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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-hekk imsejjaħ pakkett tat-telekomunikazzjonijiet huwa l-aġġornament tant meħtieġ għall-
parti l-kbira tal-leġiżlazzjoni eżistenti.  B’mod partikolari għall-parti e-Privacy tal-pakkett, din 
tippreżentalna numru ta' dilemmi.

L-iskop tal-proposti mhuwiex definit tajjeb biżżejjed. Il-Kummissjoni minn naħa  
tissuġġerixxi skop wiesa’ li jkopri l-e-telekomunikazzjonijiet b’mod ġenerali, iżda partijiet 
oħra tal-proposta jidhru relatati mat-telefonija bażika u tradizzjonali. Dak ma jagħmilx ħafna 
sens, minħabba li hemm firxa wiesgħa ta’ servizzi u prodotti ta’ telekomunikazzjonijiet, li 
jissostitwixxu jew jikkumplimentaw lil xulxin u li huma dejjem iktar konnessi u integrati. 
Minbarra t-telefonati ma hemm l-ebda komunikazzjoni bil-vuċi oħra bħall-VOIP u l-VOIP 
mobbli u t-tnejn qed jintużaw dejjem iktar fl-istess ħin u mill-istess apparat. Il-mobajls se 
jservu wkoll bħala skemi ta’ ħlas jew sistemi ta’ navigazzjoni li jikkomunikaw ma’ netwerks 
ta’ informazzjoni dwar iz-zona. Fil-futur, is-sistemi ta’ l-uffiċċji  jistgħu jkunu bbażati fuq il-
web, filwaqt li l-RFID fil-friġġ tagħna jikkomunika mas-supermarket u l-mobajl jaqbad 
xandiriet jew servizzi ta’ l-aħbarijiet.

Barra minn hekk, id-dejta ma għadhiex maħżuna jew aċċessata f’post ġeografiku wieħed. Il-
fornituri għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom madwar id-dinja kollha, is-sistemi bbażati 
fuq il-web jistgħu jkunu aċċessati minn kwazi kullimkiem, il-komunikazzjonijiet jgħaddu 
minn kontinenti differenti. Huwa ċar li r-regoli applikabbli għal zona ġeografika speċifika ma 
għadhomx biżżejjed u li huma ostakolu għan-negozji li joperaw taħt skemi legali differenti.  
Il-bżonn ta’ regoli globali qed isir dejjem iktar urġenti. Id-dejta personali ma għadhiex riżultat 
ta’ attività ekonomika., iżda saret parti integrali minnha. Id-dejta hija negozju kbir. Għalhekk 
jidher li huwa xieraq li din il-kwistjoni tiġi indirizzata fil-kuntest tal-Kunsill Ekonomiku 
Transatlantiku.

It-tieletnett, teżisti t-tendenza ta’ gvernijiet li jeħtieġu aċċess għal dejta personali miżmuma 
minn fornituri ta’ servizzi jew minn partijiet ohra (mhux tal-gvern), tendenza li qed tiżdied 
b’mod mgħaġġel.  Madanakollu, l-iskemi għall-protezzjoni tad-dejta li japplikaw għal 
kwalunkwe sett wieħed ta’ dejta, ivarjaw skond liema parti tiġbor jew tuża d-dejta u għal-
liema skop. Mill-perspettiva ta’ l-utilizzatur, din id-diviżjoni bejn l-ewwel u t-tielet pilastru, u 
bejn Direttorati Ġenerali differenti tal-Kummissjoni Ewropea, mhix komprensibbli u għan-
negozju, din id-diviżjoni toħloq inċertezza legali u tista’ xxekkel il-kunfidenza ta’ l-
utilizzaturi tiegħu. Għalhekk huwa diffiċli li jkun spjegat liċ-ċittadini għalfejn fornitur tat-
telekomunikazzjonijiet se jkun suġġett għar-regoli dwar notifika ta’ ksur, iżda jekk gvern juża 
proprju l-istess dejta miżmuma minn dak il-fornitur (bħal fil-każ pereżempju tad-dejta tat-
telekomunikazzjonijiet skond id-Direttiva dwar iż-Żamma tad-Dejta), dawk ir-regoli ma 
japplikawx.  Minħabba n-natura relatata li dejjem qed tiżdied ta’ kull tip ta’ netwerk u servizz, 
huwa daqstant ieħor diffiċli li wieħed jispjega għaliex setturi oħra minbarra t-
telekomunikazzjonijiet mhux se jkunu suġġetti għall-istess regoli dwar in-notifika ta’ ksur, 
bħall-banek jew il-kumpaniji tal-karti ta’ kreditu.

Minħabba dan,  l-approċċ frammentat tal-Kummissjoni jidher limitat wisq u għalhekk mhux 
effettiv. Ir-reviżjoni obbligatorja tad-Direttiva għalhekk għandha tintuża għal bidla totali ta’ l-
iskema tal-protezzjoni tad-dejta, b’kunsiderazzjoni għall-fatt li wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
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ta’ Liżbona id-differenza bejn l-ewwel u t-tielet pilastru se tispiċċa, u l-Parlament Ewropew se 
jkollu poter leġiżlattiv sħiħ.

L-obbligu propost dwar in-notifika ta’ ksur intlaqa’ b’sodisfazzjon, għalkemm mhux mixtieq 
li jkun hemm xogħol frammentat magħmul minn 27 verżjoni differenti minħabba li dan joħloq 
inċertezza legali għan-negozju u mhux trasparenti għall-utilizzaturi tiegħu. Barra minn hekk, 
huwa għaqli li wieħed jitgħallem mill-esperjenza ta’ skemi bħal dawn f’pajjiżi oħrajn, 
speċjalment mill-Istati Uniti li jinsabu f’sitwazzjoni simili (regoli dwar in-notifika ta’ ksur 
iktar hija kompetenza ta’ l-Istati milli tal-gvern Federali). Il-proċedura ta’ notifika għandha 
tkun waħda li permezz tagħha l-utilizzaturi jkunu infurmati b’mod sħiħ u fil-ħin f'każ li jkun 
hemm ksur li jista' jagħmel ħsara, iżda mingħajr ma jintbagħtu ta’ spiss sinjali foloz ta' allarm 
b’mod li l-proċedura ma tibqax kredibbli.

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħat neċessarji biex tieħu l-poteri ta’ implimentazzjoni 
tekniċi neċessarji. Fl-isfond ta’ l-iżviluppi teknoloġiċi mgħaġġla li qed isiru, il-proċeduri 
għandhom ikunu sempliċi u mħaffa. Madanakollu, ċertu aspetti mhumiex purament tekniċi u 
għandhom jibqgħu suġġetti għal skrutinju demokratiku. Għandu jkun stabbilit liema aspetti 
jistgħu jinbidlu mill-Kummissjoni u liema jeħtieġu l-involviment tal-Parlament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz telefoniku fuq il-konnessjoni tan-
netwerk imsemmija fil-paragrafu 1, li 
jippermetti lill-abbonati joriġinaw u 
jirċievu sejħiet nazzjonali u internazzjonali 
u jagħmlu sejħiet għal servizzi ta' 
emerġenza permezz tan-numru “112”, 
għandhom jiġu ssodisfati mill-inqas minn 
impriża waħda.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
talbiet raġonevoli kollha għall-forniment ta' 
servizz ta’ telekomunikazzjoni fuq il-
konnessjoni tan-netwerk imsemmija fil-
paragrafu 1, li jippermetti lill-abbonati 
joriġinaw u jirċievu komunikazzjonijiet
nazzjonali u internazzjonali u jagħmlu 
komunikazzjonijiet għal servizzi ta' 
emerġenza permezz tan-numru “112”, 
għandhom jiġu ssodisfati mill-inqas minn 
impriża waħda.’
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-proposti, descritti fl-Artikolu 1 bħala “netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi għall-utenti” għandu jkun rifless fl-artikoli kollha. Il-progress teknoloġiku f’dawn 
l-aħħar snin neħħa l-linja li kienet teżisti bejn s-servizzi tat-telefon tradizzjonali u 
telekomunikazzjonijiet oħra, bħal VOIP u l-VOIP mobbli li qed jespandu rapidament, l-użu 
tal-mowbajls għas-servizzi ta' ħlas u navigazzjoni, xandir ta' kontenut permezz ta' l-internet 
jew tal-mowbajls, netwerks ta' uffiċċi bbażati fuq l-internet, netwerks ta’ komunikazzjoni li 
jużaw f. ex RFID. Il-qawmien rapidu ta’ servizzi ġodda għandu jkun rifless fid-Direttiva, 
sabiex tinħoloq ċertezza legali għan-negozji, u sabiex ikunu evitati ‘loopholes’ fil-protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
L-Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) fl-Artikolu 6, it-titolu għandu jiġi 
sostitwit b'li ġej:
“Telefons pubbliċi bi ħlas u punti ta’ 
aċċess ta’ telekomunikazzjoni oħra” 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Artikolu 6(1) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-awtoritajiet nazzjonali 
regolatorji jistgħu jimponu obbligi fuq 
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impriżi sabiex jiġi assigurat li t-telefons 
pubbliċi bi ħlas jiġu provduti biex jilħqu l-
ħtiġiet raġonevoli ta' utenti finali 
f'termini ta' kopertura ġeografika, in-
numru ta' telefons, l-aċċessibilità ta' dawk 
it-telefons għal utenti b'disabilità u l-
kwalità tas-servizzi.”

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu, barra minn 
kwalunkwe dispożizzjoni biex l-impriżi 
notifikati jipprovdu għażliet ta' tariffi 
speċjali jew biex jikkonformaw mal-limiti 
massimi tal-prezzijiet jew medjar 
ġeografiku jew skemi simili oħrajn, 
jiżguraw li jiġi pprovdut sostenn għall-
konsumaturi identifikati bħala li 
għandhom dħul baxx, diżabbiltà jew 
bżonnijiet soċjali speċjali.’

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali jkoppri l-każijiet kollha, inkluż il-persuni b’xi disabilità.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 20 – paragrafu 6 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
għażla ħielsa għall-konsumaturi, u 
għandhom jipprovdu livell adegwat għall-
protezzjoni kontra l-prodotti li jirrestrinġu 
bla bżonn dan il-ħelsien, bħal kuntratti 
għal żmien twil bla raġunjiet validi, rabta 
ma' prodott, u ħlasijiet u multi għall-bidla 
ta' fornitur. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-fornituri għandhom jioffru xelta wiesgħa ta’ prodotti, l-Istati Membri jridu 
jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom għażla ħielsa.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn hawn 
'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”), tieħu l-
miżuri implimentattivi tekniċi xierqa f'dan 
il-qasam, bħal, pereżempju, l-
ispeċifikazzjoni ta' metodoloġija jew 
proċeduri. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 

6. Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minn approċċ 
konsistenti lejn trasparenza fit-tariffi, kif 
ukoll lejn il-forniment ta' l-informazzjoni 
skond l-Artikolu 20(5) fil-Komunità, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
l-Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (minn hawn 
'il quddiem imsejħa “l-Awtorità”), tieħu l-
miżuri implimentattivi tekniċi xierqa f'dan 
il-qasam, bħal, pereżempju, l-
ispeċifikazzjoni ta' metodoloġija jew 
proċeduri. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2).
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ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 37(3).

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 
ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza.

3. Sabiex tħares kontra d-degradazzjoni 
tas-servizz u r-rallentar tat-traffiku fuq in-
netwerks, il-Kummissjoni tista', wara li 
tkun ikkonsultat lill-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi li 
jikkonċernaw kwalità minima ta' rekwiżiti 
tas-servizz li trid tiġi ffissata mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali għall-impriżi li 
jipprovdu netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2).

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 26 – paragrafu 7 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 
ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 37(3).

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2).

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkollhom 
aċċess effikaċi għan-numri u s-servizzi fil-
Komunità, il-Kummissjoni tista', wara 
konsultazzjoni ma' l-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi. Dawn il-
miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). Għal 
raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-
Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' 
urġenza msemmija fl-Artikolu 37(3).

Sabiex jiġi żgurat li l-utenti finali jkollhom 
aċċess effikaċi għan-numri u s-servizzi fil-
Komunità, il-Kummissjoni tista', wara 
konsultazzjoni ma' l-Awtorità, tadotta 
miżuri implimentattivi tekniċi. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 37(2). 

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20 – punt b
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Bla ħsara għall-applikazzjoni tad-
Direttiva 1999/5/KE u b'mod partikolari 
tar-rekwiżiti fir-rigward tad-diżabbiltà 
skond l-Artikolu 3(3)(f) tagħha, u sabiex 
tittejjeb l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-
tagħmir ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
mill-utenti finali b'diżabbiltà, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
l-Awtorità, tieħu l-miżuri implimentattivi 
tekniċi xierqa biex tindirizza l-kwisjonijiet 
imqajma fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
3, wara li tkun saret konsultazzjoni 
pubblika. Dawn il-miżuri mfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2). Għal raġunijiet imperattivi 
ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 37(3).

4. Bla ħsara għall-applikazzjoni tad-
Direttiva 1999/5/KE u b'mod partikolari 
tar-rekwiżiti fir-rigward tad-diżabbiltà 
skond l-Artikolu 3(3)(f) tagħha, u sabiex 
tittejjeb l-aċċessibbiltà għas-servizzi u t-
tagħmir ta' komunikazzjonijiet elettroniċi 
mill-utenti finali b'diżabbiltà, il-
Kummissjoni tista', wara li tikkonsulta ma' 
l-Awtorità, tieħu l-miżuri implimentattivi 
tekniċi xierqa biex tindirizza l-kwisjonijiet 
imqajma fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
3, wara li tkun saret konsultazzjoni 
pubblika. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 37(2).

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 24
Direttiva 2002/22/KE
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a (1), (2), (4) u (6), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 

imħassar
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wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 8 tiegħu.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1 (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Għandha tiżdied il-premessa li ġejja:
"(1a) Il-konklużjonijiet tal-Grupp ta’ 
Ħidma tal-Ħarsien tad-Dejta stabbilit 
skond l-Artikolu 29 tad-Direttiva 
95/46/KE, fl-opinjoni tiegħu ta’ l-4 ta’ 
Aprill 2008 dwar kwistjonijiet ta’ ħarsien 
ta’ dejta relatati ma’ ‘search engines’, 
għandhom jitqiesu meta tiġi 
adottata/implimentata din id-Direttiva."

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Għandha tiżdied iċ-ċitazzjoni li 
ġejja:
"(1b) Il-konklużjonijiet tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Ħarsien tad-Dejta fl-
opinjoni tiegħu ta’ l-10 ta’ April 2008 
dwar il-Proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 
l-ipproċessar ta’ dejta personali u tal-
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ħarsien tal-privatezza fis-settur tat-
telekomunikazzjonijiet elettroniċi 
għandhom jitqiesu meta tiġi 
adottata/implimentata din id-Direttiva."

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 b (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Għandha tiżdied il-premessa  li 
ġejja:
"(6a) Żviluppi teknoloġiċi rapidi wasslu 
għal bidla radikali ta’ l-irwol tal-prodotti 
u tas-servizzi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni. Id-diviżjoni bejn is-
setturi tat-telekomunikazzjoni, ta’ l-
internet u tat-teknoloġija awdjoviżiva 
qegħda dejjem tonqos. Il-prodotti u s-
servizzi f’dawn is-setturi qed ikunu dejjem 
aktar amalgamati u marbuta jew jużaw l-
istess sorsi u jikkorrelataw id-dejta bejn 
servizzi u fornituri.  Li wieħed jaqsam 
b’mod strett prodotti u servizzi f’setturi 
differenti, sa ċertu punt hija sistema 
artifiċjali u li ma għadhiex tintuża. 
Leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
dwar qasmiet bħal dawn mhix kompluta u 
hija ambigwa. Din id-Direttiva għalhekk 
hija bbażata fuq prinċipji li japplikaw 
għall-prodotti u s-servizzi kollha sabiex 
tkun żgurata protezzjoni tad-dejta l-istess 
għal kulħadd.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kuljum jitfaċċa servizz ġdid fix-xena, bħal pereżempju l-VOIP u l-VOIP mobbli, l-użu tal-
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mobajls biex isiru ħlasijiet jew għan-navigazzjoni, ix-xandir permezz ta' l-internet jew 
permezz tal-mobajls, netwerks ta' l-uffiċini bbażati fuq netwerks, netwerks ta' komunikazzjoni 
li pereżempju jużaw RFID, 'search engines' u l-użu ta' dejta personali mit-
telekomunikazzjonijiet sabiex tiġi mmirata ċertu tip ta’ mġiba. L-utenti b’mod liberu qed 
jibdew jużaw prodotti, servizzi u fornituri kkombinati u personalizzati. Ir-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta li japplikaw b’mod strett għal forom tradizzjonali ta’ telekomunikazzjoni 
bħat-telefonija ċellulari, il-messaġġi testwali u l-imejl, se jitneħħew minn qabel tiġi adottata 
d-Direttiva. Il-qawmien rapidu ta’ servizzi ġodda għandu jkun rifless fid-Direttiva, sabiex 
tkun żgurata protezzjoni tad-dejta kompluta għall-konsumatur, u sabiex ikunu evitati 
‘loopholes’.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 c (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 6 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Għandha tiżdied il-premessa li ġejja:
“(6b) Id-dejta personali ma għadhiex 
riżultat ta’ dawk il-prodotti u s-servizzi 
ġodda ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni.  Id-dejta personali saret 
parti integrali min-negozju u suq 
awtonomu. Prodotti u servizzi ġodda 
huma bbażati fuq operazzjonijiet li 
għandhom valur miżjud, pereżempju billi 
jsiru profili ta’ l-utilizzaturi, li tkun 
immirata ċertu tip ta’ mġiba u li tkun 
miġbura dejta personali minn servizzi 
differenti. Fl-isfond tal-valur għoli fis-suq 
tad- dejta personali, l-aċċess għaliha u 
permezz ta’ estensjoni, ir-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta huma fatturi 
importanti għall-kompetizzjoni.”

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 d (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1d) Għandha tiżdied il-premessa li ġejja:
“(11a) L-użu ta’ dejta personali fis-settur 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi mhux 
limitat għal zona ġeografika. Ħafna mill-
fornituri jinsabu barra miz-Zona
Ekonomika Ewropea. Minħabba li dejta 
personali miċ-ċittadini ta’ l-Unjoni 
Ewropea li hija ġġenerata u proċessata fl-
Unjoni Ewropea tista’ tkun aċċessata 
f’pajjiżi terzi, l-Unjoni Ewropea tista’ 
telabora l-istandards globali xierqa fil-
pjattaformi internazzjonali u l-użu ta’ 
dejta personali u ta’ l-istandards ta’ dejta 
personali għandhom ikunu inklużi fl-
aġenda tal-Kunsill Ekonomiku 
Transatlantiku.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-dejta personali tista’ tkun aċċessata minn kważi kwalunkwe lokalità fid-dinja, 
hemm bżonn urġenti għal standards globali. Minħabba l-importanza ekonomika tad-dejta 
personali li dejjem qed tikber u l-valur miżjud ta’ l-operazzjonijiet, it-TEC għandu jindirizza 
din il-kwistjoni.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 e (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Premessa 11 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1e) Għandha tiżdied il-premessa li ġejja:
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“(11b) Fl-interess ta’ l-utenti u ta’ l-
industrija, in- notifika ta’ ksur  għandha 
tkun armonizzata fl-Unjoni Ewropea 
kollha sabiex ikun evitat xogħol 
frammentat ta’ skemi differenti li japplika 
għall-istess netwerks. Il-Kummissjoni 
għandha titgħallem mill-esperjenza ta’ 
skemi ta’ notifika ta’ ksur  li seħħew 
barra mill-Unjoni Ewropea, speċjalment 
fl-Istati Uniti. L-applikazzjoni tar-regoli 
dwar’ notifika ta’ ksur għandhom ikunu 
estiżi biex jinkludu setturi oħra, bħas-
settur bankarju u l-użu ta’ dejta minn 
entitajiet tal-gvern miġbura minn 
kumpaniji jew organizzazzjonijiet.”

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt -1 f (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 1 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 1, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom japplikaw għall-
ipproċessar tad-dejta personali, anke jekk 
il-kwartjieri ġenerali tal-fornituri tas-
servizz elettroniku jinsabu barra mill-
Unjoni Ewropea. Fornituri minn pajjiżi 
terzi għandhom jinfurmaw lill-utenti 
tagħhom dwar il-kundizzjonijiet li huma 
jridu jikkonformaw magħhom, skond din 
id-Direttiva."

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – l-ewwel subparagrafu

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 implimentazzjoni 
armonizzata u proporzjonali 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-ġieħ ta’ kemm il-konsumatur kif ukoll ta' l-industrija, ir-regoli tan-notifika ta' ksur 
għandhom jiġu armonizzati fl-Ewropa kollha.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 3 – punt b
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 4 – paragrafu 4 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2). Għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni 

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2).
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tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza 
msemmija fl-Artikolu 14a (3).’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-ġieħ ta’ kemm il-konsumatur kif ukoll ta' l-industrija, ir-regoli tan-notifika ta' ksur 
għandhom jiġu armonizzati fl-Ewropa kollha.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 14a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a (1), (2), (4) u (6), u l-
Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikolu 8 tiegħu.’

imħassar

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7
Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2). Għal raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza, il-Kummissjoni 
tista’ tuża l-proċedura ta’ urġenza 

Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14a(2).
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msemmija fl-Artikolu 14a (3).

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 7 a (ġdid)
Direttiva 2002/58/KE
L-Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Artikolu 18 qed jiġi ssostitwit b'dan 
li ġej:
“Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
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 l-konsumaturi, 
b’mod partikolari rigward id-
dispożizzjonijiet dwar 
komunikazzjonijiet mhux mitluba,
notifiki ta’ ksur u l-użu ta’ dejta personali 
minn terzi partijiet – pubbliċi jew privati -
għal skopijiet mhux koperti minn din id-
Direttiva b’kunsiderazzjoni għall-ambitu 
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 sabiex tkun 
emendata din id-Direttiva, 
b’kunsiderazzjoni għal dak ir-rapport, 
għal kwalunkwe bidla li tkun saret fis-
settur u għat-Trattat ta’ Liżbona, b’mod 
partikolari għall-kompetenzi l-ġodda 
f’oqsma ta’ protezzjoni tad-dejta kif 
stipulat fl-Artikolu 16 u kwalunkwe 
proposta oħra li hija tqis bħala 
neċessarja sabiex titjib l-effettività ta’ 
din id-Direttiva.”
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Or. en

Ġustifikazzjoni

M inn issa f’dan l-istadju huwa ċar li l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea huma wisq limitati 
fl-iskop. Dak li hu verament neċessarju huwa l-bidla totali ta’ l-iskema tal-protezzjoni tad-
dejta, li tikkunsidra l-progress teknoloġiku u n-natura globali ta’ bażijiet ta’ dejta elettroniċi 
u n-netwerks ta’ telekomunikazzjonijiet. Dan jitlob li jkun hemm standards globali għall-
protezzjoni tad-dejta. Id-dejta tista’ tkun aċċessata minn kważi kwalunkwe lokalità f’kull ħin. 
Id-distinzjoni bejn id-dejta ta’  l-ewwel u t-tielet pilastru saret irrelevanti minħabba li l-
entitajiet tal-gvern qed jagħmlu iktar użu minn bażijiet ta’ dejta stabbiliti minn 
organizzazzjonijiet u kumpaniji mhux tal-gvern. Jeħtieġ li tissolva l-anomalija ta’ żewġ skemi 
jew aktar differenti ta' protezzjoni tad-dejta għal sett ta' dejta wieħed. 
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