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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rivoluzzjoni diġitali qed ikollha impatt profond fuq is-soċjetà tagħna. Billi d-dipendenza 
tagħna fuq prodotti u servizzi tal-IT qed tikber, qed isir dejjem aktar importanti li jkun żgurat 
li jiġu rispettati d-drittijiet tagħna fid-dinja diġitali. Bħalissa, filwaqt li fuq bażi ta' kuljum 
miljuni ta' konsumaturi Ewropej jaċċedu, jixtru jew jużaw kontenut diġitali fis-sens wiesa' tal-
kelma (eż. xandir bil-vidjo, applikazzjonijiet, logħob, servizzi cloud u netwerks soċjali), id-
drittijiet online tagħhom mhumiex protetti kif inhuma fid-dinja offline. Din is-sitwazzjoni 
ddgħajjef il-fiduċja tal-konsumatur u tipperikola l-privatezza online peress li prodotti u 
servizzi diġitali difettużi jew mhux sikuri mhux se jipproteġu sew l-ammont kbir ta' data 
personali tagħna li tinsab online.

Ir-Rapporteur għandha l-għan li żżid il-fiduċja tal-konsumatur u l-privatezza online billi 
tiżgura protezzjoni adegwata għax-xiri ta' kontenut diġitali. Il-kamp ta' applikazzjoni u d-
definizzjoni ta' kontenut diġitali għandhom jiġu ċċarati aktar sabiex jiġi żgurat li l-
konsumaturi kollha - anki dawk li għandhom anqas għarfien teknoloġiku jew huma 
teknikament anqas intimi mal-ambjent online - ikollhom id-drittijiet tagħhom iggarantiti. Id-
dinja online - u għaldaqstant l-użu ta' kontenut diġitali - sar ħafna aktar minn sempliċiment 
mod biex inwettqu kompiti speċifiċi. Ir-ritratti personali, il-kotba ta' indirizzi u l-
informazzjoni medika tagħna normalment jinżammu fil-cloud. Ħafna mill-konverżazzjonijiet 
intimi tagħna spiss isiru u jinħażnu online. U fl-attivitajiet online tagħna tant inħallu traċċi 
diġitali warajna li l-kumpaniji jistgħu jisiltu stampa sorprendentement intima tagħna. 
Għaldaqstant huwa evidenti li fl-ambjent online il-protezzjoni tad-data personali tagħna hija 
dejjem aktar urġenti milli fid-dinja offline. Din il-proposta, waqt li tiffoka fuq ir-relazzjoni 
bejn il-fornitur u l-konsumatur tal-kontenut diġitali, hija għaldaqstant marbuta b'mod 
inseparabbli mal-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data personali online tagħna. Għalhekk huwa 
importanti li jiġi assigurat li din id-Direttiva jenħtieġ li tikkonforma mar-regoli ġenerali tar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (2016/679) il-ġdid sabiex tiżgura l-
konsistenza tad-dritt fundamentali taċ-ċittadini għall-privatezza u ssaħħaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi fil-provvista ta' kontenut diġitali sigur u sikur.

Ir-rapporteur tixtieq tkompli ssaħħaħ u tikkjarifika l-proposta fuq il-punti li ġejjin. Għal dawn 
il-punti huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li din il-proposta timmira lejn 
armonizzazzjoni sħiħa, li tipprojbixxi lill-Istati Membri milli jżommu jew jintroduċu regoli 
nazzjonali li jmorru lil hinn minn din id-Direttiva f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur:

 Il-forniment attiv ta' data personali mill-konsumatur: il-proposta tkopri biss it-tipi ta' 
kuntratti fejn il-konsumatur jew iħallas jew "iforni data personali b'mod attiv" bħala 
eżekuzzjoni korrispettiva. Dan jidher li hu limitat wisq, minħabba li llum il-ġurnata ta' 
spiss id-data personali tal-konsumaturi (pereżempju, data dwar fejn jinsabu, kuntatti 
personali, l-istorja tax-xiri eċċ) qed tintuża f'forma ta' eżekuzzjoni korrispettiva filwaqt 
li l-konsumaturi ma jkollhomx għarfien ta' dan. Barra minn hekk, din il-limitazzjoni 
tista' toħloq inċentiv pervers biex il-fornituri ma jitolbux il-kunsens tal-konsumatur. 
Għaldaqstant jaf ikun rakkomandabbli li din id-dispożizzjoni titwessa' b'mod li 
tinkludi l-kuntratti kollha għall-provvista ta' kontenut diġitali li jinvolvi l-użu ta' data 
personali tal-konsumatur.

 Għandha tiżdied definizzjoni ta' data personali, ibbażata fuq ir-Regolament 2016/679, 
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biex tiġi żgurata distinzjoni ċara bejn data personali u kwalunkwe data oħra msemmija 
fit-test kollu. 

 Il-konformità tal-kontenut diġitali: il-proposta tistipula li l-kontenut diġitali għandu 
jkun konformi ma' dak li jkun ġie stipulat fil-kuntratt u kriterji aktar oġġettivi (bħal 
standards tekniċi jew il-kodiċijiet ta' kondotta tal-industrija) jistgħu jintużaw biss jekk 
ma jkun ġie stipulat xejn fil-kuntratt biex tiġi valutata l-konformità tal-kontenut. 
Madankollu, wieħed jista' jistaqsi jekk, fid-dawl tal-kumplessità tal-prodotti ta' 
kontenut diġitali, il-konsumatur ikunx verament kapaċi jifhem sewwa t-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt u jieħu deċiżjoni infurmata. Għaldaqstant jaf ikun 
rakkomandabbli li jintużaw aktar spiss kriterji oġġettivi u soġġettivi (bħal standards 
tekniċi jew aspettattivi leġittimi) biex tiġi żgurata konformità;

 Responsabilità tal-fornituri għad-danni: il-proposta tillimita r-responsabilità tal-
fornitur biss għal danni kkawżati fil-ħardwer u s-softwer tal-konsumatur. Madankollu, 
jista' jkun hemm każijiet fejn konsumatur isofri telf ekonomiku jew immaterjali serju 
apparti minn kwalunkwe ħsara fl-ambjent diġitali tiegħu (pereżempju jekk softwer 
ikun fih bug li jippermetti lil hackers jiksbu aċċess għall-kompjuter tal-konsumatur u 
jisirqu l-password għall-kont bankarju tiegħu). Għaldaqstant jaf ikun rakkomandabbli 
li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni biex jinkludi d-danni kollha li jkunu saru lill-
konsumatur. Barra minn hekk, jaf ikun interessanti li l-Istati Membri jitħallew, fl-
istabbiliment ta' regoli dettaljati dwar id-danni, jagħmlu distinzjoni bejn dawk il-
fornituri li jkunu għamlu dak kollu fis-setgħa tagħhom biex jillimitaw il-possibilità ta' 
danni (eż. permezz ta' konformità ma' ċerta linja ta' bażi għas-sigurtà jew standards 
tal-IT) u dawk li ma jkunux ħadu ħsieb "l-affarijiet tagħhom" (eż. ma jkunux solvew 
il-vulnerabilitajiet tas-sigurtà fil-prodotti/servizzi li kienu magħrufa minnhom jew 
irrappurtati lilhom) sabiex jitħeġġeġ sens akbar ta' responsabilità fost il-fornituri.

 It-terminazzjoni tal-kuntratt: il-proposta għandha tkun ċara dwar eżattament liema data 
għandha tingħata lura lill-konsumatur meta l-kuntratt jiġi terminat.

 It-terminazzjoni tal-kuntratt: il-proposta għandha tkun ċara dwar eżattament liema data 
għandha tingħata lura lill-konsumatur meta l-kuntratt jiġi terminat.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u 
l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitati responsabbli, 
jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(2) Għall-ilħuq ta' suq uniku diġitali 
ġenwin, hemm bżonn tal-armonizzazzjoni 
ta' ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti 
għall-provvista tal-kontenut diġitali, 
filwaqt li bħala bażi jittieħed livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumaturi.

(2) Għall-ilħuq ta' suq uniku diġitali 
ġenwin, hemm bżonn tal-armonizzazzjoni 
ta' ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti 
għall-provvista tal-kontenut diġitali, 
filwaqt li bħala bażi jittieħed livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumaturi u l-ħtieġa li 
titjieb l-aċċessibilità.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-konsumaturi se jibbenifikaw
minn drittijiet armonizzati b'mod sħiħ 
għall-kontenut diġitali f'livell għoli ta' 
protezzjoni. Huma se jkollhom drittijiet 
ċari meta jirċievu kontenut diġitali jew 
jiksbu aċċess għalih minn kwalunkwe post 
fl-UE. Dan se jżid il-kunfidenza tagħhom 
fix-xiri ta' kontenut diġitali. Dan se 
jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tad-
detriment li qegħdin isofru bħalissa l-
konsumaturi, minħabba li se kun hemm 
sett ta' drittijiet ċari li jagħtuhom iċ-ċans li 
jindirizzaw il-problemi li jiffaċċjaw bil-
kontenut diġitali.

(7) Il-konsumaturi se jibbenefikaw
minn drittijiet armonizzati b'mod sħiħ 
għall-kontenut diġitali f'livell għoli ta' 
protezzjoni. Huma se jkollhom drittijiet 
ċari meta jirċievu kontenut diġitali jew 
jiksbu aċċess għalih minn kwalunkwe post 
fl-UE. Dan se jżid il-kunfidenza tagħhom 
fix-xiri ta' kontenut diġitali. Dan se 
jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tad-
detriment li qegħdin isofru bħalissa l-
konsumaturi, minħabba li se jkun hemm 
sett ta' drittijiet ċari li jagħtuhom iċ-ċans li 
jindirizzaw il-problemi li jiffaċċjaw bil-
kontenut diġitali u l-aċċessibilità tiegħu.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-Direttiva għandha tindirizza 
problemi fost kategoriji differenti ta' 
kontenut diġitali u tal-forniment tiegħu. 
Sabiex jipprovdi għal żviluppi teknoloġiċi 
mgħaġġlin u jżomm valida fil-futur in-
natura tal-kunċett ta' kontenut diġitali, dan 
il-kunċett kif użat f'din id-Direttiva għandu 
jkun usa' milli hu fid-Direttiva 2011/83/UE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

(11) Din id-Direttiva jenħtieġ li
tindirizza problemi fost kategoriji differenti 
ta' kontenut diġitali u tal-forniment tiegħu. 
Sabiex jipprovdi għal żviluppi teknoloġiċi 
mgħaġġlin u jżomm valida fil-futur in-
natura tal-kunċett ta' kontenut diġitali, dan 
il-kunċett kif użat f'din id-Direttiva 
jenħtieġ li jkun usa' milli hu fid-
Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 
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B'mod partikolari partikolari għandu 
jkopri servizzi li jippermettu l-ħolqien, l-
ipproċessar u l-ħażna ta' dejta. Waqt li 
hemm bosta manjieri kif il-kontenut 
diġitali jiġi fornut, bħat-trażmissjoni fuq 
mezz durabbli, it-tniżżil mill-konsumaturi 
fuq l-apparat tagħhom, ir-ritrażmissjoni
fuq il-web, permess għal aċċess għal 
kapaċitajiet ta' ħżin ta' kontenut diġitali jew 
aċċess għall-użu tal-midja soċjali, din id-
Direttiva għandha tapplika għall-kontenut 
diġitali kollu indipendentament mill-mezz 
użat għat-trażmissjoni tiegħu. Mhuwiex 
ideali li ssir differenza bejn kategoriji 
differenti f'dan is-suq li teknoloġikament 
qed jinbidel bil-ħeffa għax qajla jkun 
possibbli li tiġi evitata d-diskriminazzjoni 
bejn il-fornituri. Għandhom jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri ta' 
kategoriji differenti ta' kontenut diġitali. 
Madankollu din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għal kontenut diġitali 
li huwa inkorporat f'oġġetti b'tali mod li 
jopera bħala parti integrali mill-oġġetti u 
l-funzjonijiet tiegħu jkunu subordinati 
għall-funzjonalitajiet ewlenin tal-oġġetti. 

Ewropew u tal-Kunsill1. B'mod partikolari 
jenħtieġ li jkopri servizzi li jippermettu l-
ħolqien, l-ipproċessar u l-ħażna ta' data. 
Waqt li hemm bosta manjieri kif il-
kontenut diġitali jiġi fornut, bħat-
trażmissjoni fuq mezz durabbli, it-tniżżil 
mill-konsumaturi fuq l-apparati tagħhom, 
ix-xandir dirett fuq l-internet, permess 
għal aċċess għal kapaċitajiet ta' ħżin ta' 
kontenut diġitali jew aċċess għall-użu tal-
midja soċjali, jenħtieġ li din id-Direttiva 
tapplika għall-kontenut diġitali kollu 
indipendentement mill-mezz użat għat-
trażmissjoni tiegħu. Mhuwiex ideali li ssir 
differenza bejn kategoriji differenti f'dan 
is-suq li teknoloġikament qed jinbidel 
rapidament għax qajla jkun possibbli li tiġi 
evitata d-diskriminazzjoni bejn il-fornituri. 
Jenħtieġ li jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi bejn il-fornituri ta' kategoriji 
differenti ta' kontenut diġitali. 

__________ __________

1. ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64. 1. ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.

Ġustifikazzjoni

Minħabba ż-żieda mistennija fil-futur qarib tal-Internet tal-Oġġetti b'kull tip ta' "apparat 
intelliġenti" b'softwer integrat inkorporat, hu importanti li jkunu ċċarati r-regoli li taħthom 
jaqgħu tali "apparati intelliġenti" u s-softwer integrat tagħhom. Fil-futur probabbilment se 
jsir pjuttost diffiċli ssir distinzjoni bejn x'se jkun l-element predominanti tal-prodott bejn il-
kontenut diġitali u l-oġġett tanġibbli. Għaldaqstant, jidher li l-eżenzjoni magħżula mhix 
vijabbli fil-prattika u proposta separata tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni tkun 
preferibbli.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Rigward kontenut diġitali fornut 
mhux bi skambju ma' prezz imma ma' 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus, 
din id-Direttiva għandha tapplika biss għal 
kuntratti li fihom il-fornitur jitlob u l-
konsumatur attivament jipprovdi dejta, 
bħall-isem u l-indirizz elettroniku jew 
ritratti, direttament jew indirettament lill-
fornitur pereżempju permezz ta' 
reġistrazzjoni individwali jew abbażi ta' 
kuntratt li jippermetti aċċess għar-ritratti 
tal-konsumatur. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika għal sitwazzjonijiet li 
fihom il-fornitur jiġbor id-dejta neċessarja
sabiex il-kontenut diġitali jkun jista' 
jiffunzjona b'konformità mal-kuntratt, 
pereżempju l-post ġeografiku fejn ikun 
hemm bżonn sabiex applikazzjoni tal-
mowbajl taħdem kif suppost, jew għall-fini 
uniku li jiġu ssodisfati rekwiżiti legali, 
pereżempju meta r-reġistrazzjoni tal-
konsumatur tkun meħtieġa għall-finijiet ta' 
sigurtà u identifikazzjoni mil-liġijiet 
applikabbli. Din id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika wkoll għal 
sitwazzjonijiet li fihom il-fornitur jiġbor 
informazzjoni, inkluża dejta personali, 
bħall-indirizz tal-IP, jew informazzjoni 
oħra ġġenerata awtomatikament, bħal 
informazzjoni miġbura u trażmessa 
permezz ta' cookie, mingħajr ma l-
konsumatur iforniha attivament, anki 
jekk il-konsumatur jaċċetta l-cookie. Hija 
ma għandhiex tapplika wkoll għal 
sitwazzjonijiet li fihom il-konsumatur 
ikun espost għal reklamar esklussivament 
sabiex jinkiseb aċċess għal kontenut 
diġitali.

(14) Rigward kontenut diġitali fornut 
mhux bi skambju ma' prezz iżda ma' 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus,
jenħtieġ ukoll li din id-Direttiva tapplika 
għal kuntratti li fihom il-konsumatur 
iforni data personali jew kwalunkwe data 
oħra li tista' tiġi użata direttament jew 
indirettament mill-fornitur. Dan jenħtieġ 
ukoll li jiġu inklużi kuntratti li fihom il-
konsumatur jippermetti aċċess għad-data 
personali tiegħu/tagħha u l-ipproċessar 
tagħha mill-fornitur. Ma jenħtiġx li din 
id-Direttiva tapplika għal sitwazzjonijiet 
li fihom il-fornitur jiġbor id-data li huma 
esklużivament użati mill-fornitur sabiex 
il-kontenut diġitali jkun jista' 
jiffunzjona, inkluż l-aġġornament ta' 
softwer, b'konformità mal-kuntratt, 
pereżempju l-post ġeografiku fejn ikun 
hemm bżonn sabiex applikazzjoni 
mobbli taħdem kif suppost, jew għall-fini 
uniku li jiġu ssodisfati rekwiżiti legali, 
pereżempju meta r-reġistrazzjoni tal-
konsumatur tkun meħtieġa għall-finijiet 
ta' sigurtà u identifikazzjoni mil-liġijiet 
applikabbli.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-kontenut diġitali huwa rilevanti 
ħafna fil-kuntest tal-Internet tal-Oġġetti. 
Madankollu huwa f'waqtu li jiġu 
indirizzati kwistjonijiet speċifiċi ta' 
responsabbiltà marbutin mal-Internet tal-
Oġġetti, inkluża r-responsabbiltà għad-
dejta u kuntratti "magna għal magna", 
b'mod separat.

imħassar

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-kuntratti jistgħu jinkludu termini 
ġenerali u kundizzjonijiet tal-fornitur li 
jridu jiġu aċċettati mill-konsumatur. Għal 
xi kontenut diġitali, il-fornituri spiss 
jiddeskrivu s-servizz u l-miri tas-servizz 
miżurabbli fi ftehim dwar il-livell ta' 
servizz. Dawn il-ftehimiet dwar il-livell ta' 
servizz ġeneralment ikunu annessi mal-
kuntratt prinċipali u jiffurmaw komponent 
importanti tar-relazzjoni kuntrattwali bejn 
il-fornitur u l-konsumatur. Dawn 
għandhom ikunu koperti bid-definizzjoni 
ta' kuntratt taħt din id-Direttiva, u għalhekk 
għandhom ikunu konformi mar-regoli 
stipulati fiha.

(18) Il-kuntratti jistgħu jinkludu termini 
ġenerali u kundizzjonijiet tal-fornitur li 
jridu jiġu aċċettati mill-konsumatur. Għal 
xi kontenut diġitali, il-fornituri spiss 
jiddeskrivu s-servizz u l-miri tas-servizz 
miżurabbli fi ftehim dwar il-livell ta' 
servizz. Dawn il-ftehimiet dwar il-livell ta' 
servizz ġeneralment ikunu annessi mal-
kuntratt prinċipali u jiffurmaw komponent 
importanti tar-relazzjoni kuntrattwali bejn 
il-fornitur u l-konsumatur. Jenħtieġ li
dawn ikunu koperti bid-definizzjoni ta' 
kuntratt taħt din id-Direttiva, u għalhekk 
għandhom ikunu konformi mar-regoli 
stipulati fiha. F'każijiet fejn il-kunsens 
għall-ipproċessar ta' data personali 
jingħata bħala eżekuzzjoni korrispettiva li 
mhijiex flus, jenħtieġ li l-kuntratt ikun fih 
l-informazzjoni dwar l-ipproċessar skont 
ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill1, iżda li l-
informazzjoni tkun tingħaraf b'mod ċar 
minn elementi oħra tal-kuntratt. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li ikoni li jinftiehmu 
faċilment juru l-elementi prinċipali tal-
ipproċessar tad-data personali.

_________________________________

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

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-protezzjoni ta' individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali 
hija rregolata mid-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u mid-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2 li huma 
kompletament applikabbli fil-kuntest ta' 
kuntratti għall-provvista ta' kontenut 
diġitali. Dawk id-Direttivi diġà 
jistabbilixxu qafas legali fil-qasam tad-
dejta personali fl-Unjoni. L-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva għandhom isiru b'konformità 
sħiħa ma' dak il-qafas legali. 

(22) It-twettiq ta' attivitajiet li jaqgħu 
fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva jinvolvi l-ipproċessar ta' data 
personali. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-liġi tal-Unjoni 
applikabbli għall-ipproċessar ta' data 
personali fl-Unjoni, b'mod partikolari tar-
Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tad-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill2, li jirregolaw l-
ipproċessar tad-data personali li jsir fl-
Istati Membri, taħt is-superviżjoni tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
b'mod partikolari l-awtoritajiet pubbliċi 
indipendenti magħżula mill-Istati 
Membri. Dawk l-atti legali diġà 
jistabbilixxu qafas legali fil-qasam ta' data
personali fl-Unjoni u huma kompletament 
applikabbli fil-kuntest ta' kuntratti għall-
provvista ta' kontenut diġitali. Jenħtieġ li
l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva jsiru b'konformità sħiħa ma' 
dak il-qafas legali. 

__________ __________

1. ĠU L 281, 23/11/1995, p. 31 - 50) 
(għandu jiġi sostitwit mir-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, 
malli jiġi adottat).

2. ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37-47. 2. ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37-47.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-ipproċessar ta' data personali li jsir għall-forniment ta' 
kontenut diġitali jkun kompletament konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-data, inkluż ir-Regolament Ġenerali Ġdid dwar il-Protezzjoni tad-Data, li hu ta' natura 
orizzontali. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) F'każijiet meta l-kuntratt ma 
jistipulax livelli limiti ċari u komprensivi 
biżżejjed sabiex jaċċerta l-konformità tal-
kontenut diġitali mal-kuntratt, huwa 
neċessarju li jiġu stabbiliti kriterji ta' 
konformità oġġettivi li jiżguraw li l-
konsumaturi ma jiġux imċaħħda minn 
drittijiethom. F'każijiet bħal dawn il-
konformità mal-kuntratt għandha tiġi 
vvalutata b'konsiderazzjoni tal-għan li 
għalih kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża.

(25) F'każijiet meta l-kuntratt ma 
jistipulax livelli limiti ċari u komprensivi 
biżżejjed, aġġustati għall-konsumaturi li 
huwa mmirat għalihom, sabiex jaċċerta l-
konformità tal-kontenut diġitali mal-
kuntratt, huwa neċessarju li jiġu stabbiliti 
kriterji ta' konformità oġġettivi li jiżguraw 
li l-konsumaturi jifhmu biżżejjed u ma 
jiġux imċaħħda minn drittijiethom. 
F'każijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
konformità mal-kuntratt tiġi vvalutata 
b'kunsiderazzjoni tal-għan li għalih 
kontenut diġitali tal-istess deskrizzjoni 
normalment jintuża, standards tekniċi 
disponibbli u l-aspettattivi leġittimi tal-
konsumaturi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Waqt li servizzi u teknoloġiji 
mmexxija mid-dejta jġibu magħhom 
benefiċċji sinifikanti, dawn joħolqu ukoll 
xi vulnerabbiltajiet. Kif inhu rrikonoxxut
mill-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali, 
livell għoli ta' sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni huwa essenzjali madwar l-

(27) Waqt li servizzi u teknoloġiji 
mmexxija mid-data jġibu magħhom 
benefiċċji sinifikanti, dawn joħolqu ukoll 
xi vulnerabilitajiet. Kif inhu rikonoxxut
mill-Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali, 
livell għoli ta' sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni huwa essenzjali madwar l-
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Unjoni Ewropea sabiex ikun żgurat ir-
rispett tad-drittijiet fundamentali bħalma 
hu d-dritt għall-privatezza u għad-dejta
personali, sabiex tiżdied il-fiduċja tal-utenti 
u tissaħħaħ il-fiduċja tagħhom fl-
ekonomija diġitali. Hekk kif is-softwer 
qiegħed jidħol f'kollox, kwalitajiet bħall-
kredibbiltà, is-sigurtà u l-adattabilità għal 
ħtiġijiet li qed jevolvu wkoll qegħdin isiru 
preokkupazzjoni ewlenija. Għaldaqstant 
qiegħed isir dejjem iktar importanti li 
dawk is-servizzi u t-teknoloġiji bbażati fuq 
id-dejta jiżguraw li dawk il-kwalitajiet 
ikunu garantiti, b'mod proporzjonat, għar-
rwol u l-funzjoni li jaqdu dawk it-
teknoloġiji. B'mod partikolari, il-kwalità 
f'termini ta' sigurtà u kredibbiltà qiegħda 
ssir preokkupazzjoni importanti għal 
servizzi komposti innovattivi li jiddependu 
fuq l-interkonnessjoni ta' sistemi diversi 
f'dominji differenti.

Unjoni Ewropea sabiex ikun żgurat ir-
rispett tad-drittijiet fundamentali bħalma 
hu d-dritt għall-ħarsien tal-privatezza 
online u tad-data personali, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-utenti u tissaħħaħ il-fiduċja 
tagħhom fl-ekonomija diġitali. Hekk kif is-
softwer qiegħed jidħol f'kollox, kwalitajiet 
bħall-kredibilità, is-sigurtà u l-adattabilità 
għal ħtiġijiet li qed jevolvu wkoll qegħdin 
isiru preokkupazzjoni ewlenija. 
Għaldaqstant qiegħed isir dejjem aktar
importanti li dawk is-servizzi u t-
teknoloġiji bbażati fuq id-data jiżguraw li 
dawk il-kwalitajiet ikunu garantiti bl-aktar 
mod mifrux possibbli. B'mod partikolari, 
il-kwalità f'termini ta' sigurtà u kredibilità
qiegħda ssir preokkupazzjoni importanti 
għal servizzi komposti innovattivi li 
jiddependu fuq l-interkonnessjoni ta' 
sistemi diversi f'dominji differenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Bħala t-tieni pass, il-konsumatur 
għandu jkun intitolat li jitraħħaslu l-prezz 
jew li l-kuntratt jitwaqqaf. Id-dritt ta' 
konsumatur li jwaqqaf il-kuntratt għandu 
jkun limitat għal dawk il-każijiet meta, 
pereżempju, ma jkunx possibbli li l-
kontenut diġitali jinġieb f'konformità u n-
nuqqas ta' konformità jfixkel il-
karatteristiċi ewlenin tal-prestazzjoni tal-
kontenut diġitali. Meta l-konsumatur 
iwaqqaf il-kuntratt, il-fornitur għandu 
jrodd lura l-prezz imħallas mill-
konsumatur jew, jekk il-kontenut diġitali 
ma jkunx fornut bi skambju ma' prezz 
imma ma' aċċess għal dejta pprovduta mill-
konsumatur, il-fornitur għandu jibqa' lura 
milli jużaha, milli jittrasferixxi dik id-dejta
lil partijiet terzi jew milli jħalli partijiet 
terzi jaċċessawha wara li jkun twaqqaf il-

(37) Bħala t-tieni pass, jenħtieġ li l-
konsumatur ikun intitolat li jitraħħaslu l-
prezz jew li l-kuntratt jiġi terminat. 
Jenħtieġ li d-dritt ta' konsumatur li 
jittermina l-kuntratt ikun limitat għal 
dawk il-każijiet meta, pereżempju, ma 
jkunx possibbli li l-kontenut diġitali jinġieb 
f'konformità u n-nuqqas ta' konformità 
jfixkel il-karatteristiċi ewlenin tal-
prestazzjoni tal-kontenut diġitali. Jenħtieġ 
li meta l-konsumatur jittermina l-kuntratt, 
il-fornitur irodd lura l-prezz imħallas mill-
konsumatur jew, jekk il-kontenut diġitali 
ma jkunx fornut bi skambju ma' prezz 
imma ma' aċċess għal data pprovduta mill-
konsumatur bħala eżekuzzjoni 
korrispettiva għall-kontenut diġitali 
fornut jew għad-data prodotta mill-
konsumatur tul id-durata tal-kuntratt, 
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kuntratt. L-issodisfar tal-obbligu li ma 
jużax id-dejta għandu jfisser fil-każ meta 
l-kontroprestazzjoni tkun tikkonsisti f'dejta
personali, li l-fornitur għandu jieħu l-
miżuri kollha sabiex jirrispetta r-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta billi jħassarha 
jew jirrendiha anonima b'tali mod li l-
konsumatur ma jkunx jista' jiġi identifikat 
b'ebda mod li jista' raġonevolment jintuża 
mill-fornitur jew xi persuna oħra. Mingħajr 
preġudizzju għall-obbligi ta' kontrollur 
skont id-Direttiva 95/46/KE, il-fornitur ma 
għandux ikun obbligat jieħu passi ulterjuri 
fir-rigward ta' dejta li l-fornitur ikun 
ipprovda legalment lil partijiet terzi kemm 
dam il-kuntratt għall-forniment tal-
kontenut diġitali.

jenħtieġ li l-fornitur jibqa' lura milli 
jużaha, milli jittrasferixxi dik id-data lil 
partijiet terzi jew milli jħalli partijiet terzi 
jaċċedu għaliha wara li jkun ġie terminat
il-kuntratt. L-issodisfar tal-obbligu li ma 
jużax id-data fil-każ meta l-
kontroprestazzjoni tkun tikkonsisti f'data
personali, jenħtieġ li jfisser, li jenħtieġ li l-
fornitur jieħu l-miżuri kollha sabiex 
jirrispetta r-regoli dwar il-protezzjoni tad-
data billi jħassarha jew jirrendiha anonima 
b'tali mod li l-konsumatur ma jkunx jista' 
jiġi identifikat b'ebda mod li jista' 
raġonevolment jintuża mill-fornitur jew 
minn kwalunkwe persuna oħra. Jekk il-
fornitur juża tekniki tal-protezzjoni tad-
data personali, kif previsti fir-Regolament 
(UE) 2016/679, bħall-
psewdonimizzazzjoni, unikament wara 
talba mill-konsumatur, jenħtieġ li l-
fornitur iżomm lura milli juża din id-data.
Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' 
kontrollur skont ir-Regolament 
(UE) 2016/679, il-fornitur ma jenħtiġx li 
jkun obbligat jieħu passi ulterjuri fir-
rigward ta' data li l-fornitur ikun ipprovda 
legalment lil partijiet terzi kemm dam il-
kuntratt għall-forniment tal-kontenut 
diġitali.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Mat-twaqqif il-fornitur għandu 
wkoll iżomm lura milli juża l-kontenut 
iġġenerat mill-konsumatur. Madankollu, 
f'dawn il-każi fejn iktar minn konsumatur 
wieħed ikun iġġenera kontenut partikolari, 
il-fornitur ikun intitolat li jibqa' juża l-
kontenut iġġenerat mill-konsumatur fejn 
dawn il-konsumaturi l-oħrajn jagħmlu użu 
minnu.

(38) Mat-terminazzjoni, il-fornitur 
jenħtieġ ukoll li jżomm lura milli juża l-
kontenut prodott mill-konsumatur. 
Madankollu, f'dawn il-każi fejn aktar minn 
konsumatur wieħed ikun ipproduċa
kontenut partikolari, il-fornitur ikun 
intitolat li jkompli juża l-kontenut prodott
mill-konsumatur fejn dawn il-konsumaturi 
l-oħrajn jagħmlu użu minnu.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jwaqqaf il-kuntratt, il-
fornitur għandu jħalli lill-konsumatur 
jirkupra d-dejta kollha mtellgħa mill-
konsumatur, prodotta mill-konsumatur bl-
użu tal-kontenut diġitali jew iġġenerata 
permezz tal-użu li jagħmel il-konsumatur 
mill-kontenut diġitali. Dan l-obbligu 
għandu jkun estiż għal dejta li l-fornitur 
ikun obbligat li jżomm bil-kuntratt għall-
forniment ta' kontenut diġitali kif ukoll 
għal dejta li l-fornitur ikun effettivament 
żamm f'relazzjoni mal-kuntratt.

(39) Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur 
jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-
rigward tad-dritt li jittermina l-kuntratt, il-
fornitur, fuq talba magħmula mill-
konsumatur, jenħtieġ li jħalli lill-
konsumatur jirkupra d-data kollha 
mtellgħa mill-konsumatur jew prodotta 
mill-konsumatur bl-użu tal-kontenut 
diġitali. Dan l-obbligu jenħtieġ li jkun estiż 
għal data li l-fornitur ikun obbligat li 
jżomm skont il-kuntratt għall-forniment ta' 
kontenut diġitali kif ukoll għal data li l-
fornitur ikun effettivament żamm 
f'relazzjoni mal-kuntratt.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Għalhekk, sabiex tiżdied 
il-fiduċja tal-konsumaturi fil-kontenut 
diġitali, dan il-prinċipju għandu jiġi 
rregolat fil-livell tal-Unjoni sabiex ikun 
żgurat li l-konsumaturi ma jsofrux 
detriment jekk il-ħardwer jew is-softwer 
tagħhom iġarrbu ħsara b'kontenut diġitali 
li ma jkunx konformi mal-kuntratt. 
Għaldaqstant, il-konsumaturi għandhom 
ikunu intitolati għal kumpens għal danni 
kkawżati lill-ambjent diġitali tal-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità tal-
kuntratt jew b'falliment tal-provvista tal-
kontenut diġitali. Madankollu, għandu
jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 

(44) Il-prinċipju tar-responsabilità tal-
fornitur għad-danni huwa element 
essenzjali tal-kuntratti għall-forniment ta' 
kontenut diġitali. Sabiex tiżdied il-fiduċja 
tal-konsumaturi fil-kontenut diġitali, 
jeħtieġ li dan il-prinċipju jiġi rregolat fil-
livell tal-Unjoni sabiex ikun żgurat li l-
konsumaturi ma jsofrux detriment jekk 
isofru danni minn kontenut diġitali li ma 
jkunx konformi mal-kuntratt. Għaldaqstant, 
jenħtieġ li l-konsumaturi jkunu intitolati 
għal kumpens għal danni kkawżati lill-
konsumatur bin-nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt jew b'nuqqas tal-provvista 
tal-kontenut diġitali. Madankollu, jenħtieġ 
li jitħalla f'idejn l-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
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jistabbilixxu l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-eżerċizzju tad-dritt għad-danni 
filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf,
neċessarjament iqegħdux lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt.

filwaqt li jitqies il-fatt li t-traħħis fil-
prezzijiet għal provvisti ta' kontenut diġitali 
fil-futur, speċjalment meta offruti minn 
fornituri bħala kumpens għal telf, mhux 
neċessarjament iqiegħdu lill-konsumatur 
qrib kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li l-
konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut 
diġitali kien fornut kif dovut u kien 
konformi mal-kuntratt. Jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istati Membri li, meta 
jistabbilixxu r-regoli f'dan ir-rigward, 
jipprevedu grad ta' responsabilità 
mnaqqas jew miżjud għad-danni sabiex 
jiddifferenzjaw bejn il-fornituri li jkunu 
għamlu dak kollu li hu fis-setgħa 
tagħhom sabiex jillimitaw il-possibilità ta' 
danni, pereżempju billi josservaw il-
kodiċijiet tal-aħjar prattika tal-industrija, 
il-linji ta' referenza jew l-istandards 
internazzjonali ta' sigurtà, u dawk li kienu 
negliġenti f'dan ir-rigward.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tillimita r-responsabilità tal-fornitur biss għal danni ekonomiċi kkawżati mill-
ħardwer u s-softwer tal-konsumatur. Din hija wisq limitata peress li jaf ikun hemm każijiet 
fejn konsumatur isofri telf ekonomiku jew immaterjali serju apparti minn kwalunkwe dannu fl-
ambjent diġitali tiegħu. Barra minn hekk, sabiex jitħeġġeġ sens akbar ta' responsabilità u tad-
dmir li jwieġbu għal għemilhom fost il-fornituri, jeħtieġ li l-Istati Membri jitħallew, meta 
jistabbilixxu regoli dettaljati dwar kumpens għad-danni, jagħmlu distinzjoni bejn dawk il-
fornituri li jkunu għamlu dak kollu fis-setgħa tagħhom biex jillimitaw il-possibilità ta' danni u 
dawk li ma għamlux dan.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u speċifikament l-Artikoli 16, 38 
u 47 tagħha.

(55) Din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u speċifikament l-Artikoli 7, 8,
16, 38 u 47 tagħha.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dejta li tiġi prodotta u fornuta
f'forma diġitali, pereżempju vidjow, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u kull
softwer ieħor,

(a) data li jiġu prodotti u fornuti
f'forma diġitali, inklużi vidjo, awdjo, 
applikazzjonijiet, logħob diġitali u 
kwalunkwe softwer ieħor,

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "data personali" tfisser data kif 
definiti mill-Artikolu 4(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/679;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara ekonomika lill-
ambjent diġitali tagħhom;

5. "danni" tfisser somma flus li 
konsumaturi jistgħu jkunu intitolati għaliha 
bħala kumpens għal ħsara materjali u 
mhux materjali;

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tillimita r-responsabilità tal-fornitur biss għal danni ekonomiċi kkawżati mill-
ħardwer u s-softwer tal-konsumatur. Din hija wisq limitata peress li jaf ikun hemm każijiet 
fejn konsumatur isofri telf ekonomiku jew immaterjali serju apparti minn kwalunkwe dannu fl-
ambjent diġitali tiegħu, pereżempju jekk softwer ikun fih bug li jippermetti lil hackers jiksbu 
aċċess għall-kompjuter tal-konsumatur u jisirqu l-identità tiegħu sabiex iwettqu frodi tal-
identità. Dispożizzjoni simili hija inkluża wkoll fir-Regolament Ġenerali ġdid għall-
Protezzjoni tad-Data
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal kull 
kuntratt li fih il-fornitur jissupplixxi 
kontenut diġitali lill-konsumatur jew 
jintrabat li jagħmel dan u, bi skambju, 
jitħallas prezz jew il-konsumatur 
attivament jipprovdi eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus fil-forma ta' 
dejta personali jew kwalunkwe dejta oħra.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal kull kuntratt li fih il-fornitur 
jissupplixxi kontenut diġitali jew servizz 
diġitali lill-konsumatur jew jintrabat li 
jagħmel dan u, bi skambju, jitħallas prezz 
jew il-konsumatur jagħmel disponibbli d-
data personali tiegħu jew tagħha jew 
kwalunkwe data oħra minflok pagament 
fi flus, sa fejn dan ikun possibbli, 
f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 2016/679. Il-kuntratt għandu jindika 
b'mod espliċitu liema data se jiġu 
skambjati għall-kontenut fornut.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
kontenut diġitali fornut għal eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhijiex flus sal-punt li l-
fornitur jitlob lill-konsumatur jipprovdi 
dejta personali li l-ipproċessar tagħha 
jkun strettament meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kuntratt jew għall-ilħuq 
tar-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessahomx iktar b'mod li jkun 
inkompatibbli ma' dan il-għan. Lanqas 
ma għandha tkun tapplika għal xi dejta
oħra li l-fornitur jitlob mingħand il-
konsumatur sabiex jipprovdiha għall-fini 
li jiżgura li l-kontenut diġitali jkun 
konformi mal-kuntratt jew li jkun

4. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tapplika fejn data personali jew data oħra 
pprovduti mill-konsumatur ikunu użati 
esklużivament mill-fornitur biex iforni l-
kontenut jew is-servizz diġitali jew biex
jissodisfa r-rekwiżiti legali u l-fornitur ma 
jipproċessax dawn id-data għal 
kwalunkwe skop ieħor. 
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jissodisfa r-rekwiżiti legali, u l-fornitur ma 
jużax din id-dejta għal skopijiet 
kummerċjali.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew 
suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak 
l-att l-ieħor tal-Unjoni tieħu preċedenza fuq 
din id-Direttiva.

7. Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att 
ieħor tal-Unjoni, id-dispożizzjoni ta' dak l-
att l-ieħor tal-Unjoni għandha tieħu 
preċedenza fuq din id-Direttiva.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta' individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta
personali.

8. L-ebda dispożizzjoni ta' din id-
Direttiva jew ta' kwalunkwe att ta' 
traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ma 
għandu b'xi mod inaqqas jew jimmina l-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali kif previst 
fir-Regolament (UE) Nru 2016/679 u fid-
Direttiva 2002/58/KE.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9 a. Meta, fil-kuntest tal-forniment ta' 
kontenut diġitali fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, tapplika 
l-liġi ta' Stat Membru differenti minn dak 
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tar-residenza permanenti tal-konsumatur, 
il-fornitur għandu jinforma lill-
konsumatur b'dan qabel ma jidħol fil-
kuntratt.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iforni l-kontenut diġitali 
immedjatament wara l-konklużjoni tal-
kuntratt, sakemm il-partijiet ma jiftehmux
mod ieħor. Il-forniment jitqies li seħħ meta 
l-kontenut diġitali jkun fornut lill-
konsumatur jew, meta jkun japplika l-punt
(b) tal-paragrafu 1, lill-parti terza magħżula 
mill-konsumatur, skont liema jiġi l-ewwel.

2. Il-fornitur għandu jforni l-kontenut 
diġitali immedjatament wara l-konklużjoni 
tal-kuntratt, sakemm il-partijiet ma jkunux 
ftiehmu mod ieħor, u mingħajr 
preġudizzju għall-punt (m) tal-Artikolu 16 
tad-Direttiva 2011/83/UE. Il-forniment
għandu jitqies li seħħ meta l-kontenut 
diġitali jkun fornut lill-konsumatur jew, 
meta jkun japplika l-punt (b) tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, lill-parti 
terza magħżula mill-konsumatur, skont 
liema jiġi l-ewwel.

_________________

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun konformi mal-kuntratt,
il-kontenut diġitali, fejn ikun rilevanti:

1. Il-kuntratt għandu jinkludi l-
karatteristiċi kollha rilevanti għall-
valutazzjoni tal-konformità tal-kontenut 
diġitali, kif ukoll l-informazzjoni rilevanti 
kollha rigward l-ipproċessar tad-data 
personali f'konformità mal-obbligu skont 
ir-Regolament (UE) 2016/679. Sabiex 
ikun konformi mal-kuntratt, il-kontenut 
diġitali għandu, fejn ikun rilevanti:
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jkun aġġornat kif stipulat mill-
kuntratt.

(d) ikun aġġornat kif stipulat mill-
kuntratt jew kif meħtieġ sabiex 
jiggarantixxi l-karatteristiċi previsti fil-
punti (a) u (b), b'mod partikolari l-
kontinwità u s-sigurtà.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa fejn il-kuntratt ma jkunx 
jistipula, fejn rilevanti, b'mod ċar u 
komprensiv, ir-rekwiżiti għall-kontenut 
diġitali taħt il-paragrafu 1, il-kontenut 
diġitali jkun adattat għall-għanijiet li 
għalihom kontenut diġitali tal-istess 
deskrizzjoni normalment jintuża fosthom 
il-funzjonalità, l-interoperabbiltà u kull 
karatteristika oħra ta' prestazzjoni tiegħu, 
bħall-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-
sigurtà, waqt li jitqies:

2. Minbarra li jikkonformaw ma' 
kwalunkwe rekwiżiti ta' konformità 
inklużi fil-kuntratt kif previst fil-
paragrafu 1, il-kontenut diġitali għandu
jkun adattat għall-għanijiet li għalihom 
kontenut diġitali tal-istess deskrizzjoni 
normalment jintuża u għandu jkollhom il-
kwalitajiet, inkluż il-funzjonalità, l-
interoperabilità u karatteristiċi oħrajn ta' 
prestazzjoni bħalma huma l-aċċessibilità, 
il-kontinwità u s-sigurtà, li l-konsumatur 
jista' raġonevolment jistenna, filwaqt li 
jitqiesu:

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhjiex flus;

(a) jekk il-kontenut diġitali huwiex 
fornut bi skambju ma' prezz jew xi 
eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex flus, 
billi tiġi pprovduta data personali jew 
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kwalunkwe data oħra skont l-
Artikolu 3(1);

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) aspettattivi leġittimi tal-
konsumaturi;

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tistipula li l-kontenut diġitali għandu jkun konformi ma' dak li jkun ġie stipulat fil-
kuntratt u kriterji aktar oġġettivi (bħal standards tekniċi jew il-kodiċijiet ta' kondotta tal-
industrija) jistgħu jintużaw biss jekk ma jkun ġie stipulat xejn fil-kuntratt biex tiġi evalwata l-
konformità tal-kontenut. Madankollu, il-prodotti ta' kontenut diġitali huma ta' sikwit tant 
kumplessi li l-konsumatur ma jistax jiġi mistenni jifhem kompletament it-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratt u jieħu deċiżjoni infurmata. Għaldaqstant jaf ikun rakkomandabbli 
li jintużaw aktar spiss kriterji bħal standards tekniċi jew aspettattivi leġittimi biex tiġi żgurata 
konformità.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn rilevanti, kwalunkwe standards 
tekniċi internazzjonali eżistenti jew, fl-
assenza ta' standards tekniċi bħal dawn, 
kodiċijiet ta' kondotta u prattiċi tajbin 
applikabbli tal-industrija; kif ukoll

(b) kwalunkwe standards tekniċi 
internazzjonali eżistenti jew, fl-assenza ta' 
tali standards tekniċi, kodiċijiet ta' 
kondotta u prattiċi tajbin applikabbli tal-
industrija; kif ukoll

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) kwalunkwe prattika tajba eżistenti 
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dwar is-sigurtà tas-sistemi tal-
informazzjoni u l-ambjenti diġitali;

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali jkun fornut fuq perjodu ta' 
żmien, il-kontenut diġitali għandu jkun 
konformi mal-kuntratt matul id-durata 
kollha ta' dak il-perjodu.

3. Fejn il-kuntratt jistipula li l-
kontenut diġitali għandu jkun fornut fuq 
perjodu ta' żmien, il-kontenut diġitali, 
inkluż, fejn ikun meħtieġ, aġġornamenti 
tas-sigurtà li jiġu pprovduti mill-fornitur,
għandu jkun konformi mal-kuntratt matul 
id-durata kollha ta' dak il-perjodu.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Sabiex ikunu konformi mal-
kuntratt, il-kontenut diġitali jew is-servizz 
diġitali għandhom jirrispettaw il-prinċipji 
ta' "protezzjoni ta' data mid-disinn" u 
"protezzjoni ta' data b'mod awtomatiku" 
stabbiliti fl-Artikolu 25 tar-Regolament 
(UE) 2016/679.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konsumatur jikkoopera mal-
fornitur sakemm ikun possibbli u 
neċessarju sabiex ikun iddeterminat l-
ambjent diġitali tal-konsumatur. L-obbligu 
li jikkoopera jkun limitat għall-mezzi 
tekniċi disponibbli li jkunu l-inqas intrużivi 

3. Il-konsumatur għandu jikkoopera 
mal-fornitur sakemm ikun possibbli u 
neċessarju sabiex ikun iddeterminat l-
ambjent diġitali tal-konsumatur. L-obbligu 
li jikkoopera għandu jkun limitat għall-
mezzi tekniċi disponibbli li jkunu l-inqas 
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għall-konsumatur. Meta l-konsumatur 
jonqos li jikkoopera, l-oneru tal-provi fir-
rigward tan-nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt ikun fuq il-konsumatur.

intrużivi għall-konsumatur. Meta l-
konsumatur jonqos milli jikkoopera, l-
oneru tal-provi fir-rigward tan-nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt għandu jkun fuq 
il-konsumatur. Il-konsumatur m'għandux 
ikun obbligat jikkoopera meta l-fornitur 
jitlob aċċess għal informazzjoni u 
komunikazzjonijiet privati jew personali.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull nuqqas ta' konformità eżistenti 
fiż-żmien meta l-kontenut diġitali jiġi 
fornut u kif ukoll

(b) kull nuqqas ta' konformità eżistenti 
fiż-żmien meta l-kontenut diġitali jiġi 
fornut;

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) kwalunkwe nuqqas ta' sigurtà li 
kien magħruf mill-fornitur jew li seta' 
raġonevolment ikun magħruf minnu 
skont l-aħjar prattiki fil-qasam tas-sigurtà 
għas-sistemi ta' informazzjoni u għall-
ambjenti diġitali; kif ukoll

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur iġib il-kontenut diġitali 
f'konformità mal-kuntratt skont il-
paragrafu 1 fi żmien raġjonevoli miż-
żmien meta l-fornitur ikun ġie infurmat 
mill-konsumatur dwar in-nuqqas ta' 

2. Il-fornitur għandu jġib il-kontenut 
diġitali f'konformità mal-kuntratt skont il-
paragrafu 1 mingħajr dewmien mhux 
ġustifikat miż-żmien meta l-fornitur ikun 
ġie infurmat mill-konsumatur dwar in-
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konformità mal-kuntratt u mingħajr xi
inkonvenjenza sinifikanti għall-
konsumatur, b'kont meħud tan-natura tal-
kontenut diġitali u l-għan li għalih il-
konsumatur kien jeħtieġ dan il-kontenut 
diġitali.

nuqqas ta' konformità mal-kuntratt u
mingħajr kwalunkwe inkonvenjenza 
sinifikanti għall-konsumatur, waqt li tiġi 
kkunsidrata n-natura tal-kontenut diġitali 
u l-iskop li għalih il-konsumatur kien ikun 
talab dan il-kontenut diġitali.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-konsumatur jista' jittermina l-
kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt ifixkel il-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi ewlenin 
oħrajn ta' prestazzjoni tal-kontenut diġitali 
bħalma huma l-aċċessibbiltà, il-kontinwità 
u s-sigurtà tiegħu meta rikjest fl-Artiklu 6
il-paragrafi (1) u (2). L-oneru tal-provi li 
n-nuqqas ta' konformità mal-kuntratt ma 
jfixkilx il-funzjonalità, l-interoperabbiltà u 
karatteristiċi ewlenin oħrajn ta' prestazzjoni 
tal-kontenut diġitali jkun fuq il-fornitur.

5. Mingħajr preġudizzju għal 
raġunijiet legali oħra għat-terminazzjoni 
tal-kuntratt, il-konsumatur jista' jittermina 
l-kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt ifixkel il-
funzjonalità, l-interoperabilità u 
karatteristiċi ewlenin oħrajn ta' prestazzjoni 
tal-kontenut diġitali bħalma huma l-
aċċessibilità, il-kontinwità u s-sigurtà 
tiegħu meta rikjest fl-Artikolu 6 (1) u (2). 
L-oneru tal-provi li n-nuqqas ta' konformità 
mal-kuntratt ma jfixkilx il-funzjonalità, l-
interoperabilità u karatteristiċi ewlenin 
oħrajn ta' prestazzjoni tal-kontenut diġitali
għandu jkun fuq il-fornitur.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fornitur jieħu l-miżuri kollha 
mistennija sabiex joqgħod lura mill-użu 
tal-eżekuzzjoni korrispettiva li mhijiex 
flus li l-konsumatur ikun ipprovda bi 
skambju għall-kontenut diġitali u kull dejta
oħra miġbura mill-fornitur f'relazzjoni mal-
forniment tal-kontenut diġitali fosthom kull 

(b) il-fornitur għandu joqgħod lura 
mill-użu ta' data personali jew kwalunkwe 
data oħra li l-konsumatur ikun ipprovda
minflok pagament ta' flus bi skambju 
għall-kontenut diġitali u kwalunkwe data
oħra miġbura mill-fornitur f'relazzjoni mal-
forniment tal-kontenut diġitali fosthom kull 
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kontenut ipprovdut mill-konsumatur bl-
eċċezzjoni tal-kontenut li jkun ġie ġġenerat
b'mod konġunt mill-konsumatur u oħrajn li 
jibqgħu jużaw il-kontenut;

kontenut ipprovdut mill-konsumatur bl-
eċċezzjoni tal-kontenut li jkun ġie prodott
b'mod konġunt mill-konsumatur u oħrajn li 
jibqgħu jużaw il-kontenut; Il-fornitur 
għandu joqgħod lura milli jipproċessa 
data personali bl-iskop uniku li 
jippermetti li data u kontenut mhux 
personali jkunu konnessi mal-
konsumatur sabiex ikun jista' jħalli lill-
konsumatur jirkupra dan skont il-
punt (c). Il-fornitur għandu jikkonforma 
mal-obbligi applikabbli skont ir-
Regolament (UE) Nru 2016/679;

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-fornitur jipprovdi lill-konsumatur 
mezzi tekniċi sabiex jirkupra l-kontenut 
kollu pprovdut mill-konsumatur u kull 
dejta oħra prodotta jew iġġenerata permezz 
tal-użu tal-kontenut diġitali mill-
konsumatur sal-punt li dik id-dejta tkun 
inżammet mill-fornitur. Il-konsumatur 
ikun intitolat li jirkupra l-kontenut 
mingħajr ħlas, mingħajr inkonvenjenzi 
sinifikanti, fi żmien raġonevoli u f'format 
ta' dejta użat komunement;

(c) il-fornitur, fuq talba mill-
konsumatur, għandu jipprovdi lill-
konsumatur mezzi tekniċi sabiex jirkupra l-
kontenut kollu pprovdut mill-konsumatur u 
kwalunkwe data oħra prodotta jew 
iġġenerata permezz tal-użu tal-kontenut 
diġitali mill-konsumatur sakemm dawk id-
data jkunu nżammu mill-fornitur. Il-
konsumatur għandu jkun intitolat jirkupra 
l-kontenut mingħajr ħlas, mingħajr 
inkonvenjenza, fi żmien raġonevoli u 
f'format ta' data strutturat, użat 
komunement u li jinqara elettronikament, 
u li jittrażmetti dak il-kontenut lil fornitur 
ieħor mingħajr xkiel mill-fornitur inizjali;

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornitur ikun responsabbli lejn il- 1. Il-fornitur għandu jkun
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konsumatur għal kull dannu ekonomiku 
lill-ambjent diġitali tal-konsumatur
ikkawżat minn nuqqas ta' konformità mal-
kuntratt jew minn nuqqas ta' forniment tal-
kontenut diġitali. Id-danni jqiegħdu lill-
konsumatur qrib kemm possibbli tal-
pożizzjoni li fiha kien ikun il-konsumatur 
kieku l-kontenut diġitali ġie fornut kif 
xieraq u kien f'konformità mal-kuntratt.

responsabbli lejn il-konsumatur għal 
kwalunkwe dannu ekonomiku lill-
konsumatur ikkawżat minn nuqqas ta' 
konformità mal-kuntratt jew minn nuqqas 
ta' forniment tal-kontenut diġitali. Id-danni 
għandhom iqiegħdu lill-konsumatur qrib 
kemm jista' jkun tal-pożizzjoni li fiha kien 
ikun il-konsumatur kieku l-kontenut 
diġitali ġie fornut kif xieraq u kien 
f'konformità mal-kuntratt.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistabbilixxu regoli 
dettaljati għall-eżerċizzju tad-dritt għad-
danni.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli dettaljati għall-
eżerċizzju tad-dritt għad-danni. Meta 
jistabbilixxu dawn ir-regoli, l-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu grad imnaqqas 
jew miżjud ta' responsabilità għad-danni 
abbażi ta' kriterji oġġettivi għall-
valutazzjoni tal-isforzi magħmula mill-
fornitur biex jevita nuqqas ta' konformità 
tal-kontenut diġitali u l-okkorrenza tad-
dannu, bħall-aħjar prattiki fil-qasam tas-
sigurtà jew teknoloġija tal-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-kuntratt jipprevedi li l-
kontenut diġitali jkun fornut matul il-
perjodu ta' żmien stipulat fil-kuntratt, il-
fornitur jista' jbiddel il-funzjonalità, l-
interoperabbiltà u karatteristiċi ewlenin 
oħrajn ta' prestazzjoni bħalma huma l-
aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-sigurtà, 
sal-punt li dawn l-alterazzjonijiet 

1. Meta l-kuntratt jipprevedi li l-
kontenut diġitali għandu jkun fornut matul 
il-perjodu ta' żmien stipulat fil-kuntratt, il-
fornitur jista' jbiddel il-funzjonalità, l-
interoperabilità u karatteristiċi ewlenin 
oħrajn ta' prestazzjoni, bħall-aċċessibilità u 
l-kontinwità tiegħu, unikament jekk:
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jaffettwaw negattivament l-aċċess għal 
jew l-użu tal-kontenut diġitali mill-
konsumatur, biss jekk:

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) tali tibdil ikun meħtieġ għas-
sigurtà tal-kontenut f'konformità mal-
aħjar prattiki;

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 15b – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-konsumatur jiġi nnotifikat minn 
qabel fi żmien raġonevoli dwar il-modifika 
b'avviż espliċitu fuq mezz durabbli;

(b) il-konsumatur jiġi nnotifikat minn 
qabel fi żmien raġonevoli dwar il-modifika 
b'avviż espliċitu;

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mat-terminazzjoni tal-kuntratt 
b'konformità mal-punt (c), il-konsumatur 
jiġi pprovdut b'mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra l-kontenut kollu fornut 
b'konformità mal-Artikolu 13(2)(c).

(d) mat-terminazzjoni tal-kuntratt 
b'konformità mal-punt (c), il-konsumatur 
jiġi pprovdut b'mezzi tekniċi sabiex 
jirkupra l-kontenut kollu fornut 
b'konformità mal-Artikolu 13(2)(c) jew 
mal-Artikolu 16(4)(b).
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Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-fornitur għandu jieħu l-miżuri 
kollha li jistgħu jkunu mistennija sabiex 
iżomm lura mill-użu tal-eżekuzzjoni 
korrispettiva li mhix flus li l-konsumatur 
ikun ipprovda bi skambju għall-kontenut 
diġitali u kull dejta oħra miġbura mill-
fornitur f'relazzjoni mal-forniment tal-
kontenut diġitali inkluż kull kontenut 
ipprovdut mill-konsumatur;

(a) il-fornitur għandu joqgħod lura 
mill-użu ta' data personali jew kwalunkwe 
data oħra li l-konsumatur ikun ipprovda 
minflok pagament ta' flus bi skambju 
għall-kontenut diġitali u kwalunkwe data
oħra pprovduta mill-konsumatur
f'relazzjoni mal-użu tal-kontenut diġitali 
fosthom kwalunkwe kontenut ipprovdut 
mill-konsumatur, bl-eċċezzjoni tal-
kontenut li jkun ġie prodott b'mod 
konġunt mill-konsumatur u oħrajn li 
jibqgħu jużaw il-kontenut. Il-fornitur 
għandu joqgħod lura milli jipproċessa 
data personali bl-iskop uniku li 
jippermetti li data u kontenut mhux 
personali jkunu konnessi mal-
konsumatur sabiex ikun jista' jippermetti 
lill-konsumatur jirkupra dan skont il-
punt (b). Il-fornitur għandu jikkonforma 
mal-obbligazzjonijiet applikabbli skont ir-
Regolament (UE) 2016/679;

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fornitur għandu jipprovdi mezzi 
tekniċi lill-konsumatur sabiex jirkupra l-
kontenut kollu pprovdut mill-konsumatur u 
kull dejta oħra prodotta jew iġġenerata
permezz tal-użu tal-kontenut diġitali mill-
konsumatur sal-punt li din id-dejta tkun 
inżammet mill-fornitur. Il-konsumatur 
għandu jkun intitolat li jirkupra l-kontenut 
mingħajr inkonvenjenza sinifikanti, fi 

(b) il-fornitur, fuq talba mill-konsumatur,
għandu jipprovdi mezzi tekniċi lill-
konsumatur sabiex jirkupra l-kontenut 
kollu magħmul disponibbli mill-
konsumatur u kwalunkwe data oħra
prodotta permezz tal-użu tal-kontenut 
diġitali mill-konsumatur sal-punt li dawn 
id-data jkunu nżammu mill-fornitur. Il-
konsumatur għandu jkun intitolat jirkupra 
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żmien raġjonevoli u f'format ta' dejta użat 
komunement; kif ukoll

l-kontenut u d-data mingħajr ħlas, 
mingħajr inkonvenjenza sinifikanti, fi 
żmien raġonevoli u f'format ta' data 
strutturat, użat komunement u li jinqara 
elettronikament, u għandu jkollu d-dritt li 
jittrażmetti l-kontenut u d-data inkwistjoni 
lil fornitur ieħor mingħajr xkiel mill-
fornitur inizjali; kif ukoll

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jaraw li jkun 
hemm mezzi adegwati u effettivi li 
jiżguraw konformità ma' din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li jkun hemm mezzi effettivi
u dissważivi li jiżguraw il-konformità ma' 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-infurzar reali ta' dawn id-drittijiet tal-konsumaturi se jseħħ biss jekk sanzjonijiet verament 
effettivi u dissważivi jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, ukoll minħabba l-vantaġġi kummerċjali 
importanti li l-fornituri ta' kontenut diġitali jistgħu jiksbu billi jżidu s-sehem tagħhom mis-suq 
b'mod aggressiv għad-detriment tad-drittijiet tal-konsumaturi.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) organizzazzjonijiet li huma attivi 
fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-data fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-data personali 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

fuq il-bażi tal-Artikolu 80 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a

Protezzjoni ta' Data

L-ipproċessar ta' data personali li jsir fil-
kuntest ta' attivitajiet imwettqa skont din 
id-Direttiva għandu jkun konformi mal-
obbligi skont ir-Regolament (UE) 
Nru 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, sa mhux aktar tard 
minn (id-dejta ta' ħames snin mid-dħul fis-
seħħ) tirrevedi l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport jeżamina, fost l-oħrajn, il-każ
għall-armonizzazzjoni tar-regoli 
applikabbli għall-kuntratti għall-provvista 
ta' kontenut diġitali fl-isfond tal-
kontroprestazzjoni għajr dak kopert minn 
din id-Direttiva, b'mod partikolari fornit bi 
tpartit mar-reklamar jew il-ġbir indirett ta' 
dejta.

1. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard minn (id-data ta' tliet snin mid-
dħul fis-seħħ) tirrieżamina l-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva u tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport għandu jeżamina, fost l-oħrajn, l-
interazzjoni u l-konformità mar-
Regolament (UE) Nru. 2016/679, u l-każ
għall-armonizzazzjoni tar-regoli 
applikabbli għall-kuntratti għall-provvista 
ta' kontenut diġitali fl-isfond tal-
kontroprestazzjoni għajr dak kopert minn 
din id-Direttiva, b'mod partikolari fornut bi 
tpartit mar-reklamar jew il-ġbir indirett ta' 
data.
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