten Helveg 
Petersen

Proposta għal regolament
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Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skemi adottati għandhom jiġu 
riveduti u jekk hemm bżonn aġġornati fuq 
bażi regolari f'kooperazzjoni ma' partijiet 
interessati rilevanti u mal-Grupp fi ħdan 
l-istruttura stabbilita taħt dan ir-
regolament.

Or. en

Emenda 444
Martina Werner

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Aġenzija għandha teżamina 
mill-ġdid l-iskemi adottati fuq talba tal-
Grupp, tal-Kummissjoni jew mill-inqas 
kull ħames snin b'kont meħud tal-
feedback li tirċievi mill-partijiet 
konċernati rilevanti.

Or. en

Emenda 445
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-ENISA għandha tipprovdi l-
mekkaniżmi, il-linji gwida u l-proċeduri 
neċessarji għall-adattament u l-
aġġornamenti tal-iskemi Ewropej taċ-
ċibersigurtà sabiex takkomoda żviluppi 
ġodda fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà.
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Or. en

Emenda 446
Michał Boni, Seán Kelly, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, 
Gunnar Hökmark

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:

Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tkun iddisinjata b'tali 
mod li tqis, kif applikabbli, l-għanijiet tas-
sigurtà li ġejjin sabiex tiġi żgurata d-
disponibbiltà, l-integrità u l-
kunfidenzjalità tas-servizzi:

Or. en

Emenda 447
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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:

Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandha tkun iddisinjata b'tali 
mod li tqis, kif xieraq, l-għanijiet marbuta 
mal-kategoriji li ġejjin:

Or. en

Emenda 448
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tħares id-data maħżuna, trażmessa 
jew ipproċessata mod ieħor minn ħżin, 
ipproċessar, aċċess jew żvelar aċċidentali 
jew mhux awtorizzat.

(a) Għall-prodotti li jikkorrispondu 
għal livell ta' assigurazzjoni bażiku jew 
għal-livell ta' ċertifikazzjoni 
awtodeklaratorju, apparati elettroniċi tal-
konsumaturi kif definiti fl-Artikolu 2 
[(11)a (ġdid)]. L-Iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal din il-
kategorija għandhom jappoġġaw l-
adozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
standards internazzjonali minn u lejn is-
Suq Uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi tar-Regolament propost, u b'mod partikolari n-natura 
applikabbli tiegħu għall-futur, l-objettivi tas-sigurtà għandhom ikunu definiti skont l-
applikazzjonijiet tal-prodott, milli fuq il-karatteristiċi eżistenti ta' prodott.

Emenda 449
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tħares id-data maħżuna, trażmessa 
jew ipproċessata mod ieħor mill-qerda, it-
telf aċċidentali jew l-immodifikar 
aċċidentali jew mhux awtorizzat.

(b) Għal prodotti li jikkorrispondu 
għal-livell ta' assigurazzjoni sostanzjali, 
il-prodotti, is-servizzi u l-proċessi tal-ICT 
li jwettqu sistema ta' kontroll industrijali 
jew użata fir-robotika u f'vetturi 
awtonomi, jew software u hardware li 
huwa tagħmir terminali użat għall-
forniment ta' servizzi essenzjali għall-
operaturi kif definit fid-Direttiva 
(UE)2016/1148. L-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal din il-
kategorija għandhom ikunu bbażati fuq 
standards internazzjonali.

Or. en



AM\1152206MT.docx 37/131 PE621.098v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi tar-Regolament propost, u b'mod partikolari n-natura 
applikabbli tiegħu għall-futur, l-objettivi tas-sigurtà għandhom ikunu definiti skont l-
applikazzjonijiet tal-prodott, milli fuq il-karatteristiċi eżistenti ta' prodott.

Emenda 450
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiżgura li persuni, programmi jew 
magni awtorizzati jkunu jistgħu jaċċessaw 
b’mod esklussiv id-data, is-servizzi jew il-
funzjonijiet li għalihom japplikaw id-
drittijiet tal-aċċess tagħhom.

(c) Għal prodotti li jikkorrispondu 
għal-livell ta' ċertifikazzjoni, prodotti, 
servizzi u proċessi għolja tal-ICT użati 
minn amministrazzjoni pubblika ta' Stat 
Membru. L-Iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għal din il-
kategorija għandhom ikunu bbażati fuq 
standards internazzjonali, standards 
nazzjonali jew multilaterali eżistenti li 
jintużaw minn Stati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu sodisfatti l-objettivi tar-Regolament propost, u b'mod partikolari n-natura 
applikabbli tiegħu għall-futur, l-objettivi tas-sigurtà għandhom ikunu definiti skont l-
applikazzjonijiet tal-prodott, milli fuq il-karatteristiċi eżistenti ta' prodott.

Emenda 451
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiżgura li persuni, programmi jew 
magni awtorizzati jkunu jistgħu jaċċessaw 
b’mod esklussiv id-data, is-servizzi jew il-

(c) tiżgura li persuni, programmi jew 
magni awtorizzati jkunu jistgħu jaċċessaw 
b'mod esklussiv id-data, is-servizzi jew il-
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funzjonijiet li għalihom japplikaw id-
drittijiet tal-aċċess tagħhom.

funzjonijiet li għalihom japplikaw id-
drittijiet tal-aċċess tagħhom u jkun hemm 
fis-seħħ proċess li jidentifika u 
jiddokumenta d-dipendenzi kollha u l-
vulnerabbiltajiet fil-prodotti, fil-proċessi u 
fis-servizzi tal-ICT;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun jeżisti proċess li jiskopri vulnerabbiltajiet sabiex tiġi żgurata l-prevenzjoni tal-
inċidenti.

Emenda 452
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tirreġistra liema data, funzjonijiet 
jew servizzi ġew ikkomunikati, f’liema 
ħinijiet u minn min;

imħassar

Or. en

Emenda 453
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tirreġistra liema data, funzjonijiet 
jew servizzi ġew ikkomunikati, f’liema 
ħinijiet u minn min;

(d) tiżgura li l-prodotti, proċessi u 
servizz tal-ICT ma fihomx 
vulnerabbiltajiet magħrufa li jistgħu jiġu 
sfruttati u jirreżistu għal livell definit ta' 
attakk;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B'segwitu għall-punt preċedenti, la darba tkun skoperta vulnerabbiltà, hemm bżonn li jkun 
hemm soluzzjoni/patch ta' kwalità tajba.

Emenda 454
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li jkun possibbli li jiġi 
vverifikat liema data, servizzi jew 
funzjonijiet ġew aċċessati jew intużaw, 
f’liema ħinijiet u minn min;

imħassar

Or. en

Emenda 455
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tirrestawra d-disponibbiltà u l-
aċċess għad-data, is-servizzi u l-
funzjonijiet mingħajr dewmien żejjed fil-
każ ta’ inċident fiżiku jew tekniku;

imħassar

Or. en

Emenda 456
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt g
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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.

imħassar

Or. en

Emenda 457
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 aġġornat u 
hardware li ma fihx vulnerabbiltajiet 
magħrufa; tiżgura li ma ġewx iddisinnjati 
u implimentati b'tali mod li effettivament 
jillimitaw is-suxxettibilità tagħhom għal 
vulnerabbiltajiet, u tiżgura li huma
pprovduti b'mekkaniżmi għal 
aġġornamenti sikuri tas-software, inklużi 
aġġornamenti tas-sigurtà awtomatiċi u l-
possibbiltà ta' titjib ta' hardware;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tiġi żgurata l-assenza ta' vulnerabbiltajiet magħrufa hija l-ewwel pass tajjeb, iżda 
trattament effiċjenti għandu jinkludi l-mezzi sabiex jiġu trattati l-vulnerabbiltajiet magħrufa.

Emenda 458
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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) tiffaċilità li l-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT jiġu offruti b'software u hardware
aġġornat, li jkun hemm aġġornamenti 
adegwati u immedjati li jsewwu
vulnerabbiltajiet magħrufa u li jiġu 
pprovduti mekkaniżmi għal aġġornamenti 
sikuri tas-software.

Or. en

Emenda 459
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) h) tiżgura li l-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT ikunu żviluppati skont ir-rekwiżiti 
tas-sigurtà tal-iskema partikolari.

Or. en

Emenda 460
Seán Kelly

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tiżgura li l-ambjent tal-prodotti u 
tas-servizzi ICT huwa diviż f'subsistemi u 
subnetwerks iżgħar sabiex ikun iktar faċli 
li tiġi protetta u limitata l-ħsara f'każ ta' 
inċident.

Or. en

Emenda 461
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev
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Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tiżgura li l-ambjent tal-prodotti u 
tas-servizzi ICT huwa diviż f'subsistemi u 
subnetwerks iżgħar sabiex ikun iktar faċli 
li tiġi protetta u limitata l-ħsara f'każ ta' 
inċident.

Or. en

Emenda 462
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tiżgura li l-prodotti, proċessi, 
servizzi u sistemi tal-ICT huma żviluppati 
u jitħaddmu skont il-prinċipju ta' sigurtà 
permezz tad-disinn u b'mod awtomatiku u 
li jikkonformaw mal-obbligi definiti fl-
Artikolu -43.

Or. en

Emenda 463
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 
dik l-iskema.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
obbligi tas-sigurtà definiti fl-Artikolu -43, 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed minn 
dawn il-livelli ta' assigurazzjoni bbażati 
fuq ir-riskju jew aktar: funzjonalment 
sikur, sostanzjalment u/jew ferm sikur, 
għal prodotti, proċessi, servizzi u sistemi
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tal-ICT maħruġa skont dik l-iskema. Il-
livell ta' assigurazzjoni għandu jkun 
ibbażat fuq il-lista ta' riskji u l-
karatteristiċi taċ-ċibersigurtà 
korrispondenti, identifikati mill-ENISA 
skont l-Artikolu 44(2), li huma disponibbli 
fil-prodott, proċess, servizz jew sistema 
tal-ICT li għalihom tapplika l-iskema ta' 
ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 464
Nadine Morano

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 
dik l-iskema.

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed 
jew aktar minn dawn il-livelli ta' 
assigurazzjoni bbażati fuq ir-riskju skont 
il-kuntest u l-għan maħsub tal-prodotti, il-
proċessi u s-servizzi tal-ICT: bażiku, 
sostanzjali u/jew għoli.
Il-metodi ta' evalwazzjoni tal-konformità 
li jistgħu jintużaw iridu jiġu speċifikati fl-
elementi ta' kull skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà abbażi ta' 
analiżi tar-riskji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa ppreferut li l-metodi ta' valutazzjoni tal-konformità li jistgħu jintużaw ġeneralment ma 
jintgħażlux minn qabel iżda jintgħażlu fuq bażi ta' każ b'każ skont it-tip ta' prodott jew servizz, 
b'kunsiderazzjoni tal-kuntest tal-użu.

Emenda 465
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

Proposta għal regolament
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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 
dik l-iskema.

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 
dik l-iskema. Skema ta' ċertifikazzjoni 
b'livelli varji ta' assigurazzjoni għandhom 
ikunu akkumpanjati minn informazzjoni 
li tispjega r-riskju li jibqa' f'kull livell ta' 
assigurazzjoni u l-ħtieġa għall-
konsumaturi li jkunu kontinwament 
attenti u konxji dwar theddid ċibernetiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi qegħdin f'riskju li jaħsbu li prodott jew servizz tal-ICT li għandu livell għoli 
ta' assigurazzjoni huwa prodott jew servizz sikur minn theddid ċibernetiku. Il-konsumaturi u 
n-negozji għandhom jibqgħu kostantement viġilanti u konxji li anki prodotti jew servizzi li 
għandhom livell għoli ta' assigurazzjoni qiegħdin f'riskju ta' inċidenti ċibernetiċi jekk ma 
jiġux applikati l-aħjar prattiki.

Emenda 466
Françoise Grossetête

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 
dik l-iskema.

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed 
jew aktar minn dawn il-livelli ta' 
assigurazzjoni bbażati fuq ir-riskju skont 
il-kuntest u l-użu maħsub tas-segwenti 
prodotti, proċessi, sistemi u servizzi tal-
ICT: bażiku, sostanzjali u/jew għoli.

Or. fr

Emenda 467
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Massimiliano Salini

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 
dik l-iskema.

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed 
jew aktar minn dawn il-livelli bbażati fuq 
ir-riskju skont il-kuntest u l-użu maħsub 
tal-prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-
ICT: bażiku, sostanzjali u/jew għoli.

Or. en

Emenda 468
Dan Nica, Miroslav Poche

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 
dik l-iskema.

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

Or. en

Emenda 469
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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 

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed 
jew aktar minn dawn ir-rekwiżiti ta' 
assigurazzjoni bbażati fuq ir-riskji u t-
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prodotti u servizzi tal-ICT maħruġa skont 
dik l-iskema.

theddid iddeterminati mill-kuntest li fih 
jopera l-prodott, il-proċess jew is-servizz.

Or. en

Emenda 470
Pilar del Castillo Vera

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 
dik l-iskema.

1. Skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tista' tispeċifika wieħed 
jew aktar minn dawn ir-rekwiżiti ta' 
assigurazzjoni bbażati fuq ir-riskji u t-
theddid iddeterminati mill-kuntest li fih 
jopera l-prodott, il-proċess jew is-servizz.

Or. en

Emenda 471
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

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 
dik l-iskema.

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni u jiġi żgurat l-allinjament korrett ma' standards 
internazzjonali eżistenti, l-abbozz ta’ Regolament għandu jispeċifika li l-oqfsa ta’ 
ċertifikazzjoni volontarji tal-futur ikopru “proċessi” flimkien ma' "prodotti" u "servizzi".

Emenda 472
Evžen Tošenovský

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 
dik l-iskema.

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

Or. en

Emenda 473
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ENISA għandha tidentifika jew 
tiżviluppa l-livelli ta' assigurazzjoni li 
għandhom jiġu speċifikati fi skemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà b’konsultazzjoni mal-partijiet 
konċernati.

Or. en

Emenda 474
Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-metodi ta' evalwazzjoni tal-
konformità li jistgħu jintużaw iridu jiġu 
speċifikati fl-elementi ta' kull skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, f'konformità mal-
Artikolu 47 u abbażi ta' analiżi tar-riskji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-fiduċja marbuta mar-rikonoxximent 
reċiproku taċ-ċertifikati u mal-armonizzazzjoni tal-iskemi ta' ċertifikazzjoni nazzjonali, 
tenħtieġ definizzjoni komuni dwar il-livelli ta' assigurazzjoni, b'mod partikolari f'termini tal-
metodi ta' evalwazzjoni assoċjati ma' dawn il-livelli.

Emenda 475
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(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;

(b) il-livell ta’ assigurazzjoni sostanzjali 
għandu jirreferi għal ċertifikat, maħruġ 
fil-kuntest ta’ skema Ewropea taċ-
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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;

(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.

Or. en

Emenda 476
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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 jirreferu 
għal ċertifikat, maħruġ fil-kuntest ta’ 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, li jipprovdi livell 
korrispondenti ta' kunfidenza fil-
kwalitajiet dikjarati jew asseriti taċ-
ċibersigurtà għal prodott, proċessi u 
servizz tal-ICT, u huwa kkaratterizzat 
b’referenza għal speċifikazzjonijiet, 
standards u proċeduri tekniċi marbuta 
magħhom, inklużi kontrolli tekniċi, li l-
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fini tagħhom hija li jnaqqsu r-riskju tal-
inċidenti taċ-ċibersigurtà; il-livell ta' 
assigurazzjoni għandu jiġi definit fuq bażi 
ta' każ b'każ.

Or. en

Emenda 477
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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:

Or. en

Emenda 478
Edouard Martin

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, bażiku, 
sostanzjali u għoli għandhom jissodisfaw 
il-kriterji u l-metodi ta' evalwazzjoni li 
ġejjin, rispettivament:

Or. fr

Emenda 479
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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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, bażiku, 
sostanzjali u għoli għandhom jissodisfaw 
il-kriterji u l-metodu ta' evalwazzjoni li 
ġejjin, rispettivament:

Or. fr

Emenda 480
Evžen Tošenovský

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, bażiku, 
intermedju u għoli għandhom jissodisfaw 
il-kriterji li ġejjin, rispettivament:

Or. en

Emenda 481
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

imħassar
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Or. en

Emenda 482
Edouard Martin

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 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; ċertifikat ta' livell ta' 
assigurazzjoni bażiku għandu jiċċertifika 
li riskji ċibernetiċi bażiċi magħrufa huma 
koperti. Il-metodu ta' evalwazzjoni 
għandu jkun ibbażat fuq rieżami tekniku 
minn korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
tad-dokumentazzjoni teknika assoċjata 
ma' prodott jew servizz tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 483
Evžen Tošenovský

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 

(a) Il-livell ta' assigurazzjoni bażiku 
għandu jirreferi għal ċertifikat maħruġ fil-
kuntest ta' skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
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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;

livell limitat ta' kunfidenza;

Or. en

Emenda 484
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) Ċertifikat ta' livell ta' 
assigurazzjoni bażiku għandu 
jikkorrispondi għall-valutazzjoni minn 
parti terza li r-riskji bażiċi ta' inċidenti 
ċibernetiċi għall-proċessi, prodotti jew 
servizzi tal-ICT huma koperti;

Or. en

Emenda 485
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-livell ta’ assigurazzjoni bażiku (a) Il-livell ta’ assigurazzjoni bażiku 
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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;

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; il-metodu ta' evalwazzjoni 
irid jkun ibbażat fuq rieżami tekniku 
minn korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
tad-dokumentazzjoni teknika assoċjata 
ma' prodott jew servizz tat-teknoloġija tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 486
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 livell adegwat ta' 
kunfidenza fil-kwalitajiet dikjarati jew 
asseriti taċ-ċibersigurtà għal prodott jew 
servizz tal-ICT, peress li huwa 
jikkorrispondi għal konformità mal-
obbligi dwar is-sigurtà definiti fl-Artikolu 
[-43] skont il-prinċipju ta' sigurtà 
ppjanata u b'mod awtomatiku, 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;
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Or. en

Emenda 487
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 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 
apparat elettroniku tal-konsumatur, u 
huwa kkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards
internazzjonali eżistenti u proċeduri 
marbuta magħhom, inklużi kontrolli 
tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li jnaqqsu 
r-riskju tal-inċidenti taċ-ċibersigurtà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħoloq qafas taċ-ċertifikazzjoni li jiffunzjona sew, huwa importanti li jiġi kkunsidrat 
l-użu ta' standards eżistenti u li huma adottati b'mod wiesa' fid-definizzjoni tal-livelli ta' 
assigurazzjoni. Dawn l-istandards eżistenti jistgħu jkunu nazzjonali, internazzjonali (ISO 
27XXX) jew multilaterali (SOG-IS, Kriterji komuni).

Emenda 488
Massimiliano Salini

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 

(a) Il-livell ta' riskju bażiku għandu 
jikkorrispondi għal livell ta' riskju baxx 
relatat ma' prodott, proċess u servizz tal-
ICT. Livell ta' riskju baxx jeżisti meta 



PE621.098v01-00 56/131 AM\1152206MT.docx

MT

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;

attakk fuq prodott, proċess u servizz tal-
ICT ma jikkompromettix b'mod sinifikanti 
d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità, 
il-kunfidenzjalità jew kwalunkwe objettiv 
importanti ieħor, bħas-saħħa tal-utenti 
jew ta' partijiet terzi, l-ambjent, il-
privatezza, interessi legali importanti oħra 
jew l-infrastruttura kritika u s-sistemi jew 
prodotti ta' sostenn tagħha;

Or. en

Emenda 489
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

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 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 
apparat għall-użu tal-konsumatur, u huwa 
kkaratterizzat b’referenza għal 
speċifikazzjonijiet tekniċi, standards
internazzjonali eżistenti u proċeduri 
marbuta magħhom, inklużi kontrolli 
tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li jnaqqsu 
r-riskju tal-inċidenti taċ-ċibersigurtà;

Or. en

Emenda 490
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Din il-valutazzjoni għandha 
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tinkludi rieżami tad-dokumentazzjoni 
teknika ta' prodott, servizz jew proċess tal-
ICT;

Or. en

Emenda 491
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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;

imħassar

Or. en

Emenda 492
Edouard Martin

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-

(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-
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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;

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; ċertifikat ta' 
livell ta' assigurazzjoni sostanzjali għandu 
jiċċertifika li r-riskji magħrufa ta' 
inċidenti ċibernetiċi huma koperti u li l-
prodott, servizz jew sistema tista' tirreżisti 
għal dawn l-attakki b'riżorsi limitati; il-
metodu ta' evalwazzjoni għandu jkun 
ibbażat fuq il-verifika, minn korp tal-
valutazzjoni tal-konformità, tal-
konformità tal-karatteristiċi tas-sigurtà 
tal-prodott jew tas-servizz;

Or. fr

Emenda 493
Evžen Tošenovský

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 
intermedju għandu jirreferi għal ċertifikat 
maħruġ fil-kuntest ta' skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, li jipprovdi 
livell intermedju ta' kunfidenza;

Or. en

Emenda 494
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Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) ċertifikat ta' livell ta' assigurazzjoni 
sostanzjali għandu jikkorrispondi għall-
valutazzjoni minn parti terza li r-riskji
sostanzjali ta' inċidenti ċibernetiċi għall-
proċessi, prodotti jew servizzi tal-ICT 
huma koperti;

Or. en

Emenda 495
Françoise Grossetête

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 
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; il-metodu ta' 
evalwazzjoni jrid ikun ibbażat fuq il-
verifika, minn korp tal-valutazzjoni tal-
konformità, tal-konformità tal-
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karatteristiċi tas-sigurtà tal-prodott jew 
tas-servizz;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ taċ-ċertifikati ta' livell ta' assigurazzjoni ta' livell għoli, il-prodotti u s-sistemi jridu 
jkunu kapaċi juru l-kapaċità tagħhom li jilqgħu għall-attakki, inkluż dawk l-aktar sofistikati. 
Il-metodu ta' evalwazzjoni assoċjat maċ-ċertifikazzjoni jrid għalhekk ikun inkluż fit-testijiet 
dwar l-effikaċja, li jiżguraw li l-prodott jista' jirreżisti għal ċertu livell ta' attakk.

Emenda 496
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

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 
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, servizz jew 
proċess tal-ICT, u huwa kkaratterizzat 
b’referenza għal speċifikazzjonijiet tekniċi, 
standards internazzjonali eżistenti u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jnaqqsu sostanzjalment ir-riskju tal-
inċidenti taċ-ċibersigurtà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħoloq qafas taċ-ċertifikazzjoni li jiffunzjona sew, huwa importanti li jiġi kkunsidrat 
l-użu ta' standards eżistenti u li huma adottati b'mod wiesa' fid-definizzjoni tal-livelli ta' 
assigurazzjoni. Dawn l-istandards eżistenti jistgħu jkunu nazzjonali, internazzjonali (ISO 
27XXX) jew multilaterali (SOG-IS, Kriterji komuni).

Emenda 497
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Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 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;

Or. en

Emenda 498
Massimiliano Salini

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' riskju sostanzjali għandu 
jikkorrispondi għal livell ta' riskju ogħla 
relatat ma' prodott, proċess u servizz tal-
ICT. livell ta' riskju ogħla jeżisti meta 
attakk fuq prodott, proċess u servizz tal-
ICT jikkomprometti d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità, il-kunfidenzjalità 
jew kwalunkwe objettiv importanti ieħor, 
bħas-saħħa tal-utenti jew ta' partijiet 
terzi, l-ambjent, il-privatezza, interessi 
legali importanti oħra jew l-infrastruttura 
kritika u s-sistemi jew prodotti ta' sostenn 
tagħha.

Or. en
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Emenda 499
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) din il-valutazzjoni għandha 
tinkludi r-rieżami tad-dokumentazzjoni 
teknika u l-ittestjar tal-funzjonalitajiet 
tas-sigurtà implimentati, skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fid-dokumentazzjoni teknika;

Or. en

Emenda 500
Michał Boni, Gunnar Hökmark

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.

imħassar

Or. en

Emenda 501
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Edouard Martin

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 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. Ċertifikat ta' livell ta' 
assigurazzjoni għoli għandu jiċċertifika li 
r-riskji magħrufa ta' inċidenti ċibernetiċi 
huma koperti u li l-prodott, servizz jew 
sistema jistgħu jirreżistu għal attakki 
sofistikati b'riżorsi sinifikanti; Il-metodu 
ta' evalwazzjoni għandu jkun ibbażat fuq 
testijiet dwar l-effikaċja biex tiġi evalwata 
l-kapaċità ta' karatteristiċi tas-sigurtà li 
jirreżistu għal aggressur ta' livell għoli;

Or. fr

Emenda 502
Evžen Tošenovský

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 

(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;
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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.

Or. en

Emenda 503
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

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) ċertifikazzjoni ta' livell ta' 
assigurazzjoni għoli għandu 
jikkorrispondi għall-valutazzjoni minn 
parti terza li riskji għolja ta' inċidenti 
ċibernetiċi għall-proċessi, prodotti jew 
servizzi tal-ICT huma koperti;

Or. en

Emenda 504
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt c
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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 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. Il-metodologija tal-
evalwazzjoni għandha tkun iggwidata 
minn tal-inqas minn ittestjar effiċjenti li 
jivvaluta r-reżistenza tal-funzjonalitajiet 
tas-sigurtà kontra attakkanti li għandhom 
riżorsi sinifikanti sa riżorsi bla limitu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-fatturi tal-ogħla riskju huma ddeterminati mis-sensittività tal-prodott jew servizz 
iżda wkoll mill-intensità ta' attakki potenzjali, din tal-aħħar għandha tiġi kkunsidrata wkoll.

Emenda 505
Françoise Grossetête

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 

(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 
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proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà.

proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà. Il-metodu ta' evalwazzjoni 
jrid jkun ibbażat fuq testijiet dwar l-
effikaċja biex tiġi vvalutata l-kapaċità ta' 
karatteristiċi tas-sigurtà li jirriżestu għal 
aggressur ta' livell għoli;

Or. fr

Emenda 506
Massimiliano Salini

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' riskju għoli għandu 
jikkorrispondi għal livell ta' riskju għoli 
relatat ma' prodott, proċess u servizz tal-
ICT. Livell ta' riskju għoli jeżisti meta 
attakk fuq il-prodott, il-proċess u s-servizz 
tal-ICT jikkomprometti d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità, il-kunfidenzjalità 
jew kwalunkwe objettiv importanti ieħor u 
raġonevolment jipperikola s-sovranità 
nazzjonali jew is-sigurtà pubblika tal-
istati.

Or. en

Emenda 507
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt c
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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 għoli 
għandu jirreferi għal ċertifikat, maħruġ fil-
kuntest ta' skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li hija 
bbażata fuq standard nazzjonali jew 
multilaterali fis-seħħ, 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
internazzjonali li jeżistu fuq livell 
nazzjonali u multilaterali u proċeduri 
marbuta magħhom, inklużi kontrolli 
tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħoloq qafas taċ-ċertifikazzjoni li jiffunzjona sew, huwa importanti li jiġi kkunsidrat 
l-użu ta' standards eżistenti u li huma adottati b'mod wiesa' fid-definizzjoni tal-livelli ta' 
assigurazzjoni. Dawn l-istandards eżistenti jistgħu jkunu nazzjonali, internazzjonali (ISO 
27XXX) jew multilaterali (SOG-IS, Kriterji komuni).

Emenda 508
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 

(c) il-livell ta' assigurazzjoni "ferm 
sigur" 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 sostanzjalment 
sigur, u huwa kkaratterizzat b'referenza 
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speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà.

għal speċifikazzjonijiet tekniċi, standards u 
proċeduri marbuta magħhom, inklużi 
kontrolli tekniċi, li l-għan tagħhom huwa li 
jipprevjenu r-riskju tal-inċidenti taċ-
ċibersigurtà.

Or. en

Emenda 509
Pavel Telička, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) din il-valutazzjoni għandha 
tinkludi r-rieżami tad-dokumentazzjoni 
teknika, l-ittestjar tal-funzjonalitajiet tas-
sigurtà implimentati, skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fid-dokumentazzjoni teknika u l-
valutazzjoni tar-reżistenza tal-proċessi, 
prodotti jew servizzi tal-ICT kontra 
attakkanti ta' kapaċità kbira li għandhom 
riżorsi sinifikanti sa riżorsi bla limitu, 
permezz ta' ttestjar tal-penetrazzjoni tas-
sigurtà.

Or. en

Emenda 510
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni, 
f'konformità mal-Artikolu 55(2), billi tqis 
l-opinjoni tal-ENISA, tal-Grupp Ewropew 
taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà, u tal-
Pjattaformi ta’ Konsultazzjoni mal-
Partijiet Konċernati, billi tipprovdi 
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rekwiżiti qafas dettaljati għal kull livell ta' 
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 511
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Dita Charanzová, Neena 
Gill

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-metodoloġija li tiddistingwi bejn 
il-livelli differenti ta' assigurazzjoni 
għandha tkun iggwidata minn test li 
jivvaluta r-reżistenza tal-funzjonalitajiet 
tas-sigurtà kontra attakkanti li għandhom 
riżorsi sinifikanti sa riżorsi bla limitu.

Or. en

Emenda 512
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 46a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46a

Skont l-analiżi tar-riskju speċifiku, il-
metodu xieraq tal-valutazzjoni tal-
konformità, inkluż l-awtovalutazzjoni, 
għandu jkun identifikat kif stabbilit fl-
Artikolu 4 u fl-Anness II tad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat approċċ flessibbli, prammatiku u orjentat lejn is-suq fir-rigward taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, l-użu ta' oqsfa u/jew prattiki adottati b'mod wiesa' għandu 
wkoll jiġi permess.

Emenda 513
Nadine Morano

Proposta għal regolament
Artikolu 46a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46a

Fuq il-bażi tal-analiżi tar-riskju, il-
metodu xieraq tal-valutazzjoni tal-
konformità jrid ikun identifikat skont l-
Artikolu 47 u skont l-Artikolu 4 u l-
Anness II tad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Li l-użu ta' metodu tal-valutazzjoni tal-konformità jiġi limitat bħal pereżempju 
awtovalutazzjoni ta' livell wieħed irrispettivament mill-prodott ikkonċernat u mill-kuntest li 
fih huwa użat, jimmina l-flessibbiltà meħtieġa li għandha tinżamm f'dan il-qasam.

Emenda 514
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 46b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46b

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 
2, l-ENISA tista' tissostitwixxi r-rekwiżiti 
għal livell ta' assigurazzjoni bażiku billi 
minflok tintroduċi skema ta' 
informazzjoni funzjonali, kif definita fl-
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Artikolu 2. Il-kriterji għal tali sistema ta’ 
informazzjoni funzjonali għandhom jiġu 
definiti minn qabel bil-parteċipazzjoni tal-
Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet 
Konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward ta' livelli ta' assigurazzjoni kif definiti fir-Regolament propost, l-introduzzjoni ta' 
karatteristiċi tekniċi ta' skemi ta' informazzjoni għandha tiġi introdotta bħala alternattiva 
possibbli għal livelli ta' assigurazzjoni bażiċi għall-prodotti tal-konsumatur.

Emenda 515
Martina Werner

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-
kategoriji tal-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT li jkunu koperti;

(a) is-suġġett u l-ambitu taċ-
ċertifikazzjoni, inklużi t-tip jew il-
kategoriji tal-prodotti, proċessi u s-servizzi
tal-ICT li jkunu koperti;

Or. en

Emenda 516
Pilar del Castillo Vera

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-
kategoriji tal-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT li jkunu koperti;

(a) is-suġġett u l-ambitu taċ-
ċertifikazzjoni, inklużi t-tip jew il-
kategoriji tal-prodotti, proċessi u s-servizzi
tal-ICT li jkunu koperti;

Or. en
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Emenda 517
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità u tal-awditjar;

Or. en

Emenda 518
Pilar del Castillo Vera

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, pereżempju b’referenza għall-
istandards jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-Unjoni jew internazzjonali; ir-rekwiżiti 
ta' ċertifikazzjoni għandhom ikunu 
definiti b'tali mod li ċ-ċertifikazzjoni 
tista' tinbena fil-proċessi tas-sigurtà 
sistematiċi tal-produttur segwiti waqt l-
iżvilupp u ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott jew 
tas-servizz inkwistjoni, jew tkun ibbażata 
fuqhom;

Or. en

Emenda 519
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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, pereżempju b’referenza għall-
istandards u/jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-Unjoni jew internazzjonali; Standards 
internazzjonali diġà eżistenti għandhom 
jiġu kkunsidrati;

Or. en

Emenda 520
Olle Ludvigsson

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, pereżempju b’referenza għall-
istandards jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
tal-Unjoni jew internazzjonali f'konformità 
mal-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru 1025/2012;

Or. en

Emenda 521
Martina Werner

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, il-proċessi u s-servizzi 
speċifiċi tal-ICT, pereżempju b'referenza 
għall-istandards jew speċifikazzjonijiet 
tekniċi tal-Unjoni jew internazzjonali;
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Or. en

Emenda 522
Csaba Molnár

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, pereżempju b’referenza għall-
istandards jew speċifikazzjonijiet tekniċi 
Ewropej jew internazzjonali;

Or. en

Emenda 523
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) fejn xieraq għall-promozzjoni tas-
"sigurtà fid-disinn";

Or. en

Emenda 524
Dan Nica, Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn applikabbli, livell ta’ 
assigurazzjoni wieħed jew aktar;

(c) livell ta' assigurazzjoni, wieħed jew 
aktar, ta' responsabbiltà tal-korp tal-
valutazzjoni tal-konformità f'każ ta' ksur 
ta' servizzi jew prodotti tal-ICT 
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iċċertifikati;

Or. en

Emenda 525
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Gesine 
Meissner, Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn applikabbli, livell ta’ 
assigurazzjoni wieħed jew aktar;

(c) fejn applikabbli, livell ta' 
assigurazzjoni wieħed jew aktar li jqis fost 
oħrajn approċċ ibbażat fuq ir-riskju;

Or. en

Emenda 526
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kriterji u metodi speċifiċi ta’ 
evalwazzjoni, inklużi t-tipi ta’ 
evalwazzjoni, biex jintwera li jkunu 
ntlaħqu l-għanijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 45;

(d) kriterji u metodi speċifiċi ta' 
evalwazzjoni, inklużi t-tipi ta' 
evalwazzjoni, biex jintwera li jkunu 
ntlaħqu l-għanijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 45 b'referenza għal standards 
jew speċifikazzjonijiet tekniċi skont il-
punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament 
(UE) Nru 1025/2012;

Or. en

Emenda 527
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kriterji u metodi speċifiċi ta’ 
evalwazzjoni, inklużi t-tipi ta’ 
evalwazzjoni, biex jintwera li jkunu 
ntlaħqu l-għanijiet speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 45;

(d) it-tipi ta' valutazzjoni tal-
konformità, il-kriterji speċifiċi ta' 
evalwazzjoni u l-metodi użati, kif stabbiliti 
fl-Artikolu 4 u fl-Anness II tad-
Deċiżjoni 768/2008/KE, biex jintwera li 
jkunu ntlaħqu l-għanijiet speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 45;

Or. en

Emenda 528
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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 għal skemi 
ta' informazzjoni b'karatteristiċi tekniċi, 
il-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu ta' tali 
skemi ta' informazzjoni b'karatteristiċi 
tekniċi;

Or. en

Emenda 529
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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;
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Or. en

Emenda 530
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 531
Pilar del Castillo Vera

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;

Or. en

Emenda 532
Massimiliano Salini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) regoli li għandhom l-għan li 
jindirizzaw vulnerabbiltajiet li jistgħu 
jirriżultaw wara l-ħruġ taċ-ċertifikazzjoni, 
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permezz tat-twaqqif ta' proċess ta' 
organizzazzjoni kontinwu u dinamiku, li 
jinvolvi lill-fornituri u lill-utenti;

Or. en

Emenda 533
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) regoli li jirrikjedu kif u meta l-
vulnerabbiltajiet fil-prodotti, proċessi, 
servizzi u sistemi tal-ICT li mhumiex 
magħrufa pubblikament jiġu rrappurtati 
mill-awtoritajiet xierqa lill-bejjiegħa u lill-
manifatturi rilevanti permezz ta' proċess 
ikkoordinat ta' divulgazzjoni tal-
vulnerabbiltajiet;

Or. en

Emenda 534
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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 li jirrikjedu li 
vulnerabbiltajietfil-prodotti u s-servizzi 
tal-ICT li mhumiex magħrufa 
pubblikament jiġu rrappurtati mingħajr 
dewmien mill-awtoritajiet xierqa lill-
bejjiegħa u lill-manifatturi rilevanti 
permezz ta' proċess ikkoordinat ta' 
divulgazzjoni tal-vulnerabbiltajiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn l-awtoritajiet marbuta mal-Istat (bħal pereżempju Skwadri nazzjonali ta' Rispons 
f'Emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERT)) għandhom eventwalment jikkondividu 
informazzjoni dwar il-vulnerabbiltà taċ-ċibersigurtà tal-prodotti u servizzi tal-ICT kollha li 
jaffettwaw lill-bejjiegħa u lill-manifatturi. Dan il-kompitu għandu jitwettaq f'konformità mal-
linji gwida u mar-rakkomandazzjonijiet definiti fl-istandards internazzjonali 
ISO/IEC 29147:2014 u ISO/IEC 30111. Awtoritajiet tal-Istat li r-rwol tagħhom huwa li "jsibu 
l-vulnerabbiltajiet" għandhom profili tar-riskju, inċentivi, obbligi u setgħat ferm differenti 
vis-à-vis l-bejjiegħa u l-manifatturi milquta meta mqabbla mar-riċerkaturi tas-sigurtà 
individwali.

Emenda 535
Michał Boni, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Gunnar Hökmark

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) fejn applikabbli, identifikazzjoni 
tal-iskemi nazzjonali taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà, skont l-Artikolu 49, jew 
inizjattivi mmexxija mill-industrija għall-
istess tip jew kategoriji ta' prodotti, 
proċessi u servizzi tal-ICT;

Or. en

Emenda 536
Pilar del Castillo Vera

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 għall-istess 
tip jew kategoriji ta' prodotti U servizzi tal-
ICT, rekwiżiti tas-sigurtà u kriterji u 
metodi tal-evalwazzjoni;

Or. en
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Emenda 537
Pilar del Castillo Vera

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 
inizjattivi mmexxija mill-industrija għall-
istess tip jew kategoriji ta' prodotti, 
proċessi u servizzi tal-ICT;

Or. en

Emenda 538
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) fejn applikabbli, il-perjodu tal-
validità taċ-ċertifikat;

Or. en

Emenda 539
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) regoli dwar kif u meta l-Istati 
Membri jeħtiġilhom jinfurmaw lil xulxin 
u lill-bejjiegħa u manifatturi milquta meta 
jsiru jafu b'vulnerabbiltà li mhijiex 
magħrufa pubblikament fi prodott jew 
servizz tal-ICT li huwa ċċertifikat taħt din 



AM\1152206MT.docx 81/131 PE621.098v01-00

MT

l-iskema ta' ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 540
Marietje Schaake, Matthijs van Miltenburg, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Philipp 
Albrecht, Julia Reda, Urmas Paet, Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Dita 
Charanzová, Neena Gill, Morten Løkkegaard

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) regoli dwar kif u meta l-Istati 
Membri jeħtiġilhom jinfurmaw lil xulxin 
meta jsiru jafu b'vulnerabbiltà li mhijiex 
magħrufa pubblikament fi prodott jew 
servizz tal-ICT li huwa ċċertifikat taħt din 
l-iskema ta' ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 541
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) tipi ta' valutazzjoni tal-konformità, 
kriterji u metodi tal-evalwazzjoni skont l-
Artikolu 4 u l-Anness II tad-Deċiżjoni 
768/2008/KE.

Or. en

Emenda 542
Clare Moody, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Arne Lietz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) gwida ulterjuri dwar l-aħjar 
prattiki taċ-ċibersigurtà u informazzjoni 
dwar it-theddida ċibernetika li tibqa' 
preżenti minkejja ċ-ċertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda prodott jew servizz tal-ICT ma huwa kompletament sigur. Sabiex tiġi evitata l-
kompjaċenza min-naħa tal-konsumaturi jew organizzazzjonijiet oħra, l-iskemi ta' 
ċertifikazzjoni għandhom jisħqu fuq il-ħtieġa kontinwa għal viġilanza u prattiki ċibernetiċi 
tajba.

Emenda 543
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal skemi rilevanti tagħhom, il-
Grupp taċ-Ċertifikazzjoni tal-Partijiet 
Konċernati jew il-Grupp Ewropew taċ-
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà 
jeħtiġilhom japprovaw, wara talba xierqa 
u ġġustifikata mill-ENISA, kwalunkwe 
proposta għal addizzjoni, devjazzjoni, jew 
nuqqas ta' dipendenza fuq standards 
internazzjonali jew tal-Unjoni msemmija 
fil-paragrafu 1(b), minn tal-inqas fi żmien 
ġimagħtejn qabel ma l-iskema tal-
applikant tintbagħat lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 44(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti tal-ICT li huma żviluppati, kummerċjalizzati jew użati fis-swieq globali u Ewropej 
jiddependu ħafna fuq l-istandards eżistenti u adottati b'mod wiesa'. Id-devjazzjoni minn tali 
standards jew in-nuqqas ta' dipendenza fuqhom għandha tkun debitament iġġustifikata.
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Emenda 544
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Att speċifiku tal-Unjoni jista' 
jissuġġerixxi meta ċ-ċertifikazzjoni skont 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tista' tintuża.

Or. en

Emenda 545
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fin-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni 
armonizzata tal-Unjoni, il-liġi tal-Istati
Membri tista’ tipprevedi wkoll li skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà tista’ tintuża biex tiġi 
stabbilita l-preżunzjoni tal-konformità 
mar-rekwiżiti legali.

4. Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni 
armonizzata tal-Unjoni, il-liġi tal-Istat
Membri tista' tħeġġeġ ukoll li tista' tiġi 
użata skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà.

Or. en

Emenda 546
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-iskemi taċ-ċertifikazzjoni jistgħu 
b'mod partikolari jinħolqu għal dawk il-
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gruppi ta' prodotti msemmija fl-Anness I 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 547
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 47a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47a

Skemi maħluqa skont dan ir-Regolament 
ma għandhomx jirrikjedu notifika ta' 
bidliet jew emendi ta' ċertifikazzjonijiet, 
jew ċertifikazzjoni mill-ġdid, sakemm tali 
bidliet ma jkollhomx effett negattiv 
sostanzjali fuq is-sigurtà tal-prodotti, 
servizzi u proċessi tal-ICT kif ukoll tal-
apparat elettroniku tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti ma għandhomx ikunu soġġetti għal ċertifikazzjoni mill-ġdid f'każijiet ta' tibdil jew 
aġġornamenti tas-software, jew bidla fil-funzjonalità tal-prodott, dment li dawn l-azzjonijiet 
ma jkollhomx effett negattiv sostanzjali fuq is-sigurtà tal-apparat. L-introduzzjoni ta' din ir-
referenza hija kritika għan-negozji peress li f'każ kuntrarju ċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid tista' 
tieħu aktar fit-tul mit-"tul ta' ħajja" reali ta' aġġornament tas-software, li fl-aħħar mill-aħħar, 
ikollha effett negattiv fuq il-kapaċità tal-utenti finali u tal-operaturi li jsaħħu l-kapaċitajiet 
taċ-ċibersigurtà tagħhom.

Emenda 548
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti u s-servizzi tal-ICT li 
jkunu ġew iċċertifikati skont skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44, 
għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti 
ta’ tali skema.

1. Il-prodotti, is-servizzi u l-proċessi
tal-ICT li jkunu ġew iċċertifikati skont 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44, 
għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti 
ta' tali skema.

Or. en

Emenda 549
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti u s-servizzi tal-ICT li 
jkunu ġew iċċertifikati skont skema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44, 
għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti 
ta’ tali skema.

1. Il-prodotti, il-proċessi u s-servizzi 
tal-ICT li jkunu ġew iċċertifikati skont 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44, 
għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti 
ta’ tali skema.

Or. en

Emenda 550
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 għandha 
tkunobbligatorja minn tal-inqas għal:

a) prodotti, proċessi, servizzi u sistemi tal-
ICT użati minn operaturi għal servizzi 
essenzjali kif definiti fid-
Direttiva 2016/1148/UE;

b) prodotti, proċessi, servizzi u sistemi tal-
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ICT maħsuba għat-tfal u għad-djar;

c) prodotti, proċessi, servizzi u sistemi tal-
ICT maħsuba għal applikazzjoni medika;

d) prodotti, proċessi, servizzi tal-ICT użati 
għal finijiet ta' sigurtà;

e) vetturi awtonomi;

Il-Kummissjoni tista' permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni u b'kooperazzjoni mal-
ENISA, tirrieżamina l-kategoriji ta' 
prodotti previsti fil-paragrafu 1.

Iċ-ċertifikazzjoni għandha volontarja għal 
prodotti l-oħra kollha, sakemm ma jkunx 
speċifikat mod ieħor fid-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 551
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Clare Moody

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 għandha tkun 
volontarja għal prodotti, servizzi u 
proċessi tal-ICT li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 45(1)(a) u l-
Artikolu 45(1)(b), sakemm ma jkunx
speċifikat mod ieħor fid-dritt tal-Unjoni, u 
obbligatorja għal prodotti, servizzi u 
proċessi tal-ICT li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 45(1)(c), 
sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor 
fid-dritt tal-Unjoni jew mill-Grupp 
Ewropew għaċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn skemi ta' ċertifikazzjoni volontarji u obbligatorji hija meħtieġa peress li l-
objettivi tas-sigurtà huma differenti għaż-żewġ kategoriji tal-prodotti u proċessi tal-ICT li 
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għandhom ikunu koperti minn dan ir-Regolament. Fil-każ tal-protezzjoni tal-infrastruttura u 
tal-informazzjoni tal-gvern, iċ-ċertifikazzjoni għandha tkun obbligatorja peress li hija tgħin 
biex l-Istati Membri jiksbu reżiljenza ċibernetika akbar. Barra minn hekk, dan l-approċċ se 
jrawwem armonizzazzjoni akbar tal-obbligi tal-Istati Membri kif definiti mid-Direttiva (UE) 
2016/1148.

Emenda 552
Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

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 għal-livell ta' 
assigurazzjoni medju u għoli għandha 
tkun obbligatorja. Iċ-ċertifikazzjoni għal-
livelli ta' assigurazzjoni bażiċi u 
sostanzjali għandha tkun volontarja, iżda l-
manifattur jeħtieġlu jkun obbligat li 
jikkonforma mal-istandards minimi tas-
sigurtà, sakemm ma jkunx speċifikat mod 
ieħor fid-dritt tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 553
Evžen Tošenovský

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 għandha tkun 
strettament volontarja u għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għall-
awtovalutazzjoni 
volontarja/awtodikjarazzjoni ta' 
konformità.

Or. en

Emenda 554
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Rolandas Paksas

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 għandha tkun 
obbligatorja.

Or. en

Emenda 555
András Gyürk

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 għandha tkun 
volontarja, sakemm ma jiġix speċifikat 
mod ieħor fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 556
Martina Werner

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal-livell bażiku ta' 
assigurazzjoni, għandu jkun possibbli li 
ssir awtovalutazzjoni tal-konformità taħt 
ir-responsabbiltà unika tal-manifattur jew 
tal-fornitur ta' prodotti, proċessi u servizzi 
tal-ICT kif stabbilit fl-Artikolu 4 u fl-
Anness II tad-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE.

Or. en
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Emenda 557
Edouard Martin

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. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
ta' assigurazzjoni ta' livell bażiku jew 
sostanzjali 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.

Or. fr

Emenda 558
Martina Werner

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. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
skont dan l-Artikolu għandu jinħareġ jew 
permezz ta' awtovalutazzjoni jew 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.

Or. en

Emenda 559
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3a (ġdid)



PE621.098v01-00 90/131 AM\1152206MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ċertifikat Ewropew taċ-
ċibersigurtà b'livell għoli ta' 
assigurazzjoni għandu jinħareġ mill-korpi 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 50 
abbażi tal-kriterji inklużi fl-iskema 
Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, adottata skont l-Artikolu 44.

Or. fr

Emenda 560
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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, u biss 
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 korp li huwa 
akkreditat bħala korp tal-valutazzjoni tal-
konformità skont l-Artikolu 51(1). Il-
persuna naturali jew ġuridika li 
tissottmetti l-prodotti jew is-servizzi tal-
ICT tagħha għall-mekkaniżmu taċ-
ċertifikazzjoni għandha tagħmel 
disponibbli lill-korp tal-valutazzjoni tal-
konformità msemmi fl-Artikolu 51 bl-
informazzjoni kollha meħtieġa biex 
iwettaq il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika
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Emenda 561
Françoise Grossetête

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, bħal-livell 
ta' assigurazzjoni għoli deskritt fl-
Artikolu 46(c), skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà partikolari 
trid tipprevedi li ċertifikat Ewropew taċ-
ċibersigurtà li jirriżulta minn dik l-iskema 
jista’ jinħareġ biss minn korp pubbliku
kompetenti wara valutazzjoni mmexxija 
minn korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
indipendenti u notifikat: Tali korp 
pubbliku għandu jkun wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 562
Olle Ludvigsson

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, u biss 
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 korp li huwa 
akkreditat bħala korp tal-valutazzjoni tal-
konformità skont l-Artikolu 51(1). 

Or. en
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Emenda 563
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 50(1);

imħassar

Or. en

Emenda 564
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 50(1);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza legali mal-bidliet fl-Artikolu 48(1)

Emenda 565
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) korp akkreditat bħala korp tal-
valutazzjoni tal-konformità skont l-

imħassar
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Artikolu 51(1) jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza legali mal-bidliet fl-Artikolu 48 (1)

Emenda 566
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korp stabbilit skont il-liġi, 
strumenti statutorji jew proċeduri 
amministrattivi uffiċjali oħra ta’ Stat 
Membru kkonċernat u li jissodisfa r-
rekwiżiti għal korpi li jiċċertifikaw il-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi skont 
ISO/IEC 17065:2012.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza legali mal-bidliet fl-Artikolu 48(1)

Emenda 567
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Clare Moody

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 

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

kollha meħtieġa biex iwettaq il-proċedura 
taċ-ċertifikazzjoni. Is-sottomissjoni tista’ 
ssir ma' kwalunkwe korp tal-valutazzjoni 
tal-konformità msemmi fl-Artikolu 51.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata frammentazzjoni fir-rikonoxximent u/jew il-konformità ta’ skemi ta’ 
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tal-UE, l-Artikolu jeħtieġ li jenfasizza li s-sottomissjoni tista’ 
ssir ma' kwalunkwe korp tal-valutazzjoni tal-konformità li huwa akkreditat minn Stat Membru 
tal-UE.

Emenda 568
Pilar del Castillo Vera

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 naturali jew ġuridika li 
tissottometti l-prodotti, il-proċessi jew is-
servizzi tal-ICT tagħha għall-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.

Or. en

Emenda 569
Michał Boni, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Gunnar Hökmark

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 

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

korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
msemmi fl-Artikolu 51 bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa biex iwettaq il-proċedura 
taċ-ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 570
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Martina Werner, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

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-ċertifikati għandhom jinħarġu
għal perjodu minimu ta’ tliet snin. Dawn 
jistgħu mbagħad jiġġeddu skont l-istess 
kondizzjonijiet, u jiġu estiżi mingħajr ħlas 
għal perjodi ulterjuri, fuq xhieda mid-
detentur taċ-ċertifikat li r-rekwiżiti
rilevanti jibqgħu jiġu ssodisfati. Tali 
xhieda trid tingħata mhux aktar kmieni 
minn sitt xhur u mhux aktar tard minn 
ħmistax-il ġurnata qabel ma jiskadi l-
perjodu rilevanti. L-estensjonijiet taċ-
ċertifikati għandhom ikunu permessi 
għat-tul tal-ħajja kollha tal-prodott 
ċertifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Emenda 571
Massimiliano Salini
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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-ċertifikati għandhom jinħarġu 
għall-perjodu definit f’kull skema ta’ 
ċertifikazzjoni u jirrelataw ħafna mal-
proċessi u l-kapaċità ta’ kif l-entitajiet 
jorganizzaw ruħhom biex jirreaġixxu għal 
attakk, u jisgħu jiġġeddu, skont l-istess 
kondizzjonijiet, sakemm ir-rekwiżiti
rilevanti jibqgħu jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 572
Pilar del Castillo Vera

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-ċertifikati għandhom jinħarġu
għal perjodu massimu ta' tliet snin definit 
mill-iskema ta' ċertifikazzjoni partikolari 
u jistgħu jiġġeddu, skont l-istess 
kondizzjonijiet, sakemm ir-rekwiżiti
rilevanti jibqgħu jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 573
Michał Boni, Massimiliano Salini, Gunnar Hökmark

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

6. Iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu
għal perjodu massimu determinat fuq bażi 
ta' każ b'każ għal kull skema u jistgħu 
jiġġeddu, skont l-istess kondizzjonijiet,
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rilevanti jibqgħu jiġu ssodisfati. sakemm ir-rekwiżiti rilevanti jibqgħu jiġu 
ssodisfati.

Or. en

Emenda 574
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
maħruġ skont dan l-Artikolu għandu jiġi 
rikonoxxut fl-Istati Membri kollha.

7. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
maħruġ skont dan l-Artikolu għandu jiġi 
rikonoxxut fl-Istati Membri kollha bħala
wieħed li jissodisfa r-rekwiżiti taċ-
ċibersigurtà lokali fir-rigward tal-prodotti 
u l-proċessi tal-ICT u apparati elettroniċi 
tal-konsumaturi koperti minn dak iċ-
ċertifikat, b’kont meħud tal-livell ta’ 
assigurazzjoni speċifikat imsemmi fl-
Artikolu 46, u ma għandu jkun hemm l-
ebda diskriminazzjoni bejn tali ċertifikati 
abbażi jew tal-Istat Membru ta’ oriġini 
jew il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
emittenti msemmija fl-Artikolu 51.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni fir-rikonoxximent u/jew il-konformità ta’ skemi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-UE għaċ-ċibersigurtà, l-Artikolu jeħtieġ li jenfasizza li l-ebda post tal-ħruġ 
taċ-ċertifikati ma għandu jkun oġġett ta' diskriminazzjoni.

Emenda 575
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 7. Ċertifikat Ewropew taċ-ċibersigurtà 
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maħruġ skont dan l-Artikolu għandu jiġi 
rikonoxxut fl-Istati Membri kollha.

maħruġ skont dan l-Artikolu għandu jiġi 
rikonoxxut fl-Istati Membri kollha. Għal-
livell għoli ta' assigurazzjoni, iċ-ċertifikati 
jistgħu jiġu rikonoxxuti reċiprokament 
biss jekk jinħarġu minn korp pubbliku kif 
deskritt fil-paragrafu 4(a) tal-Artikolu 48.

Or. fr

Emenda 576
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Applikazzjoni għal ċertifikazzjoni 
trid titlesta sa 12-il xahar mid-data ta’ 
sottomissjoni tagħha, u fin-nuqqas ta' dan 
il-korp ta' valutazzjoni tal-konformità 
jitlef l-akkreditazzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità għandhom jipproċessaw l-applikazzjonijiet għal 
ċertifikazzjoni f’waqthom.

Emenda 577
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -48a

Rekwiżiti ta’ sigurtà bażiċi tal-IT

1. L-aġenzija għandha, sa ... [sentejn 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament], tipproponi lill-Kummissjoni 
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rekwiżiti bażiċi ċari u obbligatorji għas-
sigurtà tal-IT għall-apparati tal-IT kollha 
mibjugħa fl-Unjoni jew esportati minnha 
bħal pereżempju:

(a) li l-manifattur jipprovdi ċertifikazzjoni 
bil-miktub li l-apparat ma fih l-ebda 
komponent ta' hardware, software jew 
firmware li għandu vulnerabbiltajiet 
magħrufa ta' sigurtà;

(b) li l-apparat jiddependi minn 
komponenti ta' software jew firmware li 
jkunu kapaċi jaċċettaw aġġornamenti 
awtentikati kif xieraq u affidabbli 
mingħand il-bejjiegħ;

(c) kapaċitajiet iddokumentati ta' aċċess 
remot tal-apparat li huma assigurati 
kontra l-aċċess mhux awtorizzat sa mhux 
aktar tard mill-waqt tal-installazzjoni; l-
ebda password standard awtomatika 
kkodifikata b'mod fiss (hard-coded) għall-
apparati kollha, possibbiltà ddokumentata 
għall-aġġornamenti li tindika b'mod ċar 
ir-responsabbiltajiet f'każ li l-utent ma 
jaġġornax l-apparat;

(d) obbligu tal-manifattur tal-apparat 
ikkonnettjat mal-internet, software jew 
komponent ta' firmware li jinnotifika lill-
awtorità kompetenti dwar kwalunkwe 
vulnerabbiltà magħrufa tas-sigurtà;

(e) obbligu tal-manifattur tal-apparat 
ikkonnettjat mal-internet, software jew 
komponent tal-firmware li jipprovdi 
tiswija fir-rigward ta' kwalunkwe 
vulnerabbiltà ġdida tas-sigurtà skoperta;

(f) obbligu tal-manifattur tal-apparat 
ikkonnettjat mal-internet, software, jew 
komponent tal-firmware li jagħti 
informazzjoni dwar kif l-apparat jirċievi l-
aġġornamenti, l-iskeda ta' żmien 
antiċipata għat-tmiem tal-appoġġ għas-
sigurtà u notifika formali meta tali 
appoġġ għas-sigurtà jkun intemm.

(g) obbligu tal-manifattur li jirrilaxxa l-
kodiċi tas-sors u d-dokumentazzjoni wara 
li tiskadi d-data tal-appoġġ;
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2. L-Aġenzija għandha teżamina mill-ġdid 
u, fejn meħtieġ, temenda r-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 1 kull sentejn, u 
tressaq l-emendi li jista' jkollha bħala 
proposti lill-Kummissjoni.

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li r-
rekwiżiti proposti jew emendati msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 ikollhom validità 
ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami spjegata fl-
Artikolu 55(2).

4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
pubbliċità xierqa għar-rekwiżiti li jkunu 
ġew deċiżi bħala li għandhom validità 
ġenerali skont il-paragrafu 3.

5. L-Aġenzija għandha tiġbor flimkien 
f'reġistru r-rekwiżiti proposti kollha u l-
emendi tagħhom u għandha tagħmilhom 
disponibbli għall-pubbliku permezz ta' 
mezzi xierqa.

6. Filwaqt li l-manifatturi huma 
responsabbli li jiżguraw il-konformità tal-
prodott ta' servizz jew prodott tal-ICT, l-
importaturi jeħtiġilhom jaċċertaw li l-
prodotti li jqiegħdu fis-suq ikunu 
konformi mar-rekwiżiti applikabbli u li 
ma jippreżentawx riskju għall-pubbliku 
Ewropew. L-importatur għandu 
jivverifika li manifattur barra l-UE ħa l-
passi meħtieġa u li l-prodott jew is-servizz 
jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1. Id-distributuri ta' prodotti 
jew servizzi tal-ICT jeħtiġilhom ikollhom 
għarfien bażiku tar-rekwiżiti legali u d-
dokumentazzjoni ta' akkumpanjament.
Id-distributuri għandhom ikunu jistgħu 
jidentifikaw prodotti li b’mod ċar ma 
jkunux konformi u jridu jkunu kapaċi 
juru lill-awtoritajiet nazzjonali li huma 
aġixxew bil-kawtela xierqa u jkollhom 
dikjarazzjoni mingħand il-manifattur jew 
l-importatur li l-miżuri neċessarji jkunu 
ttieħdu. Barra minn hekk, id-distributur 
jeħtieġlu jkun jista' jgħin lill-awtorità 
nazzjonali fl-isforzi tagħha biex tirċievi d-
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dokumentazzjoni meħtieġa.

7. Fil-każijiet determinati tal-iskema, 
ibbażata fuq in-natura, jew l-ispiża taċ-
ċiklu tal-ħajja tal-prodott, bħala 
alternattiva għall-proċess ta’ 
ċertifikazzjoni, il-konformità mar-
rekwiżiti ta’ sigurtà tal-IT bażika 
obbligatorja tista’ tiġi żgurata permezz ta’ 
awtodikjarazzjoni ta’ konformità skont il-
proċedura applikabbli għall-valutazzjoni 
tal-konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li nilħqu stat fejn ikollna ambjent reżiljenti tal-IT sabiex nipprevjenu ċ-
ċiberkriminalità u nipproteġu d-drittijiet fundamentali tal-utenti tal-IT. Għandhom għalhekk 
jiġu stabbiliti f'dan ir-regolament objettivi ta' livell għoli għal linja ta' bażi ta’ sigurtà tal-IT 
obbligatorja.  Billi n-natura, iċ-ċiklu ta’ ħajja jew il-kostijiet tal-prodott jistgħu jagħmlu l-
proċess ta’ ċertifikazzjoni impossibbli, awtoċertifikazzjoni tista’ toffri proċedura mgħaġġla 
għal dħul fis-suq u salvagwardja għall-awtoritajiet u l-konsumaturi.

Emenda 578
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -48a

Kompatibbiltà ma' skemi internazzjonali 
ta' rikonoxximent reċiproku

1. Fil-fażi preparatorja ta' skema 
kandidata Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, l-ENISA, u kif xieraq, il-
Grupp ta' Ċertifikazzjoni tal-Partijiet 
Konċernati jew il-Grupp Ewropew taċ-
Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà, 
għandhom jevalwaw ir-rilevanza ta' 
ftehimiet u ċ-ċertifikazzjonijiet 
internazzjonali eżistenti ta' rikonoxximent 
reċiproku.
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2. Dan għandu jinkludi evalwazzjoni ta' 
jekk skemi nazzjonali ta' ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà koperti mill-iskema 
kandidata humiex soġġetti għal ftehim 
internazzjonali ta' rikonoxximent 
reċiproku.

3. Fejn jiġi stabbilit li jeżistu ftehimiet u 
ċertifikazzjonijiet internazzjonali ta' 
rikonoxximent reċiproku, l-ENISA 
għandu jkollha l-għan li tiżgura l-
kompatibbiltà billi:

(a) tibbaża ċ-ċertifikazzjoni fuq l-istess 
standards;

(b) tallinja l-kamp ta' applikazzjoni, l-
objettivi ta' sigurtà, il-metodoloġija ta' 
evalwazzjoni u l-livelli ta' assigurazzjoni;

(c) tiftaħ djalogu ma’ korp ekwivalenti ta’ 
governanza għall-objettivi (a) u (b).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tar-Regolament huwa li jirrazzjonalizza l-iskemi eżistenti ta' ċertifikazzjoni u jiżgura 
li dawn ikollhom applikabbiltà wiesgħa madwar l-UE. F’konformità ma’ dan l-iskop, il-qafas 
ta’ ċertifikazzjoni għandu jara li ma jissostitwix il-ftehimiet ta’ rikonoxximent reċiproku 
internazzjonali u jiżviluppa ċertifikazzjonijiet, li jew ikopru l-istess skop jew jipprovdu 
ekosistema usa’ li permezz tagħha kwistjonijiet sensittivi Ewropej jistgħu jkunu rikonoxxuti 
b'mod usa' u jiġu esportati.

Emenda 579
Michał Boni, Massimiliano Salini, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

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-

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

implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 
44(4). L-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà eżistenti u l-
proċeduri relatati għall-prodotti, il-proċessi
u s-servizzi tal-ICT mhux koperti minn 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jibqgħu jeżistu. 
Proċessi ta' manutenzjoni b'aġġornamenti 
minuri m'għandhomx jinvalidaw iċ-
ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 580
Pilar del Castillo Vera

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-
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.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, l-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-
proċeduri relatati għall-prodotti, il-proċessi
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-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà eżistenti u l-
proċeduri relatati għall-prodotti, il-proċessi
u s-servizzi tal-ICT mhux koperti minn 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà għandhom jibqgħu jeżistu.

Or. en

Emenda 581
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody

Proposta għal regolament
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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-
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.

1. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, l-iskemi nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-
proċeduri relatati għall-prodotti, is-servizzi 
u l-proċessi 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). 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-koleġiżlaturi jkunu jistgħu jeżerċitaw is-setgħat tagħhom ta' skrutinju, 
il-Kummissjoni għandha tingħata d-dritt li toħroġ atti delegati.

Emenda 582
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3, ir-riferenzi fil-liġijiet, ir-
regoli, ir-regolamenti jew il-gwida 
applikabbli għal skema nazzjonali taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li tkun 
waqfet milli tipproduċi effetti legali skont 
il-paragrafu 1, għandhom jitqiesu li 
jirreferu minflok għall-iskema ta’ 
ċertifikazzjoni Ewropea taċ-ċibersigurtà 
ta' kopertura (mutatis mutandis).

Or. en
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Emenda 583
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri ma għandhomx 
jintroduċu skemi nazzjonali ġodda taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-
prodotti u s-servizzi tal-ICT koperti minn 
skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà li tkun fis-seħħ.

2. L-Istati Membri ma għandhomx 
jintroduċu skemi nazzjonali ġodda taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà għall-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT 
koperti minn skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li tkun fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 584
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -49a

Fuq talba minn kwalunkwe persuna fiżika 
jew ġuridika, l-ENISA għandha 
tiddetermina jekk, għall-finijiet ta’ dan l-
Artikolu, skema nazzjonali taċ-
ċibersigurtà speċifikata hijiex koperta 
minn skema Ewropea taċ-ċibersigurtà; l-
ENISA għandha tasal għad-deċiżjoni 
tagħha u tagħmilha pubblika fi żmien 
erba’ ġimgħat minn meta tirċievi t-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-proċess iżid iktar ċarezza lill-partijiet konċernati u l-applikanti taċ-ċertifikati.
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Emenda 585
Olle Ludvigsson

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. L-awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ma tistax 
tkun korp ta' ċertifikazzjoni jew min 
joħroġ iċ-ċertifikati.

Or. en

Emenda 586
Jakop Dalunde, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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. L-awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ma tistax 
tkun korp ta' ċertifikazzjoni jew min 
joħroġ iċ-ċertifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-indipendenza.
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Emenda 587
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jorganizzaw kontrolli tas-suq dwar 
prodotti ċċertifikati u mhux iċċertifikati, 
b’mod koordinat madwar l-Istati Membri 
sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
kontrolli u jiġi massimizzat il-kontroll tas-
suq għal mill-inqas 30 % ta’ prodotti 
ċċertifikati fis-sena preċedenti u 
jobbligaw lid-detentur taċ-ċertifikat biex 
isejjaħ lura mis-suq dawk il-prodotti li ma 
jkunux konformi mal-paragrafu 6(e).
Meta jidentifikaw it-30 % ta' prodotti li 
jkunu soġġetti għall-kontroll tal-
konformità, l-awtoritajiet nazzjonali ta' 
ċertifikazzjoni għandhom jipprijoritizzaw 
prodotti ta' riskju għoli għall-
konsumaturi, speċjalment għat-tfal, 
prodotti li jkun fihom teknoloġiji ġodda 
u/jew prodotti b'rati ta' bejgħ għoljin.

Or. en

Emenda 588
Peter Kouroumbashev

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt a

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 

(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);
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korrispondenti taċ-ċertifikazzjoni tal-
konformità;

Or. en

Emenda 589
Răzvan Popa

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt a

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 
jivverifikaw 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;

Or. ro

Emenda 590
András Gyürk

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;

imħassar

Or. en
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Emenda 591
Peter Kouroumbashev

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;

Or. en

Emenda 592
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 sena, 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;

Or. en

Emenda 593
Peter Kouroumbashev

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 6 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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' 
awtovalutazzjoni 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;

Or. en

Emenda 594
Peter Kouroumbashev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 595
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 596
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Emenda 597
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq l-investigazzjonijiet, fil-
forma ta’ awditi, ta’ korpi tal-valutazzjoni 
tal-konformità u ta’ detenturi taċ-
ċertifikati Ewropej taċ-ċibersigurtà, għall-
finijiet li tivverifika l-konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu III;

(b) twettaq l-investigazzjonijiet, fil-
forma ta’ awditi, ta’ detenturi taċ-ċertifikati 
Ewropej taċ-ċibersigurtà, għall-finijiet li 
tivverifika l-konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu III;

Or. en

Emenda 598
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 7 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tieħu miżuri xierqa, skont il-liġi 
nazzjonali, biex tiżgura li l-korpi ta’ 
valutazzjoni tal-konformità jew detenturi
taċ-ċertifikati jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament jew ma skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

(c) tieħu miżuri xierqa, skont il-liġi 
nazzjonali, biex tiżgura li d-detenturi taċ-
ċertifikati jikkonformaw ma’ dan ir-
Regolament jew ma' skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

Or. en

Emenda 599
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

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 u prodotti tal-konsumaturi tal-
ICT, li ma jkunux konformi ma’ dan ir-
Regolament jew ma’ skema Ewropea taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà;

Or. en

Emenda 600
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni 
u, b’mod partikolari, jikskambjaw 
informazzjoni, esperjenzi u prattiki tajba 
fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà kif ukoll kwistjonijiet tekniċi li 
jirrigwardaw iċ-ċibersigurtà ta’ prodotti u 
servizzi tal-ICT.

8. L-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni 
u, b'mod partikolari, jikskambjaw 
informazzjoni, esperjenzi u prattiki tajba 
fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà kif ukoll kwistjonijiet tekniċi li 
jirrigwardaw iċ-ċibersigurtà ta' prodotti, 
proċessi u servizzi tal-ICT.
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Or. en

Emenda 601
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, 
Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni 
u, b’mod partikolari, jikskambjaw 
informazzjoni, esperjenzi u prattiki tajba 
fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà kif ukoll kwistjonijiet tekniċi li 
jirrigwardaw iċ-ċibersigurtà ta’ prodotti u 
servizzi tal-ICT.

8. L-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni għandhom 
jikkoperaw bejniethom u mal-Kummissjoni 
u, b'mod partikolari, jikskambjaw 
informazzjoni, esperjenzi u prattiki tajba 
fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà kif ukoll kwistjonijiet tekniċi li 
jirrigwardaw iċ-ċibersigurtà ta' prodotti, 
servizzi u proċessi tal-ICT.

Or. en

Emenda 602
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 8 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Kull awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni, u kull 
membru u l-persunal ta’ kull awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni, għandhom, f’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru 
jkunu soġġetti għall-obbligu ta’ segretezza 
professjonali kemm matul kif ukoll wara 
l-mandat tagħhom, fir-rigward ta’ 
kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li 
jkunu saru jafu biha matul it-twettiq tal-
kompiti tagħhom jew l-eżerċizzju tas-
setgħat tagħhom.
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Or. en

Emenda 603
Peter Kouroumbashev

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 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 
stabbiliti 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 għat-twettiq xieraq tal-
kompiti tagħhom kif jesiġi l-paragrafu 4 
tal-Artikolu 50.

3. L-evalwazzjoni bejn il-pari ta' 
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni għandha titwettaq minn 
żewġ awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ta' Stati 
Membri oħra u l-Kummissjoni u 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.
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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 ta' evalwazzjoni 
bejn il-pari, il-metodoloġija użata għall-
evalwazzjoni bejn il-pari, l-iskeda, 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 tfassal sommarju tal-
eżitu u tagħmlu pubbliku.

Or. en

Emenda 604
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal-livell għoli ta' assigurazzjoni, 
il-korp tal-valutazzjoni tal-konformità 
jenħtieġlu li, minbarra l-akkreditazzjoni 
tiegħu, ikun notifikat mill-awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni fir-rigward tal-kompetenza 
u l-għarfien espert tiegħu fil-valutazzjoni 
taċ-ċibersigurtà. L-awtorità nazzjonali 
tas-superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni 
għandha twettaq awditi regolari tal-
għarfien espert u l-kompetenzi tal-korpi 
tal-valutazzjoni tal-konformiità notifikati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Livelli għoljin ta' assigurazzjoni jirrikjedu ttestjar b'effikaċja. L-għarfien espert u l-
kompetenzi tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità li jwettqu testijiet tal-effikaċja 
jenħtieġilhom jiġu awditjati regolarment, b'mod partikolari fil-kwalità tat-testijiet

Emenda 605
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal-livell għoli ta' assigurazzjoni, 
il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandhom jiġu awtorizzati mill-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni biss meta jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' kompetenzi u għarfien esperti 
meħtieġa li jiġu dimostrati fl-awditi 
regolari tal-korpi msemmija.

Or. fr

Emenda 606
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-akkreditazzjoni għandha tinħareġ 
għal perjodu massimu ta’ ħames snin u 
tista’ tiġġedded bl-istess kondizzjonijiet 
sakemm il-korp ta’ valutazzjoni jissodisfa 
r-rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu. Il-
korpi ta’ akkreditazzjoni għandhom 
jirrevokaw akkreditazzjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk il-
kondizzjonijiet għall-akkreditazzjoni ma 
jkunux jew ma jibqgħux issodisfati inkella 
fejn azzjonijiet meħuda minn korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità jiksru d-

2. L-akkreditazzjoni għandha tinħareġ 
għal perjodu massimu ta’ ħames snin u 
tista’ tiġġedded bl-istess kondizzjonijiet 
sakemm il-korp ta’ valutazzjoni jissodisfa 
r-rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu. Il-
korpi ta’ akkreditazzjoni għandhom 
jirrevokaw akkreditazzjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk il-
kondizzjonijiet għall-akkreditazzjoni ma 
jkunux jew ma jibqgħux issodisfati inkella 
fejn azzjonijiet meħuda minn korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità jiksru d-
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dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-
korpi tal-valutazzjoni tal-konformità ma 
għandhomx jirċievu pagamenti diretti 
għas-servizzi tagħhom mid-detenturi taċ-
ċertifikati.

Or. en

Emenda 607
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-akkreditazzjoni għandha tinħareġ 
għal perjodu massimu ta’ ħames snin u 
tista’ tiġġedded bl-istess kondizzjonijiet 
sakemm il-korp ta’ valutazzjoni jissodisfa
r-rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu. Il-
korpi ta’ akkreditazzjoni għandhom 
jirrevokaw akkreditazzjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu 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.

2. L-akkreditazzjoni għandha tinħareġ 
għal perjodu massimu ta’ għaxar snin u 
tista’ tiġġedded bl-istess kondizzjonijiet 
sakemm il-korp ta’ valutazzjoni jissodisfa 
r-rekwiżiti stipulati f’dan l-Artikolu. Il-
korpi ta’ akkreditazzjoni għandhom 
jirrevokaw akkreditazzjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-korp tal-valutazzjoni tal-konformità jibbenefika minn 
akkreditazzjoni sakemm skema taċ-ċertifikazzjoni (inkluż l-estensjoni tagħha) li jkun ħareġ 
matul l-akkreditazzjoni tiegħu tkun skadiet.

Emenda 608
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miroslav Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare 
Moody
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Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkostanzi, l-formati u l-proċeduri ta’ 
notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 55(2).”

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tiddefinixxi ċ-ċirkostanzi, l-
formati u l-proċeduri ta’ notifika msemmija 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-
atti delegati għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 55(2)."

Or. en

Emenda 609
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miroslav 
Poche, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni. L-
awtoritajiet għandhom ikunu rappreżentati 
mill-kapijiet jew rappreżentanti oħra ta’ 
livell għoli tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni.

2. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni. L-
awtoritajiet għandhom ikunu rappreżentati 
mill-kapijiet jew rappreżentanti oħra ta’ 
livell għoli tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ 
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni. Fuq 
stedina, il-membri tal-Grupp ta' 
Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Konċernati 
għandhom ikunu intitolati li jkunu 
preżenti għal-laqgħat tal-Grupp Ewropew 
taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà u li 
jieħdu sehem fil-ħidma tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod bħad-dispożizzjonijiet stabbiliti għall-parteċipazzjoni ta' Stat Membru fil-
laqgħat tal-Grupp ta' Ċertifikazzjoni tal-Partijiet Interessati, il-partijiet interessati għandhom 
jitħallew, fuq stedina mill-Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà, 
jipparteċipaw fil-proċedimenti tagħhom.
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Emenda 610
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni. L-
awtoritajiet għandhom ikunu 
rappreżentati mill-kapijiet jew 
rappreżentanti oħra ta’ livell għoli tal-
awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni.

2. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn esperti nazzjonali.

Or. en

Emenda 611
Peter Kouroumbashev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jadotta regoli vinkolanti li 
jiddeterminaw l-intervalli li bihom l-
awtoritajiet nazzjonali tas-superviżjoni 
taċ-ċertifikazzjoni għandhom iwettqu 
verifiki taċ-ċertifikati u awtovalutazzjoni 
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).

Or. en

Emenda 612
Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) g) jiffaċilita l-allinjament ta' skemi 
Ewropej taċ-ċibersigurtà ma' standards 
rikonoxxuti internazzjonalment, inkluż 
billi: jirrivedi l-iskemi Ewropej taċ-
ċibersigurtà eżistenti u, fejn hu xieraq, 
jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-ENISA 
biex tinvolvi ruħha ma’ 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
internazzjonali rilevanti biex jiġu 
indirizzati insuffiċjenzi jew lakuni fi 
standards disponibbli rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Or. en

Emenda 613
Edouard Martin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jiddetermina mekkaniżmu ta' 
evalwazzjoni bejn il-pari biex jivvaluta l-
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan 
ir-Regolament minn kull awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni, b'mod partikolari l-abilità 
li jitwettqu għal kull livell ta' 
assigurazzjoni l-kompiti deskritti f'dan ir-
Regolament bl-għarfien espert tekniku 
meħtieġ. Jekk ikun meħtieġ, l-
evalwazzjoni bejn il-pari tista'
tiddetermina l-miżuri xierqa li għandhom 
jiġu adottati. 

Or. fr

Emenda 614
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) B'kollaborazzjoni mal-Grupp 
Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-
Ċibersigurtà (il-"Grupp") stabbilit skont 
l-Artikolu 53 ta' dan ir-Regolament, 
jipprovdi konsulenza u appoġġ lill-
Kummissjoni fi kwistjonijiet rigward iċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà u l-
ftehimiet għar-rikonoxximent reċiproku 
taċ-ċertifikati taċ-ċibersigurtà mas-swieq 
barranin u pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 615
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. (g) jistabbilixxi proċess ta' 
evalwazzjoni bejn il-pari. Dan il-proċess 
għandu jqis b’mod partikolari l-għarfien 
espert tekniku meħtieġ tal-NCSAs fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom, kif deskritt 
fl-Artikoli 48 u 50, u jinkludi, fejn 
meħtieġ, l-iżvilupp ta’ dokumenti ta’ 
gwida u tal-aħjar prattika biex titjieb il-
konformità tal-NCSAs ma' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 616
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Eva Kaili, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
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Artikolu 53 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. iqis ir-riżultati tal-konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati mwettqa bi tħejjija 
għal skema ta’ kandidati, skont l-
Artikolu 44 ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp Ewropew taċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà għandu jieħu kont ukoll ta’ 
kwalunkwe konsultazzjoni pubblika li saret mill-Kummissjoni dwar it-tħejjija ta’ skema jew 
skemi ta' kandidati taċ-ċibersigurtà.

Emenda 617
Pavel Telička, Carolina Punset, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. (h) jikkontrolla s-sorveljanza u ż-
żamma ta’ ċertifikat.

Or. en

Emenda 618
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
ta’ dan it-Titolu u tal-iskemi Ewropej taċ-
ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-
penali stipulati jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tat-Titolu IIa, it-Titolu III u tal-iskemi 
Ewropej taċ-ċertifikazzjoni taċ-
ċibersigurtà, u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali stipulati jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
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Membri għandhom [sa .../mingħajr 
dewmien] jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar dawk ir-regoli u dawk il-miżuri u 
għandhom jinnotifikawha b’kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

Istati Membri għandhom [sa .../mingħajr 
dewmien] jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar dawk ir-regoli u dawk il-miżuri u 
għandhom jinnotifikawha b’kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Emenda 619
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Dritt għal rimedju ġudizzjarju 
effettiv kontra awtorità superviżorja jew 
korp tal-valutazzjoni tal-konformità

1.Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew mhux 
ġudizzjarju ieħor, kull persuna fiżika jew 
ġuridika għandu jkollha d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju effettiv:

(a) kontra deċiżjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew awtorità 
superviżorja nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni 
li tikkonċernaha, inkluż (fejn applikabbli) 
fir-rigward tal-ħruġ (jew in-nuqqas ta' 
ħruġ) jew ir-rikonoxximent (jew in-
nuqqas ta' rikonoxximent) ta' ċertifikat 
Ewropew taċ-ċibersigurtà li tali persuna 
jkollha;kif ukoll

(b) fejn awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ma 
tindirizzax ilment li għalih hija 
kompetenti.

2. Proċedimenti kontra korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni għandhom isiru quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew l-awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni huma stabbiliti.
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Or. en

Emenda 620
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 54a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -54a

Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv 
kontra awtorità superviżorja

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew mhux 
ġudizzjarju ieħor, kull persuna fiżika jew 
ġuridika għandu jkollha d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju effettiv:

(a) kontra deċiżjoni ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew awtorità 
superviżorja nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni 
li tikkonċernaha, inkluż fir-rigward tar-
rikonoxximent ta' ċertifikat Ewropew taċ-
ċibersigurtà li tali persuna jew entità 
jkollha; kif ukoll

(b) fejn awtorità nazzjonali tas-
superviżjoni taċ-ċertifikazzjoni ma 
tindirizzax ilment li għalih hija 
kompetenti.

2. Proċedimenti kontra korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni għandhom isiru quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-korp tal-
valutazzjoni tal-konformità jew l-awtorità 
nazzjonali tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni huma stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-applikanti taċ-ċertifikati jkunu intitolati għal rimedju 
ġudizzjarju effettiv meta japplikaw għal ċertifikazzjoni fl-Istat Membru rispettiv. 
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Ċertifikazzjoni ta’ prodotti jew proċessi m’għandhiex tintuża biex tiffavorixxi atturi speċifiċi 
meta mqabbla ma’ oħrajn fuq il-bażi ta’ konsiderazzjonijiet bi preġudizzju jew parzjali, 
jiġifieri n-nazzjonalità tagħhom.

Emenda 621
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn ħames
snin wara d-data msemija fl-Artikolu 58, u 
kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-impatt, l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Aġenzija u l-prattiki tax-
xogħol tagħha u l-ħtieġa li jista’ jkun 
hemm biex il-mandat tal-Aġenzija jiġi 
mmodifikat, kif ukoll l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta’ tali modifika. L-
evalwazzjoni għandha tqis kwalunkwe 
feedback li tirċievi l-Aġenzija b’rispons 
għall-attivitajiet tagħha. Fejn il-
Kummissjoni tqis li t-tkomplija tal-
Aġenzija ma għadhiex ġustifikata fir-
rigward tal-għanijiet assenjati lilha, kif 
ukoll il-mandat u l-kompiti tagħha, din 
tista’ tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 
emendat fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 
marbuta mal-Aġenzija.

1. Sa mhux aktar tard minn erba' snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 58, u 
kull erba' snin wara dan, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-impatt, l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Aġenzija u l-prattiki tax-
xogħol tagħha u l-ħtieġa li jista’ jkun 
hemm biex il-mandat tal-Aġenzija jiġi 
mmodifikat, kif ukoll l-implikazzjonijiet 
finanzjarji ta’ tali modifika. L-
evalwazzjoni għandha tqis kwalunkwe 
feedback li tirċievi l-Aġenzija b’rispons 
għall-attivitajiet tagħha. Fejn il-
Kummissjoni tqis li t-tkomplija tal-
Aġenzija ma għadhiex ġustifikata fir-
rigward tal-għanijiet assenjati lilha, kif 
ukoll il-mandat u l-kompiti tagħha, din 
tista’ tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 
emendat fir-rigward tad-dispożizzjonijiet 
marbuta mal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 622
Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Edouard Martin, Carlos Zorrinho, José 
Blanco López, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Clare Moody

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta 
wkoll l-impatt, l-effikaċja u l-effiċjenza 
tad-dispożizzjonijiet tat-titolu III fir-

2. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta 
wkoll l-impatt, l-effikaċja u l-effiċjenza 
tad-dispożizzjonijiet tat-titolu III fir-
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rigward tal-għan li jiġi żgurat livell 
adegwat taċ-ċibersigurtà tal-prodotti u s-
servizzi tal-ICT fl-Unjoni u li jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern.

rigward tal-għan li jiġi żgurat livell 
adegwat taċ-ċibersigurtà tal-prodotti, is-
servizzi u l-proċessi tal-ICT fl-Unjoni u li 
jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, ħames 
snin wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, estensjoni potenzjali tal-
kamp ta' applikazzjoni tat-Titolu III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun prevista evalwazzjoni tar-Regolament, partikolarment fir-rigward tat-
Titolu III.

Emenda 623
Dario Tamburrano, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta 
wkoll l-impatt, l-effikaċja u l-effiċjenza 
tad-dispożizzjonijiet tat-titolu III fir-
rigward tal-għan li jiġi żgurat livell 
adegwat taċ-ċibersigurtà tal-prodotti u s-
servizzi tal-ICT fl-Unjoni u li jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern.

2. Mhux aktar tard minn erba' snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 58, u 
kull erba' snin wara dan, il-Kummissjoni
għandha tivvaluta wkoll l-impatt, l-
effikaċja u l-effiċjenza tad-dispożizzjonijiet 
tat-titoli IIa u III fir-rigward tal-għan li jiġi 
żgurat livell adegwat taċ-ċibersigurtà tal-
prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT fl-
Unjoni u li jittejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern.

Or. en

Emenda 624
Eva Kaili, Peter Kouroumbashev

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2a. L-evalwazzjoni għandha tivvaluta 
l-bidla gradwali lejn ċertifikazzjoni 
obbligatorja, sakemm il-valutazzjoni tas-
suq u l-konsultazzjoni relattiva tal-
partijiet interessati juru riżultati li jsostnu 
tali azzjoni;

Or. en

Emenda 625
Pavel Telička, Carolina Punset, Morten Løkkegaard, Gesine Meissner

Proposta għal regolament
Titolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1 (ġdid)
Mat-tnedija tal-qafas taċ-ċertifikazzjoni 
taċ-ċibersigurtà tal-UE, huwa probabbli li 
l-attenzjoni tiffoka fuq oqsma ta’ interess 
imminenti biex tiġi milqugħa l-isfida tat-
teknoloġiji emerġenti.Fil-qasam tal-
Internet tal-Oġġetti dan huwa ta’ interess 
partikolari peress li jolqot il-ħtiġiet tal-
konsumaturi kif ukoll tal-industrija.Qed 
tiġi proposta l-lista ta’ prijorità li ġejja 
għall-adozzjoni fil-qafas ta’ 
ċertifikazzjoni:
1) Ċertifikazzjoni tal-forniment ta' servizzi 
cloud.
2) Ċertifikazzjoni ta' apparati tal-IoT, 
inkluż:
a. apparati fil-livell individwali, bħal 
smart wearables;
b. apparati fil-livell tal-komunità, bħal 
karozzi intelliġenti, djar intelliġenti, 
apparati tas-saħħa;
c. apparat fil-livell tas-soċjetà bħal bliet 
intelliġenti u grilji intelliġenti.
3) Industry 4.0 li tinvolvi sistemi 
ċiberfiżiċi interkonnessi intelligenti li 
jawtomatizzaw il-fażijiet kollha tal-
operazzjonijiet industrijali, li jibdew mid-
disinn u manifattura u jibqgħu sejrin sal-
operazzjoni, il-katina tal-provvista u l-
manutenzjoni tas-servizz
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4) Ċertifikazzjoni tal-teknoloġiji u l-
prodotti użati fil-ħajja ta' kuljum.Eżempju 
ta’ dan jistgħu jkunu l-apparati tan-
netwerking, bħal routers tal-Internet fid-
djar.

Or. en

Emenda 626
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità huwa proprjetà ta’ entità jew 
istituzzjoni pubblika jew huwa operat 
minnhom, l-indipendenza u n-nuqqas ta’ 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għandhom 
ikunu żgurati u dokumentati bejn, minn 
naħa, l-awtorità tas-superviżjoni taċ-
ċertifikazzjoni, u, min-naħa l-oħra, il-
korp tal-valutazzjoni tal-konformità.

Or. en

Emenda 627
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Korp tal-valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-
kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità 
assenjati lilu skont dan ir-Regolament, 
kemm jekk dawk il-kompiti jitwettqu mill-
korp tal-valutazzjoni tal-konformità nnifsu, 
kif ukoll jekk f’isem il-korp jew fir-
responsabbiltà tiegħu.

8. Korp tal-valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun kapaċi jwettaq il-
kompiti tal-valutazzjoni tal-konformità 
assenjati lilu skont dan ir-Regolament, 
kemm jekk dawk il-kompiti jitwettqu mill-
korp tal-valutazzjoni tal-konformità nnifsu, 
kif ukoll jekk f’isem il-korp jew fir-
responsabbiltà tiegħu. Kull sottokuntrattar 
jew konsultazzjoni ta' persunal estern 
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għandha tkun dokumentata b'mod xieraq, 
ma għandha tinvolvi ebda intermedjarju u 
għandha tiġi soġġetta għal ftehim bil-
miktub li jkopri, fost affarijiet oħra, il-
kunfidenzjalità u l-kunflitti ta' interess. Il-
korp tal-evalwazzjoni tal-konformità 
inkwistjoni għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
sħiħa tal-kompiti mwettqa.

Or. en

Emenda 628
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Għandha tkun żgurata l-imparzjalità 
tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, 
tal-maniġment ta’ livell għoli tagħhom u 
tal-persunal tal-valutazzjoni tagħhom.

12. Għandha tkun żgurata l-imparzjalità 
tal-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, 
tal-maniġment ta’ livell għoli tagħhom u 
tal-persunal u s-sottokuntratturi tal-
valutazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 629
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Il-persunal ta’ korp tal-
valutazzjoni tal-konformità għandu jkun 
fid-dmir li josserva s-segretezza 
professjonali fir-rigward tal-informazzjoni 
kollha miksuba fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu skont dan ir-Regolament jew skont 
kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali 
li jġibuha fis-seħħ, ħlief fir-rigward tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membri li 
fihom jitwettqu l-attivitajiet tal-korp.

15. Il-korp tal-evalwazzjoni tal-
konformità u l-persunal, il-kumitati, is-
sussidjarji, is-sottokuntratturi tiegħu, u 
kwalunkwe korp assoċjat jew persunal ta’ 
korpi esterni ta’ korp tal-evalwazzjoni tal-
konformità għandu jżomm il-
kunfidenzjalità u josserva s-segretezza 
professjonali fir-rigward tal-informazzjoni 
kollha miksuba fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom skont dan ir-Regolament jew 
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skont kwalunkwe dispożizzjoni tal-liġi 
nazzjonali li tagħtih effett, ħlief fejn l-
iżvelar huwa meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni 
jew ta’ Stat Membru li għaliha dawn il-
persuni huma soġġetti ħlief fir-rigward 
tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati
Membri li fihom jitwettqu l-attivitajiet tal-
korp. Id-drittijiet ta' proprjetà għandhom 
jiġu mħarsa. Il-korp tal-valutazzjoni tal-
konformità għandu jkollu proċeduri 
dokumentati stabbiliti fir-rigward tar-
rekwiżiti ta’ din it-Taqsima 15.

Or. en

Emenda 630
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. Bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 15, ir-
rekwiżiti ta’ dan l-Anness ma jipprekludu 
bl-ebda mod skambji ta’ informazzjoni 
teknika u gwida regolatorja bejn korp tal-
valutazzjoni tal-konformità u persuna li 
tkun qed tapplika, jew li qed tqis li 
tapplika, għaċ-ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 631
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15b. Il-korpi tal-valutazzjoni tal-
konformità għandhom joperaw 
f'konformità ma' ġabra ta' termini u 
kundizzjonijiet konsistenti, ġusti u 
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raġonevoli, filwaqt li jqisu l-interessi ta' 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju kif 
definit fir-Rakkomandazzjoni 
2003/361/KE fir-rigward ta' tariffi.

Or. en
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