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Introduzzjoni

It-tielet dokument ta' ħidma dwar il-Proposta għal Regolament dwar l-Ordnijiet ta' 
Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f'materji kriminali 
(2018/0108 (COD)) se jkopri r-rwol tal-fornituri tas-servizzi fir-Regolament propost. 

Is-sistema, kif proposta mill-Kummissjoni, tipprevedi rwol ċentrali għall-fornituri tas-
servizzi, billi tagħti lir-rappreżentant legali tal-fornitur tas-servizzi r-rwol tad-"destinatarju" 
tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea.1 Bħala tali, il-
kuntatt għal ordni u l-kooperazzjoni fuqha, fil-prinċipju, iseħħu biss bejn il-fornitur u l-
awtorità ġudizzjarja barranija li tkun ħarġet l-ordni. Huwa biss f'każijiet fejn ikun hemm 
problema bl-eżekuzzjoni ta' tali ordni li l-awtorità ġudizzjarja tal-istat ta' eżekuzzjoni tkun 
ukoll infurmata jew involuta. 

Sabiex dan ir-rwol ġdid propost għall-fornituri tas-servizzi jiġi evalwat kif xieraq, se jkomplu 
jiġu analizzati l-elementi li ġejjin: il-proċedura ta' valutazzjoni interna mill-fornitur, inklużi d-
drittijiet fundamentali; it-trażmissjoni u l-awtentikazzjoni tal-Ordnijiet ta' Produzzjoni jew ta' 
Preservazzjoni Ewropej; il-kriminalità doppja; l-ispejjeż: il-fattibbiltà u l-proporzjonalità tal-
obbligi għall-fornituri; u r-responsabbiltà u s-sanzjonijiet.

Proċedura ta' valutazzjoni interna mill-fornitur

Il-fornituri tas-servizzi huma meqjusa, mill-proposta tal-Kummissjoni, li għandhom ċertu 
marġni żgħir ta' valutazzjoni fir-rigward taż-żewġ tipi ta' ordnijiet li jaslu mingħand l-
awtoritajiet.

Fir-rigward tal-ordni ta' produzzjoni (EPOC), l-Artikolu 9 jispeċifika li:
  "Jekk id-destinatarju ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu minħabba li l-

EPOC ikun inkomplet, ikun fih żbalji ovvji jew ma jkunx fih informazzjoni suffiċjenti 
għall-eżekuzzjoni tal-EPOC, id-destinatarju għandu jinforma lill-awtorità emittenti 
msemmija fl-EPOC mingħajr dewmien eċċessiv u jitlob kjarifika..." - Artikolu 9(3);

  "Jekk id-destinatarju ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu minħabba force 
majeure jew impossibbiltà de facto mhux attribwibbli lid-destinatarju jew, jekk ikun 
differenti, lill-fornitur tas-servizzi, b'mod partikolari minħabba li l-persuna li tkun 
qiegħda titfittex id-data tagħha ma tkunx klijent tagħhom, jew id-data tkun tħassret 
qabel ma tirċievi l-EPOC, id-destinatarju għandu jinforma mingħajr dewmien 
eċċessiv lill-awtorità emittenti msemmija fl-EPOC sabiex jispjega r-raġunijiet..." - 
Artikolu 9(4);

 "Jekk id-destinatarju jqis li l-EPOC ma jkunx jista' jiġi eżegwit għax abbażi tal-unika 
informazzjoni li tinsab fl-EPOC ikun evidenti li dan jikser b'mod ċar il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew ikun abbużiv b'mod ċar, id-
destinatarju għandu [jinforma wkoll] lill-awtorità tal-infurzar kompetenti fl-Istat 
Membru tad-destinatarju. F'każijiet bħal dawn, l-awtorità tal-infurzar kompetenti 

1 Artikolu 7 tar-Regolament propost Jekk ma jkun inħatar l-ebda rappreżentant legali, jekk rappreżentant ta' 
ordni ma jikkonformax f'każ ta' emerġenza jew jekk ma jikkonformax mal-obbligi tiegħu u jkun hemm riskju 
serju ta' telf ta' data, l-ordni tista' tiġi indirizzata wkoll lil kwalunkwe stabbiliment tal-fornitur tas-servizzi fl-
Unjoni. 
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għandha tfittex kjarifiki mingħand l-awtorità emittenti dwar l-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea, jew direttament jew inkella permezz tal-Eurojust jew tan-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew." - Artikolu 9(5, it-tieni parti)

B'mod simili, fir-rigward tal-ordni ta' preservazzjoni (EPOC-PR), l-Artikolu 10 jispeċifika li: 
 "Jekk id-destinatarju ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu minħabba li ċ-

Ċertifikat ikun inkomplet, ikun fih żbalji ovvji jew ma jkunx fih informazzjoni 
suffiċjenti għall-eżekuzzjoni tal-EPOC-PR, id-destinatarju għandu jinforma lill-
awtorità emittenti stabbilita fl-EPOC-PR mingħajr dewmien eċċessiv u jitlob kjarifika, 
..." - Artikolu 10(4);

 "Jekk id-destinatarju ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu minħabba force 
majeure jew impossibbiltà de facto mhux attribwibbli lid-destinatarju jew, jekk ikun 
differenti, lill-fornitur tas-servizzi, b'mod partikolari minħabba li l-persuna li tkun 
qiegħda titfittex id-data tagħha ma tkunx klijent tagħhom, jew id-data tkun tħassret 
qabel ma tirċievi l-Ordni, huwa għandu jikkuntattja mingħajr dewmien eċċessiv lill-
awtorità emittenti stabbilita fl-EPOC-PR sabiex jispjega r-raġunijiet ..." - 
Artikolu 10(5) 

 Madankollu, għall-kuntrarju tal-ordnijiet ta' produzzjoni (Artikolu 9 (5, it-2 parti)), ma 
hemm l-ebda valutazzjoni tad-drittijiet fundamentali prevista fl-Artikolu 10 għall-
ordnijiet ta' preservazzjoni.

Barra minn hekk, fil-każ ta' nuqqas ta' konformità fejn fornitur ma jkunx ikkonforma ma' 
EPOC-PR u għalhekk tkun inbdiet proċedura ta' infurzar kontrih skont l-Artikolu 14, il-
proposta tal-Kummissjoni tipprevedi aktar raġunijiet għal fornitur biex jopponi l-infurzar ta' 
EPOC-PR fl-istess Artikolu. 

L-Artikolu 14(4) jispeċifika li destinatarju jista' jopponi l-infurzar ta' ordni ta' produzzjoni 
maħruġa/ivvalidata mill-awtorità mhux kompetenti, jew waħda maħruġa għal reat ieħor 
minbarra dawk elenkati fl-Artikolu 5(4). Il-fornitur tas-servizzi jista' wkoll jindika forza 
maġġuri jew żbalji manifesti kif ukoll il-fatt li d-data mhijiex maħżuna minn jew f'isem il-
fornitur tas-servizzi fil-mument li jirċievi l-EPOC jew li d-destinatarju mhuwiex kopert mir-
Regolament, jew li l-EPOC manifestament jikser il-Karta jew li huwa manifestament abbużiv.

Fil-każ ta' ordnijiet ta' preservazzjoni, l-Artikolu 14(5) jistipula li destinatarju jista' jopponi l-
infurzar ta' ordni maħruġa/ivvalidata mill-awtorità mhux kompetenti jew jopponih abbażi ta' 
forza maġġuri jew żbalji manifesti, abbażi tal-fatt li d-data mhijiex maħżuna minn jew f'isem 
il-fornitur tas-servizzi fil-mument li jirċievi l-EPOC-PR, abbażi tal-fatt li d-destinatarju 
mhuwiex kopert mir-Regolament, jew abbażi tal-fatt li l-EPOC manifestament jikser il-Karta 
jew li huwa manifestament abbużiv. F'dan ir-rigward, jidher li hemm inkonsistenza fil-
proposta tal-Kummissjoni; filwaqt li l-Artikolu 10 ma jipprevedix valutazzjoni tad-drittijiet 
fundamentali rigward l-ordnijiet ta' preservazzjoni (għad-differenza tal-ordnijiet ta' 
produzzjoni), l-Artikolu 14(5)(e)2 jipprevedi tali raġuni għall-ordnijiet ta' preservazzjoni. 

Fl-aħħar nett, l-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament propost jipprevedu l-possibbiltà li tiġi 

2Il-Kunsill, fl-Approċċ Ġenerali tiegħu, ħassar għalkollox tali valutazzjoni, anki fil-proċedura ta' infurzar tal-
Artikolu 14.
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skattata proċedura ta' rieżami speċifika fl-Istat emittenti3. Jekk id-destinatarju jqis li l-
konformità mal-EPOC tirriżulta f'obbligi konfliġġenti bbażati fuq id-drittijiet fundamentali 
jew l-interessi fundamentali ta' pajjiż terz (Artikolu 15), jew fil-każ ta' obbligi konfliġġenti 
bbażati fuq raġunijiet oħra (Artikolu 16), proċedura ta' rieżami tista' tkun possibbli.4

F'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni tagħti ċerta libertà lill-fornitur tas-servizzi fir-
rigward tal-valutazzjoni ta' ordnijiet riċevuti. Kif espress fis-seduta ta' smigħ tal-Kumitat 
LIBE5 u abbażi ta' informazzjoni miġbura mill-fornituri, xi fornituri diġà wettqu tali 
valutazzjoni. Skont dawk il-fornituri ta' servizz, dawn ma jilqgħux talbiet manifestament 
żbaljati, arbitrarji jew mhux speċifikati (pereżempju, "spedizzjonijiet ta' tfittix għal 
informazzjoni" puri) minn awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Tali proċedura hija ġeneralment 
aċċettata peress li għandha valur miżjud fir-rigward tal-effiċjenza tal-ordnijiet. Barra minn 
hekk, il-fornituri japprezzaw il-possibbiltà li ma jwettqux ordnijiet li jkunu manifestament 
żbaljati, arbitrarji jew mhux speċifikati, peress li r-responsabbiltà li huma jassumu fir-rigward 
tal-protezzjoni u l-privatezza tad-data tal-klijenti tagħhom tikkostitwixxi in-nukleu tal-mudell 
ta' negozju tagħhom u s-sors tal-fiduċja tal-klijenti tagħhom fihom. 6

Madankollu, fir-rigward taċ-Ċertifikat ta' Ordni Ewropea ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni, 
il-proposta għal Regolament tistipula, fl-Artikolu 8(3) u (4), li l-fornituri se jirċievu biss 
informazzjoni limitata ħafna dwar il-każ speċifiku relatat mal-ordni.7 Għalhekk, mhuwiex ċar 

3 Madankollu, jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn Stat Membru ieħor ikun involut f'każ li r-rappreżentant legali ta' 
fornitur tas-servizzi ta' pajjiż terz ikun fi Stat Membru ieħor. F'dak il-każ ukoll ir-relazzjonijiet internazzjonali 
bejn dak l-Istat Membru (Stat tal-infurzar) u pajjiż terz jistgħu jkunu f'riskju. Madankollu, mhuwiex previst li 
rimedju legali huwa possibbli f'każ bħal dan fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni (l-Istat tal-"infurzar"). 
4 Fir-rigward tal-Artikolu 15, il-proċedura kienet prevista f'każ ta' kunflitt ma' liġi ta' pajjiż terz b'rabta mad-
drittijiet fundamentali tal-individwi kkonċernati jew l-interessi fundamentali tal-pajjiż terz relatati mas-sigurtà 
nazzjonali jew mad-difiża. Hija prevista proċedura partikolari fejn il-qorti tinforma lill-Istat l-ieħor li jkollu data 
ta' skadenza partikulari biex jopponi. Meta mqabbel ma' dan, l-Artikolu 16 huwa previst għall-każijiet l-oħra 
kollha, fejn il-qorti ma tinfurmax lill-awtoritajiet tal-pajjiż terz f'każ ta' kunflitt u tieħu deċiżjoni awtonoma 
bbażata fuq ċerti kriterji stabbiliti. Fl-approċċ ġenerali tiegħu, il-Kunsill ħassar l-Artikolu 15. 
5 Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE) tal-Parlament Ewropew organizza smigħ pubbliku 
fi Brussell fis-27 ta' Novembru 2018 dwar "L-evidenza elettronika fi kwistjonijiet kriminali"
6 Ara l-kontribuzzjoni ta' Vodafone, Seduta tal-PE dwar l-evidenza elettronika, is-27 ta' Novembru 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. 
Madankollu, l-approċċ ġenerali tal-Kunsill jidher li jillimita saħansitra aktar din il-possibbiltà. Ara, ir-Risposta 
ta' Microsoft għall-Pożizzjoni tal-Kunsill dwar il-proposta għal Regolament dwar l-evidenza elettronika, 
Jannar 2019, p. 5 ("It-test tal-Kunsill ma jagħtix lill-fornituri ta' servizz xi dritt jew mekkaniżmu li bih jistgħu 
jesprimu tħassib dwar il-legalità tal-ordnijiet li huma jirċievu skont ir-Regolament. L-għoti ta' setgħa lill-fornituri 
tas-servizzi biex jesprimu tali tħassib huwa kritiku, minħabba li, f'xi każijiet, il-fornituri ta' servizz biss se jkollhom 
il-kapaċità li jidentifikaw talbiet li huma wiesgħin wisq jew li mhumiex xierqa għal raġunijiet oħra."). Dan huwa 
konness ukoll mal-kwistjoni tal-proporzjonalità kif deskritta aktar mill-Microsoft ("Ħu, pereżempju, il-każ ta' 
awtorità tal-infurzar tal-liġi li qed tinvestiga reat li jinvolvi ċerti impjegati ta' "Acme Company". L-awtorità tal-
infurzar tal-liġi tista' toħroġ EPO li permezz tagħha titlob l-emails kollha li ntbagħtu mid-dominju 
"Acmecomapny.com" mingħajr ma tirrealizza li l-kumpanija għandha eluf ta' impjegati li jibgħatu emails minn 
dak id-dominju..." ).
7 Ara l-Artikolu 7 tar-Regolament propost. L-ordni fiha għadd limitat ħafna ta' informazzjoni - ara l-
Artikolu 5(5) dwar l-EPOC u 6(3) tar-Regolament propost dwar l-EPOC-PR, jiġifieri informazzjoni dwar: - l-
awtorità emittenti u, fejn applikabbli, l-awtorità ta' validazzjoni; - id-destinatarju tal-ordni; - il-persuna affettwata 
jew il-persuni affettwati; - il-kategorija tad-data (data dwar l-abbonati, data ta' aċċess, data dwar it-
tranżazzjonijiet jew data ta' kontenut); - jekk applikabbli, il-medda taż-żmien mitluba; - id-dispożizzjonijiet 
applikabbli tal-liġi kriminali tal-Istat emittenti; - ir-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura. u, 
barra minn hekk, għall-ordnijiet ta' produzzjoni wkoll, f'każ ta' emerġenza jew talba għad-divulgazzjoni aktar 
bikrija, ir-raġunijiet għaliha; u, konferma li f'każijiet fejn id-data mfittxija tkun maħżuna jew ipproċessata bħala 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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kif il-fornituri jistgħu fil-fatt ikunu f'pożizzjoni li jagħmlu valutazzjoni reali, speċjalment fir-
rigward tal-valutazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-ordnijiet ta' produzzjoni.  

Barra minn hekk, minkejja l-fatt li l-parti l-kbira tal-partijiet jilqgħu proċedura ta' valutazzjoni 
għall-fornituri ta' servizz fir-rigward ta' żbalji, forza maġġuri u protezzjoni tad-data u obbligi 
kuntrattwali tal-fornituri ta' servizz, għandu jiġi ċċarat jekk valutazzjoni sħiħa tad-drittijiet 
fundamentali (kif previst fl-Artikolu 9(5, it-2 parti) kif ukoll l-Artikolu 14(4)(f) u (5)(e )) 
tistax u għandhiex tiġi esternalizzata lilhom. Permezz tal-esternalizzazzjoni ta' tali obbligu ta' 
valutazzjoni lill-fornituri, l-awtoritajiet tal-Istat tal-infurzar, fil-prinċipju, ma jibqgħux 
jirċievu notifika dwar il-produzzjoni jew il-preservazzjoni u għalhekk ma jkollhom l-ebda 
possibbiltà li jwaqqfu l-ordni. Bħala riżultat, l-awtoritajiet tal-istat tal-infurzar bażikament 
jitilfu kwalunkwe prerogattiva sovrana fuq id-data, jew fuq il-garanzija tad-drittijiet 
fundamentali fit-territorju tagħhom. Il-kwistjoni tal-possibbiltà ta' esternalizzazzjoni, u anke 
privatizzazzjoni, prerogattivi u s-sovranità tal-istat, hija relatata mal-prerogattivi ewlenin 
(kostituzzjonali) ta' stat, bħall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tiegħu 
permezz tad-dispożizzjonijiet/it-tradizzjonijiet kostituzzjonali nazzjonali u l-istrumenti 
internazzjonali, kif ukoll il-protezzjoni kontra l-indħil potenzjalment mhux ġustifikat ta' 
awtoritajiet barranin fit-territorju tiegħu fil-qasam ġudizzjarju jew tal-infurzar tal-liġi.8 

L-importanza tal-prerogattivi sovrani, speċjalment id-drittijiet tal-privatezza, tidher saħansitra 
aktar kruċjali b'referenza għall-frammentazzjoni attwali tal-liġijiet dwar iż-żamma ta' data fl-
UE,9 inkluża s-sitwazzjoni legali mhux ċara tal-validità tad-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar 
iż-żamma ta' data10, kif ukoll il-kwistjoni mhux solvuta tal-awtorità ta' awtorizzazzjoni għal 

parti minn infrastruttura pprovduta minn fornitur tas-servizzi lil kumpanija jew entità oħra għajr persuni fiżiċi, l-
Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tista' tiġi indirizzata lill-fornitur tas-servizzi biss meta l-miżuri investigattivi 
indirizzati lill-kumpanija jew lill-entità ma jkunux xierqa. Madankollu, fir-rigward tal-informazzjoni dwar in-
neċessità u l-proporzjonalità, mhuwiex ċar kif din għandha x'taqsam mal-Artikolu 8(4) li jiddikjara: "Ma 
għandhomx jiġu inklużi r-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura jew aktar dettalji dwar l-
investigazzjonijiet." 

8 Ara, f'dan ir-rigward, l-obbligi fl-Artikolu 1 tal-KEDB dwar il-Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni — Ara l-KtE, 
il-Gwida dwar l-Artikolu 1 tal-KEDB, L-Obbligu li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem, il-Kunċetti ta' 
“ġurisdizzjoni” u l-imputabbiltà, 2018 (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Ara wkoll 
Jaloud vs in-Netherlands (GC), a. nru 47708/08: "143. Barra minn hekk, il-fatt li tiġi infurzata deċiżjoni jew 
ordni mogħtija minn awtorità ta' Stat barrani mhuwiex fih innifsu suffiċjenti biex jeħles Stat Kontraenti mill-
obbligi li jkun assuma fis-sens tal-Konvenzjoni (ara, mutatis mutandis, Pellegrini vs; L-Italja, nru 30882/96, punt 
40, QEDB 2001-VIII, u K. vs. L-Italja, nru 38805/97, punt 21, QEDB 2004-VIII)." Ara wkoll QEDB, Bosphorus 
et al. vs L-Irlanda, nru 45036/98 (ekwivalenza tal-UE għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali); M.S.S. vs Il-
Belġju u l-Greċja (GC), talba nru 30696/09 (diżapplikazzjoni tal-preżunzjoni Bosphorus); kif ukoll Avotinš vs Il-
Latvja, nru. 17502/07 (limiti għar-rikonoxximent reċiproku u l-fiduċja). Il-kwistjoni tqajmet ukoll mill-Prof. Dott. 
Bošnjak, imħallef tal-QEDB, matul smigħ tal-PE dwar l-evidenza elettronika fis-27 ta' Novembru 2018 (b'mod 
partikolari bejn il-16.55 u l-16.58 espliċitament fuq il-kwistjoni - "Inkwantu hija kkonċernata l-liġi tal-Istat tal-
infurzar, jidher li ma għandu l-ebda rilevanza skont il-proposta eżistenti. Mill-perspettiva tal-Konvenzjoni dan 
jista' joħloq problema minħabba li l-Partijiet Kontraenti Għolja għall-KEDB, inklużi t-28 Stat Membru tal-UE 
kollha, huma responsabbli għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorju li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni 
tagħhom. ... Huma għandhom jistabbilixxu qafas regolatorju u jiggarantixxu wkoll protezzjoni ġuridika, jekk 
mhux ġudizzjarja, f'każijiet partikolari... Jekk l-awtoritajiet tal-Istat tal-infurzar tressqilhom ilment li hemm 
nuqqasijiet b'mod manifest fir-rigward tal-protezzjoni tad-dritt tal-Konvenzjoni u dan ma jistax jiġi rimedjat mil-
liġi tal-UE, dawn ma jistgħux jastjenu milli jeżaminaw l-ilment abbażi tal-fatt li huma qed japplikaw 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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indirizzi dinamiċi tal-IP (approċċi differenti fi Stati Membri differenti).11

Barra mill-problema ta' esternalizzazzjoni tal-prerogattivi sovrani lil partijiet privati, huwa 
ferm kontenzjuż li l-fornituri tas-servizzi jitpoġġew f'pożizzjoni li jiddeċiedu fuq id-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini, li, huma stess jargumentaw, jistgħu u ma jridux iwettqu.12 Barra 
minn hekk, għandhom ikunu jistgħu joperaw fuq regoli ġuridiċi ċari, fir-rigward ta' Stati 
Membri oħra tal-UE, kif ukoll tal-istati terzi kollha. Il-kwistjoni għalhekk hija sa fejn il-
proposta tal-Kummissjoni tipprovdi għal tali ċarezza ġuridika jew garanziji neċessarji 
minħabba n-nuqqas ta' arbitraġġ finali tal-awtorità ġudizzjarja tal-Istat tal-infurzar. 

Għaldaqstant, il-mistoqsija li jifdal hija dwar jekk involviment aktar b'saħħtu tal-awtorità tal-
Istat tal-infurzar (eż. fil-forma ta' notifika ta' tali awtorità, inkluża skadenza għal reazzjoni jew 
oġġezzjoni sinifikanti, fejn meħtieġ) (simili għall-Artikolu 31 tal-OIE) iwassalx għal ċarezza.  
Dan ir-reġim ta' notifika jista', minn naħa waħda, jirrispetta l-prerogattivi sovrani u, min-naħa 
l-oħra, jipprovdi garanziji addizzjonali u ċertezza tad-dritt lill-fornituri (inkluż biex jeħlishom 
minn kwistjonijiet ta' responsabbiltà).13

It-trażmissjoni u l-awtentikazzjoni tal-EPOCs u tal-EPOC-PRs  

sempliċiment id-dritt tal-UE. Dan ġie ddikjarat b'mod ċar is-sentenza Avotinš vs Il-Latvja... Il-proposta, kif qed 
tidher quddiemkom, toħloq sitwazzjoni pjuttost unika mill-punt tal-ġurisprudenza tal-QEDB. L-interferenzi fl-
Artikolu 8 ma jipprevedux involviment tal-awtoritajiet tal-Istat tal-infurzar.  Nistaqsi jekk dan huwiex konformi 
mal-KEDB. Jista' jkun hemm aspettattiva leġittima li d-dritt tal-Istat tal-infurzar ikun japplika f'kull sitwazzjoni 
partikolari. Dan se jaffettwa l-valutazzjoni tal-legalità ...").
Ara http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Wara d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fl-Irlanda Diġitali.
10 Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, Kawżi Magħquda C-293/12 u C-594/12, Digital Rights Ireland u Seitlinger et. Ara 
wkoll id-Dokument ta' Pożizzjoni dwar l-Ewropa bil-kejbil, p. 3 ("Madankollu, l-istatus tal-obbligi fir-rigward 
taż-żamma tad-data attwalment fis-seħħ fil-livell nazzjonali - wara l-invalidazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar iż-
Żamma tad-Data mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - mhuwiex ċar... Il-fornitur tas-servizzi jista' ma 
jkollux id-data mitluba mill-awtorità emittenti."). Ara wkoll id-dokument ta' pożizzjoni tal-ETNO fejn qed 
jingħad: "Huwa importanti li jiġu enfasizzati d-diffikultajiet biex wieħed jiddistingwi b'mod ċar fil-prattika bejn 
data ta' "aċċess" u d-data "dwar it-tranżazzjonijiet"... huwa neċessarju li jkun hemm kontroll ġudizzjarju fuq it-
talbiet kollha, b'rabta ma' lista determinata ta' reati u għall-kategoriji kollha ta' data..."
11 Il-proposta tal-Kummissjoni bl-introduzzjoni ta' kategorija speċjali ġdida ta' "data ta' aċċess" ma ssolvix il-
kwistjoni tal-awtoritajiet nazzjonali differenti, speċjalment fir-rigward tax-xejra tal-awtorizzazzjoni tal-qorti għal 
data bħal din. Ara, pereżempju, Dokument ta' Pożizzjoni dwar l-Ewropa bil-kejbil, il-11 ta' Ottubru 2018 bit-
titolu "Il-ħruġ ta' ordni għandu jkun deċiżjoni tal-qorti ġenwina"). Ara wkoll, il-kwistjoni analizzata mill-
Kumitat tal-Kriminalità Ċibernetika tal-KtE, Kundizzjonijiet biex tinkiseb informazzjoni dwar l-abbonati b'rabta 
mal-indirizzi IP dinamiċi versus dawk statiċi: ħarsa ġenerali lejn id-deċiżjonijiet u l-iżviluppi rilevanti tal-qorti, 
T-CY (2018)26, il-25 ta' Ottubru 2018 (ara fid-dettall it-Tieni Dokument ta' Ħidma tal-PE dwar il-kwistjoni). 
Ara wkoll ir-Risposta tal-Microsoft għall-Pożizzjoni tal-Kunsill dwar il-proposta għal Regolament dwar l- 
evidenza elettronika, Jannar 2019, li tiddikjara, inter alia, li "talbiet ta' infurzar tal-liġi għal kontenut u data 
sensittiva oħra għandhom jiġu rieżaminati u approvati minn awtorità ġudizzjarja indipendenti qabel l-infurzar 
tal-ordni, u dan biss meta jkun hemm numru minimu ta' elementi ġuridċi u fattwali. 
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L-EPOC (-PR) għandu jiġi trażmess direttament mill-awtorità emittenti fi Stat Membru 
wieħed lill-fornitur (rappreżentant legali) fi Stat Membru ieħor (jew ir-rappreżentant għal 
fornitur ta' pajjiż terz li jopera fl-UE) permezz ta' ċertifikat standardizzat.14 
Il-proposta għal Regolament hija pjutost vaga dwar il-modalitajiet reali tat-trażmissjoni u 
tiddikjara biss li l-EPOC(-PR)s "għandhom jiġu trażmessi direttament bi kwalunkwe mezz li 
kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt kundizzjonijiet li jippermettu lid-destinatarju 
jistabbilixxi l-awtentiċità tiegħu." 

Fejn il-fornituri tas-servizzi, l-Istati Membri jew il-korpi tal-Unjoni jkunu stabbilew 
pjattaformi ddedikati jew kanali siguri oħra għall-immaniġġjar tat-talbiet għad-data mill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u ġudizzjarji, l-awtorità emittenti tista' tagħżel ukoll li 
tittrasmetti ċ-Ċertifikat permezz ta' dawn il-kanali.15 Konsegwentement, ma hemm l-ebda 
portal ta' trażmissjoni komuni, ċentralizzat jew sigur previst fl-istrument u l-kwistjoni titħalla 
għad-diskrezzjoni tal-Istati Membri u l-fornituri, minkejja li l-istrument huwa formalment 
Regolament.16 Minflok, il-Kummissjoni tiddikjara li d-dikjarazzjoni li takkumpanja l-proposta 
li l-użu ta' pjattaformi eżistenti mhux se jkun impedit mir-Regolament, billi dan joffri bosta 
vantaġġi, inkluża l-possibbiltà ta' awtentikazzjoni faċli u trażmissjoni sigura tad-data. 

Madankollu, għandu jingħad li dawn il-pjattaformi jkollhom jippermettu s-sottomissjoni tal-
EPOC u tal-EPOC-PR fil-format previst fl-Annessi I u II, mingħajr ma jirrikjedu data 
addizzjonali relatata mal-Ordni. Għalhekk dan inevitabbilment ifisser li pjattaformi bħal dawn 
ikollhom jiġu aġġustati u mhuwiex ċar min se jġarrab l-ispejjeż għal dan. Il-Kummissjoni 
tirreferi wkoll għall-pjattaformi ċentralizzati eżistenti tal-UE, bħall-e-Codex17 u SIRIUS18, u 
tqajjem il-possibbiltà teoretika li tkabbarhom biex ikopru l-fornituri tas-servizz, madankollu, 

12 Ara, pereżempju, id-Dokument ta' Pożizzjoni tal-ETNO (Assoċjazzjoni Ewropea tal-Operaturi tan-Netwerks 
tat-Telekomunikazzjoni) (appoġġjata, pereżempju, minn KPN) dwar it-titjib tal-aċċess transfruntier għal 
evidenza elettronika f'materji kriminali ("Ir-rwol li l-proposta tipprevedi għall-fornituri tas-servizzi jidher li 
mhux realistiku. L-operaturi tat-telekomunikazzjoni mhumiex f'pożizzjoni li jiggarantixxu, pereżempju, li l-ordni 
ma tiksirx il-Karta. Bl-istess mod, l-awtentiċità u l-validità ġuridika tal-ordnijiet... ma għandhomx ikunu r-
responsabbiltà tal-operaturi... Għalhekk, l-industrija għalhekk ma tistax tieħu post l-awtoritajiet ġudizzjarji fir-
rwol ewlieni tagħhom li jivvalutaw il-konformità tal-EPO").
13 Il-Kunsill ħassar kwalunkwe awtonomija fil-valutazzjoni tal-fornituri tas-servizzi u inkluda notifika iżda biss 
jekk il-persuna kkonċernata ma tkunx residenti fit-territorju tal-Istat emittenti u għal data ta' kontenut biss (mhux 
kategoriji oħra) mingħajr il-possibbiltà li jitwaqqaf it-trasferiment tad-data. L-Istat tal-infurzar jista' biss f'għadd 
limitat ta' każijiet (id-data mitluba hija protetta minn immunitajiet u privileġġi mogħtija skont il-liġi tal-Istat tal-
infurzar, jew hija soġġetta f'dak l-Istat Membru għal regoli relatati mal-libertà tal-istampa u l-libertà tal-
espressjoni, jew mal-interessi fundamentali tal-Istat tal-infurzar bħas-sigurtà u d-difiża nazzjonali). Madankollu, 
l-awtorità emittenti għandha tqis dawn iċ-ċirkostanzi bl-istess mod daqslikieku kienu previsti skont il-liġi 
nazzjonali tagħha. Ara l-Artikolu 7a tal-Approċċ ġenerali tal-Kunsill, dok. 15020/18. Fl-Artikolu 12a l-ġdid 
hemm ukoll possibbiltà li l-Istat emittenti, f'każ ta' data dwar it-tranżazzjonijiet (tat-traffiku), jieħu tali 
informazzjoni "inkunsiderazzjoni bl-istess mod daqslikieku kienu previsti skont il-liġi nazzjonali tiegħu". 
Madankollu, mhuwiex ċar kif il-kwistjoni titqajjem jekk l-Istat tal-infurzar qatt ma jiġi notifikat u lanqas biss 
konxju. Il-kwistjoni tqajmet, pereżempju, minn Microsoft (Dokument dwar l-approċċ ġenerali tal-Kunsill, 
Jannar 2019) li jgħid "Dak l-approċċ ma tantx jagħmel sens... Tabilħaqq, meta jitqies l-għadd ta' fornituri tas-
servizzi li jospitaw data fl-Irlanda, l-awtoritajiet Irlandiżi jistgħu jkunu bbumbardati b'notifiki skont il-proposta 
tal-Kunsill, iżda ħafna drabi ma jkollhom l-ebda mod biex jevalwaw jekk id-data inkwistjoni hijiex soġġetta għal 
protezzjoni ġuridika. Il-pożizzjoni proposta: L-obbligu li l-awtoritajiet emittenti jinnotifikaw lill-Istati Membri 
affettwati. Ir-Regolament għandu jimponi fuq l-awtorità emittenti l-obbligu li din tinnotifika l-EPOs lill-Istat 
Membru fejn il-persuna fil-mira tal-ordni tirrisjedi. Dan l-Istat se jkun fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifika 
kwalunkwe protezzjoni applikabbli u se jkollu l-akbar interess fid-difiża ta' dawn il-protezzjonijiet. Din is-
soluzzjoni ma għandhiex tkun ta' piż żejjed: mill-esperjenza ta' Microsoft, madwar 7 % biss tal-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi jitolbu data tal-utent li tinvolvi miri li jinsabu fi Stat Membru differenti." Ara wkoll id-dokument 
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mingħajr ebda skeda ta' żmien fissa jew impenn sod biex dan iseħħ.19 Konsegwentement, 

ta' Pożizzjoni ta' Bitkom li jgħid "Lil hinn min-notifikar tal-utenti u l-klijenti milquta, ir-Regolament għandu 
jagħmilha ċara li l-kumpaniji jistgħu jinnotifikaw lill-awtorità ċentrali fi kwalunkwe Stat Membru li l-interessi 
sovrani tiegħu huma implikati mit-talba." Pożizzjoni simili tal-ħtieġa tal-involviment ta' awtorità pubblika fl-Istat 
tal-infurzar tqajmet ukoll minn KPN ("Il-leġittimità tal-ordnijiet ma tistax (u ma għandhiex) tiġi ġġudikata b'mod 
materjali minn fornituri tas-servizzi privati"). L-istess ġie espress minn EuroISPA, Ġunju 2018 Dokument ta' 
Pożizzjoni ("Aħna jikkritikaw il-privatizzazzjoni ulterjuri tal-infurzar tal-liġi minn din il-proposta").
14 Ara l-Artikolu 7 tar-Regolament propost. L-ordni fiha għadd limitat ħafna ta' informazzjoni - ara l-
Artikolu 5(5) dwar l-EPOC u 6(3) tar-Regolament propost dwar l-EPOC-PR, jiġifieri informazzjoni dwar: - l-
awtorità emittenti u, fejn applikabbli, l-awtorità ta' validazzjoni; - id-destinatarju tal-ordni; - il-persuna affettwata 
jew il-persuni affettwati; - il-kategorija tad-data (data dwar l-abbonati, data ta' aċċess, data dwar it-
tranżazzjonijiet jew data ta' kontenut); - jekk applikabbli, il-medda taż-żmien mitluba; - id-dispożizzjonijiet 
applikabbli tal-liġi kriminali tal-Istat emittenti; - ir-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura. u, 
barra minn hekk, għall-ordnijiet ta' produzzjoni wkoll, f'każ ta' emerġenza jew talba għad-divulgazzjoni aktar 
bikrija, ir-raġunijiet għaliha; u, konferma li f'każijiet fejn id-data mfittxija tkun maħżuna jew ipproċessata bħala 
parti minn infrastruttura pprovduta minn fornitur tas-servizzi lil kumpanija jew entità oħra għajr persuni fiżiċi, l-
Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tista' tiġi indirizzata lill-fornitur tas-servizzi biss meta l-miżuri investigattivi 
indirizzati lill-kumpanija jew lill-entità ma jkunux xierqa. Madankollu, fir-rigward tal-informazzjoni dwar in-
neċessità u l-proporzjonalità, mhuwiex ċar kif din għandha x'taqsam mal-Artikolu 8(4) li jiddikjara: "Ma 
għandhomx jiġu inklużi r-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura jew aktar dettalji dwar l-
investigazzjonijiet." 
15 Ara l-Artikolu 8 tar-Regolament propost.
16 Dan kien, pereżempju, ikkritikat mill-ETNO: "Huwa kruċjali li jinbena kanal ta' trażmissjoni sigur u 
ċentralizzat, tip ta' pjattaforma unika: - li tirċievi t-talba mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istat Membru 
emittenti; - li tiċċekkja l-validità tat-talba... permezz ta' awtorità ġudizzjarja kompetenti fl-Istat tal-infurzar; u - 
li tibgħat it-talbiet lill-fornitur tas-servizz... Il-pjattaforma mbagħad tiżgura li t-talba hija awtentika, adegwata 
u tista' tintlaħaq..." Speċifikament, issemmiet il-pjattaforma e-Codex: "Għal dan, għandu jkun meħtieġ li r-
Regolament e-Codex u l-implimentazzjoni tiegħu jkunu lesti sa meta r-Regolament dwar l-evidenza elettronika 
jsir applikabbli. F'fażi tranżitorja qabel tiġi stabbilita u operattiva l-pjattaforma sigura, jista' jkun importanti li 
jiġi kostitwit punt uniku ta' kuntatt ġudizzjarju f'kull Stat Membru, inkarigat li jirċievi u jivvalida t-trażmissjoni 
tal-Istat Membru l-ieħor." Simili għal pożizzjoni ta' Vodafone, Seduta tal-PE dwar l-evidenza elettronika, is-
27 ta' Novembru 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-
COMMITTEE-LIBE.
17 E-CODEX hija sistema tal-IT għall-kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera li tippermetti lill-utenti, kemm 
jekk ikunu awtoritajiet ġudizzjarji, professjonisti fis-settur ġuridiku jew ċittadini, biex jibgħatu u jirċievu 
dokumenti, forom legali, evidenza jew informazzjoni oħra b'mod sigur. Hija topera bħala netwerk deċentralizzat 
ta' punti ta' aċċess, li jgħaqqad flimkien is-sistemi nazzjonali u Ewropej tal-IT. Huwa meħtieġ softwer speċifiku 
biex jiġi stabbilit punt ta' aċċess e-CODEX. Is-sistema e-CODEX ġiet żviluppata fil-kuntest tas-Suq Uniku 
Diġitali minn grupp ta' Stati Membri bl-għajnuna ta' għotjiet tal-UE - ġiet żviluppata taħt il-Programm ta' 
Appoġġ għall-Politika tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fil-qafas tal-Programm Kwadru 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP). Din kienet maħsuba għad-dritt ċivili u kriminali. Il-pjattaforma e-
Codex se tkun tintuża wkoll għall-evidenza elettronika (MLA, OIE u potenzjalment evidenza elettronika). F'dak 
il-kuntest, ingħatat għotja lill-proġett ta' Evidence2e-Codex (10 Stati Membri u 21 sieħeb, 2018-2019). L-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni mal-fornituri kienet biss parti mir-riżultati mistennija peress li tiffoka fuq 
talbiet għal OIE u għal MLA b'rabta mal-evidenza elettronika. Madankollu, il-programm jinsab f'fażi inizjali/fażi 
ta' ttestjar u għad ma hemmx pjattaforma operattiva għal kollox. Il-proġett "Evidence project" ilu jitwettaq mill-
2014 sal-2016 (il-parteċipazzjoni tal-Italja, tan-Netherlands, ta' Franza, tal-Ġermanja, ta' Malta, tal-Belġju u tal-
Bulgarija). Il-konstatazzjonijiet ewlenin tal-proġett imsemmi kienu: - ma hemm l-ebda qafas legali komprensiv 
fir-rigward tal-ġbir, il-preservazzjoni, il-ħżin, l-użu u l-iskambju ta' evidenza elettronika; - minkejja dan in-
nuqqas ta' qafas legali komprensiv, l-evidenza elettronika qed issir dejjem aktar evidenza ewlenija fi proċeduri 
kriminali; - in-nuqqas ta' dan il-qafas legali komprensiv iħalli lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi joperaw u 
jagħmlu użu minn taħlita ta' soluzzjonijiet, kemm jekk ikunu ġuridiċi, soluzzjonijiet ta' protezzjoni tad-data, ta' 
infurzar jew soluzzjonijiet tekniċi; - il-partijiet interessati involuti jħossu ħtieġa għall-ħolqien ta' ċertifikazzjoni u 
professjonalizzazzjoni tal-persuni u ambjenti involuti fil-preservazzjoni, il-ħżin, l-analiżi u l-iskambju tal-
evidenza elettronika (ara evidenceproject.eu).
Barra minn hekk, l-Interpol għandha Grupp ta' Ħidma ta' Esperti fis-settur tal-assistenza legali elettronika. 
Madankollu, għandu jiġi kkunsidrat li l-Interpol tinkludi għadd ta' Stati differenti ħafna, mhux biss l-Istati 
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wieħed jistaqsi kif se jkun jaf fil-prattika l-fornitur li l-EPOC (-PR) riċevut ikun ġej minn 
awtorità ġudizzjarja barranija awtentika u li ma jkunx każ ta' "serq ta' identità" jew ta' 
eżerċizzju frodulenti. Huma mistennija problemi simili fir-rigward tat-trażmissjoni tad-data 
mitluba, mingħand il-fornitur tas-servizzi lura għand l-awtorità emittenti fi Stat Membru 
ieħor. Fir-rigward tas-sensittività tad-data, fuq naħa waħda, kif ukoll id-daqs potenzjali tal-
fajls tad-data, fuq in-naħa l-oħra, il-fornituri tas-servizzi u l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jserrħu fuq modi siguri ta' trażmissjoni tad-data. 

Għalhekk, jekk is-sistema ta' evidenza elettronika proposta għandha tkun fattibbli, il-
prekundizzjoni għandha tkun li jiġi stabbilit kanal ta' komunikazzjoni sigur, filwaqt li fl-istess 
ħin tingħata garanzija lill-fornitur dwar l-awtentiċità tat-talba, kif ukoll is-sigurtà tal-kanal 
biex tiġi trażmessa d-data mitluba. Fid-dawl tal-iskadenza prevista mill-Kummissjoni għad-
data ta' applikazzjoni tar-Regolament propost (6 xhur wara d-dħul fis-seħħ tiegħu), huwa ċar 
li l-Kummissjoni la ppjanat li jkollha sistema komuni bħala parti mill-proposta u lanqas li din 
tkun operattiva mad-dħul fis-seħħ. 

Fir-rigward tar-referenza tal-Kummissjoni għal e-Codex u Sirius, wieħed irid iqis li ż-żewġ 
proġetti jinsabu f'fażi ta' "sperimentali" jew ta' "test" mingħajr pjattaforma operattiva komuni 
żviluppata għalkollox. Madankollu, diversi Stati Membri diġà qed jużaw e-CODEX biex 
jappoġġjw proċeduri ġuridiċi transfruntieri kemm f'materji ċivili kif ukoll kriminali, 
pereżempju għall-iskambju ta' talbiet għal assistenza legali reċiproka bejn il-prosekuturi 
pubbliċi. Filwaqt li tqis il-kwistjonijiet imqajma li jirrigwardaw l-awtentikazzjoni u t-
trażmissjoni sigura tad-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-possibbiltajiet għal titjib fis-
sigurtà tat-trażmissjoni bejn il-fornituri tas-servizzi u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Membri tal-UE. Pjattaforma ta' evidenza elettronika tal-UE jkollha tikkonforma bis-sħiħ mal-istandards tal-
protezzjoni tad-data tal-UE.
18 SIRIUS hija pjattaforma tal-web sigura għall-professjonisti fis-settur tal-infurzar tal-liġi mnedija mill-Europol 
fl-2017. Din tippermetti l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-aħjar prattiki u l-għarfien espert fil-qasam tal-
investigazzjonijiet kriminali ffaċilitati mill-internet mill-investigaturi, b'enfasi speċjali fuq il-ġlieda kontra t-
terroriżmu. Tindirizza wkoll sfidi oħrajn fl-investigazzjonijiet kriminali, bħas-simplifikazzjoni tat-talbiet lill-
fornituri tas-servizzi online, u t-titjib tal-kwalità tar-risposti.
19 Ara p. 18 tal-Memorandum ta' Spjegazzjoni dwar id-Direttiva proposta. "Għandha tiġi kkunsidrata l-
espansjoni possibbli tal-pjattaformi eCodex u SIRIUS sabiex jinkludu konnessjoni sigura għall-fornituri tas-
servizzi għall-finijiet tat-trażmissjoni tal-EPOC u tal-EPOC-PR u, fejn ikun xieraq, it-tweġibiet mill-fornituri tas-
servizzi."


