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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-protezzjoni tad-dejta hija dritt fundamentali u jeħtieġ li tiġi żgurata l-fiduċja taċ-ċittadini 
biex ikunu jistgħu jibbenefikaw aħjar mill-ambjent onlajn. L-approċċ jeħtieġ li jiġi aġġornat 
għall-għodda teknoloġiċi l-ġodda u l-flussi ta’ dejta li joħorġu minnhom, għaliex id-
dispożizzjonijiet attwali tad-Direttiva 95/46/KE mhumiex jindirizzaw bis-sħiħ il-ħtiġijiet tas-
Suq Uniku Diġitali.  

Il-varjetà tal-mudelli tan-negozju, ta’ teknoloġiji u servizzi disponibbli – inkluż dawk ta’ 
importanza kbira fil-kuntest tal-kummerċ elettroniku u s-Suq Intern – irriżultaw fi spettru 
wiesa’ ta’ kwistjonijiet dwar il-protezzjoni ta’ dejta. Il-kumpaniji u l-gvernijiet spiss qed 
jużaw dawn it-teknoloġiji mingħajr ma l-individwi jkunu konxji tal-impatt li jista’ jkollhom.

Fil-25 ta’ Jannar 2012, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposti għal-regolament1 u 
direttiva2 ġodda dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta. Ir-regolament propost għandu l-għan li 
jikkumplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika (2002/58/EC) 
u jiżgura li ċ-ċertezza legali u l-konsistenza huma ta’ importanza kbira għall-ħidma effettiva 
fl-UE f’dan il-qasam.

Ir-regolament propost għandu l-għan li jarmonizza d-drittijiet, jiżgura l-fluss liberu tal-
informazzjoni, inaqqas il-burokrazija u jtejjeb l-infurzar. Iż-żieda fit-trasparenza għandha żżid 
il-fiduċja, u d-dispożizzjonijiet il-ġodda għandhom jagħmlu l-UE iżjed attraenti bħala 
destinazzjoni għan-negozju. I:

 jimmodernizza s-sistema legali tal-UE għall-protezzjoni ta’ dejta personali, b’mod 
partikolari biex jiġu ssodisfati l-isfidi li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni u l-użu tat-
teknoloġiji l-ġodda;

 jsaħħaħ id-drittijiet tal-individwi, u fl-istess ħin inaqqas il-formalitajiet amministrattivi 
sabiex jiżgura l-fluss mingħajr ostakoli ta’ dejta personali fl-UE;

 jtejjeb iċ-ċarezza u l-koerenza tar-regoli tal-UE għall-protezzjoni ta’ dejta personali u 
jikseb l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni konsistenti u effettivi ta’ dan id-dritt 
fundamentali fl-oqsma kollha tal-attivitajiet tal-Unjoni.

Id-dimensjoni tas-suq intern

Il-proposta għandha potenzjal qawwi biex ittejjeb is-suq intern u toħloq kundizzjonijiet indaqs 
għan-negozji kollha attivi fl-UE. L-elementi ewlenin jinkludu:

 il-bidla fl-istrument leġiżlattiv (minn direttiva għal regolament);

 il-prinċipju ta’ ‘punt uniku ta’ servizz’ rigward l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
f’każijiet transkonfinali;

                                               
1 Ir-Reegolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar 
il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali), COM(2012) 11 finali; minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ ukoll “Regolament Ġenerali”.
2 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ din id-dejta, COM(2012) 10 finali.
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 il-prinċipju tal-post tas-suq (li jagħmel l-istandards tal-protezzjoni ta’ dejta tal-UE 
applikabbli wkoll għan-negozji bbażati barra l-UE, jekk ikunu attivi fl-UE);

 il-prinċipju ġenerali tal-kontabilità (li jieħu post l-obbligu tal-kontrolluri jew tal-
proċessuri tad-dejta li jagħmlu notifika ġenerali dwar l-ipproċessar tagħhom lir-
regolatur nazzjonali tagħhom);

 it-tisħiħ tal-għodda eżistenti u l-introduzzjoni ta’ għodda ġdida għall-implimentazzjoni 
konsistenti u l-infurzar fl-Istati Membri kollha.

It-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumatur
Sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-konsumaturi, jidher li ntlaħaq bilanċ bejn l-interessi li 
jikkompetu ma’ xulxin bħall-għarfien tal-konsumaturi, l-awtonomija, il-protezzjoni u s-suq 
intern permezz tal-promozzjoni tat-trasparenza.
Sar titjib b’mod speċjali fir-rigward tal-idea tal-kunsens bħala wieħed mill-fatturi li 
jilleġittima l-ipproċessar ta’ dejta personali, tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta bħala għodda 
b’saħħitha għall-protezzjoni tal-konsumatur u tal-kundizzjonijiet għal-legalità tat-
trasferimenti ta’ dejta ’l barra mill-UE. Madankollu, jibqa’ ħafna oqsma tal-Proposta li 
jeħtieġu iżjed irfinar u kjarifika. Dan huwa l-każ b’mod partikolari tal-modalitajiet prattiċi tal-
implimentazzjoni b’mod partikolari fir-rigward ta’ xi drittijiet. Jeħtieġ li din l-ambigwità tiġi 
solvuta u b’mod partikolari dawn l-elementi li ġejjin jeħtieġu l-attenzjoni:

 jiġi ċċarat fl-Artikolu 17 sa liema livell għandha titħassar ukoll id-dejta miżmuma 
mill-kontrollur tad-dejta ta’ parti terza, meta jiġi infurmat mill-kontrollur tad-dejta li s-
suġġett tad-dejta eżerċità d-dritt tat-tħassir;

 il-protezzjoni speċifika meħtieġa għall-minuri sal-età ta’ 14 għaliex ikunu għadhom 
tfal;

 id-definizzjoni proposta ta’ “dejta personali”;

 ir-rwol li l-anonimizzazzjoni u l-psewdonimizzazzjoni jista’ jkollhom sabiex 
jipproteġu s-suġġett tad-dejta;

 il-Proposta għandha tiġi rfinata fir-rigward tad-diviżjoni preċiża u tad-determinazzjoni 
tal-obbligi u tar-responsabbiltajiet tal-kontrollur tad-dejta u tal-proċessur tad-dejta;

 l-operazzjonijiet ta' klassifikazzjoni skont profili predefiniti u d-differenzi fil-
“klassifikazzjoni skont profili predefiniti” fis-setturi differenti tal-ekonomija jew tar-
relazzjonijiet legali jeħtieġ li jiġu kkunsidrati sew kif ukoll jitqiesu l-konsegwenzi tar-
regolamentazzjoni ristrettiva żżejjed f’dan il-qasam.

Meta jqis dan kollu r-Rapporteur jixtieq jiffoka b’mod speċjali fuq:
 id-definizzjonijiet;

 id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta;
 l-obbligi tal-kontrollur tad-dejta u tal-proċessur b’referenza għad-drittijiet tal-

konsumatur;
 il-konsistenza.
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Ir-Rapporteur jixtieq ukoll iħaddan ħarsa usa’ lejn in-newtralità teknoloġika; kif ukoll 
jindirizza:

 il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-għan;
 l-użu tal-Atti Delegati u tal-Atti ta’ Implimentazzjoni f’assoċjazzjoni mal-pakkett 

propost; u,
 l-implimentazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora dawn l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandu jkun żgurat bilanċ xieraq 
bejn il-protezzjoni tal-privatezza u r-
rispett għas-suq uniku. Ir-regoli tal-
protezzjoni tad-dejta m’għandhomx 
jdgħajfu l-kompetittività, l-innovazzjoni u 
t-teknoloġija ġdida.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) In-newtralità teknoloġika għandha 
tfisser ukoll li atti simili, b'kundizzjonijiet 
simili u b'konsegwenzi simili għandhom 
ikunu ġuridikament ekwivalenti, 
indipendentement minn jekk jiġrux fuq l-
internet jew le, sakemm id-dinamika varja 
tal-ipproċessar tad-dejta fit-tali ambjenti 
ma tagħmilx differenza sostanzjali 
bejnithom.
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Ġustifikazzjoni

Kienet meħtieġa premessa li tivvaluta aħjar id-differenza bejn onlajn u offlajn. Mingħajrha, xi 
atturi ekonomiċi setgħu jipperċepixxu dan ir-regolament bħala maħsub b’mod speċifiku biex 
jindirizza l-kwistjonijiet fuq l-internet u, b’mod partikolari, il-kwistjonijiet tan-netwerking 
soċjali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta-dejta 
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ 
indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi 
qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ 
attività professjonali jew kummerċjali. L-
eżenzjoni m’għandhiex tapplika wkoll għal 
kontrolluri u proċessuri li jipprovdu l-
mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali 
għal dawn l-attivitajiet domestiċi jew 
personali.

(15) Dan ir-Regolament m’għandux
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ 
indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi 
qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ 
attività professjonali jew kummerċjali u li 
ma tinvolvix li din id-dejta tkun 
aċċessibbli għal numru indefinit ta’ 
persuni. L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika 
wkoll għal kontrolluri u proċessuri li 
jipprovdu l-mezzi għall-ipproċessar tad-
dejta personali għal dawn l-attivitajiet
domestiċi jew personali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din l-eċċezzjoni, l-aktar minħabba l-
popolarità tan-netwerks soċjali li jippermettu l-qsim ta’ informazzjoni ma’ mijiet ta’ persuni. 
Il-Qorti tal-Ġustizzja (il-każijiet C-101/01 u C-73/07) tirrakkomanda l-aċċessibilità ‘minn 
numru indefinit ta’ persuni’ bħala kriterju ta’ applikazzjoni ta’ din l-eċċezzjoni. Il-Kontrollur 
jikkondividi din il-fehma.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
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dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tkun saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli 
direttament, inkluż, fejn possibbli, is-
separazzjoni tad-dejta pproċessata mid-
dejta li tiżvela l-identità. Fil-każ tal-aħħar, 
anke data psewdonimizzata tkun utli jekk 
il-muftieħ li jintuża biex id-dejta 
psewdonimizzata tiġi konnessa mal-
identità ikollu sigurtà konformi mat-
teknoloġija l-aktar avvanzata.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “dejta personali” teħtieġ kjarifiki sabiex tkun utli kemm fl-esperjenza tal-
konsumatur kif ukoll fit-tmexxija tan-negozju. L-introduzzjoni tad-dejta psewdonima u 
anonima hija ta’ għajnuna f’dan il-qasam.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ammont kbir ta' data personali 
jista' jiġi pproċessat għall-finijiet tal-
identifikazzjoni u l-prevenzjoni ta' frodi. 
Meta jiġu vvalutati l-prinċipju tal-
minimizzazzjoni tad-dejta u l-legalità tal-
ipproċessar, għandu jitqies jekk hux qed 
jiġu insegwiti talbiet ta' dan it-tip, regolati 
mid-dritt tal-Istati Membri jew tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tfittex li tenfasizza prinċipju li mhux f’kuntrast mar-Regolament attwali, imma 
fl-istess ħin mhux miktub b’mod ċar.

Emenda 6
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Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Skont il-prinċipju ta' protezzjoni 
awtomatika tad-dejta, is-servizzi u l-
prodotti fuq l-internet iridu inizjalment 
joffru protezzjoni massima tal-
informazzjoni u d-dejta personali 
mingħajr ma jirrikjedu li s-suġġett tad-
dejta jieħu xi azzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessajament li jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha.

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
għandu jitwettaq studju, għal kull każ 
individwali u bi qbil mal-iżviluppi 
teknoloġiċi, dwar jekk in-numri ta’ 
identifikazzjoni, id-dejta ta’ lokazzjoni, l-
identifikaturi onlajn jew fatturi speċifiċi 
oħra iridux neċessarjament jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha imma għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala tali, meta jiġu 
pproċessati bl-intenzjoni li kontenut 
partikulari jiġi immirat lejn individwu jew 
li dak l-individwu jiġi iżolat għal 
kwalunkwe skop ieħor;
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Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ offerta dejjem tiżdied ta’ servizzi ġodda onlajn u ta’ żvilupp teknoloġiku 
kontinwu, għandu jiġi żgurat livell ogħla ta’ protezzjoni tad-dejta personali taċ-ċittadini. 
Għalhekk jidher indispensabbli l-eżami ta' kull każ fuq bażi individwali.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi 
pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata permezz 
ta' kwalunkwe metodu xieraq għall-mezz 
ta' komunikazzjoni użat, li jippermetti 
indikazzjoni speċifika u informata 
mogħtija liberament ta' dak li jixtieq is-
suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew 
minn azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-
dejta, li jassigura li l-individwi huma 
konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta' data personali, inkluż 
billi jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit 
elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe 
dikjarazzjoni jew imġiba oħra li tindika,
b'mod ċar f'dan il-kuntest, l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost 
tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju jew 
in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-
kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ 
pproċessar kollu li jsir għall-istess għan 
jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett 
għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u ma 
toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qegħda tiġi pprovduta għalih. L-
informazzjoni pprovduta sabiex it-tfal 
jesprimu l-kunsens għandha tingħata 
b’lingwaġġ ċar u adattat skont l-età, 
b’mod li jinftiehem faċilment minn tfal ta' 
aktar minn 13-il sena.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċilitati xi sitwazzjonijiet fil-ħajja ta’ kuljum, kemm onlajn kif ukoll offlajn, kien 
meħtieġ li jiżdied xi kliem speċifiku għall-każijiet fejn il-kunsens jista’ jiġi preżunt mill-
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kuntest. Pereżempju: li wieħed jitlob id-dijanjożi lit-tabib timplika t-trattament ta’ xi dejta 
personali, mingħajr il-ħtieġa ta’ azzjoni espliċita kif iddefinita fil-bidu ta’ din il-premessa. Fl-
istess waqt, it-tabib jista’ jitkellem ma’ speċjalista, jekk meħtieġ sabiex jagħti d-dijanjożi, 
mingħajr ma jkun neċessarju li jitlob il-permess.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur 
fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ 
ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ 
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni. L-
istabbilment ewlieni tal-proċessur għandu 
jkun il-post fejn tinsab l-amministrazzjoni 
ċentrali fl-Unjoni.

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur 
jew ta’ proċessur fl-Unjoni għandu jkun 
stabbilit skont kriterji oġġettivi u għandu 
jimplika l-eżerċizzju reali u effettiv ta’ 
attivitajiet ta’ ġestjoni li jiddeterminaw id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
permezz ta’ arranġamenti stabbli. Dan il-
kriterju m’għandux jiddependi fuq il-fatt 
jekk l-ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkompleta l-emenda għal Art. 4(13)

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Ir-rappreżentant huwa 
responsabbli, flimkien mal-kontrollur, 
għal kwalunkwe mġiba li tmur kontra r-
Regolament attwali.
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Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà tar-rappreżentant mhix miktuba b’mod ċar biżżejjed, u din il-premessa 
tgħin biex tenfasizzaha.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. 
Sabiex ikun stabbilit jekk individwu 
huwiex minorenni, dan ir-Regolament 
għandu jassumi d-definizzjoni stabbilita 
mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
tan-Nazzjonijiet Uniti.

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
huma konsumaturi vulnerabbli. Sabiex 
ikun stabbilit jekk individwu huwiex 
minorenni, dan ir-Regolament għandu 
jassumi d-definizzjoni stabbilita mill-
Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-
Nazzjonijiet Uniti. B’mod partikolari, 
għandu jintuża lingwaġġ li jinftiehem 
faċilment mit-tfal biex ikun żgurat id-dritt 
tal-kunsens għal tfal li għandhom aktar 
minn 13-il sena.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 
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ipproċessata; dan jeħtieġ b’mod partikolari 
li jiġi żgurat li d-dejta miġbura ma tkunx 
eċċessiva u li l-perjodu li matulu ser tkun 
maħżuna d-dejta jkunu strettament 
limitati. Id-dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk l-għan tal-
ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. 
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 
sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien.

ipproċessata; dan jeħtieġ li jiġi żgurat li d-
dejta miġbura ma tkunx eċċessiva u li l-
perjodu li matulu ser tkun maħżuna d-dejta 
ma jkunx itwal minn dak li huwa 
neċessarju għall-għanijiet li għalihom 
qiegħda tiġi pproċessata d-dejta personali.
Id-dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk l-għan tal-
ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. 
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 
sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien. Meta issir 
valutazzjoni tad-dejta minima neċessarja 
għall-għanijiet li għalihom qiegħda tiġi 
pproċessata d-dejta, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għall-obbligi ta’ 
leġiżlazzjoni oħrajn li jeħtieġu li tiġi 
pproċessata dejta komprensiva meta użata 
għall-prevenzjoni u l-identifikazzjoni tal-
frodi, il-konferma tal-identità u/jew id-
determinazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiċċara l-obbligi tal-kontrolluri li jissorveljaw id-dejta 
minima neċessarja u l-perjodi ta’ ħażna. B’mod addizzjonali, din l-emenda tfittex li tiżgura 
konsistenza tal-lingwaġġ ta’ din il-premessa ma’ dak inkluż fl-Artikolu 5(e). L-emenda tfittex 
ukoll li tarmonizza r-Regolament ma’ leġiżlazzjoni eżistenti, bħal ma huma d-Direttiva dwar 
il-Kreditu għall-Konsumatur u l-Ftehimiet ta’ Kreditu għall-Proprjetà Residenzjali, u prattika 
tajba eżistenti, armonizzazzjoni li teħtieġ valutazzjoni komprensiva tas-sitwazzjoni finanzjarja 
ta’ konsumatur permezz ta’ valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-
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individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ 
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara.

individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ 
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara. B’mod simili, il-kunsens 
m’għandux jipprovdi bażi legali għall-
ipproċessar tad-dejta meta s-suġġett tad-
dejta m’għandux aċċess differenti għal 
servizzi ekwivalenti. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-dejta jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
liberu u s-suġġett tad-dejta m’għandux 
ikun sfurzat jagħti kunsens għall-
ipproċessar tad-dejta tiegħu, speċjalment
meta jkun hemm żbilanċ sinifikanti bejn 
is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. Dan 
jista’ jkun il-każ fejn is-suġġett tad-dejta 
jinsab f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-
kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur 
tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest 
tal-impjieg. Madankollu, meta l-għan tal-
ipproċessar tad-dejta huwa fl-interess tas-
suġġett tad-dejta u s-suġġett tad-dejta 
sussegwentement jista’ jirtira l-kunsens 
mingħajr detriment, il-kunsens għandu 
jipprovdi raġuni legali valida għall-
ipproċessar.

Fejn il-kontrullur huwa awtorità pubblika, 
jkun hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
ġdid u mhux iġġustifikat permezz tas-
setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-
kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti 
awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tassigura li s-suġġett tad-dejta jkollu għażla ġenwina u libera u 
sussegwentement jista’ jirtira l-kunsens jew joġġezzjona għal ipproċessar ulterjuri fi 
kwalunkwe sitwazzjoni. M’għandhiex iċċaħħad persuni fiżiċi mill-possibbiltà li jaqblu mal-
ipproċessar tad-dejta, speċjalment meta qiegħda fil-għan li huwa għall-benefiċċju tagħhom 
(pereżempju, l-offerta ta’ assigurazzjoni mill-impjegatur). Ir-regolament m’għandux jassumi 
li huwa impossibbli li taqbel b’mod liberu mal-ipproċessar tad-dejta fir-relazzjoni tal-
impjieg.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Meta d-dejta personali, ipproċessata 
abbażi tal-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
tkun neċessarja għall-provvediment ta’ 
servizz, l-irtirar tal-kunsens jista’ 
jikkostitwixxi r-raġuni għall-waqfien ta’ 
kuntratt mill-fornitur tas-servizz. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għas-
servizzi li huma pprovduti bla ħlas lill-
konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' premessa ta' dan it-tip ikollha tifsira ta' sensibilizzazzjoni. Għalkemm il-
possibilità li jintemm kuntratt tirriżulta mill-patti tal-kuntratt fil-każi fejn l-ipproċessar tad-
dejta jkun meħtieġa għall-provvediment ta' servizz, hemm bżonn li l-utenti jsiru konxi li, f'xi 
każi, id-dejta hi l-munita li permezz tagħha qed iħallsu għas-servizz. Il-pjattaformi għall-
irkanti, pereżempju, jużaw dejta maħżuna biex jeżaminaw il-kredibilità ta' min qed ibigħ 
permezz tal-pjattaforma u jużaw valutazzjoni reċiproka li jwettqu l-utenti biex jiġbdu aktar 
klijenti potenzjali imma anke biex jipprevjenu l-frodi. L-irtirar tal-kunsens għall-ipproċessar 
tad-dejta ta' dan it-tip imur kontra l-iskop reali tat-tali pjattaformi. Il-konsumatur għandu 
jkun konxju wkoll li l-aċċess li ħafna mudelli kummerċjali jipprovdu għal servizzi "bla ħlas" 
jiġi kkumpensat b'aċċess għal xi dejta personali tagħhom. L-irtirar tad-dritt għall-ipproċessar 
ta' dik id-dejta jista' għalhekk iwassal biex jitneħħa l-aċċess għas-servizz.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. 
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma 
espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 
joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li 
jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

(38) L-interessi leġittimi ta’ suġġett tad-
dejta jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. 
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur jew it-terzi persuni li 
tintbagħtilhom id-dejta għandhom ikunu 
obbligati li jinformaw espliċitament lis-
suġġett tad-dejta dwar l-interessi leġittimi 
segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u 
jkunu obbligati wkoll li jiddokumentaw 
dawn l-interessi leġittimi. Minħabba li hija 
r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi 
bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jipproċessaw id-dejta, din 
il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-
ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur qed tipproponi li tinżamm il-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE. Ta' min 
ifakkar li r-regolament ma jirrigwardax biss id-dinja diġitali iżda se jkun japplika wkoll 
għall-attivitajiet offlajn. Għall-finanzjament tal-attivitajiet tagħhom, ċerti setturi, bħal dak 
tal-pubblikazzjoni tal-ġurnali, jeħtieġu li jutilizzaw sorsi esterni biex jikkuntattjaw abbonati 
ġodda potenzjali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Ġeneralment, l-armonizzazzjoni tal-
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liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta m’għandhiex tneħħi l-
possibbiltà li l-Istati Membri jipprattikaw 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, fost l-
oħrajn fil-qasam tar-riċerka bbażata fuq 
ir-reġistri.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas legali attwali dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-UE, id-Direttiva 95/46/KE, jagħti lill-
Istati Membri livelli varji ta’ libertà biex jadattaw il-leġiżlazzjoni tal-UE għaċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 40b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40b) L-ipproċessar tad-dejta personali 
miġbura għal għan ieħor jista’ jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tar-riċerka xjentifika 
pubblika meta tkun tista’ tiġi 
ddokumentata rilevanza xjentifika tal-
ipproċessar tad-dejta miġbura. Għandha 
titqies il-privatezza mill-mument tad-
disinn meta dejta titqiegħed għad-
dispożizzjoni tar-riċerka xjentifika 
pubblika.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-
ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta 
għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-
liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, 
sabiex tkun protetta dejta personali u 
drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet 
ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u 
b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, 

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-
ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta 
għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-
liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, 
sabiex tkun protetta dejta personali u 
drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet 
ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u 
b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, 
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inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni 
soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-
saħħa, speċjalment sabiex tkun żgurata l-
kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri 
użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji 
u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika.

inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni 
soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-
saħħa, inkluża informazzjoni mibgħuta 
permezz ta’ messaġġi testwali elettroniċi 
jew posta elettronika lil pazjenti dwar 
appuntamenti fi sptarijiet jew kliniċi, 
speċjalment sabiex tkun żgurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 
jew għal għanijiet ta’ storja, statistika u 
riċerka xjentifika.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-
dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat ukoll jekk humiex 
obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-
konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, tal-kriterji u/jew l-obbligi 
legali li jippermettu li jiġi determinat iż-
żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, 
dwar l-eżistenza tad-dritt ta’ aċċess, 
rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li 
jressaq ilment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat ukoll jekk humiex 
obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-
konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli li jkun magħruf bil-quddiem iż-żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, 
billi dan iż-żmien jista' jkun marbut ma' obbligi legali speċifiċi.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-informazzjoni relatata mal-
ipproċessar ta’ dejta personali relatata mas-
suġġett tad-dejta għandha tingħatalu meta 
tinġabar, jew, meta d-dejta ma tinġabarx 
mis-suġġett tad-dejta, f’perjodu raġonevoli, 
skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Fejn id-dejta 
tista’ tkun żvelata b’mod leġittimu lil 
riċevitur ieħor, is-suġġett tad-dejta għandu 
jkun informat meta d-dejta tkun żvelata 
għall-ewwel darba lir-riċevitur.

(49) L-informazzjoni relatata mal-
ipproċessar ta’ dejta personali relatata mas-
suġġett tad-dejta għandha tingħatalu meta 
tinġabar, jew, meta d-dejta ma tinġabarx 
mis-suġġett tad-dejta, f’perjodu raġonevoli, 
skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Fejn id-dejta 
tista’ tkun żvelata b’mod leġittimu lil 
riċevitur ieħor, is-suġġett tad-dejta għandu 
jkun informat meta d-dejta tkun żvelata 
għall-ewwel darba lir-riċevitur. Fl-istess 
ħin, l-ebda pproċessar ħlief il-ħażna 
m’għandu jiġi permess qabel ma s-suġġett 
tad-dejta jkun konxju kompletament tal-
informazzjoni msemmija hawnhekk.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi għall-emenda għal Art. 14(4b).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar 
dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal 
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-
dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, 
għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ 
profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali u b’mod partikolari 

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar 
dwarha, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, il-
kriterji li jippermettu li jiġi determinat iż-
żmien kemm se ddum maħżuna għal 
kwalunkwe objettiv, liema riċevituri 
jirċievu d-dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li 
għaddejja mill-ipproċessar u x’jistgħu 
jkunu, għallinqas meta bbażata fuq il-
klassifikazzjoni skont profili predefiniti, il-
konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-
dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-
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d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi 
sigrieti tan-negozju jew proprjetà 
intellettwali u b’mod partikolari d-dritt tal-
awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, 
ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet 
m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha 
tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat bi preċiżjoni ż-żmien eżatt kemm se ddum 
maħżuna d-dejta personali, l-aktar fil-każ li tinżamm għal objettivi differenti.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u d-dritt li jkollha 
t-tali dejta personali mħassra meta ż-
żamma ta’ dejta bħal din ma tkunx 
konformi ma’ dan ir-Regolament. B’mod 
partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li d-dejta personali 
tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata 
aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa 
aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-
dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, 
fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew 
fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali li tirrigwardahom jew 
inkella meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan 
ir-Regolament. Dan id-dritt huwa 
partikolarment rilevanti, meta s-suġġett 
tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu meta 
kien tifel, meta ma jkunx għal kollox
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
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raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar. Apparti dan, id-dritt 
għal tħassir m’għandux japplika meta ż-
żamma ta’ dejta personali hija neċessarja 
għat-twettiq ta’ kuntratt mas-suġġett tad-
dejta, jew meta jkun hemm rekwiżit 
regolatorju biex tinżamm din id-dejta, jew 
għal skopijiet ta’ prevenzjoni ta' reati 
finanzjarji. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi għall-emenda għat-titolu tal-Art. 17.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-‘dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’ 
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
pubblikazzjoni mill-parti terza.

(54) Sabiex jissaħħaħ id-dritt għat-tħassir
fl-ambjent onlajn, it-tali dritt għandu jkun 
estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun 
ittrasferixxa d-dejta personali jew 
għamilha pubblika mingħajr struzzjonijiet 
biex jagħmel hekk mingħand is-suġġett 
tad-dejta, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’ 
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
pubblikazzjoni mill-parti terza.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda takkompanja l-emenda għall-Artikolu 17(2).

Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) Xi dejta personali, ladarba tkun ġiet 
pproċessata mill-kontrollur jew mill-
proċessur tad-dejta, tipproduċi riżultati li 
jintużaw biss internament mill-kontrollur 
tad-dejta u li l-format tagħhom ma jfisser 
xejn anke għas-suġġett tad-dejta. F’dan 
il-każ, id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta 
m’għandux japplika, filwaqt li d-drittijiet 
l-oħra, b’mod partikolari d-dritt għall-
oġġezzjoni u d-dritt ta’ aċċess u d-dritt ta’ 
rettifika, jibqgħu xorta validi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara s-“sinifikanza” introdotta fl-emenda ta’ qabel.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Għandha tiġi stabbiliti r-
responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur 
għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali li jitwettaq mill-kontrollur jew 
f’isem il-kontrollur. B’mod partikolari, il-
kontrollur għandu jiżgura u jkun obbligat li 
juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ 
pproċessar ma’ dan ir-Regolament.

(60) Għandha tiġi stabbilita r-
responsabbiltà ġenerali tal-kontrollur għal 
kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali li 
jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-
kontrollur. B’mod partikolari, il-kontrollur 
għandu jiżgura u jkun obbligat li juri l-
konformità ta’ kull operazzjoni ta’ 
pproċessar ma’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Issaħħaħ il-protezzjoni tad-dejta personali. Hemm bżonn jiġi stabbilit b’mod espliċitu 
prinċipju ġenerali li r-responsabbiltà hi f'idejn il-kontrollur.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Dan ir-Regolament jinkoraġġixxi l-
intrapriżi biex jiżviluppaw programmi 
interni li jidentifikaw l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji 
speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-
ambitu jew l-għanijiet tagħhom, u biex 
jistabbilixxu salvagwardji xierqa ta’ 
privatezza u jiżviluppaw soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ privatezza b’intenzjoni u 
tekniki li jtejbu l-privatezza. L-intrapriżi li 
jistgħu juru pubblikament li inkorporaw l-
obbligu li jingħata rendikont dwar il-
qasam tal-privatezza ma jeħtiġux ukoll l-
applikazzjoni tal-mekkaniżmi addizzjonali 
ta’ sorveljanza ta’ konsultazzjoni minn 
qabel u ta’ awtorizzazzjoni minn qabel. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja t-test ma’ approċċ li fih l-obbligu li jingħata rendikont dwar dan il-
qasam hu proċess alternattiv li jinċentiva b’mod xieraq prattiċi organizzazzjonali tajba. Tali 
allinjament imexxi wkoll il-piż tal-ispejjeż ta’ konformità u assigurazzjoni fuq is-suq u mhux 
fuq il-baġit pubbliku.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61b) Il-protezzjoni tad-dejta mill-mument 
tad-disinn hija għodda utli ħafna għaliex 
tippermetti li s-suġġett tad-dejta jkollu 
kontroll sħiħ fuq il-protezzjoni tad-dejta 
tiegħu stess, tal-informazzjoni li 
jikkondividi u tas-suġġett li miegħu 
jikkondividiha. Meta jitqies dan il-
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prinċipju kif ukoll il-protezzjoni tad-dejta 
b’kontumaċja, il-kuntest għandu 
jinfluwenza bil-qawwi l-valutazzjoni tal-
legalità tal-ipproċessar.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tiċċara l-Emenda għall-Art. 23(2). Din tirreferi għal każijiet fejn is-suġġett tad-
dejta jkollu l-għażla li jidħol f’sistema tal-ipproċessar tad-dejta, u f’dak il-każ għandha titqies 
il-firxa kollha tal-konsegwenzi. Pereżempju, meta jidħlu f’netwerk soċjali, is-suġġetti tad-
dejta għandhom jaċċettaw li xi informazzjoni se tkun pubblika sabiex l-utenti l-oħra jkunu 
jistgħu jagħmlu kuntatt magħhom, filwaqt li l-istess livell ta’ pubbliċità tad-dejta m’għandux 
jiġi aċċettat minn suġġett tad-dejta li jitlob self.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 61c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61c) Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta 
mill-mument tad-disinn jeħtieġ li l-
protezzjoni tad-dejta tkun inkorporata fiċ-
ċiklu kollu tal-ħajja tat-teknoloġija, mill-
istadju bikri ħafna tad-disinn, sa meta tiġi 
attivata, tintuża u, fl-aħħar mill-aħħar, 
tiġi eliminata. Il-prinċipju ta’ protezzjoni 
tad-dejta b’mod awtomatiku jeħtieġ li 
konfigurazzjonijiet ta’ privatezza fuq 
servizzi u prodotti għandhom 
awtomatikament jikkonformaw mal-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta, 
bħalma huma l-minimizzazzjoni tad-dejta 
u l-limitazzjoni tal-iskop.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-
responsabbiltà tal-kontrolluri u l-

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-
responsabbiltà tal-kontrolluri u l-
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proċessuri, ukoll fir-rigward tas-
sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet 
ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-
Regolament, inkluż fejn kontrollur 
jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u 
l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ 
kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ 
pproċessar titwettaq f’isem kontrollur

proċessuri, ukoll fir-rigward tas-
sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet 
ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-
Regolament, inkluż fejn kontrollur 
jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u 
l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ 
kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ 
pproċessar titwettaq f’isem kontrollur 
F’każ li tapplika responsabbiltà in 
solidum, il-proċessur li jkun sewwa l-
ħsara li saret lis-suġġett tad-dejta 
kkonċernat jista’ jiftaħ proċess kontra l-
kontrollur għar-rimborż jekk ikun aġixxa 
bi qbil mal-att ġuridiku li jorbtu ma’ dan 
tal-aħħar.

Ġustifikazzjoni

Il-proċessur huwa definit bħala l-organizzazzjoni li taġixxi f’isem il-kontrollur. 
Konsegwentement, meta l-proċessur jirrispetta b’attenzjoni l-istruzzjonijiet li jingħatawlu, 
kull ksur tad-dejta personali għandu jiġi imputat lill-kontrollur u mhux lill-proċessur, xorta 
bla ma jiġi affettwat id-dritt għal kumpens tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’ 
pproċessar. Kull kontrollur u proċessur 
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza 
ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jżomm informazzjoni rilevanti 
dwar il-kategoriji prinċipali ta’ pproċessar 
imwettqa. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi format uniformi għad-
dokumentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
madwar l-UE. Kull kontrollur u proċessur
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ tassisti l-awtorità 
superviżorja fl-evalwazzjoni tal-
konformità ta’ dawn il-kategoriji 
prinċipali ta’ pproċessar ma’ dan ir-
Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Protezzjoni effettiva tad-dejta teħtieġ li l-organizzazzjonijiet ikollhom komprensjoni 
ddokumentata biżżejjed tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta tagħhom.  Madankollu, il-
manutenzjoni tad-dokumentazzjoni għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar hija ta’ piż 
sproporzjonat. Minflok ma jissodisfa l-ħtiġijiet burokratiċi, l-għan tad-dokumentazzjoni 
għandu jkun li tgħin lill-kontrolluri u l-proċessuri jilħqu l-obbligi tagħhom.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika 
l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni 
mingħajr dewmien żejjed u, fejn possibbli, 
fi żmien 24 siegħa. Meta dan ma jkunx 
jista’ jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-
notifika għandha tkun akkumpanjata 
minn spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-
dewmien. L-individwi li d-dejta personali 
tagħhom tista’ tkun affettwata ħażin mill-
ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi 
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
l-indirizzar ta’ telf ekonomiku u ta’ ħsara 
soċjali ta' dan it-tip għandu jkun l-ewwel 
u l-ogħla prijorità. Sussegwentement, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur li 
jista’ jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq 
il-protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza tas-suġġett tad-dejta 
kkonċernat, il-kontrollur għandu 
jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ 
superviżjoni mingħajr dewmien żejjed. L-
individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa, waqt li 
jiġi evitat li s-suġġett tad-dejta jitgħabba 
b'informazzjoni żejda. Ksur għandu jitqies 
li jaffettwa ħażin b’mod sinifikanti d-dejta
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti,
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
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minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra 
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tiċċara l-azzjonijiet li huma mixtieqa fil-każ ta’ ksur tad-
dejta, u l-Emendi għall-Artikolu 31 u għall-Artikolu 32.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Waqt l-iffissar ta’ regoli dettaljati 
dwar il-format u l-proċeduri applikabbli 
għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali, 
għandha tingħata konsiderazzjoni xierqa 
liċ-ċirkostanzi tal-ksur, inkluż jekk id-dejta 
personali kinitx protetta b’miżuri xierqa ta’ 
protezzjoni teknika , li jnaqqsu b’mod
effettiv il-possibbiltà ta’ frodi tal-identità 
jew forom oħra ta’ użu ħażin. Barra minn 
hekk, dawn ir-regoli u l-proċeduri 
għandhom iqisu l-interessi leġittimi tal-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi f’każijiet 
fejn l-iżvelar bikri jista’ jxekkel mingħajr 
bżonn l-investigazzjoni taċ-ċirkostanzi ta’ 
ksur.

(69) Waqt il-valutazzjoni tal-livell ta’ 
dettall tan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali, għandha tingħata 
konsiderazzjoni xierqa liċ-ċirkostanzi tal-
ksur, inkluż jekk id-dejta personali kinitx 
protetta b’miżuri xierqa ta’ protezzjoni 
teknika, li jnaqqsu b’mod effettiv il-
possibbiltà ta’ frodi tal-identità jew forom 
oħra ta’ użu ħażin. Barra minn hekk, dawn 
ir-regoli u l-proċeduri għandhom iqisu l-
interessi leġittimi tal-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi f’każijiet fejn l-iżvelar bikri 
jista’ jxekkel mingħajr bżonn l-
investigazzjoni taċ-ċirkostanzi ta’ ksur.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ssegwi t-tħassir tal-Artikolu 32(5).

Emenda 34
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Proposta għal regolament
Premessa 70a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70a) Id-Direttiva 2002/58/KE (kif 
emendata bid-Direttiva 2009/136/KE) 
tistabbilixxi obbligi personali ta’ notifika 
ta’ ksur tad-dejta għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali b’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni 
elettroniċi disponibbli pubblikament 
f’netwerks ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi 
fl-Unjoni. Meta l-fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 
pubblikament jipprovdu wkoll servizzi 
oħra, huma jkomplu jkunu soġġetti għall-
obbligi ta’ notifika ta’ ksur tad-Direttiva 
dwar il-Privatezza Elettronika, u mhux 
dan ir-Regolament. Dawn il-fornituri 
għandhom ikunu soġġetti għal reġim 
wieħed ta’ notifika tal-ksur tad-dejta 
personali kemm għad-dejta personali 
pproċessata f’konnessjoni mal-provvista 
ta’ servizz ta’ komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament kif ukoll għal 
kwalunkwe dejta personali oħra li għaliha 
huma kontrollur. 

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom ikunu soġġetti għal reġim 
uniku ta’ notifika għal kwalunkwe ksur fir-rigward tad-dejta li jipproċessaw, u mhux reġimi 
multipli skont is-servizz offrut. Dan jiżgura kundizzjonijiet ekwi fost atturi tal-industrija.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità 
ta’ superviżjoni waħda għandha tkun 

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità 
ta’ superviżjoni waħda għandha tkun 
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kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Unjoni u 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet relatati, sabiex 
tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, 
tipprovdi ċertezza legali u tnaqqas il-piż 
amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-
proċessuri.

kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tal-ipproċessar tal-kontrollur jew tal-
proċessur fl-Unjoni u għat-teħid tad-
deċiżjonijiet relatati, sabiex tiżdied l-
applikazzjoni konsistenti, tipprovdi 
ċertezza legali u tnaqqas il-piż 
amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-
proċessuri. B’deroga mill-Artikolu 51(2), 
meta l-ipproċessar tad-dejta personali ma 
jitwettaqx primarjament mill-istabbiliment 
prinċipali, imma minn wieħed mill-
istabbilimenti l-oħra tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fl-Unjoni Ewropea, l-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti għal 
dan l-ipproċessar għandha tkun dik tal-
Istat Membru fejn jinsab dan l-
istabbiliment l-ieħor. Skont id-
dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII, din id-
deroga għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li l-awtorità 
ta’ superviżjoni tal-Istat Membru fejn 
jinsab l-istabbiliment prinċipali titlob 
dikjarazzjoni supplementari.

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-ipproċessar li jkopri bosta pajjiżi huwa faċilment kontrollabbli mill-istabbiliment 
prinċipali, u għandu jaqa’ fil-kompetenza ta’ awtorità waħda, abbażi ta' dikjarazzjoni 
ċentralizzata, l-ipproċessar nazzjonali li jitmexxa b'mod deċentralizzat minn sussidjarji u li 
diffiċli li jkun ikkontrollat mill-istabbiliment prinċipali għandu jaqa’ fil-kompetenza ta' kull 
awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Premessa 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(105) Sabiex tkun assigurata l-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun 
stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni nfushom u l-Kummissjoni. 
Dan il-mekkaniżmu għandu japplika 
b’mod partikolari fejn awtorità ta’ 
superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura 

(105) Sabiex tkun assigurata l-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun 
stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni nfushom u l-Kummissjoni. 
Dan il-mekkaniżmu għandu japplika 
b’mod partikolari fejn awtorità ta’ 
superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura 
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fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’
prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-
dejta f’bosta Stati Membri, jew għall-
monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta, 
jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-
fluss liberu ta’ dejta personali. Dan għandu 
japplika wkoll meta xi awtorità ta’ 
superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-
kwistjoni għandha tiġi trattata fil-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dan il-
mekkaniżmu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-
Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha skont it-Trattati.

fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’ 
prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-
dejta f’bosta Stati Membri, jew għall-
monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta, 
jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-
fluss liberu ta’ dejta personali. Dan għandu 
japplika wkoll meta xi awtorità ta’ 
superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-
kwistjoni għandha tiġi trattata fil-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Barra minn 
hekk, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li jiksbu l-konsistenza, 
jekk iqisu li xi miżura mill-Awtorità għall-
Protezzjoni tad-Dejta ta’ xi Stat Membru 
ma tkunx issodisfat dan il-kriterju. Dan il-
mekkaniżmu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-
Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha skont it-Trattati.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tintroduċi l-Artikolu 63a ġdid.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Premessa 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(111) Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
u jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
jekk iħoss li d-drittijiet tiegħu taħt dan ir-
Regolament ikunu miksura jew fejn l-
awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix 
għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik 
l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu 
protetti id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

(111) Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
u jkollu d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
jekk iħoss li d-drittijiet tiegħu taħt dan ir-
Regolament ikunu miksura jew fejn l-
awtorità ta’ superviżjoni ma tirreaġixxix 
għal ilment jew ma tiħux azzjoni meta dik 
l-azzjoni tkun neċessarja sabiex ikunu 
protetti id-drittijiet tas-suġġett tad-dejta. 
Jekk is-suġġett tad-dejta jqis li l-
konsistenza ma tkunx ġiet issodisfata,
jista’ jippreżenta lment lill-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.
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Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(113) Kull persuna fiżika jew ġuridika 
għandu jkollha d-dritt għal rimedju 
ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward 
tagħha. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom jitressqu quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru, fejn tkun 
stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni.

(113) Kull persuna fiżika jew ġuridika 
għandu jkollha d-dritt għal rimedju 
ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward 
tagħha. Il-proċeduri kontra awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom jitressqu quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru, fejn tkun 
stabbilita l-awtorità ta’ superviżjoni, jew 
quddiem il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għal raġunijiet ta’ 
inkonsistenza mal-applikazzjoni tar-
Regolament attwali fi Stati Membri oħra.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(115) F’sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti li tkun stabbilita 
fi Stat Membru ieħor ma taġixxix jew 
tkun ħadet miżuri insuffiċjenti fir-rigward 
ta’ lment, is-suġġett tad-dejta jista’ titlob 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fl-Istat 
Membru tar-residenza abitwali tiegħu jew 
tagħha sabiex tressaq proċeduri kontra 
dik l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. L-
awtorità ta’ superviżjoni mitluba tista’ 
tiddeċiedi, soġġett għal stħarriġ 
ġudizzjarju, jekk huwiex xieraq li tiġi 
segwita t-talba jew le.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-possibbiltà ma tagħti l-ebda valur miżjud liċ-ċittadini u tirriskja li tikkomprometti l-
iżvolġiment tajjeb tal-kollaborazzjoni tal-awtoritajiet ta' superviżjoni fil-qafas tal-
mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-konsistenza.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti 
mir-responsabbiltà jekk iġibu provi li huma 
mhumiex responsabbli għall-ħsara, b’mod 
partikolari jekk jistabbilixxu tort min-naħa 
tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza 
maġġuri.

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti 
mir-responsabbiltà jekk iġibu provi li huma 
mhumiex responsabbli għall-ħsara, b’mod 
partikolari jekk jistabbilixxu tort min-naħa 
tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza 
maġġuri. F’każ li tapplika responsabbiltà 
in solidum, il-proċessur li jkun sewwa l-
ħsara li saret lis-suġġett tad-dejta 
kkonċernat jista’ jiftaħ proċess kontra l-
kontrollur għar-rimborż jekk ikun aġixxa 
bi qbil mal-att ġuridiku li jorbtu ma’ dan 
tal-aħħar.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tintroduċi l-prinċipju ġenerali ta' responsabbiltà tal-kontrollur 
(Artikoli 5f u 22) li jrid jinżamm u jiġi ċċarat. Il-proċessur huwa definit bħala l-
organizzazzjoni li taġixxi f’isem il-kontrollur. Jekk il-proċessur ma jsegwix l-istruzzjonijiet li 
jirċievi, l-Artikolu 26(4) jiddikjara li għandu jitqies li hu kontrollur.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 120

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’ 
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Dan ir-
Regolament għandu jindika dawn ir-reati u 
l-limitu massimu għall-multi 
amministrattivi relatati, li għandhom ikunu 
ffissati f’kull każ individwali b’mod 
proporzjonali mas-sitwazzjoni speċifika, 
bil-kunsiderazzjoni xierqa speċjalment 

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’ 
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Dan ir-
Regolament għandu jindika dawn ir-reati u 
l-limitu massimu għall-multi 
amministrattivi relatati, li għandhom ikunu 
ffissati f’kull każ individwali b’mod 
proporzjonali mas-sitwazzjoni speċifika, 
bil-kunsiderazzjoni xierqa speċjalment 
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għan-natura, il-gravità u t-tul ta’ żmien tal-
ksur. Il-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista' 
jintuża wkoll biex ikopri d-diverġenzi fl-
applikazzjoni tas-sanzjonijiet 
amministrattivi.

għan-natura, il-gravità u t-tul ta’ żmien tal-
ksur. Sabiex isaħħu s-suq intern, is-
sanzjonijiet amministrattivi għandhom 
ikunu konsistenti fl-Istati Membri kollha.
Il-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista' jintuża 
wkoll biex ikopri d-diverġenzi fl-
applikazzjoni tas-sanzjonijiet 
amministrattivi.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tantiċipa r-rekwiżit tal-konsistenza tas-sanzjonijiet amministrattivi fl-Artikolu 
78 u fl-Artikolu 79.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Premessa 122

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(122) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
rigward is-saħħa, bħala kategorija speċjali 
ta’ dejta li jistħoqqilha protezzjoni ogħla, 
spiss jista’ jkun iġġustifikat minn għadd ta’ 
raġunijiet leġittimi għall-benefiċċju tal-
individwi u tas-soċjetà inġenerali, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-iżgurar tal-
kontinwità tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Għaldaqstant dan ir-
Regolament għandu jipprovdi 
kundizzjonijiet armonizzati għall-
ipproċessar ta’ dejta personali dwar is-
saħħa, soġġett għal salvagwardji speċifiċi u 
adattati sabiex ikunu protetti d-drittijiet 
fundamentali u d-dejta personali tal-
individwi. Dan jinkludi d-dritt tal-
individwi li jkollhom aċċess għad-dejta 
personali dwar is-saħħa tagħhom, 
pereżempju d-dejta fir-reġistru mediku 
tagħhom li jkun fih informazzjoni dwar 
dijanjosi, riżultati ta’ eżamijiet, 
evalwazzjonijiet mit-tobba u kwalunkwe 
kura jew intervent ipprovdut.

(122) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
rigward is-saħħa, bħala kategorija speċjali 
ta’ dejta li jistħoqqilha protezzjoni ogħla, 
spiss jista’ jkun iġġustifikat minn għadd ta’ 
raġunijiet leġittimi għall-benefiċċju tal-
individwi u tas-soċjetà inġenerali, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-iżgurar tal-
kontinwità tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Għaldaqstant dan ir-
Regolament għandu jipprovdi 
kundizzjonijiet armonizzati għall-
ipproċessar ta’ dejta personali dwar is-
saħħa, soġġett għal salvagwardji speċifiċi u 
adattati sabiex ikunu protetti d-drittijiet 
fundamentali u d-dejta personali tal-
individwi. Dan jinkludi d-dritt tal-
individwi li jkollhom aċċess, direttament 
jew permezz ta’ persuni ddelegati minn 
qabel, għad-dejta personali dwar is-saħħa 
tagħhom, pereżempju d-dejta fir-reġistru 
mediku tagħhom li jkun fih informazzjoni 
dwar dijanjosi, riżultati ta’ eżamijiet, 
evalwazzjonijiet mit-tobba u kwalunkwe 
kura jew intervent ipprovdut.
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Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija meħtieġa biex tippermetti l-aċċess għall-informazzjoni minn qarib tal-
pazjent, b’mod speċjali fejn il-pazjent ma jkunx kapaċi jieħu deċiżjonijiet jew juża din l-
informazzjoni, minħabba l-gravità tal-marda.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Premessa 122a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(122a) Professjonist li jipproċessa dejta 
personali li tikkonċerna s-saħħa għandu 
jirċievi, jekk ikun possibbli, dejta 
anonimizzata jew psewdonimizzata, li 
tħalli l-għarfien tal-identità biss għat-
Tabib Ġeneriku jew għall-Ispeċjalista li 
jkun talab dak l-ipproċessar tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tissuġġerixxi għodda oħra għall-protezzjoni taċ-ċittadini li 
d-dejta dwar saħħithom hija kkontrollata jew ipproċessata minn professjonist li m’għandux 
għalfejn ikun jaf l-identità tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
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ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u 
drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-
eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri 
bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-kriterji u 
r-rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà 
tal-kontrollur u għall-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b’mod awtomatiku; 
proċessur; il-kriterji u rrekwiżiti għad-
dokumentazzjoni u s-sigurtà tal-
ipproċessar; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali u għan-notifika tagħha lill-
awtorità ta’ superviżjoni, u f’cirkostanzi 
fejn ksur ta’ dejtapersonali x’aktarx li 
jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta; il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ 
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ 
regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ 
trasferiment; is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ 
storja, statistika u riċerka xjentifika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tassigura 
trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti 
għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u 
fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri 
bbażati fuq il-klassifikazzjoni skont profili 
predefiniti; il-kriterji u r-rekwiżiti fir-
rigward tar-responsabbiltà tal-kontrollur; 
proċessur; il-kriterji u r-rekwiżiti għad-
dokumentazzjoni; il-kriterji u r-rekwiżiti 
għall-istabbilment ta’ notifika ta’ ksur ta’ 
dejta personali u għan-notifika tagħha lill-
awtorità ta’ superviżjoni, u f’cirkostanzi 
fejn ksur ta’ dejtapersonali x’aktarx li 
jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta; il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ 
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ 
regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ 
trasferiment; l-ipproċessar għal finijiet ta’ 
saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg 
u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tassigura 
trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
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Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom u 
proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-
aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta;
forom standard fir-rigward għar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-formoli standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; formoli standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; formoli
u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; formoli standard fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; formoli u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. F’dan il-kuntest, il-
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16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Premessa 131

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(131) Il-proċedura ta’ analiżi għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta’ forom standard 
ta’ speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-
dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom
standard fir-rigward għar-responsabbiltà 
tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza, minħabba li 

(131) Il-proċedura ta’ analiżi għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta’ formoli standard 
ta’ speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens 
ta’ minorenni; proċeduri u formoli standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; formoli standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; formoli u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; 
formoli standard fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; formoli u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; l-
iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-
Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-
operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza, 
minħabba li dawk l-atti huma ta’ ambitu 
ġenerali.
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dawk l-atti huma ta’ ambitu ġenerali.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Premessa 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolineat 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ 
drittijiet fundamentali oħra, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, dan ir-
Regolament jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif 
stabbiliti fit-Trattati, b’mod speċjali d-dritt 
għar-rispett tal-ħajja privata u ta’ dik tal-
familja, dar u komunikazzjonijiet, id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-
libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-
libertà ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-
libertà tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust kif ukoll id-
diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika.

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolinjat 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ 
drittijiet oħra stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, dan ir-Regolament 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u 
josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbiliti fit-Trattati, b’mod 
speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 
u ta’ dik tal-familja, dar u 
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà 
ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà 
tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess ġust kif ukoll id-diversità 
kulturali, reliġjuża u lingwistika,

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji 
u l-aġenziji tal-Unjoni;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-fiduċja taċ-ċittadini, is-setturi kollha għandhom jipproteġu d-dejta b’mod 
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tajjeb ugwali. Jekk ksur tad-dejta fis-settur pubbliku joħloq nuqqas ta’ fiduċja fost iċ-
ċittadini, dan ikollu effett negattiv fuq l-attivitajiet tal-ICT tas-settur privat u viċeversa. Dan 
huwa wkoll minnu fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha;

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha u bil-kundizzjoni li l-ebda dejta 
personali ma ssir aċċessibbli għal numru 
indefinit ta’ persuni;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din l-eċċezzjoni, l-aktar minħabba l-iżvilupp 
tan-netwerks soċjali li jippermettu l-qsim ta’ informazzjoni ma’ mijiet ta’ persuni. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja (fis-sentenzi tagħha dwar il-kawżi C-101/01 u C-73/07) tirrakkomanda l-
aċċessibilità ‘minn numru indefinit ta’ persuni’ bħala kriterju ta’ applikazzjoni ta’ din l-
eċċezzjoni. Il-KEPD huwa tal-istess fehma.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li saru anonimi skont it-tifsira tal-
Artikolu 4(2a);

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fit-test tal-Premessa 23 li jsemmi l-każ tad-dejta li tkun saret anonima u li għaliha 
mhemmx lok li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Emenda 51

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

(ea) fl-oqsma koperti bl-Artikoli 153, 154 
u 155 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar ir-
regolament tar-reklutaġġ u l-konklużjoni 
u l-konformità tal-ftehimiet kollettivi.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) ta’ persuna fiżika li jiġu magħmula 
pubbliċi fil-kors tal-eżerċitar tad-dmirijiet 
professjonali bħalma huma l-isem, id-
dettalji u l-funzjoni;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod 
partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ 
fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-
Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.

3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod 
partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ 
fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-
Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva, kif 
ukoll għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-
liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istati Membri 
dwar l-ipproċessar tad-dejta, b’mod 
speċjali fir-rigward ta’ interessi protetti 
legalment, meta jipprovdu għall-
protezzjoni aktar stretta mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament;

Emenda 54
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntesti 
tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur 
jew proċessur fl-Unjoni.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntesti 
tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur 
jew proċessur fl-Unjoni, kemm jekk l-
ipproċessar isir fl-Unjoni u anke jekk le.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, inkluż is-
servizzi pprovduti mingħajr spejjeż 
finanzjarji għall-individwu, jew;

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tgħin biex tiċċara li l-għan segwit mhux rilevanti għall-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, u li s-servizzi mhux għall-qligħ jew mingħajr ħlas għandu jkollhom l-istess 
obbligi tal-atturi l-oħra, jekk japplikaw kundizzjonijiet simili.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom. (b) il-monitoraġġ tal-imġiba ta’ tali 
suġġetti tad-dejta bl-għan li jiġu offruti 
prodotti jew servizzi lilhom.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li mhumiex residenti fl-Unjoni 
minn kontrollur jew proċessur stabbilit fl-
Unjoni, permezz tal-attivitajiet ekonomiċi 
tagħhom f’pajjiż(i) terz(i).

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji jew impjegaturi tal-UE m’għandhomx ikunu permessi li jaċċessaw id-dejta 
personali tal-impjegati b’mod illegali, biex imbagħad jissorveljaw l-atteġġjament tagħhom, 
ipoġġuhom fuq lista ta’ nies suspettużi minħabba affiljazzjoni, eċċ., kemm jekk l-impjegat hu 
bbażat fl-UE u anke jekk le.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni jew identifikatur, dejta 
dwar il-lok, jew għal fattur speċifiku 
wieħed jew aktar għall-identità fiżika, 
fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, 
kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna;

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett tal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'dejta anonima' tfisser kwalunkwe 
dejta personali li tkun inġabret, inbidlet 
jew ipproċessata bi kwalunkwe mod ieħor 
b'tali mod li ma tistax tiġi attribwita għal 
suġġett tad-dejta; dejta anonima 
m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala dejta 
personali.

Ġustifikazzjoni

In-negozji għandhom jiġu inċentivati li janonimizzaw id-dejta, li fl-aħħar nett issaħħaħ il-
protezzjoni tal-privatezza tal-konsumaturi. Il-bidliet għandhom l-għan li jiċċaraw it-tifsira ta’ 
dejta anonima u, f’konformità mal-premessa 23, jeskludu b’mod espliċitu tali dejta mill-
ambitu tar-Regolament. Id-definizzjoni ttieħdet mill-Artikolu 3 punt 6 tal-Att Ġermaniż dwar 
il-Protezzjoni tad-Dejta Federali.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘il-klassifikazzjoni skont profili 
predefiniti' tfisser kwalunkwe forma ta’ 
pproċessar awtomatiku ta’ dejta personali 
maħsub biex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma’ persuna fiżika jew 
biex janalizza jew jipprevedi b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-lokalità, is-
saħħa, il-preferenzi personali, l-
affidabbiltà jew l-imġiba tal-persuna 
fiżika;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) ‘dejta psewdonima’ tfisser 
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kwalunkwe dejta personali li tkun 
inġabret, inbidlet jew ġiet ipproċessata 
mod ieħor sabiex ma tkunx tista’ tiġi 
attribwita għal suġġett tad-dejta mingħajr 
l-użu ta’ dejta addizzjonali li hija suġġetta 
għal kontrolli tekniċi u organizzazzjonali 
separati u disinti biex jiġi żgurat li ma 
ssirx tali attribuzzjoni, jew li tali 
attribuzzjoni tkun teħtieġ ammont 
sproporzjonat ta’ ħin, spejjeż u sforz

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ dejta psewdonima u anonima u 
li se jinkoraġġixxi prattika kummerċjali tajba li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta.  L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
(minħabba li ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta 
addizzjonali) tgħin biex tippromwovi aktar l-użu kummerċjali tad-dejta filwaqt li tipprovdi 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ 
oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali; meta l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
ikunu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni jew 
mil-liġi ta’ Stat Membru, il-kontrollur jew 
il-kriterji speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu 
jkunu stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-
liġi ta’ Stat Membru;

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ 
oħrajn jiddetermina l-objettivi tal-
ipproċessar ta’ dejta personali; meta l-
objettivi tal-ipproċessar ikunu determinati 
mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi tal-Istati 
Membri, il-kontrollur jew il-kriterji 
speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jiġu 
stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew bil-liġi ta’ 
Stat Membru;

Ġustifikazzjoni

Bid-disponibbiltà ta’ teknoloġiji u servizzi ġodda bħall-cloud computing, id-diviżjoni 
tradizzjonali tal-entitajiet involuti fl-ipproċessar tad-dejta personali tista’ tkun diffiċli, u l-
proċessur ikollu f’dawn il-każijiet influwenza sinifikanti fuq il-mod li bih tkun qiegħda tiġi 
pproċessata d-dejta. Għal din ir-raġuni jidher li huwa raġjonevoli li l-kontrollur jiġi 
speċifikat bħala l-entità li tiddeċiedi fuq l-għan tal-ipproċessar tad-dejta personali minħabba 
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li d-determinazzjoni tal-finalità hija l-aktar deċiżjoni importanti bil-fatturi l-oħra jservu bħala 
mezz biex tintlaħaq.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ 
azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni mogħtija liberament li trid 
tkun speċifika, infurmata u kemm jista' 
jkun espliċita skont il-kuntest, tax-xewqa 
tiegħu li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ 
azzjoni affermattiva ċara, b'mod espliċitu 
kull meta tkun se tiġi pproċessata d-dejta 
msemmija fl-Artikolu 9(1), jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor;

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor; dejta kriptata b’mod qawwi, fejn 
hemm evidenza li l-kodiċi ta' kkriptar ma 
tkunx ġiet kompromessa, ma taqax fl-
ambitu ta’ din il-leġiżlazzjoni

Ġustifikazzjoni

Telf ta’ dejta li ġiet kriptata bi kkriptar qawwi u fejn il-kodiċi ta' kkriptar ma ntilfitx ma 
joħloq l-ebda riskju ta’ ħsara għall-individwu. Din id-dejta sempliċiment ma tistax tinqara. 
Meta dejta ma tistax tinqara ma jidhirx li huwa raġjonevoli li titrattaha kif stipulat fl-Artikoli 
31 u 32. In-notifika ma toħloqx titjib fil-privatezza għaċ-ċittadini f’din is-sitwazzjoni.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali, l-
istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru 
l-attivitajiet ta' pproċessar ewlenin fil-
kuntest tal-attivitajiet ta' stabbiliment ta' 
kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-
proċessur, 'stabbiliment ewlieni' tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu 
fl-Unjoni.

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-post 
kif indikat mill-impriża jew grupp ta’ 
impriżi, kemm jekk kontrollur jew 
proċessur, suġġett għall-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza stabbilit fl-Artikolu 57, fuq il-
bażi ta’, iżda mhux limitat għall-kriterji 
oġġettivi mhux obbligatorji li ġejjin:

(a) il-lokazzjoni tal-kwartieri ġenerali 
Ewropej ta’ grupp ta’ impriżi;
(b) il-lokazzjoni tal-entità fi grupp ta’ 
impriżi b’responsabbiltajiet iddelegati ta’ 
protezzjoni tad-dejta;
(c) il-lokazzjoni tal-entità fil-grupp li tkun 
fl-aħjar pożizzjoni fir-rigward ta’ 
funzjonijiet maniġerjali u 
responsabbiltajiet amministrattivi biex 
tittratta u tinforza r-regoli kif stabbiliti 
f’dan ir-Regolament; jew
(d) il-lokazzjoni fejn attivitajiet 
maniġerjali effettivi u reali jiġu eżerċitati, 
li jiddeterminaw l-ipproċessar tad-dejta 
permezz ta’ arranġamenti stabbli.

L-awtorità kompetenti għandha tiġi 
infurmata mill-impriża jew grupp ta’ 
impriżi dwar l-indikazzjoni tal-
istabbiliment ewlieni.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għal ‘stabbiliment ewlieni’ hija vaga wisq u tipprovdi wisq lok għal 
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interpretazzjoni diverġenti. Huwa neċessarju li jkun hemm test uniformi biex jiġi indikat l-
“istabbiliment ewlieni” ta’ organizzazzjoni, li jista’ jiġi applikat għall-“impriżi/gruppi ta’ 
impriżi” bħala l-punt rilevanti ta’ referenza u bbażat fuq sett ta’ kriterji oġġettivi rilevanti.  
Dawn il-kriterji jintużaw biex ikun iddeterminat l-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta xierqa 
għar-regoli korporattivi vinkolanti u għalhekk ġie ppruvat li jistgħu jiġu implimentati.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-
minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li 
għalihom tkun ipproċessata; din għandha 
tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali;

(c) adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva 
fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
ipproċessata; din għandha tkun 
ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali;

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla, li tippermetti pproċessar “mhux eċċessiv” hija aktar xierqa. Hija tikkonsisti 
f’referenza lura għall-kliem tad-Direttiva oriġinali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 95/46/KE u 
għandha l-għan li tevita inkonsistenzi ma’ regoli oħra tal-UE, bħalma huma d-Direttiva dwar 
il-Kreditu għall-Konsumatur u l-Pakkett dwar ir-Rekwiżiti Kapitali, li jirrikjedu wkoll, 
pereżempju, li l-istituzzjonijiet tas-self jipproċessaw dejta personali.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali ; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’ 
riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika 
skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 83 u jekk titwettaq reviżjoni 

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali ; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’ 
riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika 
skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 81 u 83 u jekk titwettaq reviżjoni 
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perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li 
titkompla l-ħażna;

perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li 
jitkompla l-ħżin;

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li tinħażen dejta personali għal perjodi itwal għal raġunijiet ta’ 
saħħa (Artikolu 81) kif ukoll għal skopijiet ta’ riċerka storika, statistika u xjentifika (Artikolu 
83), li diġà ssir referenza għaliha fit-test tal-Kummissjoni. Dan għandu jiżgura li d-dejta 
kollha rilevanti hija disponibbli biex tingħata l-aktar kura xierqa lis-suġġett tad-dejta.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur;

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ jew biex ikun evitat ksur 
ta’ obbligu legali jew dritt legali
nazzjonali jew tal-UE li għalih huwa 
soġġett kontrollur, inkluż it-twettiq ta’ 
kompitu li jsir biex tkun ivvalutata l-
affidabbiltà kreditizja jew għal skopijiet 
ta’ prevenzjoni u identifikazzjoni ta' frodi.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir biex tkun 
ivvalutata l-affidabbiltà kreditizja jew 
għal skopijiet ta’ prevenzjoni u 
identifikazzjoni tal-frodi;

Emenda 70
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta ijkun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew kontrolluri jew mill-
parti terza jew partijiet terzi li lilhom tiġi 
żvelata d-dejta, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b'mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi intenzjonata biex tirregola s-sitwazzjoni fejn parti terza jkollha interess 
leġittimu li tipproċessa d-dejta, bi qbil mad-Direttiva 95/46/KE attwali, li tirrikonoxxi l-
interess leġittimu ta' parti terza. Dan hu pereżempju l-każ f'xi Stati Membri fejn is-sħab 
soċjali jirregolaw il-pagi u l-kundizzjonijiet ta' xogħol l-oħra permezz ta' ftehimiet kollettivi. 
It-terjdunjins jinnegozjaw mal-impjegaturi biex jiżguraw sett ta' drittijiet komuni li japplikaw 
għall-impjegati kollha fuq post tax-xogħol, indipendentement mill-fatt jekk ikunux membri ta' 
unjin jew le. Sabiex din is-sistema taħdem, l-unjins irid ikollhom il-possibilità li jikkontrolla 
jekk il-ftehimiet kollettivi jkunux qed jiġu osservati.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-dejta tinġabar mir-reġistri, listi jew 
dokumenti pubbliċi aċċessibbli għal 
kulħadd;

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) l-ipproċessar tad-dejta, fost l-oħrajn l-
informazzjoni dwar membri ta’ 
organizzazzoni, li jsir mill-organizzazzjoni 
kkonċernata b’konformità mar-regoli 
statutorji tagħha, hu tal-akbar importanza 
għall-kontrollur tad-dejta 
f’organizzazzjonijiet ibbażati fuq sħubija 
volontarja;

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) l-ipproċessar huwa neċessarju għal 
skopijiet ta’ identifikazzjoni u prevenzjoni 
tal-frodi skont ir-regolament finanzjarju 
applikabbli jew il-kodiċijiet ta’ prattika 
stabbiliti tal-industrija jew ta’ korp 
professjonali;

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza fil-prattika wriet li “obbligu legali” ma jinkludix ir-regolament finanzjarju jew 
il-kodiċijiet ta’ kondotta domestiċi li huma fundamentali fil-prevenzjoni u l-identifikazzjoni 
tal-frodi, tal-ogħla importanza għall-kontrolluri tad-dejta u għall-protezzjoni tas-suġġetti tad-
dejta.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) l-ipproċessar huwa neċessarju għad-
difiża ta’ interess, il-ġbir ta’ evidenzi 
bħala provi ġudizzjarji jew il-ftuħ ta’ 
azzjoni;
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fe (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) dejta psewdonima biss tiġi 
pproċessata.

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ dejta psewdonima u anonima u 
li se jinkoraġġixxi prattika kummerċjali tajba li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta.  L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
(minħabba li ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta 
addizzjonali) tgħin biex tippromwovi aktar l-użu kummerċjali tad-dejta filwaqt li tipprovdi 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta 
l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali u tkun proporzjonata mal-
għan leġittimu segwit.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn. Il-liġi tal-
Istat Membru għandha tirrispetta wkoll 
dan ir-regolament u trattati 
internazzjonali li l-Istat Membru ddeċieda 
li jsegwi. Fl-aħħar nett l-Istat Membru 
huwa obbligat li jevalwa u jiddeċiedi jekk 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali hijiex 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit 
jew jekk jistax jinkiseb għan leġittimu bl-
użu ta’ soluzzjonijiet anqas invażivi fuq il-
privatezza.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(1)(e) jiddikjara li l-ipproċessar ikun legali jekk: "l-ipproċessar huwa meħtieġ 
għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali 
mogħtija lill-kontrollur". Jekk jitqies f'rabta mal-paragrafu 3, dan iħalli lill-Istati Membri 
marġini wiesa' ħafna għat-tnawwir tal-protezzjoni tad-dejta taċ-ċittadini msemmija f'dan ir-
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regolament bl-użu tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-armonizzazzjoni bejn l-Istati Membri 
titqiegħed taħt pressjoni peress li l-interessi nazzjonali se jirriżultaw f'ħafna eżempji ta' 
leġiżlazzjoni differenti. Id-dejta taċ-ċittadini tiġi pproċessata b'mod differenti fil-pajjiżi 
differenti.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri 
mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih 
inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar 
għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda 
mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa 
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ 
kuntratt.

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri 
mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih 
inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar 
għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda 
mir-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 
Dan għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

Ġustifikazzjoni

It-tfassil tal-kunsens fil-kuntest u l-assigurazzjoni ta’ esperjenzi effettivi ta’ privatezza huma 
konformi mal-għanijiet tal-proposti għall-premessa 25.

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa għal iktar speċifikazzjonijiet.
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Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-
prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għall-ipproċessar tad-dejta personali 
tiegħu għal għanijiet speċifikati.

1. Fejn huwa meħtieġ kunsens, il-forma 
ta’ kunsens miġbura għall-ipproċessar 
tad-dejta personali ta’ suġġett tad-dejta 
għandha tkun proporzjonata mat-tip ta’ 
dejta pproċessat, l-għan tal-ipproċessar u 
kwalunkwe riskji identifikati, kif 
iddeterminat permezz ta’ valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe 
ħin. L-irtirar tal-kunsens ma għandux 
jaffettwa l-legalità tal-ipproċessar ibbażat 
fuq kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu. L-irtirar tal-
kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità 
tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel l-
irtirar tiegħu jew f’każijiet fejn huwa 
pprovdut terminu minimu mandatorju 
għall-ħżin minn liġi nazzjonali jew 
Ewropea, jew id-dejta hija pproċessata 
skont dispożizzjonijiet regolatorji Ewropej 
u nazzjonali, jew għall-għanijiet tal-ġlieda 
kontra l-frodi jew għanijiet legali. Is-
suġġett tad-dejta għandu jikkomunika r-
rieda tiegħu li jirtira l-kunsens tiegħu jew 
tagħha lill-proċessur. 

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi imħassar
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legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija bħal ‘żbilanċ sinifikanti’ aktarx tikkawża inċertezza legali.  Barra minn hekk, 
mhijiex neċessarja għax il-liġi tal-kuntratti, inkluża l-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, 
tipprovdi salvagwardji adegwati kontra l-frodi, it-theddid, l-isfruttament inġust eċċ u dawn 
għandhom japplikaw ukoll għal ftehimiet għall-ipproċessar tad-dejta personali.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-twettiq ta’ kuntratt jew il-
provvediment ta’ servizz ma jistgħux isiru 
dipendenti fuq il-kunsens għall-
ipproċessar jew l-użu ta’ dejta li mhix 
neċessarja għat-twettiq tal-kuntratt jew il-
provvediment tas-servizz skont l-Artikolu 
6(1)(b).

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Dan l-artikolu m’għandux japplika 
fejn il-kunsens tas-suġġett tad-dejta huwa 
meħtieġ bil-liġi.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. L-aċċess għal kunsens partikolari fir-
rigward tal-Artikolu 6, paragrafu 1 (a), 
kif ukoll l-Artikolu 9, paragrafu 2 (a), 
jista’ jkun limitat fil-każijiet fejn jiġu 
infurzati r-regoli interni tal-
organizzazzjonijiet dwar frodi u għal 
raġunijiet ta’ prevenzjoni tal-kriminalità, 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d. Il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih 
jgħix individwu li ma għandux il-kapaċità 
legali biex jaġixxi għandha tapplika biex 
jiġu determinati l-kundizzjonijiet skont 
liema jingħata l-kunsens jew jiġi 
awtorizzat minn din il-persuna.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4e. Din id-dispożizzjoni m’għandhiex 
tapplika għad-dritt tal-impjegatur li 
jipproċessa dejta fuq il-bażi ta’ kunsens 
mill-impjegat u lanqas għad-dritt tal-
awtoritajiet pubbliċi li jipproċessaw dejta 
fuq il-bażi ta’ kunsens miċ-ċittadin.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ oġġetti u servizzi 
direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-
dejta personali ta’ minorenni taħt it-13-il 
sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt 
li l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-
kustodju tal-minorenni. Il-kontrollur 
għandu jagħmel kull sforz raġonevoli 
sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, 
filwaqt li jieħu in konsiderazzjoni t-
teknoloġija disponibbli mingħajr ma 
jikkawża pproċessar mhux neċessarju ta’ 
dejta personali.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni pprovduta sabiex 
ikun espress il-kunsens għandha tingħata 
b’lingwa ċara u adattata skont l-età, 
b’mod li jinftiehem faċilment minn tfal ’il 
fuq minn 13-il sena;

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1, 1a, 2, u 3 m’għandhiex 
tapplika fejn l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni jikkonċerna dejta 
dwar is-saħħa u fejn il-liġi tal-Istat 
Membri fil-qasam tas-saħħa u l-kura 
soċjali tagħti prijorità lill-kompetenza ta’ 
individwu fuq l-età fiżika.
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Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ saħħa u kura soċjali l-awtorizzazzjoni minn ġenitur jew gwardjan ta’ 
minorenni m’għandhiex tkun neċessarja meta l-minorenni jkollu l-kompetenza li jieħu 
deċiżjoni għalih innifsu. F’Każijiet ta’ Protezzjoni ta’ Minorenni, mhuwiex dejjem fl-interessi 
tas-suġġett tad-dejta li l-ġenitur jew gwardan tiegħu jkollu aċċess għad-dejta tiegħu u dan 
hemm bżonn jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ 
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins u l-
attivitajiet tagħhom, problemi soċjali 
sinifikanti, informazzjoni privata u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ 
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

Ġustifikazzjoni

Fid-Danimarka l-kategoriji speċjali ta’ dejta li huma mitluba li jiġu protetti l-aktar huma 
aktar estensivi milli jipproponi r-regolament. Bħala riżultat, ir-regolament fil-fatt ipoġġi liċ-
ċittadini Daniżi f’sitwazzjoni agħar mil-leġiżlazzjoni kurrenti. Għal din ir-raġuni, 
nissuġġerixxi li l-kategoriji speċjali jiġu mwessa’ biex jinkludu “problemi soċjali sinifikanti u 
informazzjoni privata”.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
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tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta; jew tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta.
B’mod partikolari, dan jinkludi 
salvagwardji għall-prevenzjoni tat-tqegħid 
ta’ ħaddiema fuq lista sewda, pereżempju 
fir-rigward tal-attivitajiet trejdjunjonistiċi 
tagħhom jew ir-rwoli tagħhom bħala 
rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà; jew

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; or

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni, il-liġi ta’ 
Stat Membru, jew ftehimiet kollettivi fis-
suq tax-xogħol li jipprovdu għal 
salvagwardji adegwati; or

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ 
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni, 
organizzazzjonijiet fis-suq tax-xogħol jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ 
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew
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Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar tkun saret pubblika 
mis-suġġett tad-dejta; jew

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar tkun saret pubblika 
mis-suġġett tad-dejta jew li tkun ġiet 
ittrasferita b’mod liberu lill-kontrollur fuq 
l-inizjattiva tas-suġġett tad-dejta u li tiġi 
pproċessata għall-iskop speċifiku 
ddeterminat mis-suġġett tad-dejta u fl-
interess tiegħu; jew

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ 
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’ 
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’ 
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ 
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt is-superviżjoni tal-
awtorità superviżorja kompetenti jew fejn 
l-ipproċessar ikun neċessarju għal 
konformità ma’ jew biex ikun evitat ksur 
ta’ obbligu legali jew regolatorju tal-UE 
jew nazzjonali jew ftehimiet kollettivi fis-
suq tax-xogħol li jkun soġġett għalih il-
kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma 
mwettqa għal raġunijiet importanti ta’ 
interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat 
Membru li qiegħed jipprovdi għas-
salvagwardji xierqa. Reġistru komplet ta’ 
kundanni kriminali għandu jinżamm biss 
taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u l-organizzazzjonijiet tal-impjegati 
(unjins tax-xogħol) jistgħu jkomplu jinnegozjaw ma’ xulxin fil-futur u joħolqu ftehimiet 
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kollettivi li huma skont il-kultura nazzjonali, it-tradizzjoni, il-kompetittività u s-sitwazzjoni 
ekonomika.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-ipproċessar tad-dejta personali dwar 
kundanni kriminali jew miżuri relatati 
mas-sigurtà jitwettaq fil-kuntest ta’ 
databases li fihom dejta dwar il-frodi 
mwettqa kontra l-istituzzjonijiet ta’ 
kreditu jew membri ta’ gruppi finanzjarji 
oħra regolati bil-liġi nazzjonali jew tal-UE 
u stabbiliti minn istituzzjonijiet finanzjarji 
għall-prevenzjoni tal-frodi; Ir-
restrizzjonijiet fuq l-ipproċessar ta’ dejta 
relata ma’ kundanni kriminali 
m’għandhomx japplikaw għal dejta 
relatata ma’ reati kriminali.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu -11 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -11 
Prinċipji ġenerali għad-drittijiet tas-

suġġetti tad-dejta
1. Il-bażi tal-protezzjoni tad-dejta huma 
drittijiet ċari u mhux ambigwi għas-
suġġett tad-dejta fir-rigward tal-kontrollur 
tad-dejta. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għandhom l-għan li jsaħħu, 
jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, 
jikkodifikaw, dawn id-drittijiet.
2. Tali drittijiet jinkludu, fost oħrajn, il-
provvediment ta’ informazzjoni ċara, li 
tinftiehem faċilment dwar il-politiki tal-
kontrollur tad-dejta dwar l-aċċess, 
rettifika u tħassir min-naħa tas-suġġett 
tad-dejta għad-dejta tiegħu, id-dritt għall-
portabbilità tad-dejta u d-dritt ta’ 
oġġezzjoni għall-klassifikazzjoni skont 
profili predefiniti; li b’mod ġenerali t-tali 
drittijiet għandhom jiġu eżerċitati bla ħlas 
u li l-kontrollur tad-dejta jieħu ħsieb it-
talbiet mis-suġġett tad-dejta f’perjodu ta’ 
żmien raġonevoli.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, b’mod 
partikolari għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni jew il-komunikazzjoni relatati mal-ipproċessar tad-dejta jridu jkunu ċari u 
jinftiehmu. L-inlużjoni tal-kliem "adattat għas-suġġett tad-dejta" tirriskja li toħloq inċertezza 
legali. Jidher proporzjonat li jiġi impost obbligu partikolari esklużivament fir-rigward tal-
minorenni li jikkostitwixxu kategorija speċifika.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-informazzjoni għas-suġġetti tad-
dejta għandha tiġi pprovduta f’format li 
joffri lis-suġġetti tad-dejta l-informazzjoni 
meħtieġa biex jifhmu l-pożizzjoni 
tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet b’mod 
xieraq. Informazzjoni sħiħa għandha 
tkun disponibbli fuq talba. Għalhekk il-
kontrollur għandu jipprovdi trasparenza 
fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-
politiki tiegħu dwar il-protezzjoni tad-
dejta permezz ta’ metodu ta’ deskrizzjoni 
b'ikoni li jinfthiem faċilment għall-istadji 
differenti tal-ipproċessar tad-dejta.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
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jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku. Il-proċeduri msemmija 
f’dan l-Artikolu jistgħu jkunu proċeduri 
stabbiliti diġà minn awtoritajiet pubbliċi 
fl-Istati Membri sakemm il-proċeduri 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta jew sakemm il-kontrollur 
m’għandux raġuni li jemmen li l-
provvediment tal-informazzjoni f’forma 
elettronika joħloq riskju sinifikanti ta’ 
frodi.

Ġustifikazzjoni

Ir-rilaxx ta’ ċertu dejta f’forma elettronika bħal fajls ta' kreditu jista’ jirriżulta fil-modifika 
jew fis-serq ta’ identità meta tiġi pprovduta lill-konsumaturi. Ir-rilaxx ta’ dejta minn aġenziji 
ta’ referenza ta’ kreditu għandha tkun dipendenti fuq kontrolli ta’ awtentikazzjoni li 
jissodisfaw kriterji stabbiliti mill-aġenzija li qed iżżomm id-dejta għall-prevenzjoni ta’ 
interċettazzjoni, użu ħażin, użu frawdulenti jew modifika.
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Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas 
raġonevoli talli jipprovdi l-informazzjoni 
jew jieħu l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, 
il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
li jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex il-każ li din id-dispożizzjoni tiġi ppreċiżata iktar permezz ta’ att delegat. L-
awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri huma f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw għad-
diffikultajiet eventwali.

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’ 
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri huma f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw għad-
diffikultajiet eventwali.

Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejta sakemm din ma 
tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat.

Kull rettifika jew tħassir li jsiru skont l-
Artikolu 16 jew 17 jiġu estiżi lil kull 
riċevitur li lilu tkun ġiet żvelata d-dejta 
mingħajr il-kontroll tas-suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ ta’ database lil parti terza ma teżentax lill-kontrollur tad-dejta mill-eżekuzzjoni tal-
obbligi tiegħu. Jekk, minflok, is-suġġett tad-dejta jkun trasferixxa b’mod volontarju jew 
konxjament xi informazzjoni permezz tal-kontrollur tad-dejta, dan tal-aħħar ma jġorrx iżjed 
responsabbiltà.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Verifika tal-identità ta' suġġett ta' dejta

Il-kontrollur għandu jiżgura li jkun 
irċieva biżżejjed dokumentazzjoni għall-
identità ta’ suġġett tad-dejta, meta s-
suġġett tad-dejta jinfurza d-drittijiet 
imsemmija fl-Artikoli 14-19 f’dan ir-
regolament.

Ġustifikazzjoni

F’dan ir-regolament qed jiġu introdotti drittijiet ġodda għaċ-ċittadini. Manankollu, mhu 
ddikjarat imkien kif iċ-ċittadini għandhom jiddokumentaw l-identitajiet tagħhom biex 
jinfurzaw id-drittijiet. Huwa importanti li l-identità taċ-ċittadin tiġi ddokumentata u 
potenzjalment ikkontestata mill-kontrollur biex ikun żgurat li ma jista’ jiġri l-ebda forma ta’ 
serq tal-identità.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ 
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ 
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi din l-informazzjoni li ġejja lis-
suġġett tad-dejta:

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna 
d-dejta personali;

(c) il-kriterji u/jew l-obbligi legali li 
jippermettu li jiġi determinat il-perjodu li 
matulu d-dejta personali tkun se tinħażen 
għal kull skop;
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Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat bi preċiżjoni ż-żmien eżatt kemm se ddum 
maħżuna d-dejta personali, l-aktar fil-każ li tinżamm għal objettivi differenti.

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) kwalunkwe informazzjoni oħra 
meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar 
ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom 
tinġabar id-dejta personali.

(h) kwalunkwe informazzjoni oħra li l-
kontrollur iqis li hi meħtieġa sabiex 
tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward 
tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-
ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar id-
dejta personali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni u jiġi ppreċiżat li l-
kontrolluri jistgħu jiżguraw livell ogħla ta' trasparenza.

Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-
suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ din 
l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew 
ikun jinvolvi sforz sproporzjonat; jew

(b) id-dejta tkun maħsuba biex taqdi biss 
l-iskopijiet tal-Artikolu 83, ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta u l-
provvediment ta’ din l-informazzjoni 
jirriżulta impossibbli jew ikun jinvolvi 
sforz sproporzjonat u jiġġenera piż 
amministrattiv eċċessiv, b’mod speċjali 
meta l-ipproċessar jitwettaq minn 
intrapriża żgħira jew ta' daqs medju kif 
definit fir-Rakkomandazzjoni 2003/361 
tal-UE; jew

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni toħroġ direttament mill-Art. 11(2) tad-Direttiva 95/46/KE, imma 
mingħajr din l-ispeċifikazzjoni kienet tirriżulta f’lakuna fil-protezzjoni tal-konsumatur. Din l-
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emenda tirrestawra l-qbil bejn l-intenzjonijiet oriġinali u l-formulazzjoni.

Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji għall-kategoriji ta’ riċevituri 
msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, ir-
rekwiżiti għan-notifika ta’ aċċess 
potenzjali msemmi fil-punt (g) tal-
paragrafu 1, il-kriterji għall-
informazzjoni ulterjuri meħtieġa li hi 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 
għal setturi u sitwazzjonijiet speċifiċi, u l-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa 
għall-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) 
tal-paragrafu 5. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa ta’ speċifikazzjonijiet ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk mitlub, u mingħajr ħlas, il-
kontrollur tad-dejta għandu jipprovdi 
wkoll prova tal-legalità tal-ipproċessar fi 
żmien raġonevoli.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-kontrollur tad-dejta jipprovdi din il-prova direttament lis-suġġett tad-dejta, l-għadd 
ta’ kawżi għandu jitnaqqas.
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Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata u tintuża għall-
klassifikazzjoni skont profili predefiniti. 
Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, 
sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-
suġġett tad-dejta. Il-kontrollur għandu 
jieħu l-miżuri kollha raġonevoli sabiex 
jiżgura ruħu mill-identità ta’ suġġett tad-
dejta li jkun qed jitlob l-aċċess għad-dejta.

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari, meta t-talba ssir f'forma elettronika, id-dritt ta' aċċess ma għandux jagħti 
lok għal abbużi. Konsegwentement, il-kontrollur irid jaċċerta ruħu mill-identità ta' min 
qiegħed jitlob l-aċċess għad-dejta u jrid ikun jista' jipprova li dan ikun sar bl-attenzjoni 
dovuta.

Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-komunikazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta dwar il-kontenut tad-
dejta personali msemmija fil-punt (g) tal-
paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda ma tidhirx li hija meħtieġa.
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Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Soġġett għas-salvagwardji legali 
neċessarji, speċjalment sabiex ikun żgurat 
li l-informazzjoni ma tintużax biex 
jittieħdu miżuri jew deċiżjonijiet dwar 
persuni speċifiċi, l-Istati Membri jistgħu, 
f’każijiet mingħajr riskju ta’ ksur tal-
privatezza, jillimitaw legalment id-drittijiet 
skont l-Artikolu 15 biss jekk dawn id-
drittijiet jiġu pproċessati bħala parti minn 
riċerka xjentifika skont l-Artikolu 83 ta’ 
dan ir-Regolament jew biss jekk din id-
dejta personali qed tinħażen fil-perjodu 
ta’ żmien li hemm bżonn biex issir l-
istatistika.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 13, paragrafu 2, tad-Direttiva 95/46/KE, ĠU L 281/95.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-paragrafu 1 m’għandux japplika għal 
dejta psewdonima.

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ dejta psewdonima u anonima u 
li se jinkoraġġixxi prattika kummerċjali tajba li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta.  L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
(minħabba li ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta 
addizzjonali) tgħin biex tippromwovi aktar l-użu kummerċjali tad-dejta filwaqt li tipprovdi 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.
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Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dritt li jkun minsi u għal tħassir Dritt għal tħassir

Ġustifikazzjoni

It-titolu propost mill-Kummissjoni hu qarrieqi.

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-
ipproċessar ta’ dejta personali skont l-
Artikolu 19;

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-
ipproċessar ta’ dejta personali skont l-
Artikolu 19 u l-oġġezzjoni tintlaqa’;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba tiżgura li suġġett tad-dejta ma jistax sempliċiment jagħmel 
oġġezzjoni skont l-Artikolu 19, u b’hekk jiskatta l-prinċipju tad-Dritt li Jintesa, meta l-
oġġezzjoni tkun bla sustanza.

Emenda 120
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali 
pubblika, huwa għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa 
responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, 
sabiex jinforma lil partijiet terzi li li 
qegħdin jipproċessaw din id-dejta, li 
suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru 
kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew 
replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun ittrasferixxa d-dejta
personali, jew ikun ippubblikaha mingħajr 
il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, huwa 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
li l-kontrollur huwa responsabbli għall-
pubblikazzjoni tagħha, sabiex jinforma lil 
partijiet terzi li li qegħdin jipproċessaw din 
id-dejta, li suġġett tad-dejta jitlobhom biex 
iħassru kwalunkwe rabta ma’, jew kopja 
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kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni 
ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

jew replika ta’ dik id-dejta personali. Meta 
d-dejta tkun ġiet ittrasferita, il-kontrollur 
li jagħmel it-trasferiment għandu 
jinforma lill-kontrolluri sussegwenti li s-
suġġett tad-dejta qed jitlob it-tħassir tad-
dejta personali, kwalunkwe rabta ma', jew 
kopja jew replika ta' dik id-dejta 
personali. Meta l-kontrollur ikun awtorizza 
pubblikazzjoni ta’ parti terza ta’ dejta 
personali, il-kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hi mmirata b’mod partikolari lejn it-trasferiment tad-dejta li tkun l-
oġġett ta’ talba għat-tħassir. Għandu jkun ċar li, jekk is-suġġett tad-dejta għamilha pubblika, 
jew ta istruzzjonijiet lill-kontrollur biex jagħmel hekk, jew għamil hekk permezz tal-
kontrollur, ir-responsabbiltà xorta tibqa’ tinġarr mis-suġġett tad-dejta. Min-naħa l-oħra, il-
kontrollur huwa responsabbli biex japplika din id-dispożizzjoni anke għad-dejta li tkun ġiet 
trasferita jew rilaxxata b’mod volontarju lill-partijiet terzi li m’għandhom l-ebda relazzjoni 
mas-suġġett tad-dejta.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu javża lis-suġġett tad-dejta, kull 
fejn ikun possibbli, dwar l-azzjoni 
meħuda fuq talba tiegħu mit-terzi persuni 
msemmija fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet mogħtija lis-suġġett tad-dejta għandhom jissaħħu. L-Artikolu 17(2) jimponi 
obbligu ta' responsabilità fuq il-kontrollur. Dan l-obbligu jrid mill-anqas ikun akkumpanjat 
minn dmir ta' informazzjoni dwar l-azzjoni mwettqa min-naħa tal-partijiet terzi li 
jipproċessaw id-dejta personali inkwistjoni.

Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punti ea u eb (ġodda)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għall-prevenzjoni jew l-
identifikazzjoni ta' frodi jew reat 
finanzjarju ieħor, l-ikkonfermar ta' 
identità u/jew id-determinizzazzjoni tal-
affidabilità kreditizja, 
(eb) għaż-żamma ta' evidenza 
dokumentarja tal-istorja ta' każ 
partikulari, meta l-kontrollur tad-dejta 
jkun awtorità pubblika.

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx xieraq li l-individwi jkunu jistgħu jħassru dejta dwarhom li qed tinżamm għal 
raġunijiet leġittimi bi qbil ma' leġiżlazzjoni eżistenti.

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar:

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86, 
wara li titlob opinjoni tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, sabiex 
tispeċifika aktar:

Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-
format elettroniku msemmi fil-
paragrafu 1 u l-istandards tekniċi, il-
modalitajiet u l-proċeduri għat-
trasmissjoni ta’ dejta personali skont il-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

imħassar
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Artikolu 87(2).

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-format huwa portabbli, is-suq jista’ jipprovdih mingħajr l-intervent tal-
Kummissjoni

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-
kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi 
konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-
kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi 
għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi jew 
id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex turi li bażi leġittima għandha tikkostitwixxi bażi suffiċjenti 
għall-ipproċessar, skont l-Artikolu 6.

Emenda 126

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
għal marketing dirett, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal 
dan il-marketing. Dan id-dritt għandu jiġi 
offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-dejta 
u b’mod li jintgħaraf u għandu jkun 
separat minn informazzjoni oħra.

2. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni 
diretta, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li joġġezzjona għall-ipproċessar tad-
dejta personali tiegħu għat-tali 
kummerċjalizzazzjoni. Dan id-dritt għandu 
jiġi offrut b’mod espliċitu b’mod li 
jinftiehem mis-suġġett tad-dejta u għandu 
jkun jista' jintgħaraf b'mod ċar minn 
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informazzjoni oħra.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-
paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux 
juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-
dejta personali kkonċernata.

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-
paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux 
juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-
dejta personali kkonċernata għall-għanijiet 
identifikati fl-oġġezzjoni.

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta dejta psewdonima tiġi 
pproċessata abbażi tal-Artikolu 6(1)(g), is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona bla ħlas għall-ipproċessar. 
Dan id-dritt għandu jiġi offrut b’mod 
espliċitu lis-suġġett tad-dejta u b’mod li 
jinftiehem u jista' jintgħaraf b'mod ċar 
minn informazzjoni oħra.

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ dejta psewdonima u anonima u 
li se jinkoraġġixxi prattika kummerċjali tajba li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta.  L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
(minħabba li ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta 
addizzjonali) tgħin biex tippromwovi aktar l-użu kummerċjali tad-dejta filwaqt li tipprovdi 
livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili Miżuri bbażati fuq ipproċessar 
awtomatizzat 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20 jikkonċerna l-ipproċessar awtomatizzat u mhux il-klassifikazzjoni skont profilli 
predefiniti. It-titolu ta’ dan l-artikolu għandu għalhekk jiġi emendat għal “Miżuri bbażati fuq 
ipproċessar awtomatizzat”.

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li 
tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, 
il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew 
l-imġiba tal-persuna fiżika.

1. Suġġett tad-dejta m’għandux ikun 
soġġett għal deċiżjoni li tkun inġusta jew 
diskriminatorja, u li tkun ibbażata 
unikament fuq ipproċessar awtomatizzat 
maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma’ dan is-suġġett tad-
dejta.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20 fil-forma attwali tiegħu ma jirrikonoxxix l-użi pożittivi tal-klassifikazzjoni skont 
profili predefiniti u lanqas ma jqis il-livell diverġenti ta’ riskju jew impatt fuq il-privatezza 
tal-individwi assoċjati mal-klassifikazzjoni skont profili predefiniti.  Billi jiffoka fuq tekniċi li 
huma jew “inġusti” jew “diskriminatorji” kif definiti fid-Direttiva 2005/29/KE l-approċċ 
f’din il-proposta huwa aktar teknoloġikament newtrali u jiffoka fuq l-użi negattivi tat-tekniċi 
ta’ klassifikazzjoni skont profili predefiniti aktar milli fuq it-teknoloġija nnifisha.

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun 
soġġetta biss għal miżura tat-tip imsemmi 
fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

imħassar

(a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt 
it-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul 
fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, 
magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet 
issodisfata jew meta jkunu ġew 
ippreżentati miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, bħad-dritt li jinkiseb l-
intervent tal-bniedem; or
(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; or
(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji 
xierqa.

Ġustifikazzjoni

Tħassir b'segwitu għall-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika 
ma għandux ikun ibbażat unikament fuq il-
kategoriji speċjali ta’ dejta personali 
msemmija fl-Artikolu 9.

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika 
ma għandux ikun ibbażat unikament fuq il-
kategoriji speċjali ta’ dejta personali 
msemmija fl-Artikoli 8 u 9.
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Ġustifikazzjoni

Tħassir b'segwitu għall-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, 
l-informazzjoni li għandha tkun 
ipprovduta mill-kontrollur taħt l-
Artikolu 14 għandha tinkludi 
informazzjoni dwar l-eżistenza tal-
ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmija 
fil-paragrafu 1 u l-effetti previsti ta’ dan l-
ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta.

imħassar

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2.

imħassar

Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, kull miżura 
leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi 

2. B’mod partikolari, kull miżura 
leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi 
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tal-inqas dwar: l-għanijiet li għandhom jiġu 
segwiti mill-ipproċessar; u d-
determinazzjoni tal-kontrollur;

tal-inqas dwar l-objettivi tal-ipproċessar, l-
għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-
ipproċessar u d-determinazzjoni tal-
kontrollur.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi garantit livell ogħla ta' protezzjoni, f'każ ta' limitazzjoni, il-leġiżlazzjoni trid 
issemmi wkoll l-objettivi segwiti mill-ipproċessar tad-dejta personali.

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltà tal-kontrollur Il-prinċipju tar-responsabbiltà ġenerali 
tal-kontrollur

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' responsabbiltà li huwa impliċitament introdott bil-Kapitolu 4 tal-proposta 
għal regolament irid jissemma espliċitament biex jiggarantixxi livell ogħla ta' protezzjoni.

Emenda 137
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe 
kriterju u rekwiżit ieħor għal miżuri 
adattati msemmija fil-paragrafu 1 
minbarra dawk diġà msemmija fil-
paragrafu 2, il-kundizzjonijiet għall-
mekkaniżmi ta’ verifika u awditjar 
imsemmija fil-paragrafu 3 u rigward il-
kriterji għall-proporzjonalità taħt il-
paragrafu 3, u meta wieħed jikkunsidra 
miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

It-test huwa diġà ċar biżżejjed, u ma jidhirx li hemm il-ħtieġa għal iktar speċifikazzjoni.

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-
kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur 
għandu, kemm meta jiddetermina l-mezzi 
għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar 
innifsu, jimplimenta miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-
ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament u jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

1. Meta meħtieġ, jistgħu jiġu adottati 
miżuri mandatorji biex jiżguraw li l-
kategoriji tal-oġġetti jew servizzi huma 
ddisinjati u għandhom konfigurazzjonijiet 
predefiniti li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali. Tali miżuri għandhom 
ikunu bbażati fuq l-istandardizzazzjoni 
skont [ir-Regolament.../2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 
2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u li jirrevoka d-Deċiżjoni 
87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 
1673/2006/KE].

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li għandhom l-għan li jirrikonoxxu li, filwaqt li l-
protezzjoni tad-dejta mill-mument tad-disinn u b'mod awtomatiku hija kunċett ta’ min ifaħħru, 
il-proposta tal-Kummissjoni ma tiksibx ċertezza biżżejjed filwaqt li toħloq riskju ta’ 
restrizzjonijiet possibbli fuq il-moviment ħieles.  Għalhekk, il-mekkaniżmu stabbilit tal-użu 
tal-istandardizzazzjoni, kif ikkumpilat fil-‘Pakkett tal-Istandardizzazzjoni’, għandu minflok 
jintuża biex jarmonizza r-rekwiżiti applikabbli u jippermetti moviment ħieles.

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Anonimizzazzjoni jew 
psewdonimizzazzjoni tad-dejta personali 
għandha tkun applikata mill-proċessur 
tad-dejta fejn fattibbli u proporzjonat 
skont l-għan tal-ipproċessar.

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar 
jew tinżamm aktar minn kemm huwa 
meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm 
f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif 
ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B’mod 
partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom 
jassiguraw li b’mod awtomatiku d-dejta 
personali ma tkunx aċċessibbli għal numru 
mhux definit ta’ individwi.

2. Sakemm jiġu adottati miżuri 
mandatorji skont il-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-ebda 
rekwiżiti mandatorji għad-disinn jew 
awtomatiċi ma jiġu imposti fuq oġġetti jew 
servizzi relatati mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali li jistgħu jimpedixxu l-
tqegħid fis-suq ta’ tagħmir u l-moviment 
ħieles ta’ tali oġġetti u servizzi fl-Istati 
Membri u bejniethom.

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li għandhom l-għan li jirrikonoxxu li, filwaqt li l-
protezzjoni tad-dejta mill-mument tad-disinn u b'mod awtomatiku hija kunċett ta’ min ifaħħru, 
il-proposta tal-Kummissjoni ma tiksibx ċertezza biżżejjed filwaqt li toħloq riskju ta’ 
restrizzjonijiet possibbli fuq il-moviment ħieles.  Għalhekk, minflok, għandu jintuża l-
mekkaniżmu stabbilit tal-użu tal-istandardizzazzjoni biex jiġu armonizzati r-rekwiżiti 
applikabbli u jiġi permess il-moviment ħieles.

Emenda 141

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe 
kriterju u rekwiżit ieħor għall-miżuri u l-
mekkaniżmi xierqa msemmija fil-
paragrafu 1 u 2, b’mod partikolari għar-
rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn applikabbli fis-setturi, il-prodotti u 
s-servizzi kollha.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal regolament tapplika għas-setturi kollha, kemm fuq l-internet u kemm 
jekk le. M'għandhiex tkun il-Kummissjoni li tadotta atti delegati fil-qasam tal-protezzjoni tad-
dejta mill-bidu nett u b'mod awtomatiku li jistgħu jdgħajfu l-innovazzjoni teknoloġika. L-
awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw id-diffikultajiet eventwali.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-paragrafu 1 u 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal regolament tapplika għas-setturi kollha, kemm fuq l-internet u kemm 
jekk le. M'għandhiex tkun il-Kummissjoni li tistabbilixxi standards tekniċi li jistgħu jdgħajfu l-
innovazzjoni teknoloġika. L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri u l-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw id-diffikultajiet 
eventwali.

Emenda 143
Proposta għal regolament
Artikolu 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mal-obbligi taħt dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, permezz ta’ arranġament bejniethom.

Meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mal-obbligi taħt dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-rigward
tal-proċeduri u l-mekkaniżmi għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, permezz ta’ arranġament bejniethom. 
Fejn din id-determinazzjoni hija nieqsa 
jew mhix ċara biżżejjed, is-suġġett tad-
dejta jista’ jeżerċità d-drittijiet tiegħu ma’ 
kwalunkwe mill-kontrolluri u huma 
jkunu responsabbli ndaqs.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti iżjed protezzjoni lis-suġġett tad-dejta f’dan il-każ speċifiku.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun 
sejra ssir f’isem kontrollur, il-kontrollur 
għandu jagħżel proċessur li jipprovdi 
biżżejjed garanziji sabiex jimplimenta 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jassigura 
l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-
miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri 
organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li 
għandu jsir u għandu jassigura l-
konformità ma’ dawk il-miżuri.

1. Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun 
sejra ssir f’isem kontrollur u tinvolvi l-
ipproċessar ta’ dejta li tippermetti lill-
proċessur li jidentifika b’mod raġonevoli 
lis-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jagħżel proċessur li jipprovdi biżżejjed 
garanziji sabiex jimplimenta miżuri u 
proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa 
b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti 
ta’ dan ir-Regolament u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-
miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri 
organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li 
għandu jsir u għandu jassigura l-
konformità ma’ dawk il-miżuri. Il-
kontrollur jibqa’ kompletament 
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responsabbli li jiżgura konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Fejn, minħabba tekniki ta’ anonimizzazzjoni xierqa, ma jkunx teknikament vijabbli li l-
proċessur jidentifika suġġett tad-dejta, l-Artikolu 26 m’għandux japplika. It-tnaqqis fil-piż 
amministrattiv jinċentiva investiment f’teknoloġija effettiva ta’ anonimizzazzjoni u użu ta’ 
sistema qawwija ta’ aċċess ristrett. Il-prinċipju bażiku skont liema jkun l-kontrollur li jkollu 
r-responsabbiltà primarja u diretta tal-ipproċessar għandu jkun iddikjarat b’mod ċar f’dan l-
Artikolu.

Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jimpjega proċessur ieħor biss bil-
permess minn qabel tal-kontrollur;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-rekiwiżit li tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel mill-kontrollur għall-proċessur biex 
jimpjega sottoproċessuri timponi piżijiet mingħajr l-ebda benefiċċju ċar fit-termini ta’ tisħiħ 
tal-protezzjoni tad-dejta. Barra minn hekk, mhuwiex operabbli partikolarment fil-kuntest tal-
cloud u speċjalment jekk jiġi interpretat li hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni minn qabel biex 
jintużaw subproċessuri speċifiċi. Dan ir-rekwiżit għandu jitneħħa.

Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Meta proċessur ikun qed jipproċessa 
dejta f’isem il-kontrollur, il-proċessur irid 
jimplimenta l-privatezza mill-mument tad-
disinn u l-privatezza awtomatika.

Emenda 147
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrollur jitqies li jkun issodisfa l-
obbligi stabbiliti fil-paragrafu 1 meta 
jagħżel proċessur li volontarjament 
iċċertifika ruħu jew volontarjament kiseb
ċertifikazzjoni, siġill jew marka skont l-
Artikoli 38 jew 39 ta’ dan ir-Regolament li 
juru l-implimentazzjoni ta’ miżuri tekniċi 
u organizzazzjonali standard xierqa bi 
tweġiba għar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu joffri inċentivi ċari għall-kontrolluri u l-proċessuri biex jinvestu 
f’miżuri li jtejbu s-sigurtà u l-privatezza.  Meta l-kontrolluri u l-proċessuri jipproponu 
salvagwardji addizzjonali biex tiġi protetta d-dejta, li huma konformi ma’ jew imorru lil hinn 
minn standards aċċettati tal-industrija u li jistgħu juru dan permezz ta’ ċertifikati konklużivi, 
għandhom jibbenefikaw minn rekwiżiti anqas preskrittivi. B’mod partikolari dan jippermetti 
għall-flessibbiltà u piż imnaqqas għall-fornituri tal-cloud u l-konsumaturi tal-cloud,

Emenda 148
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għar-
responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-kompiti 
fir-rigward ta’ proċessur skont il-
paragrafu 1, u l-kundizzjonijiet li 
jippermettu l-faċilitazzjoni tal-ipproċessar 
ta’ dejta personali fi grupp ta’ impriżi, 
b’mod partikolari għall-finijiet ta’ 
kontroll u rappurtar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet mhumiex meħtieġa. It-trasferimenti intragruppi diġà huma 
meqjusa f’parti oħra tal-proposta attwali.
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Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar l-
operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom.

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar il-
katetoriji prinċipali ta’ pproċessar taħt ir-
responsabbiltà tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni effettiva tad-dejta teħtieġ li l-organizzazzjonijiet ikollhom fehim iddokumentat 
biżżejjed tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta tagħhom.  Madankollu, iż-żamma tad-
dokumentazzjoni għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar hija ta’ piż sproporzjonat. L-
għan tad-dokumentazzjoni għandu jkun li tgħin il-kontrolluri u l-proċessuri jissodisfaw l-
obbligi tagħhom u mhux biex tissodisfa bżonnijiet burokratiċi.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi 
tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita ċ-ċertezza legali, il-lista ta' informazzjoni li tagħmel parti mid-
dokumentazzjoni trid tkun eżawrjenti.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-objettivi tal-ipproċessar, inkluż l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 

(c) l-objettivi ġeneriċi tal-ipproċessar.
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meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (f) tal-Artikolu 6(1);

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħix biex tnaqqas piżijiet amministrattivi fuq il-kontrolluri tad-dejta u l-
proċessuri tad-dejta.

Emenda 152

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni ta’ kategoriji ta’ suġġetti 
tad-dejta u ta’ kategoriji ta’ dejta 
personali li tirrigwardahom;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost fuq il-kontrollur u l-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-riċevituri jew ikategoriji ta’ 
riċevituri tad-dejta personali, inklużi l-
kontrolluri li lilhom tiġi żvelata dejta 
personali għall-interess leġittimu segwit 
minnhom;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost fuq il-kontrollur u l-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.
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Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ dejta 
lil pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni 
ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti
msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1), 
id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji 
xierqa;

(f) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ dejta 
personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali u f’każ ta’ trasferimenti 
msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1), 
referenza għas-salvagwardji użati;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħix biex tnaqqas piżijiet amministrattivi fuq il-kontrolluri tad-dejta u l-
proċessuri tad-dejta.

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ 
żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji 
ta’ dejta;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost fuq il-kontrollur u l-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.

Emenda 156
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun 3. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun 
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hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni 
disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ 
superviżjoni.

hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom jagħmlu d-dokumentazzjoni 
disponibbli, fuq talba, għall-awtorità ta’ 
superviżjoni u, f’format elettroniku, għas-
suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Il-politika tal-privatezza għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tas-suġġett tad-dejta kif ukoll
tal-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 28 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. awtorità pubblika meta tiġi ttrattata
dejta li mhix dejta personali sensittiva kif 
imsemmija fl-Artikolu 9, paragrafu 1, ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 158
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-
dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, sabiex tikkunsidra b’mod 
partikolari r-responsabbiltajiet tal-
kontrollur u tal-proċessur u, jekk ikun 
hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur. .

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa għal speċifikazzjoni ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 159
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard għad-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-miżuri 
tekniċi u organizzattivi msemmija fil-
paragrafi 1 u 2, inklużi d-
determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi 
teknoloġija avvanzata, għal setturi 
speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ 
pproċessar ta’ dejta, b’mod partikolari 
billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija 
u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-
disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku, sakemm ma jkunx japplika l-
paragrafu 4.

imħassar

Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex 
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi 

imħassar
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sitwazzjonijiet, b’mod partikolari sabiex:
(a) tipprevjeni kull aċċess mhux 
awtorizzat għal dejta personali;
(b) tipprevjeni kull żvelar, qari, ikkuppjar, 
tibdil, tħassir jew tneħħija mhux 
awtorizzata ta’ dejta personali;
(c) tiżgura l-verifika tal-legalità tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Emenda 162
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, 
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, li 
jista' jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq 
il-protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn jinnotifika l-ksur tad-dejta personali 
lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Ġustifikazzjoni

Wara l-ksur tad-dejta, il-prijorità għandha tkun li jittieħdu miżuri xierqa biex titnaqqas il-
ħsara. Data ta’ skadenza speċifika tmexxi l-prijorità fuq in-notifika.

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha mill-inqas:

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha jekk possibbli:
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Emenda 164
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontrollur għandu jiddokumenta 
kwalunkwe ksur tad-dejta personali, 
fosthom il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-
effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju 
meħuda. Din id-dokumentazzjoni trid 
tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li 
tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu. 
Din id-dokumentazzjoni għandha tinkludi 
biss l-informazzjoni meħtieġa għal dak il-
għan.

4. Il-kontrollur għandu jiddokumenta 
kwalunkwe ksur tad-dejta personali, 
fosthom il-fatti li jirrigwardaw il-ksur, l-
effetti tiegħu u l-azzjoni ta’ rimedju 
meħuda. Din id-dokumentazzjoni trid 
tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni li 
tivverifika l-konformità ma’ dan l-Artikolu 
u mal-Artikolu 30. Din id-
dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-
informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

Ġustifikazzjoni

Il-kontrollur tad-dejta għandu jagħti prova li ħa kwalunkwe miżura raġonevolment possibbli 
biex jevita l-ksur tad-dejta, minbarra li juri li huwa mmaniġġja b’mod korrett il-ksur li jkun 
seħħ.

Emenda 165
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment 
tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 
u 2 u għaċ-ċirkostanzi partikolari li fihom 
kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa 
jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa għal speċifikazzjoni ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-
format standard ta’ din in-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-
forma u l-modalitajiet għad-
dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4, inklużi l-limiti ta’ żmien 
għat-tħassir tal-informazzjoni miżmuma 
fiha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Emenda 167
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jkollu impatt negattivi sinifikanti fuq il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza tas-suġġett tad-dejta, 
pereżempju s-serq tal-identità jew frodi, 
ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara lir-reputazzjoni, il-kontrollur 
għandu, wara n-notifika msemmija fl-
Artikolu 31, jikkomunika l-ksur tad-dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta b’mod ċar u 
konċiż u mingħajr dewmien bla bżonn.

Ġustifikazzjoni

Jeżistu każijiet fejn il-kooperazzjoni tas-suġġett tad-dejta tkun fundamentali biex tnaqqas l-
effetti negattivi tal-ksur tad-dejta. Pereżempju, jekk jinsteraq numru ta' karta ta’ kreditu, is-
suġġett tad-dejta huwa l-uniku wieħed bis-setgħa li jissepara l-pagamenti dovuti minn dawk li 
mhumiex. Għalhekk, il-kooperazzjoni tiegħu hija anke iżjed importanti min-notifika lill-
Awtorità. Iż-żieda ta’ dawn il-każijiet, u li jingħataw il-prijorità, imbagħad isir importanti 
ħafna.

Emenda 168
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi mill-inqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 31(3).

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-
Artikolu 31(3).

Emenda 169

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta ma 
għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur
juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ 
superviżjoni li huwa jkun implimenta 
miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, 
u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-
dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta 
personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma 
tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma 
tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta ma 
għandhiex tkun meħtieġa jekk il-ksur tad-
dejta m’għandux riskju sinifikanti ta’ 
ħsara għaċ-ċittadini u l-kontrollur juri 
għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ 
superviżjoni li huwa jkun implimenta 
miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, 
u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-
dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta 
personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma 
tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma 
tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

Emenda 170
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti rigward iċ-ċirkostanzi 
li fihom ksur ta’ dejta personali aktarx li 

imħassar
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jaffettwa ħażin lid-dejta personali 
msemmija fil-paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Fil-Valutazzjoni tal-Impatt, l-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta għandha l-informazzjoni 
kollha li teħtieġ biex tqis jekk il-konsegwenzi tal-ksur tad-dejta aktarx li se jkollhom effett 
negattiv fuq id-dejta personali jew il-privatezza tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 171

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-
format tal-komunikazzjoni lis-suġġett tad-
dejta msemmija fil-paragrafu 1 u l-
proċeduri applikabbli għal dik il-
komunikazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Emenda 172

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 
il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, jew meta l-
ipproċessar jitwettaq bħala proġett tal-
infrastruttura tas-settur pubbliku, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 
il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

Emenda 173
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin 
b’mod partikolari jippreżentaw dawn ir-
riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1:

2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin 
jippreżentaw dawn ir-riskji speċifiċi 
msemmija fil-paragrafu 1:

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-operazzjonijiet ta' pproċessar li jridu jkunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt, 
stabbilita fl-Artikolu 33(2), tfasslet b'mod ġenerali. Fir-rispett tal-prinċipju tal-
proporzjonalità u biex ikun hemm ċertezza legali, din għandha tkun limitattiva.

Emenda 174

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-
saħħa, ir-razza u l-oriġini etnika jew għall-
għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki 
epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard 
mentali jew li jittieħed, meta d-dejta tiġi 
pproċessata biex tieħu miżuri jew 
deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq 
skala kbira;

(b) informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-
saħħa, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż, il-kundanni kriminali, ir-razza u 
l-oriġini etnika jew għall-għoti ta’ kura tas-
saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ 
dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-
dejta tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew 
deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq 
skala kbira;

Emenda 175

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 

3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
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mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati.

mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati u jitqiesu wkoll teknoloġiji u 
metodi moderni li jistgħu jtejbu l-
privatezza taċ-ċittadini.

Emenda 176

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni 
tas-suġġetti tad-dejta jew tar-
rappreżentanti tagħhom dwar l-
ipproċessar maħsub, mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi 
kummerċjali jew pubbliċi jew għas-
sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligu ġenerali fuq il-kontrolluri ta' konsultazzjoni mas-suġġetti tad-dejta, 
ikun xi jkun is-settur, qabel ma jkun sar kwalunkwe pproċessar ta' dejta tidher 
sproporzjonata.

Emenda 177

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew 
korp pubbliku u fejn l-ipproċessar 
jirriżulta minn obbligu legali skont il-punt 
(c) ta’ Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u 
l-proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' 
proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni, il-
paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx japplikaw, 
sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu 
meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal 

imħassar
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din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

Emenda 178

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika 
standards u proċeduri speċifiċi għat-
twettiq u l-verifika u l-awditjar tal-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Emenda 179

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Emenda 180

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu
jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur huma 
mħeġġa jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fi kwalunkwe każ meta:
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Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għandha tkun inkoraġġuta iżda mhux 
mandatorja, biex ikun żgurat li din ma tiġġenerax obbligi finanzjarji u amministrattivi 
sproporzjonati fuq organizzazzjonijiet li l-attivitajiet tagħhom ma jippreżentawx riskju 
sostanzjali għall-privatezza tas-suġġett tad-dejta.  Din l-AM hija marbuta mal-AMs tal-Grupp 
ECR għall-Artikolu 79, li jiżguraw li l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta jqisu l-preżenza, jew 
in-nuqqas, ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta meta jiddeċiedu fuq sanzjonijiet 
amministrattivi u jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta biex jaħtru uffiċjali 
tal-protezzjoni tad-dejta bħala forma ta’ sanzjoni amministrattiva.

Emenda 181

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; or

imħassar

Emenda 182
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Wara t-tħassir tal-punt (b) tal-paragrafu (1), dan il-paragrafu m'għadux jagħmel sens.

Emenda 183

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 



AD\924645MT.doc 99/124 PE496.497v02-00

MT

fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur. Biex iwettaq il-kompiti 
tiegħu, għandhom jiġu pprovduti ħin tax-
xogħol u infrastruttura xierqa għall-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 184

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’ 
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ 
dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’ 
jinħatar għal aktar mandati.

Ġustifikazzjoni

Bħall-persunal l-ieħor kollu, għandu jkun possibbli li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jitkeċċa jekk ma jwettaqx il-kompiti stabbiliti mid-diriġenza. Hija d-diriġenza li tiddeċiedi 
jekk hijiex sodisfatta bil-persuna li impjegat jew le.

Emenda 185

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-eżerċitar tad-drittijiet 
taħt dan ir-Regolament.

Emenda 186
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet ulterjuri mhumiex meħtieġa.

Emenda 187
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa ta’ speċifikazzjonijiet ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 188
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali, il-preċedenti ta’ 
ġurisprudenza kif ukoll drittijiet effettivi u 
infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv u 
ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-dejta, 
b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti 
tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-
dejta personali tagħhom tkun sejra tiġi 
ttrasferita;

Ġustifikazzjoni

F’xi pajjiżi, is-sentenzi preċedenti tal-Qrati għandhom rilevanza kbira (eż.: Pajjiżi bil-Liġi 
Komuni).

Emenda 189
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u 
setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
fuq il-websajt tagħha lista ta’ dawk il-
pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-
ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.
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Ġustifikazzjoni

Il-websajt tagħmilha iżjed faċli biex taġġorna u, f’ħafna każijiet, biex issib.

Emenda 190

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew 
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew 
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti, u meta xieraq 
skont valutazzjoni tal-impatt, meta l-
kontrollur jew il-proċessur żgura li d-
destinatarju tad-dejta f’pajjiż terz għandu 
standards għolja ta’ protezzjoni tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Emendi tal-Grupp ECR li għandhom l-għan li jinċentivaw il-kontrolluri biex ikollhom 
standards għolja ta’ protezzjoni tad-dejta billi jinkoraġġixxuhom iwettqu valutazzjoni tal-
impatt, fuq bażi fakultattiva.

Emenda 191

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, kif adottati skont il-punti (a) u (b), 
bejn il-kontrollur tad-dejta jew il-
proċessur tad-dejta u d-destinatarju ta’ 
dejta li tinsab f’pajjiż terz, li tista’ tinkludi 
termini standard għal trasferimenti lil 
destinatarju li jinsab f’pajjiż terz;
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Ġustifikazzjoni

L-istudju tad-dipartiment għall-politiki tal-Parlament dwar ir-riforma tal-pakkett dwar il-
protezzjoni tad-dejta jindika li, taħt ir-Regolament propost, klawżoli standard ma jestendux 
għal ftehimiet bejn proċessuri u sottoproċessuri. Din id-differenza tista’ tiżvantaġġa b’mod 
sinifikanti impriżi tal-UE u negozji inizjali ta’ teknoloġija ġdida. Din l-emenda tfittex li 
tnaqqas id-distakk.

Emenda 192

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur 
evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni 
ta’ trasferiment tad-dejta jew l-
operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-
dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi, jew meta, qabel tali trasferiment, 
id-dejta personali diġà ġiet magħmula 
pubblika fil-pajjiż terz, u meta l-kontrollur 
jew il-proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi 
kollha tal-operazzjoni ta’ trasferiment tad-
dejta jew l-operazzjonijiet ta’ trasferiment 
tas-sett tad-dejta u abbażi ta’ din l-
evalwazzjoni ppreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali, fejn meħtieġ.

Emenda 193

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
‘raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

imħassar
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Emenda 194
Proposta għal regolament
Artikolu 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 62 imħassar
Atti ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni sabiex:
(a) tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni 
korretta ta’ dan ir-Regolament skont l-
objettivi u r-rekwiżiti tagħha fir-rigward 
ta’ kwistjonijiet ikkomunikati minn 
awtoritajiet ta’ superviżjoni skont l-
Artikolu 58 jew 61, dwar kwistjoni li fir-
rigward tagħha ġiet adottata deċiżjoni 
motivata skont l-Artikolu 60(1), jew dwar 
kwistjoni li fir-rigward tagħha, awtorità 
ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz 
ta’ miżura u li dwarha l-awtorità ta’ 
superviżjoni indikat li m’għandhiex l-
intenzjoni li ssegwi l-opinjoni tal-
Kummissjoni li ġiet adottata skont l-
Artikolu 59;
(b) tiddeċiedi, fil-perjodu msemmi fl-
Artikolu 59(1), jekk tiddikjarax l-abbozzi 
ta’ klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 58(2), bħala li għandhom 
validità ġenerali; 
(c) tispeċifika l-format u l-proċeduri 
għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi f’din it-taqsima; 
(d) tispeċifika l-arranġamenti għall-
iskambju ta’ informazzjoni b’mezzi 
elettroniċi bejn l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni, u bejn l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni u l-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, b’mod partikolari l-
format standardizzat imsemmi fl-Artikolu 
58(5), (6) u (8). 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
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Artikolu 87(2). 
2. Għal raġunijiet imperattivi debitament 
ġustifikati ta’ urġenza relatati mal-
interessi tas-suġġetti tad-dejta fil-każijiet 
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha minnufih tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3). 
Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ 
għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.
3. In-nuqqas jew l-adozzjoni ta’ miżura 
taħt din it-taqsima ma għandux 
jippreġudika kwalunkwe miżura oħra 
mill-Kummissjoni taħt it-Trattati.

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex għaqli li l-Kummissjoni titgħabba żżejjed b’dawn il-kompiti, li jistgħu jiġu ttrattati 
b’mod iżjed effettiv mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 195
Proposta għal regolament
Artikolu 63a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 63a
Proċeduri tal-appell

(1) Bla ħsara għall-kompetenzi tal-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea, il-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta jista' joħroġ 
opinjonijiet vinkolanti jekk:
(a) is-suġġett tad-dejta jew il-kontrollur 
tad-dejta jappellaw għal raġunijiet ta’ 
applikazzjoni inkonsistenti ta' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri; jew
(b) abbozz ta' miżura tal-awtorità 
kompetenti jkun għadda mill-
Mekkaniżmu kollu ta' Konsistenza li hu 
deskritt f'din it-Taqsima mingħajr ma 
jkun għadu tqies bħala konsistenti mal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fl-UE 
kollha kemm hi,
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(2) Qabel tinħareġ din l-opinjoni, il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jqis kull informazzjoni li l-
Awtorità kompetenti għall-Protezzjoni 
tad-Dejta taf, inkluża l-perspettiva tal-
partijiet interessati.

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-kompetenza tal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta tal-Pajjiż tal-pajjiż tal-
istabbiliment ewlieni, hija meħtieġa miżura oħra biex tiżgura l-konsistenza fis-suq uniku kollu 
għall-każ remot ta’ miżura li tkun tant kontroversjali li l-mekkaniżmu kollu ta’ konsistenza ma 
jkunx ipproduċa kunsens wiesa’.

Emenda 196
Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) joħroġ opinjonijiet dwar abbozzi ta’ 
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57;

(d) joħroġ opinjonijiet dwar abbozzi ta’ 
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 u fl-
Artikolu 63a;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi mal-Artikolu 63a ġdid

Emenda 197

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju 
ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan 
ir-Regolament.

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju 
ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan 
ir-Regolament. Dan l-ilment m’għandux 
jimponi spejjeż fuq is-suġġett tad-dejta.
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Emenda 198

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tħares id-
drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta 
rigward il-protezzjoni tad-dejta personali 
tagħhom u li tkun ġiet ikkostitwita kif 
xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru 
għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett 
tad-dejta wieħed jew aktar jekk tqis li d-
drittijiet ta’ suġġett tad-dejta taħt dan ir-
Regolament ikunu nkisru minħabba l-
ipproċessar ta’ dejta personali.

imħassar

Emenda 199

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika għandu 
jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
kontra d-deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni li tirrigwardaha.

1. Bla ħsara għall-proċedura deskritta fl-
Artikolu 63a (ġdid), kull persuna fiżika 
jew ġuridika, inklużi kull kontrollur tad-
dejta u proċessur tad-dejta, għandu jkollha 
d-dritt għal rimedju ġudizzjarju kontra d-
deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ superviżjoni li 
tirrigwardaha jew taffetwaha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjali biex tiċċara l-prinċipju bażiku li l-kontrolluri tad-dejta jistgħu 
jfittxu rimedju ġudizzjarju meta jiġu affettwati bid-deċiżjonijiet, anke meta huma nnifishom 
mhumiex is-suġġett dirett tad-deċiżjoni minn awtorità nazzjonali.

Emenda 200
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Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Suġġett tad-dejta li huwa interessat 
minn deċiżjoni ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni fi Stat Membru ieħor minn 
fejn is-suġġett tad-dejta għandu r-
residenza abitwali tiegħu, jista’ jitlob lill-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
fejn huwa għandu r-residenza abitwali 
tiegħu sabiex tibda proċeduri f’ismu 
kontra l-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-possibbiltà ma tagħti l-ebda valur miżjud liċ-ċittadini u tirriskja li tikkomprometti l-
iżvolġiment tajjeb tal-kollaborazzjoni tal-awtoritajiet ta' superviżjoni fil-qafas tal-
mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-konsistenza.

Emenda 201

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) 
għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-
drittijiet imsemmija fl-Artikoli 74 u 75 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

imħassar

Emenda 202

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara 
minħabba operazzjoni ta’ pproċessar 
illegali jew azzjoni mhux kompatibbli ma’ 
dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li 

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara 
materjali jew immaterjali minħabba 
operazzjoni ta’ pproċessar illegali, inkluż t-
tqegħid f'lista sewda, jew azzjoni mhux 
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tingħata kumpens mingħand il-kontrollur 
jew il-proċessur għall-ħsara li tkun sofriet.

kompatibbli ma’ dan ir-Regolament 
għandu jkollha d-dritt li tingħata kumpens 
mingħand il-kontrollur jew il-proċessur 
għall-ħsara li tkun sofriet u għal 
kwalunkwe ħsara emozzjonali.

Emenda 203
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex jassiguraw li jkunu 
implimentati, inkluż meta l-kontrollur ma 
jkunx ikkonforma mal-obbligu li jaħtar 
rappreżentant. Il-pieni pprovduti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
u għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex jassiguraw li jkunu 
implimentati, inkluż meta l-kontrollur ma 
jkunx ikkonforma mal-obbligu li jaħtar 
rappreżentant. Il-pieni pprovduti 
għandhom ikunu effettivi, konsistenti,
proporzjonati u dissważivi.

Ġustifikazzjoni

Il-pieni għandhom jiġu applikati b’mod konsistenti fl-Unjoni Ewropea kollha.

Emenda 204

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet 
amministrattivi skont dan l-Artikolu.

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti għandha tingħata s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet amministrattivi skont 
dan l-Artikolu.

Emenda 205

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f’kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 
intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika 
jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 
l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f'kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata, nondiskriminatorja u 
dissważiva. L-ammont tal-multa 
amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 
intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
kategorija partikulari tad-dejta personali, 
il-grad ta' ħsara jew riskju ta' ħsara li 
joħloq il-ksur, il-grad tar-responsabbiltà 
tal-persuna fiżika jew ġuridika u jekk kienx 
hemm ksur preċedenti minn din il-persuna, 
il-miżuri u l-proċeduri tekniċi u 
organizzazzjonali implimentati skont l-
Artikolu 23 u l-grad ta' kooperazzjoni mal-
awtorità superviżorja sabiex jiġi rimedjat 
il-ksur. Fejn xieraq, l-Awtorità tal-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jkollha 
wkoll is-setgħa li tirrikjedi li jinħatar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jekk il-
korp, l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għażlet li ma tagħmilx dan. 

Ġustifikazzjoni

Din l-AM għandha l-għan li tiżgura li ksur deliberat jew bi traskuraġni jimmerita pieni aktar 
sostanzjali minn ksur li huwa biss negliġenti. Il-pakkett ta’ emendi relatati mas-sanzjonijiet 
amministrattivi għandu l-għan li jiżgura li l-pien hija proporzjonata mal-kondotta, u li s-
sanzjonijiet l-aktar punittivi jiġu rriżervati għall-aktar imġiba ħażina serja. Il-kapaċita tal-
Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta li tirrikjedi li jinħatar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandha l-għan ukoll li tiżgura proporzjonalità f'termini ta’ sanzjonijiet.

Emenda 206

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-fatturi aggravanti għandhom 
jinkludu b'mod partikulari:
(a) ksur ripetut imwettaq b'diżubbidjenzai 
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imprudenti tal-liġi applikabbli;
(b) rifjut ta’ kooperazzjoni ma’ jew xkiel 
għal proċess ta’ infurzar;
(c) ksur li huwa deliberat, serju u aktarx 
jikkawża ħsara sostanzjali;
(d) ma saritx valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta;
(e) ma nħatarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta.

Emenda 207

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-fatturi mitiganti għandhom 
jinkludu:
(a) it-teħid ta' miżuri mill-persuna fiżika 
jew ġuridika biex tiżgura konformità mal-
obbligi rilevanti;
(b) inċertezza ġenwina dwar jekk l-attività 
ikkostitwixxiet ksur tal-obbligi rilevanti;
(c) temma immedjata tal-ksur mat-
tagħrif;
(d) kooperazzjoni ma’ kwalunkwe 
proċessi ta’ infurzar;
(e) it-twettiq ta' valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta;
(f) il-ħatra ta' uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta.

Emenda 208

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha imħassar
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timponi multa sa EUR 250,000, jew fil-
każ ta’ impriża sa 0.5 % tal-fatturat 
annwali dinji tagħha, lil kull min, 
b’intenzjoni jew b’negliġenza
(a) ma jipprovdix il-mekkaniżmi għal 
talbiet mis-suġġetti tad-dejta jew ma 
jwiġibx mill-ewwel jew mhux fil-format 
mitlub lil suġġetti tad-dejta skont l-
Artikolu 12(1) u (2);
(b) jimponi miżata għall-informazzjoni 
jew għal tweġiniet għal talbiet ta' soġġetti 
tad-dejta bi vjolazzjoni tal-Artikolu 12(4).

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 209

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 500 000, jew fil-
każ ta’ impriża sa 1 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza

imħassar

(a) ma jipprovdix l-informazzjoni, jew ma 
jipprovdix informazzjoni kompluta, jew 
ma jipprovdix l-informazzjoni b’mod 
trasparenti biżżejjed, lis-suġġett tad-dejta 
skont l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(3) u l-
Artikolu (14);
(b) ma jipprovdix aċċess lis-suġġett tad-
dejta jew ma jirrettifikax dejta personali 
skont l-Artikoli 15 u 16 jew ma 
jikkomunikax l-informazzjoni rilevanti lil 
riċevitur skont l-Artikolu 13;
(c) ma jikkonformax mad-dritt li wieħed 
jintnesa jew għat-tħassir, jew jonqos li 
jistabbilixxi mekkaniżmi sabiex jiżgura li 
l-limiti ta’ żmien ikunu osservati jew ma 
jieħux il-passi kollha meħtieġa sabiex 
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jinforma lil partijiet terzi li suġġett tad-
dejta għamel talba biex iħassar 
kwalunkwe konnessjonijiet ma’, kopja jew 
replika ta’ dejta personali relatata mas-
suġġett tad-dejta l-Artikolu 17;
(d) ma jipprovdix kopja tad-dejta 
personali f’format elettroniku jew ifixkel 
lis-suġġett tad-dejta milli jittrasmetti d-
dejta personali lil applikazzjoni oħra bi 
ksur tal-Artikolu 18; 
(e) ma jiddeterminax jew ma 
jiddeterminax biżżejjed ir-
responsabbiltajiet rispettivi ma’ ko-
kontrolluri skont l-Artikolu 24;
(f) ma jżommx jew ma jżommx biżżejjed 
id-dokumentazzjoni skont l-Artikolu 28, l-
Artikolu 31(4), u l-Artikolu 44(3);
(g) ma jikkonformax, f’każijiet fejn 
kategoriji speċjali ta’ dejta ma jkunux 
involuti, skont l-Artikoli 80, 82 u 83 ma’ 
regoli relatati mal-libertà tal-espressjoni 
jew ma’ regoli dwar l-ipproċessar fil-
kuntest tal-impjieg jew mal-
kundizzjonijiet għall-ipproċessar għal 
għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka 
xjentifika.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 210

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-
każ ta’ impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

imħassar

(a) jipproċessa dejta personali mingħajr 
kwalunkwe bażi legali jew bażi legali 
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suffiċjenti għall-ipproċessar jew ma 
jikkonformax mal-kundizzjonijiet għall-
kunsens skont l-Artikoli 6, 7 u 8;
(b) jipproċessa kategoriji speċjali ta’ dejta 
bi ksur tal-Artikoli 9 u 81;
(c) ma jikkonformax ma' oġġezzjoni jew 
il-kundizzjoni skont l-Artikolu 19;
(d) ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet 
relatati ma’ miżuri bbażati fuq it-tfassil 
ta’ profili skont l-Artikolu 20; 
(e) ma jadottax politiki interni jew ma 
jimplimentax miżuri xierqa sabiex jiżgura 
u juri konformità skont l-Artikoli 22, 23 u 
30;
(f) ma jaħtarx rappreżentant skont l-
Artikolu 25;
(g) jipproċessa jew jagħti struzzjonijiet 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali bi 
ksur tal-obbligi relatati mal-ipproċessar 
f’isem kontrollur skont l-Artikoli 26 u 27;
(h) ma jwissix dwar jew ma jinnotifikax 
ksur ta’ dejta personali jew ma 
jinnotifikax fil-ħin jew għal kollox il-ksur 
tad-dejta lill-awtorità ta’ superviżjoni jew 
lis-suġġett tad-dejta skont l-Artikoli 31 u 
32;
(i) ma jwettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta skont jew 
jipproċessa dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni minn qabel jew
konsultazzjoni minn qabel skont l-
Artikoli 33 u 34;
(j) ma jaħtarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jew ma jiżgurax il-kundizzjonijiet 
għat-twettiq tal-kompiti skont l-
Artikoli 35, 36 u 37;
(k) juża ħażin siġill jew marka ta’ 
protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 39;
(l) jagħmel jew jagħti struzzjonijiet sabiex 
isir trasferiment lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali li ma 
jkunx permess minn deċiżjoni ta’ 
adegwatezza jew minn salvagwardji 
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xierqa jew minn deroga skont l-
Artikoli 40 sa 44;
(m) ma jikkonformax ma’ ordni jew 
projbizzjoni temporanja jew definittiva 
fuq l-ipproċessar jew is-sospensjoni ta’ 
flussi ta’ dejta mill-awtorità ta’ 
superviżjoni skont l-Artikolu 53(1); 
(n) ma jikkonformax mal-obbligi li jassisti 
jew iwieġeb jew jipprovdi informazzjoni 
rilevanti lil, jew aċċess għall-bini lill-
awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 
28(3), l-Artikolu 29, l-Artikolu 34 u l-
Artikolu 53(2);
(o) ma jikkonformax mar-regoli għas-
salvagwardja tas-segretezza professjonali 
skont l-Artikolu 84.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 211

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti ta’ 
multi amministrattivi msemmija fil-
paragrafi 4, 5 u 6, filwaqt li tikkunsidra l-
kriterji msemmija fil-paragrafu 2.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 212
Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont 
il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar 
tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa 
għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni 
jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu 
jipprovdi għal miżuri speċifiċi u xierqa 
sabiex iħares l-interessi leġittimi tas-
suġġett, u jkun meħtieġ għal:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont 
il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar 
tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa 
għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni 
jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu 
jipprovdi għal miżuri speċifiċi, konsistenti
u xierqa sabiex iħares l-interessi leġittimi 
tas-suġġett, u jkun meħtieġ għal:

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tar-rekwiżit tal-konsistenza jippermetti li l-liġijiet tal-Istati Membri jkollhom inqas 
gradi ta’ libertà, meta jitqies l-għan tas-Suq Uniku.

Emenda 213
Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa ta’ speċifikazzjonijiet ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 214

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi jew bi 
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speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

ftehim kollettiv bejn l-impjegaturi u l-
impjegati, regoli speċifiċi li jirregolaw l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, il-kundanni kriminali 
u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg. Dan ir-
Regolament għandu, bi qbil mal-prinċipji 
tal-Artikolu 5, jirrispetta l-ftehimiet 
kollettivi fir-rigward tar-
regolamentazzjoni deċentralizzata tal-
ipproċessar tad-dejta tal-impjegatur 
konklużi bi qbil ma' dan ir-Regolament.

Emenda 215

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Dan ir-regolament jirrikonoxxi r-rwol 
tas-sħab soċjali. Fi Stati Membri fejn 
tħalla f’idejn il-partijiet fis-suq tax-xogħol 
biex jirregolaw pagi u kundizzjonijiet 
oħra tax-xogħol permezz ta’ ftehimiet 
kollettivi, l-obbligi u d-drittijiet tas-sħab 
soċjali skont ftehimiet kollettivi 
għandhom jitqiesu b’mod speċifiku meta 
jiġi applikat l-Artikolu 6.1(f).

Emenda 216
Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Ġustifikazzjoni

M’hemmx il-ħtieġa ta’ speċifikazzjonijiet ulterjuri ta' dan it-tip.

Emenda 217

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri speċifiċi biex jirregolaw l-
ipproċessar ta’ dejta personali għal 
skopijiet storiċi, statistiċi jew xjentifiċi 
filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-artikolu, kif 
ukoll jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 218

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Stat Membru li jadotta miżuri speċifiċi 
skont l-Artikolu 83, paragrafu 3a, għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 
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adottati qabel id-data stabbilita fl-
Artikolu 91, paragrafu 2, u mingħajr 
dewmien bla bżonn jinforma lill-
Kummissjoni dwar bidliet eventwali fi 
stadju sussegwenti tal-miżuri.

Emenda 219
Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni,ir-regoli adottati skont il-
paragrafu 1, sa mhux aktar tard mid-dejta
speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, mingħajr 
dewmien, dwar kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffetwahom.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni,ir-regoli adottati skont il-
paragrafu 1, sabiex il-Kummissjoni 
tivverifika l-konsistenza mar-regoli tal-
Istati Membri l-oħra, sa mhux aktar tard 
mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

Ġustifikazzjoni

Is-Suq Uniku jeħtieġ l-applikazzjoni konsistenti tar-Regolament attwali.

Emenda 220
Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-
Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 12(5), l-Artikolu 20(5), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(7) u l-
Artikolu 82(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.
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żmien mhux determinat mid-dejta tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun hemm korrispondenza mal-emendi li ħassru setgħa ta' dan it-tip. Fejn 
saret korrezzjoni fil-paragrafu msemmi, ikun instab żball tal-ittajpjar.

Emenda 221
Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-
Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ 
tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’dejta aktar tard speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 12(5), l-Artikolu 20(5), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(7), u l-
Artikolu 82(3) tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkompleta dawk li jħassru din is-setgħa. Fejn ġie emendat l-Artikolu msemmi, 
ikun instab żball tal-ittajpjar.
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Emenda 222
Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3), 
l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 20(5), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(7), u l-Artikolu 82(3) għandu 
jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa biex isiru effettivi dawk l-emendi li ħassru s-setgħa msemmija fil-
bidu ta’ dan l-artikolu.

Emenda 223

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta tadotta l-atti msemmija f’dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika.
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Emenda 224

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward ta’ persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li huma taħt obbligi li 
jirrapportaw ksur ta’ dejta personali skont 
id-Direttiva 2002/58/KE kif emendata bid-
Direttiva 2009/136/KE fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali relatata 
mal-provvediment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi disponibbli 
pubblikament, dan ir-Regolament 
m’għandux jimponi obbligi addizzjonali 
fir-rigward tal-proċess ta’ notifika ta’ 
ksur ta’ dejta personali lill-awtorità 
superviżorja u fir-rigward tal-proċess ta’ 
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġetti tad-dejta. Din il-
persuna fiżika jew ġuridika għandha 
tinnotifika ksur ta’ dejta personali li 
jaffettwa kull dejta personali li għaliha hi 
l-kontrollur skont il-proċess ta’ notifika 
ta’ ksur ta’ dejta personali stabbilit fid-
Direttiva 2002/58/KE kif emendata bid-
Direttiva 2009/136/KE. 

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġdid jistabbilixxi li l-fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
huma suġġetti għal reġim uniku ta’ notifika għal kwalunkwe ksur fir-rigward tad-dejta li 
jipproċessaw, u mhux reġimi multipli skont is-servizz offrut jew id-dejta miżmuma. Dan 
jiżgura kundizzjonijiet ekwi fost atturi tal-industrija.

Emenda 225

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 2. L-Artikolu 1(2), l-Artikolu 2(c) u l-
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għandu jitħassar. Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/58/KE
għandhom jitħassru.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi allinjament essenzjali tad-Direttiva 2002/58/KE mar-Regolament 
preżenti. Barra minn hekk, tevita regolamentazzjoni doppja, li tista’ tagħmel ħsara serja lill-
kompetittività tas-setturi koperti bid-Direttiva 2002/58/KE. Ir-rekwiżiti ġenerali tar-
Regolament preżenti, inkużi dawk relatati mal-valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza, 
jiżguraw li l-lokazzjoni tiġi ttrattata bil-livell xieraq ta’ kura irrispettivament mis-sors jew l-
industrija tal-kontrollur tad-dejta tagħha.

Emenda 226

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ddelegati u l-atti ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni għandhom jiġu evalwati 
mill-Parlament u mill-Kunsill kull 
sentejn.
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