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Emenda 29
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Din id-Direttiva tipprovdi għall-
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Istati Membri meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
livell ekwivalenti ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali, u 
b’mod partikolari d-dritt għall-privatezza 
u d-dritt għall-kunfidenzjalità u għas-
sigurtà tas-sistemi tat-teknoloġija ta’ l-
informazzjoni, fir-rigward ta’ l-
ipproċessar ta’ dejta personali fis-settur 
tal-komunikazzjoni elettronika u sabiex 
jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ tali dejta
u ta’ tagħmir u servizzi ta’
komunikazzjoni elettronika fil-Komunità.

Or. en

Emenda 30
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 26 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Fid-definizzjoni tal-miżuri 
implementattivi dwar is-sigurtà  ta’ l-
ipproċessar, skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li hemm referenza 
għaliha fl-Art. 14 a (2), il-Kummissjoni 
għandha tinvolvi lill-Awtoritajiet u lill-
Organizzazzjonijiet Ewropej kollha 
(ENISA, EDPS u l-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-
Artikolu 29) kif ukoll il-gruppi interessati 
relevanti kollha, partikolarment sabiex 
tkun infurmata dwar l-aħjar soluzzjonijiet 
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disponibbli, kemm b’mod tekniku kif 
ukoll b’mod ekonomiku, li huma adatti 
biex titjieb l-implementazzjoni tad-
Direttiva. 

Or. en

Emenda 31
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Għall-fini ta’ din id-Direttiva, “dejta
dwar it-traffiku” m’għandhiex tfisser biss 
kwalunkwe dejta li hija pproċessata għall-
iskop tal-ġarr ta’ netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika jew biex isir 
il-kont għalih iżda wkoll dejta personali 
skond l-Artikolu 2 tad-Direttiva 95/46/KE 
meta d-dejta kkonċernata, kemm jekk 
waħidha kif ukoll jekk flimkien ma’ dejta
oħra legalment disponibbli, jkollha 
x’taqsam ma’ xi individwu, direttament 
identifikabbli mill-entità  li tipproċessa d-
dejta.

Or. en

Emenda 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Għall-fini ta’ din id-Direttiva, “dejta
dwar it-traffiku” m’għandhiex tfisser biss 
kwalunkwe dejta li hija pproċessata għall-
iskopijiet ta’ ġarr ta’ netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika jew biex isir 
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il-kont għalih iżda wkoll dejta personali 
meta d-dejta kkonċernata, kemm jekk 
waħidha kif ukoll jekk flimkien ma’ dejta
oħra, ikollha x’taqsam ma’ xi individwu, 
direttament jew indirettament 
identifikabbli mill-kontrollur tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta “dejta dwar it-traffiku” għadha tkun konsistenti mad-Direttiva 95/46/KE, li 
tinkludi bħala dejta personali, informazzjoni li tidentifika xi individwu kemm “direttament” 
kif ukoll “indirettament”.

Emenda 33
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ksur ta' sigurtà li jwassal għat-telf jew 
għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
abbonati kkonċernati minn inċidenti ta' 
sigurta bħal dawn għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien u infurmati 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet neċessarji. In-notfika 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda mill-fornitur biex jindirizza 
l-ksur, kif ukoll rakkomandazzjonijiet 
għall-utenti effettwati.

(29) Ksur ta' sigurtà serju li jwassal għat-
telf jew għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha
tiġi nnotifikata mingħajr dewmien. In-
notfika għandha tinkludi informazzjoni 
dwar il-miżuri meħuda mill-fornitur biex 
jindirizza l-ksur, kif ukoll
rakkomandazzjonijiet għall-utenti 
effettwati. 

L-awtorità  kompetenti għandha 
tikkunsidra u tiddetermina s-serjetà  tal-
ksur. Jekk il-ksur jitqies bħala serju l-
awtorità  kompetenti għandha titlob lill-
fornitur tas-servizz tal-komunikazzjoni
elettronika li huwa aċċessibbli għall-
pubbliku u lill-fornitur tas-servizzi tas-
soċjetà ta' l-informazzjoni biex 
jinnotifikaw adegwatament u mingħajr 
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dewmien lill-persuni kkonċernati mill-
ksur.

Or. en

Emenda 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Ksur ta' sigurtà li jwassal għat-telf jew 
għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
abbonati kkonċernati minn inċidenti ta' 
sigurta bħal dawn għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien u infurmati 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet neċessarji. In-notfika 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda mill-fornitur biex jindirizza 
l-ksur, kif ukoll rakkomandazzjonijiet 
għall-utenti effettwati.

(29) Ksur ta' sigurtà li jwassal għat-telf jew 
għal stat kompromettenti tad-dejta 
personali ta' abbonat individwali jista', jekk 
ma jiġix indirizzat b'mod xieraq u fil-waqt, 
jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu soċjali, 
inkluż frodi ta' l-identità. Għaldaqstant, l-
abbonati kkonċernati minn inċidenti ta' 
sigurtà bħal dawn u l-awtorità  regolatorja
nazzjonali għandhom jiġu nnotifikati 
mingħajr dewmien. In-notfika għandha 
tinkludi informazzjoni dwar il-miżuri 
meħuda mill-fornitur biex jindirizza l-ksur, 
kif ukoll rakkomandazzjonijiet għall-utenti 
effettwati. L-Awtorità  Regolatorja
Nazzjonali għandha tikkunsidra u 
tiddetermina s-serjetà tal-ksur u fejn 
adegwat għandha tobbliga lill-fornitur 
biex jinnotifika mingħajr dewmien 
eċċessiv lill-abbonati affettwati
direttament mill-ksur.

Or. en
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Emenda 35
Bill Newton Dunn

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) L-Artikolu 15(1) ta’ din id-Direttiva 
għandu jinftiehem b’mod li l-iżvelar ta’ 
dejta personali fil-kuntest ta’ l-Artikolu 8 
tad-Direttiva 2004/48 ma jippreġudikax 
din id-Direttiva jew id-Direttiva 1995/46 
fejn dan (l-iżvelar) iseħħ fuq talba 
ġġustifikata jiġifieri b’bażi tajba u 
proporzjonata skond proċeduri stabbiliti 
mill-Istati Membri, li jiggarantixxu li 
dawn is-salvagwardji jiġu rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 8, id-Direttiva 2004/48  dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà  intelletwali 
jirrelata ma’ l-iżvelar ta’ informazzjoni, li jista’ jinvolvi dejta protetta taħt din id-Direttiva 
(2002/58) u/jew id-Direttiva 1995/46. Mill-Artikolu 15(1) ta’ din id-Direttiva u mill-Artikolu 
13(1)(g) tad-Direttiva 1995/46 huwa ċar li tali żvelar jista’ jseħħ, minħabba li huwa
neċessarju li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet ta’ terzi. Fid-dawl ta’ każistika riċenti 
jidher li huwa relevanti li tiġi ċċarata fuq livell ta’ l-UE r-relazzjoni bejn id-dispożizzjoni ta’ 
l-iżvelar speċifika fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2004/48 u d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
u b’hekk tiżdied iċ-ċertezza legali għall-partijiet kollha.

Emenda 36
Patrick Gaubert

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fl-implementazzjoni ta’ miżuri li 
jittrasponu d-Direttiva 2002/58/KE, l-
awtoritajiet u l-qrati ta’ l-Istati Membri 
m’għandhomx biss jinterpretaw il-liġi 
nazzjonali tagħhom b’mod konsistenti 
mad-direttiva iżda għandhom jiżguraw 
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ukoll li ma jibbażawx fuq xi 
interpretazzjoni tad-direttiva li tmur 
kontra drittijiet fundamentali jew prinċipji 
ġenerali oħrajn tal-liġi Komunitarja, 
bħall-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Jannar 2008 fil-każ 
Promusicae v Telefónica, li tafferma mill-ġdid li l-Istati Membri għandhom jinterpretaw id-
direttiva b’mod li ma jmurx kontra drittijiet fundamentali jew prinċipji ġenerali oħrajn tal-
liġi. Dan jikkostitwixxi garanzija għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

Emenda 37
Jean-Marie Cavada

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fl-implementazzjoni ta’ miżuri li 
jittrasponu din id-Direttiva, l-awtoritajiet 
u l-qrati ta’ l-Istati Membri 
m’għandhomx biss jinterpretaw il-liġi 
nazzjonali tagħhom b’mod konsistenti 
mad-direttiva iżda għandhom jiżguraw 
ukoll li ma jibbażawx fuq xi 
interpretazzjoni tad-direttiva li tmur 
kontra drittijiet fundamentali jew prinċipji 
ġenerali oħra tal-liġi Komunitarja, bħall-
prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq il-mod ta’ kif inhi fformulata s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tad-29 ta’ Jannar 2008 fil-każ Promusicae v Telefónica. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti 
tafferma mill-ġdid li, fl-implementazzjoni tad-direttiva, l-Istati Membri għandhom jibbażaw
fuq interpretazzjoni li ma tmurx kontra drittijiet fundamentali jew prinċipji ġenerali oħrajn
tal-liġi Komunitarja.
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Emenda 38
Jean Lambert

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fl-implementazzjoni tal-miżuri li 
jittrasponu din id-Direttiva, l-awtoritajiet 
ta’ l-Istati Membri m’għandhomx 
jinterpretaw il-liġi nazzjonali tagħhom 
b’mod konsistenti ma’ din id-Direttiva 
biss, iżda għandhom jiżguraw ukoll li 
huma ma jibbażawx fuq interpretazzjoni 
ta’ din id-Direttiva li tmur kontra drittijiet 
fundamentali jew prinċipji ġenerali 
oħrajn tal-liġi Komunitarja, bħall-
prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. en

Emenda 39
Michael Cashman

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fl-implementazzjoni tal-miżuri li 
jittrasponu din id-Direttiva, l-awtoritajiet 
u l-qrati ta’ l-Istati Membri 
m’għandhomx jinterpretaw il-liġi 
nazzjonali tagħhom b’mod konsistenti
ma’ din id-Direttiva biss, imma 
għandhom jiżguraw ukoll li huma ma 
jibbażawx fuq interpretazzjoni ta’ din id-
Direttiva li tmur kontra drittijiet 
fundamentali jew prinċipji ġenerali 
oħrajn tal-liġi Komunitarja, bħall-
prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora l-formolazzjoni tad-deċiżjoni reċenti ta’ l-ECJ fil-każ “Promusicae/ 
Telefónica” (29 ta’ Jannar 2008). Din id-deċiżjoni tal-Qorti tafferma mill-ġdid li fl-
implementazzjoni ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsegwu 
interpretazzjoni li ma tmurx kontra drittijiet fundamentali u prinċipji ġenerali oħrajn tal-liġi 
Komunitarja.

Emenda 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Awtorità tista' tikkontribwixxi għal 
livell ogħla ta' ħarsien tad-dejta personali u 
l-privatezza fil-Komunità billi, fost 
affarijiet oħra, tipprovdi l-kompetenza u l-
pariri, tippromwovi l-iskambju ta' l-aħjar 
prattiċi fil-ġestjoni tar-riskju, u tistabbilixxi 
metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni 
tar-riskji. B'mod partikolari, għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni ta' 
miżuri ta' sigurtà tekniċi u organizzattivi 
xierqa.

(33) L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), 
flimkien ma’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-komunikazzjonijiet, tista' 
tikkontribwixxi għal livell ogħla ta' ħarsien 
tad-dejta personali u l-privatezza fil-
Komunità billi, fost affarijiet oħra, 
tipprovdi l-kompetenza u l-pariri, tadotta 
standards għas-sigurtà tan-netwerks fir-
rigward ta’ komunikazzjonijiet u dejta 
elettroniċi, u tippromwovi l-iskambju ta' l-
aħjar prattiċi fil-ġestjoni tar-riskju, u 
tistabbilixxi metodoloġiji komuni għall-
valutazzjoni tar-riskji. B'mod partikolari, 
għandha tikkontribwixxi għall-
armonizzazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà 
tekniċi u organizzattivi xierqa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi msaħħaħ l-irwol ta’ l-ENISA u dak ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għal komunikazzjonijiet elettroniċi.
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Emenda 41
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Awtorità tista' tikkontribwixxi għal 
livell ogħla ta' ħarsien tad-dejta personali u 
l-privatezza fil-Komunità billi, fost 
affarijiet oħra, tipprovdi l-kompetenza u l-
pariri, tippromwovi l-iskambju ta' l-aħjar 
prattiċi fil-ġestjoni tar-riskju, u tistabbilixxi 
metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni 
tar-riskji. B'mod partikolari, għandha 
tikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni ta' 
miżuri ta' sigurtà tekniċi u organizzattivi 
xierqa.

(33) L-Awtorità tista' tikkontribwixxi għal 
livell ogħla ta' ħarsien tad-dejta personali u 
l-privatezza fil-Komunità billi, fost 
affarijiet oħra, tipprovdi l-kompetenza u l-
pariri, tippromwovi l-iskambju ta' l-aħjar 
prattiċi fil-ġestjoni tar-riskju, u tistabbilixxi 
metodoloġiji komuni għall-valutazzjoni 
tar-riskji.

Or. en

Emenda 42
Bill Newton Dunn

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Is-softwer li bil-moħbi jissorvelja l-
azzjonijiet ta' l-utent u/jew jimmina l-
operazzjoni tat-tagħmir terminali ta' l-utent 
għall-benefiċċju ta' parti terza (l-hekk 
imsejjaħ “spajwer”) joħloq theddida serja 
għall-privatezza ta' l-utenti. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat livell għoli u ugwali ta' ħarsien ta' l-
isfera privata ta' l-utenti, irrispettivament 
jekk il-programmi ta' l-ispijar mhux 
mixtieqa kinux ġew dawnlowdjati 
involontarjament permezz ta' netwerks ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi jew kinux 
fornuti u installati moħbija f'softwer li jkun 
tqassam fuq midja esterna ta' ħżin tad-dejta 
bħalma huma s-CDs, is-CD-Roms jew l-
istikek tal-USB.

(34) Is-softwer li bil-moħbi jissorvelja l-
azzjonijiet ta' l-utent u/jew jimmina l-
operazzjoni tat-tagħmir terminali ta' l-utent 
għall-benefiċċju ta' parti terza (l-hekk 
imsejjaħ “spajwer”) joħloq theddida serja 
għall-privatezza ta' l-utenti. Jeħtieġ li jiġi 
żgurat livell għoli u ugwali ta' ħarsien ta' l-
isfera privata ta' l-utenti, irrispettivament 
jekk il-programmi ta' l-ispijar mhux 
mixtieqa kinux ġew dawnlowdjati 
involontarjament permezz ta' netwerks ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi jew kinux 
fornuti u installati moħbija f'softwer li jkun 
tqassam fuq midja esterna ta' ħżin tad-dejta 
bħalma huma s-CDs, is-CD-Roms jew l-
istikek tal-USB..
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L-Istati Membri għandhom iħeġġu utenti-
aħħarin biex jieħdu l-passi neċessarji biex 
jipproteġu t-tagħmir terminali tagħhom 
kontra virusijiet u “spajwers”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir terminali hu l-iktar ħolqa dgħajfa f’netwerk u, għalhekk, għandu jiġi protett sew. 
L-utenti aħħarin għandhom jifhmu r-riskji li jiffaċċjaw meta jkunu qegħdin jagħmlu surfing 
fuq l-internet, meta jniżżlu jew jużaw softwwer jew mezzi għall-ħżin tad-dejta.

Emenda 43
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-fornituri tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi jridu 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex issir 
il-ġlieda kontra komunikazzjonijiet 
kummerċjali mhux mitluba (“spam”). 
Huma jinsabu wkoll f’pożizzjoni aħjar 
mill-utenti finali biex ikollhom l-għarfien u 
r-riżorsi meħtieġa biex jikxfu u 
jidentifikaw lil min jispammja. Il-fornituri 
tal-servizzi ta’ korrispondenza elettronika u 
fornituri oħra ta’ servizzi għandu għalhekk 
ikollhom il-possibbiltà li jniedu azzjoni 
legali kontra min jispammja u għalhekk 
jiddefendu l-interessi tal-klijenti tagħhom, 
kif ukoll l-interessi kummerċjali leġittimi 
tagħhom stess.

(35) Il-fornituri tas-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi jridu 
jagħmlu investimenti sostanzjali biex issir 
il-ġlieda kontra komunikazzjonijiet 
kummerċjali mhux mitluba (“spam”). 
Huma jinsabu wkoll f’pożizzjoni aħjar 
mill-utenti finali biex ikollhom l-għarfien u 
r-riżorsi meħtieġa biex jikxfu u 
jidentifikaw lil min jispammja. Il-fornituri 
tas-servizzi ta’ korrispondenza elettronika 
u fornituri oħra ta’ servizzi għandu 
għalhekk ikollhom il-possibbiltà li jniedu 
azzjoni legali kontra min jispammja, għal 
tali ksur, u għalhekk jiddefendu l-interessi 
tal-klijenti tagħhom, kif ukoll l-interessi 
kummerċjali leġittimi tagħhom stess

Or. en
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Emenda 44
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 35 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Fejn tkun tista’ tiġi pproċessata
dejta dwar is-sit li mhijiex dejta dwar it-
traffiku, tali dejta għandha tiġi
pproċessata biss meta ssir b’mod anonimu 
jew bil-kunsens ta’ l-utenti jew ta’ l-
abbonati. Huma għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
il-possibbiltà li jirtiraw fi kwalunkwe 
żmien il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar tad-dejta dwar it-traffiku. 

Or. en

Emenda 45
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Premessa 35 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Fejn tkun tista’ tiġi pproċessata 
dejta dwar is-sit li mhijiex dejta dwar it-
traffiku, tali dejta għandha tiġi 
pproċessata biss meta ssir b’mod anonimu 
jew bil-kunsens minn qabel ta’ l-utenti 
jew ta’ l-abbonati. Huma għandhom 
jingħataw informazzjoni ċara u 
komprensiva dwar il-possibbiltà li jirtiraw 
fi kwalunkwe żmien il-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar tad-dejta dwar it-
traffiku.

Or. en
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Emenda 46
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 1 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Artikolu 1(1) għandu jiġi sostitwit
b’dan li ġej:
1. Din id-Direttiva tipprovdi għall-
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
l-Istati Membri meħtieġa biex jiġi żgurat 
livell ekwivalenti ta' ħarsien ta' drittijiet 
u libertajiet fundamentali, 
partikolarment id-dritt għall-privatezza 
u d-dritt għall-kunfidenzjalità u s-sigurtà 
tas-sistemi tat-teknoloġija ta’ l-
informazzjoni, fir-rigward ta' l-
ipproċessar tad-dejta personali fis-settur 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi u 
sabiex jiġi żgurat il-moviment liberu ta' 
tali dejta u tat-tagħmir u s-servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika fil-
Komunità.

Or. en

Emenda 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Artikolu 2(b) għandu jiġi sostitwit
b’dan li ġej:
(b) "dejta dwar it-traffiku" tfisser dejta
pproċessata għall-iskopijiet li tintbagħat 
komunikazzjoni fuq netwerk ta' 
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komunikazzjoni elettronika jew biex isir 
il-kont għaliha. Dejta dwar it-traffiku
skond it-tifsira ta’ dan l-Artikolu hija
wkoll dejta personali skond it-tifsira tad-
Direttiva 95/46/KE meta d-dejta
kkonċernata, kemm jekk waħidha kif 
ukoll jekk flimkien ma’ dejta oħra jkollha 
x’taqsam ma’ xi individwu, direttament 
jew indirettament identifikabbli mill-
kontrollur tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond id-Direttiva 95/46 indirizz ta’ l-IP huwa dejta personali għaliex mill-indirizz ta’ l-IP, 
huwa possibbli li tidentifika l-individwu b’mod indirett .

Emenda 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Artikolu 2(b) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
(b) "dejta dwar it-traffiku" tfisser 
kwalunkwe dejta pproċessata għall-
iskopijiet li tintbagħat komunikazzjoni 
fuq netwerk ta' komunikazzjoni 
elettronika jew biex isir il-kont għaliha.
Dejta dwar it-traffiku fi ħdan it-tifsira ta’ 
dan l-Artikolu hija wkoll dejta personali 
fl-ambitu ta’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 
95/46/KE meta d-dejta kkonċernata, 
ikollha x’taqsam ma’ xi individwu, 
direttament identifikabbli mill-entità li 
tipproċessa d-dejta, bl-użu ta’ mezzi 
raġonevoli, biss.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġu ċċarati dawk il-każijiet meta dejta dwar it-traffiku titqies bħala dejta
personali.

Emenda 49
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Artikolu 2(b) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
(b) "dejta dwar it-traffiku" tfisser dejta 
pproċessata għall-iskopijiet li tintbagħat 
komunikazzjoni fuq netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika jew biex isir 
il-kont għaliha. Dejta dwar it-traffiku
skond dan l-Artikolu hija wkoll dejta
personali skond l-Artikolu 2 tad-Direttiva 
95/46/KE meta d-dejta kkonċernata, 
kemm jekk waħidha kif ukoll jekk 
flimkien ma’ dejta oħra legalment 
disponibbli, ikollha x’taqsam ma’ xi 
individwu, direttament identifikabbli mill-
entità li tipproċessa d-dejta.

Or. en

Emenda 50
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 ċ (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1ċ) L-Artikolu 2(d) għandu jiġi sostitwit 
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b’dan li ġej:
(d) "komunikazzjoni" tfisser 
informazzjoni skambjata jew mibgħuta 
bejn numru finit ta' partijiet permezz ta' 
servizz ta' komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament. Dan ma 
jinkludix informazzjoni mibgħuta bħala 
parti minn servizz ta' xandir lill-
pubbliku jew kwalunkwe komunikazzjoni 
oħra lill-pubbliku fuq netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika, ħlief sa fejn 
l-informazzjoni tista' tkun relatata ma' 
l-abbonat jew utent identifikabbli li 
jirċievi l-informazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni li tinġarr minn servizzi kkomunikata lill-pubbliku, bħal servizzi on-line ġodda 
(inklużi streaming, webcasting, simulcasting u servizzi interattivi) m’għandhiex titqies 
kunfidenzjali, minħabba li din hija trasmessa lill-pubbliku. Għalhekk din għandha tiġi eskluża 
mill-ambitu ta’ ‘komunikazzjoni’.

Emenda 51
Bill Newton Dunn

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 c (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1ċ) Artikolu 2(d) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
(d) "komunikazzjoni" tfisser 
informazzjoni skambjata jew mibgħuta 
bejn numru finit ta' partijiet permezz ta' 
servizz ta' komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament. Dan ma 
jinkludix informazzjoni mibgħuta bħala 
parti minn kwalunkwe komunikazzjoni 
lill-pubbliku fuq netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika, inkluż 
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xandir, ħlief safejn l-informazzjoni tista' 
tkun relatata ma' l-abbonat jew utent 
identifikabbli li jirċievi l-informazzjoni 
mitluba u kkomunikata b’mod leġittimu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ta’ l-2002 dwar il-privatezza kienet qegħda teskludi x-xandir mill-kunċett ta’ 
"komunikazzjonijiet elettroniċi". L-iskop ta’ din l-emenda huwa li jiġi aġġornat u ddelinejat 
il-kunċett ta’ "komunikazzjoni" fil-kuntest ta’ din id-Direttiva – huwa li jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-kwalitajiet speċifiċi ta’ servizzi ġodda (per eżempju webcasting u tipi 
oħrajn ta’ servizzi simili) fid-dinja online. Din l-emenda hija konsistenti mad-Direttiva 
2007/65/KE.

Emenda 52
Michael Cashman

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -1 ċ (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 2 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1ċ) Artikolu 2(d) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
(d) "komunikazzjoni" tfisser 
informazzjoni skambjata jew mibgħuta 
bejn numru finit ta' partijiet permezz ta' 
servizz ta' komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament. Dan ma 
jinkludix informazzjoni mibgħuta bħala 
parti minn kwalunkwe komunikazzjoni 
lill-pubbliku fuq netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika, inkluż 
xandir, ħlief sa fejn l-informazzjoni tista' 
tkun relatata ma' l-abbonat jew utent 
identifikabbli li jirċievi l-informazzjoni 
mitluba u kkomunikata b’mod leġittimu;

Or. en
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Emenda 53
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE u 
d-Direttiva 2006/24/KE, dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu:

- Miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati 
biex jiġi żgurat li dejta personali tkun 
tista’ tiġi aċċessata biss minn persunal 
awtorizzat u biex dejta personali maħżuna
jew trasmessa tkun protetta minn qerda, 
telf jew alterazzjoni aċċidentali jew 
illeġittimi, jew minn ħażna, proċessar, 
aċċess jew kxif mingħajr awtorizzazzjoni

- Miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati 
biex in-netwerk u s-servizzi jiġu protetti 
minn użu aċċidentali, illeġittimu jew 
mhux awtorizzat, interferenza jew tfixkil 
tal-funzjonament jew id-disponibbiltà 
tagħhom.

- Politika ta’ sigurtà fir-rigward ta’ l-
ipproċessar ta’ dejta personali

- Proċess għall-identifikazzjoni u l-
valutazzjoni ta’ vulnerabilità 
raġonevolment prevedibbli fis-sistemi 
miżmuma mill-fornitur tas-servizz ta’ 
komunikazzjoni elettronika, li għandu 
jinkludi monitoraġġ regolari għal ksur 
tas-sigurtà
-  Proċess sabiex tittieħed azzjoni 
preventiva, korrettiva u ta’ mitigazzjoni 
kontra kwalunkwe vulnerabilità misjuba 
fil-proċess deskritt taħt l-inċiż tlieta u 
proċess sabiex tittieħed azzjoni preventiva, 
korrettiva u ta’ mitigazzjoni kontra 
inċidenti ta’ sigurtà li jistgħu jwasslu għal 
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ksur tas-sigurtà

Or. en

Emenda 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli, u kwalunkwe 
kumpanija li tipprovdi servizzi lil 
konsumaturi fuq l-Internet li hija l-
kontrollur tad-dejta u l-fornitur tas-
servizzi ta' soċjetà ta' l-informazzjoni,
għandhom, mingħajr dewmien żejjed, 
jinnotifikaw lill-abbonat ikkonċernat u
lill-awtorità regolatorja nazzjonali dwar 
dan il-ksur. In-notifika lill-awtorità
regolatorja nazzjonali għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

Or. en



AM\728240MT.doc 21/54 PE406.051v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Utent ta’ xi servizz ta’ komunikazzjoni elettronika mhuwiex neċessarjament xi abbonat ta’ 
dan is-servizz partikolari eż. fil-ħin li jkun f’kuntatt ma’ xi abbonat. Id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan l-artikolu għandhom ikopru wkoll lil dawk li kienu abbonati qabel. Għalhekk, il-kelma 
"utent" hija iktar adegwata.

Emenda 55
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, li x’aktarx 
tikkawża ħsara lill-utenti, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli, kif ukoll 
kwalunkwe kumpanija li topera fuq l-
Internet u tipprovdi servizzi lill-
konsumaturi, u li hija l-kontrollur tad-
dejta u l-fornitur tas-servizzi ta' soċjetà ta' 
l-informazzjoni għandhom, mingħajr 
dewmien żejjed, jinnotifikaw lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew lill-awtorità  
kompetenti skond il-liġi individwali ta’ l-
Istat Membru dwar dan il-ksur. In-notifika 
lill-awtorità  kompetenti għandha għall-
inqas tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità kompetenti għandha, 
barra minn dan, tiddeskrivi l-konsegwenzi 
tal-miżuri meħuda mill-fornitur biex 
jittratta l-ksur.
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Emenda 56
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-abbonat għandha għall-inqas 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli u ma’ fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà ta' l-informazzjoni fil-Komunità, 
il-fornitur għandu, mingħajr dewmien 
żejjed, jinnotifika lill-persuni kollha 
affettwati u lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali dwar dan il-ksur. In-notifika lill-
abbonat għandha għall-inqas tiddeskrivi n-
natura tal-ksur u tirrakkomanda miżuri biex 
jitnaqqsu l-effetti negattivi li jistgħu 
jinqalgħu. In-notifika lill-awtorità
regolatorja nazzjonali għandha, barra minn 
dan, tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-miżuri 
meħuda mill-fornitur biex jittratta l-ksur.
L-NRAs għandhom, f’intervalli regolari, 
jagħmlu analiżijiet statistiċi, abbażi ta’ 
eżaminazzjoni ta’ kull kumpanija u 
mifruxa fuq l-industrija kollha, dwar it-
tipi u l-frekwenza ta’ ksur tad-dejta matul 
l-intervalli msemmija, kif ukoll dwar il-
ħeffa u l-effettività  tal-mitigazzjoni ta’ 
ksur bħal dawn. L-NRAs għandhom 
jissorveljaw ukoll jekk il-kumpaniji jkuux 
wettqu b’mod preċiż l-obbligi tagħhom 
tan-notifika taħt dan l-artikolu u jimponu 
sanzjonijiet adegwati, inkluż il-
pubblikazzjoni, kif adegwat, f’każ ta’ 
ksur.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tan-notifika għandhom jinkludu l-persuni kollha affetwati li d-dejta tagħhom ġiet 
effettivament kompromessa mill-ksur tas-sigurtà, mhux sempliċiment l-“abbonati”. Barra 
dan, l-irwol ta’ l-NRAs jeħtieġ li jkompli jiġi ċċarat sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
effettiva tal-miżuri previsti.

Emenda 57
Syed Kamall 

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà li jwassal għall-
qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ jew 
l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, il-fornitur ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
abbonat ikkonċernat u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali dwar dan il-ksur. 
In-notifika lill-abbonat għandha għall-
inqas tiddeskrivi n-natura tal-ksur u 
tirrakkomanda miżuri biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi li jistgħu jinqalgħu. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali
għandha, barra minn dan, tiddeskrivi l-
konsegwenzi tal-miżuri meħuda mill-
fornitur biex jittratta l-ksur.

3. F’każ ta’ ksur ta’ sigurtà serju li jwassal 
għall-qerda, it-telf, l-alterazzjoni, il-kxif ta’ 
jew l-aċċess għal dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni, imxandra, maħżuna jew 
ipproċessata xort’oħra f’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli fil-Komunità, li jippreżenta 
theddida raġonevoli ta’ ħsara lill-utenti, 
il-fornitur ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli għandu, 
mingħajr dewmien żejjed, jinnotifika lill-
awtorità kompetenti dwar dan il-ksur. In-
notifika lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha għall-inqas tiddeskrivi n-natura 
tal-ksur u tirrakkomanda miżuri biex 
jitnaqqsu l-effetti negattivi li jistgħu 
jinqalgħu. In-notifika lill-awtorità
kompetenti għandha, barra minn dan, 
tiddeskrivi l-konsegwenzi tal-miżuri 
meħuda mill-fornitur biex jittratta l-ksur.

Or. en



PE406.051v03-00 24/54 AM\728240MT.doc

MT

Emenda 58
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità kompetenti għandha 
tikkunsidra u tiddetermina l-gravità tal-
ksur. Jekk il-ksur jitqies bħala serju l-
awtorità kompetenti għandha titlob lill-
fornitur ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi pubblikament disponibbli u lill-
fornitur tas-servizzi ta' soċjetà ta' l-
informazzjoni biex jinnotfikaw 
adegwatament mingħajr dewmien lill-
persuni kkonċernati mill-ksur. In-notifika 
għadha tinkludi l-elementi deskritti fil-
paragrafu 3.

In-notifika ta’ ksur serju tista’ tiġi 
posposta f’każijiet fejn in-notifika tista’ 
timmina l-progress ta’ investigazzjoni 
kriminali relatata mal-ksur serju.

Or. en

Emenda 59
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Il-ksur m’għandux jiġi determinat 
bħala serju u l-fornitur ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi 
pubblikament disponibbli u l-fornitur tas-
servizzi ta' soċjetà ta' l-informazzjoni 
għandhom ikunu eżentati mill-obbligu li 
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jinnotifikaw jew jipprovdu notifika lill-
persuni konċernati, jekk huwa jkun jista’ 
juri li ma hemm ebda riskju raġonevoli 
għad-dejta personali affettwata mill-ksur 
minħabba l-użu ta’ miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġiċi adegwati, inklużi iżda mhux 
limitati għal teknoloġiji ta’ encryption 
adegwati.

Il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġiċi fil-każ 
ta’ telf aċċidentali jew illeġitmu, 
alterazzjoni, aċċess jew kxif mingħajr 
awtorizzazzjoni ta’ dejta personali 
trasmessa jew maħżuna jwasslu biex jew 
id-dejta ma tkunx tinftiehem għal 
kwalunke terzi, jew biex fil-każ ta’ telf 
aċċidentali jew illeġitmu, il-miżuri ta’ 
protezzjoni teknoloġiċi jwasslu biex id-
dejta personali ssir disponibbli għall-
fornitur ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi disponibbli pubblikament kif 
ukoll għall-fornitur tas-servizzi tas-soċjetà
ta' l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3 ċ (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3ċ) Fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi maħsubin
għall-pubbliku u fornituri tas-servizzi ta' 
soċjetà ta' l-informazzjoni għandhom 
jieħdu miżuri tekniċi biex inaqqsu l-
vulnerabilità ta’ dejta personali maħżuna 
jew ipproċessata minnhom u r-riskji li tali 
dejta tiġi aċċessata, imxandra b’mod 
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mhux awtorizzat, jew modifikata jew 
mitlufa b’mod aċċidentali jew illeċitu. Fil-
każ ta’ fornituri tas-servizzi ta' soċjetà ta' 
l-informazzjoni, u, b’mod partikolari, 
servizzi ta’ l-e-government, tali miżuri 
tekniċi jistgħu jinkludu, iżda ma jkunux 
limitati, għal teknoloġiji adegwati ta’ 
encryption tad-dejta.

Or. ro

Justification

Fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi jeħtieġ jieħdu miżuri adegwati biex 
jiżguraw il-protezzjoni ta’ dejta personali.

Emenda 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi maħsuba 
għall-pubbliku u fornituri tas-servizzi ta' 
soċjetà ta' l-informazzjoni għandhom 
ikunu eżentati mill-obbligu li jinnotifikaw 
lill-abbonati fejn ikun jista’ jiġi ppruvat li 
d-dejta personali trasmessa, maħżuna jew 
ipproċessata affettwata minn ksur ta’ 
sigurtà tkun ġiet protetta bl-użu ta’ 
prekawzjonijiet tekonoloġiċi adegwati li 
jwasslu biex id-dejta ma tibqax tinftiehem
f’każ ta’ aċċess mhux awtorizzat, jew 
modifikazzjoni jew telf aċċidentali jew 
illeċitu, filwaqt li tibqa’ b’mod li tkun
tista’ tiġi rkuprata f’każ li terġaż ssir
aċċessibbli. L-abbonati għandhom jiġu 
nnotifikati biss f’każijiet fejn l-użu tad-
dejta tagħhom li tkun intilfet jew li jkun 
sar aċċess għaliha b’mod qarrieqi jista’ 



AM\728240MT.doc 27/54 PE406.051v03-00

MT

jwassal għal telf finanzjarju jew ħsara 
soċjali.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Notifiki ta’ dan it-tip għandhom isiru biss fejn xi ksur ta’ sigurtà  jwassal għal telf sinifikanti, 
xandir mhux awtoriazzat jew aċċess mhux awtorizzat għal tali dejta, u l-użu qarrieqi ta’ dejta 
personali mitlufa tista’ tkun ta’ preġudizzju serju għall-persuni konċernati. 

Emenda 62
Bill Newton Dunn

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “l-Awtorità”), u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, 
tadotta l-miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw inter alia ċ-ċirkustanzi, il-
format u l-proċeduri applikabbli għar-
rekwiżiti ta’ l-informazzjoni u n-
notifikazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu.

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3 a-ċ, il-Kummissjoni 
għandha, wara li tikkonsulta mal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta, il-gruppi interessati relevanti u 
l-ENISA, tirrakkomanda l-miżuri 
implimentattivi tekniċi li jikkonċernaw 
inter alia l-miżuri deskritti fil-paragrafu 
1a u ċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni u n-notifikazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 3a u 3b.

Or. en
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Emenda 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “l-Awtorità”), u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, 
tadotta l-miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw inter alia ċ-ċirkustanzi, il-
format u l-proċeduri applikabbli għar-
rekwiżiti ta’ l-informazzjoni u n-
notifikazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu.

(4) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’, 
wara li tikkonsulta ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għall-
komunikazzjonijiet elettroniċi u l-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, tadotta l-istandards ta’ sigurtà 
għall-protezzjoni ta’ dejta personali, 
flimkien ma’ miżuri implimentattivi 
tekniċi li jikkonċernaw inter alia ċ-
ċirkustanzi, il-format u l-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni u n-notifikazzjoni msemmija 
f’dan l-Artikolu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-irwol  ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għal komunikazzjonijiet elettroniċi jeħtieġ jiġi 
msaħħaħ u mhux imnaqqas.

Emenda 64
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni tista’,

4. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fl-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1, 2 u 3, il-Kummissjoni 
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wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità tas-Suq 
Ewropew tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “l-Awtorità”), u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, 
tadotta l-miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw inter alia ċ-ċirkustanzi, il-
format u l-proċeduri applikabbli għar-
rekwiżiti ta’ l-informazzjoni u n-
notifikazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu.

għandha, wara li tikkonsulta ma’ l-
ENISA, il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u l-Grupp ta’ Ħidma 
ta’ l-Artikolu 29, tadotta l-miżuri 
implimentattivi tekniċi li jikkonċernaw 
inter alia ċ-ċirkustanzi, il-format u l-
proċeduri applikabbli għar-rekwiżiti ta’ l-
informazzjoni u n-notifikazzjoni msemmija 
f’dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha 
tinvolvi lill-gruppi interessati kollha, 
partikolarment sabiex tkun infurmata 
dwar l-aħjar soluzzjonijiet disponibbli, 
kemm b’mod tekniku kif ukoll b’mod 
ekonomiku, li huma adatti biex tittejjeb l-
implementazzjoni tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-Artikolu 29 għandu jiġi kkonsultat ukoll minħabba li kwalunkwe 
miżuri introdotti sejrin jaffetwaw direttament l-informazzjoni li għandha tingħata lill-persuni
konċernati. L-industrija għandha tiġi kkonsultata wkoll.

Emenda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għall-komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom, kull sitt xhur, jippreżentaw 
lill-Kummisjoni rapport li jiġbor fil-qosor 
in-notifiki riċevuti li jikkonċernaw is-
sigurtà  fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
dejta u netwerks ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi, flimkien mal-miżuri proposti 
għal titjib. Fuq il-bażi ta’ din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni għandha, 
ta’ kull sena, tippreżenta rapport lill-
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Parlament Ewropew, li għandu jiġi 
akkumpanjat minn proposti għal miżuri 
biex tittejjeb is-sigurtà ta’ netwerks ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi u ta’ 
servizzi speċifiċi tas-soċjetà ta' l-
informazzjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-pass mgħaġġel ta’ bidla fil-kamp tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, miżuri biex 
tittejjeb is-sigurtà għal tali komunikazzjonijiet u għal servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni 
speċifiċi għandhom jittieħdu b’regolarità biżżejjed biex il-fornituri jkunu jistgħu jieħdu 
approċċ proattiv pjuttost milli reattiv.

Emenda 66
Michael Cashman

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -3 (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 5 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-3) L-Artikolu 5(1) għandu jinbidel b'dan 
li ġej:
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet 
u data dwar it-traffiku relatati permezz 
ta' netwerk ta' komunikazzjoni pubblika 
u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament, permezz ta' 
liġijiet nazzjonali. Partikolarment 
għandhom jipprojbixxu s-smigħ, 
tapping, ħażna jew modi oħrajn ta' 
interċettazzjoni jew sorveljanza ta' 
komunikazzjonijiet u d-data dwar it-
traffiku relatati minn persuni minbarra 
l-utenti, mingħajr il-kunsens ta' l-utenti 
konċernati, ħlief fejn legalment 
awtorizzati li jagħmlu dan skond l-
Artikolu 15(1) u l-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva 95/46/KE. Dan il-paragrafu 



AM\728240MT.doc 31/54 PE406.051v03-00

MT

m'għandux jipprevjeni l-ħażna teknika 
li hija meħtieġa biex tintbagħat 
komunikazzjoni mingħajr preġudizzju 
għall-prinċijpju tal-kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li l-Artikolu 15 għandu jinqara wkoll fid-dawl ta’ l-Artikolu 13 tad-
Direttiva ta’ l-1995 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta u għalhekk tinkorpora każistika reċenti ta’ 
l-ECJ (C-275/06).

Emenda 67
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu ta' netwerk ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi biex jaħżnu informazzjoni jew 
ikollhom aċċess għall-informazzjoni 
maħżuna fit-tagħmir terminali ta' abbonat 
jew utent huwa biss permess b'kondizzjoni 
li l-abbonat jew l-utent ikkonċernat 
jingħata informazzjoni ċara u komprensiva 
skond id-Direttiva 95/46/KE, inter alia, 
dwar l-iskopijiet ta'l-ipproċessar, u jiġi 
offrut id-dritt li jiċħad tali proċessar mill-
kontrollur tad-data. Dan m'għandux 
jipprevjeni ħażna teknika jew l-aċċess 
għall-iskop uniku li titwettaq jew tiġi 
ffaċiliata t-trasmissjoni ta' komunikazzjoni 
fuq netwerk ta' komunikazzjoni elettronika, 
jew kif strettament meħtieġ sabiex jiġi 
provdut servizz ta' soċjetà ta' l-
informazzjoni espliċitament mitlub mill-
abbonat jew utent.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu ta' netwerk ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi biex jaħżnu informazzjoni jew 
ikollhom aċċess għall-informazzjoni 
maħżuna fit-tagħmir terminali ta' abbonat 
jew utent, jew b’mod dirett jew b’mod 
indirett permezz ta’ kwalunkwe tip ta’ 
mezz ta’ ħażna, huwa projbit ħlief jekk l-
abbonat jew l-utent ikkonċernat ikun ta l-
kunsens tiegħu/tagħha minn qabel u 
jingħata informazzjoni ċara u komprensiva 
skond id-Direttiva 95/46/KE, inter alia, 
dwar l-iskopijiet ta' l-ipproċessar. Dan 
m'għandux jipprevjeni ħażna teknika jew l-
aċċess għall-iskop uniku li titwettaq jew 
tiġi ffaċiliata t-trasmissjoni ta' 
komunikazzjoni fuq netwerk ta' 
komunikazzjoni elettronika, jew kif 
strettament meħtieġ sabiex jiġi provdut 
servizz ta' soċjetà ta' l-informazzjoni 
espliċitament mitlub mill-abbonat jew 
utent.
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Emenda 68
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 5 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu ta' netwerk ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi biex jaħżnu informazzjoni jew 
ikollhom aċċess għall-informazzjoni 
maħżuna fit-tagħmir terminali ta' abbonat 
jew utent huwa biss permess b'kondizzjoni 
li l-abbonat jew l-utent ikkonċernat 
jingħata informazzjoni ċara u komprensiva 
skond id-Direttiva 95/46/KE, inter alia, 
dwar l-iskopijiet ta' l-ipproċessar, u jiġi 
offrut id-dritt li jiċħad tali proċessar mill-
kontrollur tad-data. Dan m'għandux 
jipprevjeni ħażna teknika jew l-aċċess 
għall-iskop uniku li titwettaq jew tiġi 
ffaċiliata t-trasmissjoni ta' komunikazzjoni 
fuq netwerk ta' komunikazzjoni elettronika, 
jew kif strettament meħtieġ sabiex jiġi 
provdut servizz ta' soċjetà ta' l-
informazzjoni espliċitament mitlub mill-
abbonat jew utent.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu ta' netwerk ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi biex jaħżnu informazzjoni jew 
ikollhom aċċess għall-informazzjoni 
maħżuna fit-tagħmir terminali ta' abbonat 
jew utent, jew b’mod dirett jew b’mod 
indirett permezz ta’ kwalunkwe tip ta’ 
mezz ta’ ħażna, ikun ipprojbit ħlief jekk l-
abbonat jew l-utent ikkonċernat ikun ta l-
kunsens tiegħu/tagħha minn qabel, 
filwaqt li s-settings tal-browser rispettivi 
jikkostitwixxu kunsens minn qabel, u dan
jingħata informazzjoni ċara u komprensiva 
skond id-Direttiva 95/46/KE, inter alia, 
dwar l-iskopijiet ta' l-ipproċessar, u jiġi 
offrut id-dritt li jiċħad tali proċessar mill-
kontrollur tad-data. Dan m'għandux 
jipprevjeni ħażna teknika jew l-aċċess 
għall-iskop uniku li titwettaq  t-
trasmissjoni ta' komunikazzjoni fuq 
netwerk ta' komunikazzjoni elettronika, 
jew kif strettament meħtieġ sabiex jiġi 
provdut servizz ta' soċjetà ta' l-
informazzjoni espliċitament mitlub mill-
abbonat jew utent.

Or. en
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Emenda 69
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 6 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 6 għandu jiġi miżjud il-
paragrafu 6a li ġej:
6a. Dejta dwar it-traffiku tista’ tiġi 
pproċessata minn kwalunkwe persuna 
naturali jew legali għall-fini ta’ 
implementazzjoni ta’ miżuri tekniċi biex 
tiġi żgurata s-sigurtà ta’ servizz pubbliku 
ta’ komunikazzjoni elettronika, netwerk 
pubbliku jew privat ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi, servizz ta' soċjetà ta' l-
informazzjoni, jew tagħmir terminali u ta’ 
komunikazzjoni elettronika relatat. Tali 
proċessar għandu jiġi ristett għal dak li 
huwa strettament neċessarju għall-fini ta’ 
tali attività ta’ sigurtà.

Or. en

Emenda 70
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Artikolu 9(1) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
1. Fejn id-dejta dwar is-sit li ma tkunx 
dejta dwar it-traffiku, relatata ma’ 
utenti jew abbonati ta’ netwerks 
pubbliċi ta’ komunikazzjoni jew servizzi 
ta’ komunikazzjoni elettronika
disponibbli pubblikament, tkun tista’
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tiġi pproċessata, din id-dejta tista’ tiġi
pproċessata biss meta tkun ġiet 
magħmula anonima, jew bil-kunsens ta’ 
l-utenti jew ta’ l-abbonati sal-punt u 
għaż-żmien meħtieġ għall-għoti ta’ 
servizz ta’ valur miżjud. Il-fornitur tas-
servizz għandu jinforma lill-utenti jew 
lill-abbonati, qabel ma jakkwista l-
kunsens tagħhom, bit-tip ta’ dejta dwar 
is-sit li ma tkunx dejta dwar it-traffiku li 
tkun sejra tiġi pproċessata, dwar l-
iskopijiet u ż-żmien ta’ l-ipproċessar u 
jekk id-dejta tkunx sejra tiġi trasmessa 
lil terza perusna għall-iskop li jkun 
provdut servizz ta’ valur miżjud. L-
utenti jew l-abbonati għandhom 
jingħataw il-possibbiltà li jirtiraw fi 
kwalunkwe ħin il-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta’ dejta dwar is-sit li 
ma tkunx dejta dwar it-traffiku. L-utenti 
u l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
il-possibbiltà  li jirtiraw fi kwalunkwe ħin 
il-kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta’ 
dejta dwar it-traffiku.

Or. en

Emenda 71
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 ċ (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4ċ) Artikolu 9(1) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
1. Fejn id-dejta dwar is-sit li ma tkunx 
dejta dwar it-traffiku, relatata ma’ 
utenti jew abbonati ta' netwerks 
pubbliċi ta' komunikazzjoni jew servizzi 
ta' komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament, tkun tista’
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tiġi pproċessata, din id-dejta tista’ tiġi 
pproċessata biss fejn tkun ġiet 
magħmula anonima, jew bil-kunsens ta' 
l-utenti jew ta' l-abbonati sal-punt u 
għaż-żmien meħtieġ għall-għoti ta' 
servizz ta’ valur miżjud. Il-fornitur tas-
servizz għandu jinforma lill-utenti jew 
lill-abbonati, qabel ma jakkwista l-
kunsens tagħhom, dwar it-tip ta' dejta 
dwar is-sit li ma tkunx dejta dwar it-
traffiku li tkun sejra tiġi pproċessata, 
dwar l-iskopijiet u ż-żmien ta' l-
ipproċessar u jekk id-dejta hix sejra tiġi 
trasmessa lil xi terza persuna għall-iskop 
li jkun provdut servizz ta’ valur miżjud. 
L-utenti jew l-abbonati għandhom 
jingħataw il-possibbilità li jirtiraw fi 
kwalunkwe ħin, il-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta' dejta dwar is-sit li 
ma tkunx dejta dwar it-traffiku. L-utenti 
u l-abbonati għandhom jingħataw 
informazzjoni ċara u komprensiva dwar 
il-possibbiltà li jirtiraw fi kwalunkwe ħin 
il-kunsens tagħhom għall-ipproċessar ta’ 
dejta dwar it-traffiku.

Or. en

Emenda 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 d  (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 12 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) L-Artikolu 12, paragrafu 2, huwa 
emendat kif ġej:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-utenti aħħarin kollha ta’ netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
jkollhom l-informazzjoni tagħhom inkluża 
f’databases ta’ direttorji u jintalbu b’mod 
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espliċitu fil-mument li jintalab is-servizz, 
u minn hemm ’l quddiem f’intervalli 
regolari, kif jixtiequ li informazzjoni 
relevanti li tikkonċerna lilhom tiġi inkluża 
f’tali databases ta’ direttorji. L-utenti 
aħħarin għandhom jiġu offruti wkoll l-
għażla li jkollhom ċerta informazzjoni 
inkluża fid-databases iżda mhux żvelata lil 
utenti ta’ servizzi tad-direttorji, u li 
jivverifikaw, jikkoreġu jew jirtiraw din id-
dejta. Il-każ li wieħed ma jkunx inkluż 
f'direttorju ta' l-abbonati, kif ukoll, li 
tkun ivverifikata, ikkoreġuta jew irtirata 
d-dejta personali minnu, għandu jkun 
mingħajr ħlas.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta' konsultazzjoni tad-direttorju huma ta’ importanza kruċjali, partikolarment għal 
utenti li għandhom diżabiltà u utenti anzjani (kif huwa rikonoxxut fid-Direttiva dwar is-
Servizzi Universali). L-inklużjoni ta’ informazzjoni dwar utenti aħħarin hija, f’ħafna każi, 
magħmula diffiċli mill-fatt li l-operaturi mhumiex imdorrija jitolbu l-kunsens. Dan huwa 
minnu b’mod partikolari għal operaturi ta’ netwerks ta’ linji fissi alternattivi u għal operaturi 
ta’ netwerks tal-mobile. Fl-Istati Membri li ma lleġiżlawx dan il-qasam, dejta dwar l-utent 
aħħari – partikolarment għal klijenti tan-netwerks tal-mobile – huma inklużi biss b’mod rari.

Is-sistemi li huma attwalment użati jgħinu sabiex dejta għal użu f’servizzi ta’ assistenza tad-
direttorju jiġu inklużi f’databases mingħajr ma l-utenti ta’ tali servizzi jkollhom aċċess dirett 
għad-dejta. Dan jgħin lill-fornituri ta’ servizzi ta' konsultazzjoni tad-direttorju sabiex jgħinu 
persuni jagħmlu kuntatt mal-klijenti tagħhom mingħajr ma jiksru l-privatezza ta’ xi ħadd 
(għaliex id-dejta tal-klijenti ma ssirx pubblika)

Emenda 73
Bill Newton Dunn

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 4 e (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 12 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 2 
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għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-utenti aħħarin kollha ta’ netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
jkollhom l-informazzjoni tagħhom inkluża 
f’databases ta’ direttorji u jintlabu b’mod 
espliċitu fil-mument li jintalab is-servizz, 
u minn hemm ’l quddiem f’intervalli 
regolari, kif jixtiequ li informazzjoni 
relevanti tiġi inkluża f’tali databases ta’ 
direttorji. L-utenti aħħarin għandhom 
jiġu offruti wkoll l-għażla li jkollhom 
ċerta informazzjoni inkluża fid-database 
imma mhux żvelata lil utenti ta’ servizzi 
tad-direttorji. L-abbonati jingħataw l-
opportunità li jiddeterminaw jekk id-
dejta personali tagħhom tkunx inkluża
f'direttorju pubbliku, u jekk iva, sa fejn 
tali dejta hija rilevanti għall-iskopijiet 
tad-direttorju kif stabbilit mill-fornitur
tad-direttorju, u li jivverifikaw, 
jikkoreġu jew jirtiraw din id-dejta. 
Għandu jkun mingħajr ħlas li wieħed 
ma jkunx inkluż f'direttorju ta' l-
abbonati, kif ukoll, li tkun ivverifikata, 
ikkoreġuta jew irtirata d-dejta personali 
minnu.

Or. en

ĠustifikazzjoniL-inklużjoni ta’ informazzjoni dwar utenti aħħarin f’databases ta’ direttorji 
hija, f’ħafna każi, ristretta mill-prattika ta’ l-operaturi li ma jiġbrux il-kunsens b’mod effettiv.

Emenda 74
Stavros Lambrinidis

Proposta għal direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -5 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-5a) L-Artikolu 13(1) għandu jiġi 



PE406.051v03-00 38/54 AM\728240MT.doc

MT

sostitwit b’dan li ġej:
1. L-użu ta' sistemi ta' sejħiet u 
komunikazzjoni awtomatizzati, mingħajr 
l-intervent uman (magni tas-sejħiet 
awtomatiċi), magni tal-facsimile (fax) 
jew posta elettronika u servizzi ta’ 
telefonija ċellulari għall-iskopijiet ta' 
marketing dirett jista’ jiġi permess biss 
fir-rigward ta’ utenti li jkunu taw il-
kunsens tagħhom minn qabel kif imfisser 
fid-Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi kopert l-iżvilupp u t-tibdiliet kostanti fit-teknoloġiji aħna nirreferu għal “sistemi ta' 
sejħiet u komunikazzjoni awtomatizzati” biex jinżamm approċċ newtrali għat-teknoloġija 
filwaqt li jitqiesu t-tibdiliet teknoloġiċi li jkunu għaddejjin.

Emenda 75
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -5 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-5b) L-Artikolu 13(1) għandu jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:

1. L-użu ta' sistemi ta' sejħiet u 
komunikazzjoni awtomatizzati, mingħajr 
l-intervent uman (magni tas-sejħiet 
awtomatiċi), magni tal-facsimile (fax) 
jew posta elettronika (inklużi servizzi ta’ 
messaġġi qosra (SMS) u servizzi multi 
media (MMS)) għall-iskopijiet ta' 
marketing dirett jista’ jiġi permess biss 
rigward abbonati li jkunu taw il-kunsens 
tagħhom minn qabel.



AM\728240MT.doc 39/54 PE406.051v03-00

MT
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Emenda 76
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 1 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
1. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, bla 
ħsara għall-paragrafi 2 u 3, l-ebda 
obbligu mandatorju għall-karatterisitiċi 
tekniċi speċifiċi, inklużi, mingħajr 
limitazzjoni, għall-iskopijiet ta’ skoperta, 
interċezzjoni jew prevenzjoni ta’ ksur ta’ 
drittijiet tal-proprjetà intelletwali minn 
utenti, ma jiġi impost fuq tagħmir 
terminali jew ta' komunikazzjoni 
elettronika oħra, li jista’ jimpedixxi t-
tqegħid ta' tagħmir fis-suq u ċ-
ċirkolazzjoni libera ta' tali tagħmir fi 
jew bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 77
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 5 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 14 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 14, il-paragrafu 3 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
3. Fejn meħtieġ, jistgħu jiġu adottati 
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miżuri biex ikun żgurat li t-tagħmir 
terminali jinbena b'tali mod li jkun
kompatibbli mad-dritt ta' l-utenti li 
jħarsu u jikkontrollaw l-użu tad-dejta 
personali tagħhom, skond id-
Direttiva1999/5/KE u d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 87/95/KEE tat-22 ta' Diċembru 
1986 dwar l-istandardizzazzjoni fil-
qasam tat-teknoloġija ta' l-
informazzjoni u l-komunikazzjonijiet. 
Tali miżuri għandhom jirrispettaw il-
prinċipju ta’ newtralità għat-teknoloġija

Or. en

Emenda 78
Michael Cashman

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -7 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-7a) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri leġiżlattivi biex jirrestrinġu l-
kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet u l-
obbligi previsti fl-Artikolu 5, l-Artikolu 
6, l-Artikolu 8(1), (2), (3) u (4), u l-
Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva meta tali 
restrizzjoni tikkostitwixxi miżura 
neċessarja, xierqa u proporzjonata 
f’soċjetà demokratika biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà nazzjonali 
(jiġifieri sigurtà ta’ l-Istat), id-difiża, is-
sigurtà pubblika, u l-prevenzjoni, 
investigazzjoni, skoperta u 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ta’
użu mhux awtorizzat tas-sistema ta’ 
komunikazzjoni elettronika, jew il-
protezzjoni ta’ drittijiet u libertà ta’ 
oħrajn, kif hemm referenza fl-Artikolu 
13(1) tad-Direttiva 95/46/KE. Għal dan 
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l-iskop, l-Istati Membri jistgħu, inter 
alia, jadottaw miżuri leġiżlattivi li 
jipprovdu għaż-żamma ta’ l-
informazzjoni għal perjodu limitat 
iġġustifikat għar-raġunijiet stabbiliti 
f’dan il-paragrafu. Il-miżuri kollha 
imsemmija f’dan il-paragrafu 
għandhom ikunu skond il-prinċipji 
ġenerali tal-liġi Komunitarja, inklużi 
dawk li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu  6(1) u (2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttenni li d-Direttiva dwar il-privatezza elettronika tikkomplimenta d-Direttiva 
Qafas ta’ l-1995 dwar il-Privatezza u li l-Artikolu 15 għandu jinqara wkoll fid-dawl ta’ l-
Artikolu 13 tad-Direttiva Qafas dwar il-Privatezza. L-iskop ta’ din l-emenda huwa li tiżdied 
iċ-ċertezza legali kif ikkonfermat mill-każistika riċenti ta’ l-ECJ (C-275/06).

Emenda 79
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -7 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-7b) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri leġiżlattivi biex jirrestrinġu l-
kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet u l-
obbligi previsti fl-Artikolu 5 (1) u (2), l-
Artikolu 6, l-Artikolu 8(1), (2), (3) u (4), 
u l-Artikolu 9 ta’ din id-Direttiva meta 
tali restrizzjoni tikkostitwixxi miżura 
neċessarja, xierqa u proporzjonata 
f’soċjetà demokratika biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà nazzjonali 
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(jiġifieri s-sigurtà ta’ l-Istat), id-difiża, 
is-sigurtà pubblika, u l-prevenzjoni, 
investigazzjoni, skoperta u 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ta’ 
użu mhux awtorizzat tas-sistema ta’ 
komunikazzjoni elettronika inkluż id-
dritt għal proprjetà, kif hemm referenza 
fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 95/46/KE. 
Għal dan l-iskop, l-Istati Membri 
jistgħu, inter alia, jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jipprovdu għaż-żamma ta’ 
l-informazzjoni għal perjodu limitat 
iġġustikat għar-raġunijiet stabbiliti 
f’dan il-paragrafu. Il-miżuri kollha 
imsemmija f’dan il-paragrafu 
għandhom ikunu skond il-prinċipji 
ġenerali tal-liġi Komunitarja, inklużi 
dawk li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu  6(1) u (2) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 80
Jean-Marie Cavada

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -7 c (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-7ċ) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit minn dan li ġej:
1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri leġiżlativi biex jirrestrinġu l-
kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet u l-
obbligi previsti fl-Artikolu 5, l-Artikolu 
6, l-Artikolu 8(1), (2), (3) u (4), u l-
Artikolu 9 ta' din id-Direttiva meta tali 
restrizzjoni tikkostitwixxi miżura 
neċessarja, xierqa u proporzjonata 
f'soċjetà demokratika biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà nazzjonali 
(jiġifieri s-sigurtà ta' l-Istat), id-difiża, 
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is-sigurtà pubblika, u l-prevenzjoni, 
investigazzjoni, skoperta u 
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew ta' 
użu mhux awtorizzat tas-sistema ta' 
komunikazzjoni elettronika, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ l-
oħrajn, kif hemm referenza fl-Artikolu 
13(1) tad-Direttiva 95/46/KE. Għal dan 
l-iskop, l-Istati Membri jistgħu, inter 
alia, jadottaw miżuri leġiżlativi li 
jipprovdu għaż-żamma ta' l-
informazzjoni għal perjodu limitat 
iġġustifikat għar-raġunijiet stabbiliti 
f'dan il-paragrafu. Il-miżuri kollha 
msemmija f'dan il-paragrafu għandhom 
ikunu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
Komunitarja, inklużi dawk li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu  6(1) u 
(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-fatt li l-lista ta’ eċċezzjonijiet fl-Artikolu 15(1) mhijiex eżawrjenti u 
għandha tinkludi l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 95/46/KE, li għalih 
jirreferi l-Artikolu 15(1). Dan kien ikkonfermat riċentament mill-Qorti tal-Ġustizzja fir-
rigward ta’ l-eċċezzjoni li tikkonċerna l-protezzjoni tad-‘drittijiet u l-libertajiet ta’ l-oħrajn’ 
imsemmija fl-Artikolu 13(1)(g) tad-Direttiva 95/46/KE (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tad-29 ta’ Jannar 2008 fil-Każ C-275/06, Promusicae v Telefónica). Din l-emenda tfittex li 
ttejjeb iċ-ċertezza legali billi tinkorpora s-sejbiet tal-qorti fl-Artikolu 15(1).

Emenda 81
Patrick Gaubert

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -7 d (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-7d) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b’dan li ġej:
1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri leġiżlativi biex jirrestrinġu l-
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kamp ta' applikazzjoni tad-drittijiet u l-
obbligi previsti fl-Artikolu 5, l-Artikolu 
6, l-Artikolu 8(1), (2), (3) u (4), u l-
Artikolu 9 ta' din id-Direttiva meta tali 
restrizzjoni tikkostitwixxi miżura 
neċessarja, xierqa u proporzjonata 
f'soċjetà demokratika biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà nazzjonali 
(jiġifieri s-sigurtà ta' l-Istat), id-difiża, 
is-sigurtà pubblika, u l-prevenzjoni, 
investigazzjoni, skoperta u 
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew ta' 
użu mhux awtorizzat tas-sistema ta' 
komunikazzjoni elettronika, kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ l-
oħrajn, kif hemm referenza fl-Artikolu 
13(1) tad-Direttiva 95/46/KE. Għal dan 
l-iskop, l-Istati Membri jistgħu, inter 
alia, jadottaw miżuri leġiżlattivi li 
jipprovdu għaż-żamma ta' l-
informazzjoni għal perjodu limitat 
iġġustifikat għar-raġunijiet stabbiliti 
f'dan il-paragrafu. Il-miżuri kollha 
msemmija f'dan il-paragrafu għandhom 
ikunu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
Komunitarja, inklużi dawk li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu  6(1) u 
(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda minuri ġġib it-test f’konformità mad-Direttiva ta’ l-1995 dwar il-‘privatezza’, 
bil-għan li tissalvagwardja d-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u b’hekk tiżgura protezzjoni 
aħjar għal drittijiet ta’ proprjetà  intelletwali f’konnessjoni ma’ netwerks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Fl-istess ħin, tqis l-aħħar żviluppi fil-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja.
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Emenda 82
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt -7 e (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-7e) Fl-Artikolu 15, għandu jiżdied il-
paragrafu 1a li ġej:
1a. Fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet pubblikament 
disponibbli u fornituri ta’ servizzi tas-
Soċjetà ta' l-informazzjoni għandhom 
jinnotifikaw lill-Awtoritajiet Indipendenti 
tal-Protezzjoni tad-Dejta, mingħajr 
dewmien żejjed, bit-talbiet kollha għal 
aċċess ta’ dejta personali ta’ l-utenti 
riċevuta skond l-Art. 15 par. 1, inklużi l-
ġustifikazzjoni legali mogħtija u l-
proċedura legali segwita għal kull każ; l-
Awtorità  Indipendenti tal-Protezzjoni tad-
Dejta għandha tinnotifika lill-awtoritajiet 
ġudizjarji adegwati fil-każi fejn tqis li ma 
jkunux ġew segwiti d-dispożizzjonijiet 
stabbiliti, taħt il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 83
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 7
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15 a- paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli tal-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli tal-penali – inklużi sanzjonijiet 
penali, fejn adegwati - applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
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l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn ir-regoli jkunu implimentati. Il-penali 
previsti għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u diswassivi. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard mill-[timelimit for 
implementation of the att emendatorju] 
(Note: this text is missing from the 
Proposal) u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li teffettwahom.

adottati skond din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawn ir-regoli jkunu 
implimentati. Il-penali previsti għandhom 
ikunu effikaċi, proporzjonati u diswassivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
mhux aktar tard mil-limitu ta’ żmien għall-
implimentazzjoni ta’ l-att emendatorju u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li teffettwahom.

Or. en

Emenda 84
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 7
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 15a - paragrafu 4  subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura kooperazzjoni effikaċi 
transkonfinali fl-infurzar tal-liġijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u 
toħloq kundizzjonijiet armonizzati għall-
forniment ta’ servizzi li jinvolvu flussi 
transkonfinali tad-dejta, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miżuri implimentattivi tekniċi, 
wara li tikkonsulta ma’ l-Awtorità u l-
awtoritajiet regolatorji rilevanti.

4. Sabiex tiżgura kooperazzjoni effikaċi 
transkonfinali fl-infurzar tal-liġijiet 
nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u 
toħloq kundizzjonijiet armonizzati għall-
forniment ta’ servizzi li jinvolvu flussi 
transkonfinali tad-dejta, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta miżuri implimentattivi tekniċi, 
wara li tikkonsulta ma’ l-ENISA, il-Grupp 
ta’ Ħidma ta’ l-Artikolu 29 u l-awtoritajiet 
regolatorji rilevanti. 

Or. en
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Emenda 85
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 7 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Artikolu 18 għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:

18. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, mhux iktar tard minn 
sentejn wara d-data stabbilita fid-[data 
ta’ traspożizzjoni] imsemmija fl-Artikolu 
17(1), rapport dwar l-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva u l-impatt tagħha fuq 
operaturi ekonomiċi u fuq konsumaturi, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet dwar 
komunikazzjonijiet mhux solleċitati,  
notifiki ta’ ksur, u l-użu ta’ dejta 
personali minn terzi – pubbliċi jew privati 
– għal skopijiet mhux koperti minn din id-
Direttiva, waqt li jitqies l-ambjent 
internazzjonali. Għal dan l-iskop, il-
Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni 
mill-Istati Membri, li għandha tingħata 
mingħajr dewmien mhux xieraq. Fejn 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti proposti biex tiġi emendata
din id-Direttiva, waqt li jitqiesu r-
riżultati ta’ dak ir-rapport, tibdiliet fis-
settur, u t-Trattat ta’ Liżbona, b’mod 
partikolari l-kompetenzi ġodda fi 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-dejta kif 
stabbiliti fl-Artikolu 16, u kull proposta 
oħra li tista’ tqis neċessarja biex tittejjeb 
l-effikaċja ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 86
Stavros Lambrinidis

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 7 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) L-Artikolu 18a li ġej huwa mdaħħal:
Artikolu 18a

Mhux iktar tard mill-2011, il-
Kummissjoni għandha tibgħat lill-PE, lill-
Kunsill u lill-KESE, studju dwar l-
iżvilupp ta’ netwerks pubbliċi/privati 
ibridi u l-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, wara l-
konsultazzjoni tal-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-
Artikolu 29 u ta’ l-EDPS.

Or. en

Emenda 87
Alexander Alvaro

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 2 - punt 7 c (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) L-Artikolu 18a li ġej huwa mdaħħal:
Artikolu 18a

Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, sa 
mhux iktar tard minn sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, rapport dwar 
l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u l-
impatt tagħha fuq l-operaturi ekonomiċi u 
fuq il-konsumaturi, b’mod partikolari fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet dwar 
komunikazzjonijiet mhux mitluba,  
notifiki ta’ ksur, u l-użu ta’ dejta
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personali minn terzi – pubbliċi jew privati 
– għall-skopijiet mhux koperti minn din 
id-Direttiva, filwaqt li jitqies l-ambjent 
internazzjonali. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni 
mingħand l-Istati Membri, li għandha 
tingħata mingħajr dewmien żejjed. Fejn 
adegwat, il-Kummissjoni għandha tressaq 
proposti biex temenda din id-Direttiva, 
filwaqt li tqis dak ir-rapport, kwalunkwe 
bidliet fis-settur, u t-Trattat ta’ Liżbona, 
b’mod partikolari l-kompetenzi ġodda fi 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni tad-dejta kif 
stabbiliti fl-Artikolu 16, u kwalunkwe 
proposta oħra li tista’ tqis neċessarja biex 
ittejjeb l-effikaċja ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 88
Syed Kamall

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20  paragrafu 2  punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-azzjoni li tista' tittieħed mill-impriża 
li tipprovdi l-konnessjoni u/jew is-servizzi 
b'reazzjoni għal inċidenti ta' sigurtà jew 
integrità jew theddid u vulnerabbiltajiet.

(h) l-azzjoni li tista' tittieħed mill-impriża 
li tipprovdi l-konnessjoni u/jew is-servizzi 
b'reazzjoni għal inċidenti ta’ ksur 
sinifikanti ta' sigurtà jew integrità jew 
theddid u vulnerabbiltajiet.

Or. en
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Emenda 89
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 - paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Bil-għan li jiġu protetti l-interessi tal-
konsumaturi, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-komunikazzjonijiet 
elettroniċi għandhom, kull sena, ifornu 
kuntratti standard lill-fornituri tas-servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi fi ħdan 
it-territorju ta’ l-Istat Membru 
kkonċernat. Dawn il-kuntratti standard 
għandhom joffru lill-abbonati libertà ta’ 
għażla suffiċjenti fir-rigward ta’ l-għażliet 
applikabbli (perjodu minimu, tip ta’ 
sottokrizzjoni, eċċ). Il-fornituri ta’ servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ma 
jistgħux jinkludu, f’forma ta’ kwalunkwe 
dokument mehmuż mal-kuntratt għall-
provvista tas-servizz ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi, kwalunkwe 
klawsola addizzjonali għal dawk tal-
kuntratt standard li jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet relatati mal-forniment tas-
servizz ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
taħt il-kuntratt. Kwalunkwe talba minn 
abbonati li tikkonċerna titjib possibbli tal-
kuntratt standard għandha tiġi trasmessa
minnhom lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali sabiex tiġi nkluża fl-
informazzjoni annwali dwar kuntratti 
standard mogħtija lill-fornituri ta’ servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-abbonat jeħtieġ ikollu iktar saħħa biex jinnegozja meta jittratta ma’ fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Kummenti ta’ interess għall-utenti li jistgħu jwasslu għal titjib 
fil-kuntratt standard għandhom jiġu trasmessi lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex 
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jiġu inklużi fl-informazzjoni annwali dwar kuntratti standard mogħtija lill-fornituri ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. 

Emenda 90
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 13  punt a a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 1a li ġej huwa miżjud:
‘1a. Sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet 
tal-konsumatur u tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
saff miftuħ ta’ l-Internet minimu, se jiġi 
impost fuq ir-regolaturi, l-fornituri tal-
kontenut, u l-konsumaturi, obbligu ex-
ante għar-rapportar ta’ metriċi tas-servizz 
[irreferi għal “kwalità tas-servizz”] biex 
tintwera l-kwalità  interna tan-netwerk. 
Kwalunkwe rappreżentazzjoni fir-rigward 
tal-veloċità  jew tal-“bandwidth” ta’ l-
aċċess ta’ l-Internet għandha tiġi limitata 
biss għall-veloċità jew bandwidth allokati 
għas-servizz ta’ aċċess ta’ l-Internet, 
mingħajr ma jitqiesu s-servizzi u 
karatteristiċi speċjali abbażi ta’ l-analiżi u 
l-identifikazzjoni ta’ applikazzjonijiet 
partikolari li jkunu qegħdin jintbagħtu 
minn trasmissjonijiet f’pakketti.’

Or. en

Emenda 91
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt13  punt a b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 22 - paragrafu 1 b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Il-paragrafu 1b li ġej għandu jiġi 
miżjud:
‘1b. It-terminu “aċċess għall-Internet” 
jirrapreżenta servizz li jgħin lill-utenti 
biex jittrasmettu u jirċievu trasmissjonijiet 
ta’ dejta – inklużi ħsejjes, stampi, test, 
informazzjoni, u kontenut ieħor – billi 
jużaw il-protokoll ta’ l-Internet b’mod 
indifferenti għan-natura, sors jew 
destinazzjoni tat-trasmissjoni ta’ 
kwalunkwe pakkett.’

Or. en

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Artikolu 1 - punt 18
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 30 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bla ħsara għal kull perjodu kuntrattwali 
minimu, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-
terminazzjoni ta’ kuntratt ma jservux ta’ 
diżinċentiv għall-bdil minn fornitur ta’
servizzi għal ieħor.

(6) Bla ħsara għal kull perjodu kuntrattwali 
minimu, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jiżguraw li l-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għat-
terminazzjoni ta’ kuntratt ma jservux ta’ 
diżinċentiv għall-bdil minn fornitur ta’ 
servizzi għal ieħor. Fornituri ta’ servizzi 
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jiddistingwu b’mod ċar il-
kondizzjonijiet ta’ terminazzjoni 
applikabbli għall-perjodu kuntrattwali 
inizjali minn dawk applikabbli għal 
perjodi kuntrattwali sussegwenti wara t-
tiġdid tal-kuntratt.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

L-abbonati m’għandhomx, wara perjodu kuntrattwali minimu tal-bidu, jintalbu jħallsu ħlas
ta’ terminazzjoni f’każ li ma jkunux jeħtieġu aktar is-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
kkonenċernati mill-kuntratt.

Emenda 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva – att emendatorju
Anness I - parti A - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
miżuri speċifiċi, li għandhom ikunu 
proporzjonati, mhux diskriminatorji u 
ppubblikati, biex ikopru l-kontijiet li ma 
jitħallsux lil operaturi nnominati skond l-
Artikolu 8. Dawn il-miżuri jridu jiżguraw li 
għandha tingħata twissija xierqa minn 
qabel lill-abbonat ikkonċernat dwar 
interruzzjoni jew qtugħ tas-servizz 
b’konsegwenza ta’ kont li ma jitħallasx. 
Normalment, kwalunkwe interruzzjoni tas-
servizz għandha tiġi ristretta għas-servizz 
ikkonċernat. F’każi eċċezzjonali, bħal 
f’każi ta’ frodi, ħlas tard b’mod 
persistenti, jew ħlas li ma jsir qatt, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollha 
s-setgħa li jawtorizzaw il-qtugħ minn 
man-netwerk bħala riżultat ta’ kontijiet li 
ma jitħallsux għal servizzi pprovduti 
permezz tan-netwerk. Il-qtugħ tas-servizz 
b’konsegwenza ta’ kontijiet li ma jitħallsux 
għandu jseħħ biss wara li tkun ingħatat 
twissija xierqa lill-abbonat. L-Istati 
Membri jistgħu jippermettu perjodu ta’ 
forniment ta’ servizz limitat qabel ma 
jitwettaq qtugħ komplet, li matulu huma 
permessi biss servizzi li ma jiswewx flus 
lill-abbonat (pereżempju, is-sejħiet fuq in-
numru “112”).

(e) L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
miżuri speċifiċi, li għandhom ikunu 
proporzjonati, mhux diskriminatorji u 
ppubblikati, biex ikopru l-kontijiet li ma 
jitħallsux lil operaturi nnominati skond l-
Artikolu 8. Dawn il-miżuri jridu jiżguraw li 
għandha tingħata twissija xierqa minn 
qabel lill-abbonat ikkonċernat. It-
trasmissjoni ta’ din it-twissija tista’ ssir 
permezz ta’ wieħed minn diversi mezzi ta’ 
komunikazzjoni (eż. il-posta, posta 
elettronika, telefon, fax, SMS, eċċ). 
Normalment, kwalunkwe interruzzjoni tas-
servizz għandha tiġi ristretta għas-servizz 
ikkonċernat. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jistabbilixxu regoli 
komuni għall-qtugħ ta’ l-abbonati minn 
man-netwerk f’każi ta’ frodi, ħlas tard jew 
li jsir tard b’mod persistenti, biex ikunu 
applikabbli għall-fornituri kollha ta’ 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi. 
Informazzjoni li tikkonċerna nuqqas ta’ 
pagamenti għal servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi jew qtugħ 
minn man-netwerk għal dik ir-raġuni 
m’għandhiex tiġi kkomunikata lil terzi 
(persuni naturali jew legali), ħlief bi qbil 
bil-miktub ta’ l-abbonat. Il-qtugħ tas-
servizz b’konsegwenza ta’ kontijiet li ma 
jitħallsux għandu jseħħ biss wara li tkun 
ingħatat twissija xierqa lill-abbonat u jkun 
skada perjodu raġonevoli biex tiġi 
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regolarizzata s-sitwazzjoni u biex isir il-
pagament tal-kontijiet. L-Istati Membri 
jistgħu jippermettu perjodu ta’ forniment 
ta’ servizz limitat qabel ma jitwettaq qtugħ 
komplet, li matulu huma permessi biss 
servizzi li ma jiswewx flus lill-abbonat 
(pereżempju, is-sejħiet fuq in-numru 
“112”)

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma meħtieġa għall-protezzjoni tal-konsumatur.
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