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Emenda 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidrat ir-riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tat-
12 ta’ Settembru 2013 dwar Strateġija tal-
Unjoni Ewropea għaċ-ċibersigurtà: 
“Ċiberspazju miftuħ u sikur”.

Or. es

Emenda 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fid-dinja tal-lum, it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni 
(ICT) għandhom jikkunsidraw il-ħtiġijiet 
tas-soċjetà, inklużi dawk tal-persuni li 
jsofru r-riskju tal-esklużjoni soċjali. L-
utenti kollha tal-ICT għandu jkollhom 
standards minimi li jiżguraw l-
affidabbiltà, is-sigurtà, it-trasparenza, is-
sempliċità, l-interoperabbiltà u t-tnaqqis 
tar-riskji.

Or. es

Emenda 108
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà 
qegħdin jiżdiedu u jirrappreżentaw 
theddida kbira għall-funzjonament tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Inċidenti bħal dawn jistgħu jxekklu l-
eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi, 
jiġġeneraw telf finanzjarju sostanzjali, 
jimminaw il-fiduċja tal-utenti u jikkawżaw 
ħsara kbira fl-ekonomija tal-Unjoni.

(2) Il-kobor u l-frekwenza ta’ inċidenti 
deliberati jew aċċidentali ta’ sigurtà 
qegħdin jiżdiedu b’mod drastiku u 
jirrappreżentaw theddida kbira għall-
funzjonament tas-sistemi tan-netwerks u 
tal-informazzjoni. Inċidenti bħal dawn 
jistgħu jxekklu l-eżerċizzju ta’ attivitajiet 
ekonomiċi, jiġġeneraw telf finanzjarju 
sostanzjali, jimminaw il-fiduċja tal-utenti u
jaffetwaw il-ħajja privata tagħhom, 
jirriżultaw fi ksur tad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tal-
UE u jikkawżaw ħsara kbira fl-ekonomija 
tal-Unjoni.

Or. cs

Emenda 109
Zuzana Roithová

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Bħala strument ta’ komunikazzjoni 
mingħajr fruntieri, is-sistemi ta’ 
informazzjoni diġitali, u l-aktar l-Internet 
għandhom rwol essenzjali fl-iffaċilitar tal-
moviment transkonfinali ta’ oġġetti, 
servizzi u persuni. Minħabba din in-natura 
transnazzjonali, tfixkil sostanzjali ta’ dawn 
is-sistemi fi Stat Membru wieħed jista’ 
jaffettwa wkoll lil Stati Membri oħrajn u 
lill-Unjoni inġenerali. Il-flessibbiltà u l-
istabbiltà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni għaldaqstant hija essenzjali 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(3) Bħala strument ta’ komunikazzjoni 
mingħajr fruntieri, is-sistemi ta’ 
informazzjoni diġitali, u l-aktar l-Internet 
għandhom rwol essenzjali fl-iffaċilitar tal-
moviment transkonfinali ta’ oġġetti, 
servizzi, persuni u kapital. Minħabba din 
in-natura transnazzjonali, tfixkil sostanzjali 
ta’ dawn is-sistemi fi Stat Membru wieħed 
jista’ jaffettwa wkoll lil Stati Membri 
oħrajn u lill-Unjoni inġenerali. Il-
flessibbiltà, l-istabbiltà u l-
interkonnettività tas-sistemi tan-netwerks 
u tal-informazzjoni għaldaqstant hija 
essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-
suq intern.

Or. cs
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Emenda 110
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minħabba li l-iktar kawżi komuni tal-
ħsarat fis-sistemi, bħal kawżi naturali jew 
żbalji umani, jibqgħu jkunu mhux 
intenzjonati, l-infrastruttura għandha 
tkun flessibbli kemm għat-tfixkil 
intenzjonat u kemm mhux intenzjonat, u 
l-operaturi tal-infrastruttura kruċjali 
għandhom jiddisinjaw sistemi bbażati fuq 
il-flessibbiltà li joperaw anke meta jkun 
hemm ħsarat f’sistemi oħra lil hinn mill-
kontroll tagħhom.

Or. en

Emenda 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-NIS fl-Unjoni għandha tipprovdi 
ambjent diġitali sikur u affidabbli, filwaqt 
li tiżgura n-newtralità tan-netwerk u d-
dritt universali għat-teknoloġiji u għas-
servizzi kollha relatati. Is-sigurtà 
ċibernetika għandha tiġi kkontrollata 
sabiex ma jkun hemm l-ebda diskrezzjoni.

Or. es

Emenda 112
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tkopri l-inċidenti u r-riskji 
rilevanti kollha, din id-Direttiva għandha 
tapplika għal kull sistema tan-netwerks u 
tal-informazzjoni. L-obbligi fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq madankollu m’għandhomx 
japplikaw għall-impriżi li jipprovdu 
netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjoni jew 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament fit-tifsira tad-
Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
komuni għan-netwerks u s-servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Id-
Direttiva tal-Qafas)25, li huma soġġetti 
għar-rekwiżiti speċifiċi ta’ sigurtà u 
integrità stabbiliti fl-Artikolu 13a ta’ dik 
id-Direttiva u lanqas m’għandhom 
japplikaw għall-fornituri li jipprovdu 
servizz ta’ fiduċja.

(5) Biex tkopri l-inċidenti u r-riskji 
rilevanti kollha, din id-Direttiva għandha 
tapplika għal kull sistema tan-netwerks u 
tal-informazzjoni.

Or. es

Emenda 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Bosta Stati Membri għadhom ma 
ppubblikawx l-istrateġija nazzjonali 
tagħhom dwar is-sigurtà ċibernetika, u 
lanqas għadhom żviluppaw pjan ta’ 
kontinġenza għall-inċidenti ċibernetiċi. Xi 
wħud minnhom la ħolqu l-Grupp ta’ 
Rispons ta’ Emerġenza tal-Kompjuters 
(CERT) tagħhom u lanqas irratifikaw il-
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Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-
Kunsill tal-Ewropa.

Or. es

Emenda 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kapaċitajiet eżistenti mhumiex 
suffiċjenti biżżejjed sabiex jiżguraw livell 
għoli tal-NIS fl-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom livelli differenti ħafna ta’ 
tħejjija li jwasslu għal approċċi 
frammentati madwar l-Unjoni. Dan iwassal 
għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi u tan-negozji, u jdgħajjef il-
livell ġenerali tal-NIS fl-Unjoni. Nuqqas 
ta’ rekwiżiti minimi komuni fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq min-naħa tiegħu jagħmilha 
impossibbli li jitwaqqaf mekkaniżmu 
globali u effettiv għal kooperazzjoni fil-
livell tal-Unjoni.

(6) Il-kapaċitajiet eżistenti mhumiex 
suffiċjenti biżżejjed sabiex jiżguraw livell 
għoli tal-NIS fl-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom livelli differenti ħafna ta’ 
tħejjija li jwasslu għal approċċi 
frammentati madwar l-Unjoni. Dan iwassal 
għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi u tan-negozji, u jdgħajjef il-
livell ġenerali tal-NIS fl-Unjoni. Nuqqas 
ta’ rekwiżiti minimi komuni fuq l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq min-naħa tiegħu jagħmilha 
impossibbli li jitwaqqaf mekkaniżmu 
globali u effettiv għal kooperazzjoni fil-
livell tal-Unjoni. Huwa meħtieġ li tiġi 
promossa, b’mod effettiv u bil-mezzi 
xierqa, ir-RŻI f’dawn l-oqsma. L-
universitajiet u ċ-ċentri ta’ riċerka 
għandhom rwol ewlieni f’dan ir-rigward. 

Or. es

Emenda 115
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li kull Stat Membru jieħu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura l-
protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà 
essenzjali tiegħu, jissalvagwardja l-politika 
pubblika u s-sigurtà pubblika, u jippermetti 
l-investigazzjoni, l-iskoperta u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. Skont l-
Artikolu 346 tat-TFUE, l-ebda Stat 
Membru m’għandu jkun obbligat li 
jipprovdi informazzjoni li l-iżvelar tagħha 
jqisha kuntrarju għall-interessi essenzjali 
tas-sigurtà tiegħu.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà li kull Stat Membru jieħu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura l-
protezzjoni tal-interessi tas-sigurtà 
essenzjali tiegħu, jissalvagwardja l-politika 
pubblika u s-sigurtà pubblika, u jippermetti 
l-investigazzjoni, l-iskoperta u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. Skont l-
Artikolu 346 tat-TFUE, l-ebda Stat 
Membru m’għandu jkun obbligat li 
jipprovdi informazzjoni li l-iżvelar tagħha 
jqisha kuntrarju għall-interessi essenzjali 
tas-sigurtà tiegħu. L-ebda Stat Membru 
ma hu obbligat li jiżvela informazzjoni 
klassifikata tal-UE skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar ir-
regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ 
informazzjoni klassifikata tal-UE 
(2011/292/UE), informazzjoni soġġetta 
għal Ftehimiet kontra l-Iżvelar jew 
Ftehimiet informali kontra l-Iżvelar, 
bħall-Protokoll dwar id-Dwal tat-
Traffiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara t-trattament ta’ informazzjoni kunfidenzjali fl-ambitu 
ta’ din id-Direttiva. 

Emenda 116
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fid-dawl tad-differenzi fl-istrutturi 
nazzjonali ta’ governanza u sabiex jiġu 
salvagwardjati arranġamenti settorjali jew 
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korpi superviżorji u regolatorji tal-Unjoni 
diġà eżistenti u biex jiġi evitat xogħol 
doppju, l-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jaħtru aktar minn awtorità 
nazzjonali kompetenti waħda responsabbli 
għat-twettiq tal-kompiti marbuta mas-
sistemi tas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni tal-operaturi tas-suq taħt 
din id-Direttiva. Madankollu, sabiex jiġu 
żgurati kooperazzjoni u komunikazzjoni 
transkonfinali mingħajr problemi, huwa 
meħtieġ li kull Stat Membru, mingħajr 
ħsara għall-arranġamenti regolatorji 
settorjali, jiddeżinjaw biss punt ta’ kuntatt 
nazzjonali wieħed inkarigat mill-
kooperazzjoni transkonfinali fil-livell tal-
Unjoni. Meta l-istruttura kostituzzjonali 
tiegħu jew arranġamenti oħrajn jeħtieġu 
dan, Stat Membru għandu jkun kapaċi 
jaħtar awtorità waħda biss sabiex twettaq 
il-kompiti tal-awtorità kompetenti u l-punt 
ta’ kuntatt uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 5 u għandha l-għan li tikkunsidra l-korpi tal-Unjoni 
settorjali eżistenti li huma diġà inkarigati mis-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ta’ 
ċerti setturi.

Emenda 117
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fejn hu possibbli, l-Istati Membri 
jistgħu jużaw jew jadattaw strutturi 
organizzattivi eżistenti meta japplikaw id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 
Għandhom isiru inventarju u valutazzjoni 
ta’ pjanijiet u proċessi eżistenti mill-Istati 
Membri meta jelaboraw l-istrateġiji 
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nazzjonali dwar il-NIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm għaddejja azzjoni li ta’ min ifaħħarha fl-Istati Membri u tali strutturi u fora 
għandhom jinżammu jew jiġu adattati fejn hu possibbli.  

Emenda 118
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Infrastruttura sigura għall-qsim tal-
informazzjoni għandha tkun stabbilita 
sabiex tippermetti l-iskambju ta’ 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
fin-netwerk ta’ kooperazzjoni. Mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu tagħhom li 
jinnotifikaw inċidenti u riskji ta’ 
dimensjoni Ewropea lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni, l-aċċess għal informazzjoni 
kunfidenzjali minn Stati Membri oħrajn 
għandu jingħata biss lill-Istati Membri 
wara li dawn juru li r-riżorsi u l-proċessi 
tekniċi, finanzjarji u umani tagħhom, kif 
ukoll l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
tagħhom, tiggarantixxi l-parteċipazzjoni 
effettiva, effiċjenti u sigura tagħhom fin-
netwerk.

(14) Infrastruttura sigura għall-qsim tal-
informazzjoni għandha tkun stabbilita 
sabiex tippermetti l-iskambju ta’ 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
fin-netwerk ta’ kooperazzjoni. Is-Servizzi 
Trans-Ewropej b’Sigurtà għat-Telematika 
bejn l-Amministrazzjonijiet (sTESTA) 
tista’ tintuża għal dan il-għan. Mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu tagħhom li 
jinnotifikaw inċidenti u riskji ta’ 
dimensjoni Ewropea lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni, l-aċċess għal informazzjoni 
kunfidenzjali minn Stati Membri oħrajn 
għandu jingħata biss lill-Istati Membri 
wara li dawn juru li r-riżorsi u l-proċessi 
tekniċi, finanzjarji u umani tagħhom, kif 
ukoll l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
tagħhom, tiggarantixxi l-parteċipazzjoni 
effettiva, effiċjenti u sigura tagħhom fin-
netwerk.

Or. en

Emenda 119
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Infrastruttura sigura għall-qsim tal-
informazzjoni għandha tkun stabbilita 
sabiex tippermetti l-iskambju ta’ 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
fin-netwerk ta’ kooperazzjoni. Mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu tagħhom li 
jinnotifikaw inċidenti u riskji ta’ 
dimensjoni Ewropea lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni, l-aċċess għal informazzjoni 
kunfidenzjali minn Stati Membri oħrajn 
għandu jingħata biss lill-Istati Membri 
wara li dawn juru li r-riżorsi u l-proċessi 
tekniċi, finanzjarji u umani tagħhom, kif 
ukoll l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
tagħhom, tiggarantixxi l-parteċipazzjoni 
effettiva, effiċjenti u sigura tagħhom fin-
netwerk.

(14) Infrastruttura sigura għall-qsim tal-
informazzjoni għandha tkun stabbilita 
sabiex tippermetti l-iskambju ta’ 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
fin-netwerk ta’ kooperazzjoni. Mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu tagħhom li 
jinnotifikaw inċidenti u riskji ta’ 
dimensjoni Ewropea lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni, l-aċċess għal informazzjoni 
kunfidenzjali minn Stati Membri oħrajn 
għandu jingħata biss lill-Istati Membri 
wara li dawn juru li r-riżorsi u l-proċessi 
tekniċi, finanzjarji u umani tagħhom, kif 
ukoll l-infrastruttura ta’ komunikazzjoni 
tagħhom, tiggarantixxi l-parteċipazzjoni 
effettiva, effiċjenti u sigura tagħhom fin-
netwerk. Għandhom jiġu applikati dejjem 
metodi trasparenti li jevitaw kwalunkwe 
arbitrarjetà bejn l-Istati Membri.

Or. es

Emenda 120
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.
Kwalunkwe dejta personali pubblikata fuq 
dan is-sit elettroniku għandha tkun 
limitata biss għal dak li huwa meħtieġ u 
tkun anonima kemm jista’ jkun.
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Or. en

Emenda 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joħolqu sit elettroniku komuni 
sabiex jippubblikaw informazzjoni mhux 
kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-riskji.

(16) Biex jiżguraw trasparenza u 
jinformaw tajjeb liċ-ċittadini tal-UE u lill-
operaturi tas-suq, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippublikaw l-informazzjoni
mhux kunfidenzjali dwar l-inċidenti u r-
riskji fi spazji diġitali predominanti fejn, 
apparti f’siti elettroniċi, tiġi ffaċilitata l-
konsultazzjoni bit-telefon u bit-tablets.

Or. es

Emenda 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) F’dawn l-oqsma għandhom jiġu 
kkunsidrati speċjalment is-setturi soċjali 
l-aktar vulnerabbli, bħaċ-ċittadini 
affettwati mid-distakk diġitali jew il-
minoranzi tal-popolazzjoni esposti għan-
netwerks soċjali. Huwa meħtieġ ukoll 
sforz speċjali fl-għarfien u l-edukazzjoni 
taċ-ċittadini. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-SMEs jistgħu jsaħħu l-
għarfien tagħhom dwar l-NIS u l-
kapaċitajiet tagħhom fis-sigurtà 
ċibernetika.

Or. es
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Emenda 123
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fl-isforzi transkonfinali 
tagħhom biex jipprevjenu, jiskopru u 
jindirizzaw inċidenti ta’ sigurtà tad-dejta 
u tan-netwerks, l-ENISA għandha tfassal 
u topera mekkaniżmu ta’ twissija bikrija u
rispons fil-livell Ewropew biex jiffunzjona 
flimkien mal-mekkaniżmi li qed jintużaw 
mill-Istati Membri;

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fejn jinqalgħu kwistjonijiet ta’ sigurtà ċibernetika li jinvolvu aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-ENISA għandu jkollha r-riżorsi meħtieġa biex tintervjeni u ssemma’ t-twissija fil-
livell Ewropew sabiex jiġi żgurat rispons konġunt aktar effettiv mill-Istati Membri 
b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti u l-punti singoli ta’ kuntatt. 

Emenda 124
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba n-natura globali tal-
problemi tal-NIS, teħtieġ kooperazzjoni 
internazzjonali aktar mill-qrib sabiex 
jittejbu l-istandards tas-sigurtà u l-iskambju 
tal-informazzjoni, u jiġi promoss approċċ 
globali komuni lejn il-kwistjonijiet tal-NIS.

(21) Minħabba n-natura globali tal-
problemi tal-NIS, teħtieġ kooperazzjoni 
internazzjonali aktar mill-qrib sabiex 
jittejbu l-istandards tas-sigurtà u l-iskambju 
tal-informazzjoni, u jiġi promoss approċċ 
globali komuni lejn il-kwistjonijiet tal-NIS.
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Kwalunkwe qafas għal tali kooperazzjoni 
internazzjonali għandu jkun suġġett 
għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.

Or. en

Emenda 125
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti ż-żgħar, ir-
rekwiżiti għandhom ikunu proporzjonati 
għar-riskji ppreżentati min-netwerk jew 
mis-sistema tal-informazzjoni kkonċernata, 
filwaqt li jiġi kkunsidrat l-istat ta’ dawn il-
miżuri. Dawn ir-rekwiżiti m’għandhomx 
japplikaw għall-intrapriżi mikro.

(27) Biex tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż 
finanzjarju u amministrattiv sproporzjonat 
fuq l-operaturi u l-utenti ż-żgħar, ir-
rekwiżiti għandhom ikunu proporzjonati 
għar-riskji ppreżentati min-netwerk jew 
mis-sistema tal-informazzjoni kkonċernata, 
filwaqt li jiġi kkunsidrat l-istat ta’ dawn il-
miżuri. Dawn ir-rekwiżiti m’għandhomx 
japplikaw għall-intrapriżi mikro, li għandu 
jkollhom mekkaniżmu ta’ appoġġ 
finanzjarju xieraq li jippermettilhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa.

Or. es

Emenda 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq u 

(28) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu attenzjoni dovuta lill-preservazzjoni 
tal-kanali informali u fdati ta’ qsim ta’ 
informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq u 
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bejn is-settur pubbliku u privat. Ix-xandir 
tal-inċidenti rrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti għandu jsib bilanċ xieraq bejn 
l-interess tal-pubbliku li jkun informat 
dwar it-theddid u l-ħsarat possibbli tar-
reputazzjoni u tal-kummerċ għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq li jirrapportaw l-inċidenti. Fl-
implimentazzjoni tal-obbligi ta’ notifika, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-ħtieġa li jżommu 
informazzjoni dwar il-vulnerabbiltajiet tal-
prodott strettament kunfidenzjali qabel ma 
joħorġu xi soluzzjonijiet ta’ sigurtà xierqa.

bejn is-settur pubbliku u privat. Ix-xandir 
tal-inċidenti rrapportati lill-awtoritajiet 
kompetenti għandu jsib bilanċ xieraq bejn 
l-interess tal-pubbliku li jkun informat 
dwar it-theddid u l-ħsarat possibbli tar-
reputazzjoni u tal-kummerċ għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq li jirrapportaw l-inċidenti. Fl-
implimentazzjoni tal-obbligi ta’ notifika, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari lill-ħtieġa li jżommu 
informazzjoni dwar il-vulnerabbiltajiet tal-
prodott strettament kunfidenzjali qabel ma 
joħorġu xi soluzzjonijiet ta’ sigurtà xierqa.
Fl-ebda każ ma għandhom ikunu ristretti 
jew ikkanċellati d-drittijiet fundamentali 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni 
speċifiċi tal-Istati tad-Dritt. 

Or. es

Emenda 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa sabiex iwettqu 
d-dmirijiet tagħhom, inklużi setgħat sabiex 
jiksbu biżżejjed informazzjoni mingħand l-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi sabiex jivvalutaw il-livell ta’ 
sigurtà ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni kif ukoll dejta affidabbli u 
komprensiva dwar inċidenti reali li 
kellhom impatt fuq it-tħaddim tas-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni.

(29) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa sabiex iwettqu 
d-dmirijiet tagħhom, inklużi setgħat sabiex 
jiksbu biżżejjed informazzjoni mingħand l-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi sabiex jivvalutaw il-livell ta’ 
sigurtà ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni kif ukoll dejta affidabbli u 
komprensiva dwar inċidenti reali li 
kellhom impatt fuq it-tħaddim tas-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu responsabbli lill-fornituri tal-
programmi tal-informatika u ta’ apparat 
fiżiku jew servizzi inadegwati li 
jikkontribwixxu direttament għall-
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okkorrenza ta’ inċident tal-NIS. 

Or. es

Emenda 128
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom il-mezzi meħtieġa sabiex iwettqu 
d-dmirijiet tagħhom, inklużi setgħat sabiex 
jiksbu biżżejjed informazzjoni mingħand l-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi sabiex jivvalutaw il-livell ta’ 
sigurtà ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni kif ukoll dejta affidabbli u 
komprensiva dwar inċidenti reali li 
kellhom impatt fuq it-tħaddim tas-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni.

(29) L-awtoritajiet pubbliċi, punti singoli 
ta’ kuntatt, u l-ENISA għandu jkollhom il-
mezzi meħtieġa sabiex iwettqu d-dmirijiet 
tagħhom, inklużi setgħat sabiex jiksbu 
biżżejjed informazzjoni mingħand l-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi sabiex jivvalutaw il-livell ta’ 
sigurtà ta’ sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni kif ukoll dejta affidabbli u 
komprensiva dwar inċidenti reali li 
kellhom impatt fuq it-tħaddim tas-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni.

Or. el

Emenda 129
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-attivitajiet kriminali f’bosta każijiet 
huma sottostanti għall-inċidenti. In-natura 
kriminali tal-inċidenti tista’ tkun 
issuspettata anki jekk l-evidenza li 
tappoġġjaha tista’ ma tkunx ċara biżżejjed 
mill-bidu. F’dan il-kuntest, il-
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi għandha tifforma parti minn rispons 

(30) L-attivitajiet kriminali f’bosta każijiet 
huma sottostanti għall-inċidenti. In-natura 
kriminali tal-inċidenti tista’ tkun 
issuspettata anki jekk l-evidenza li 
tappoġġjaha tista’ ma tkunx ċara biżżejjed 
mill-bidu. F’dan il-kuntest, il-
kooperazzjoni xierqa bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, il-punti ta’ kuntatt uniċi, l-
ENISA u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi
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effettiv u komprensiv għat-theddid tal-
inċidenti tas-sigurtà. B’mod partikolari, il-
promozzjoni ta’ ambjent bla periklu, sigur 
u aktar flessibbli teħtieġ rapportar 
sistematiku lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi tal-inċidenti ssuspettati li huma ta’ 
natura kriminali serja. In-natura kriminali 
serja tal-inċidenti għandha tkun ivvalutata 
fid-dawl tal-liġijiet tal-UE dwar il-
kriminalità ċibernetika.

trid tifforma parti minn rispons effettiv u 
komprensiv għat-theddid tal-inċidenti tas-
sigurtà. B’mod partikolari, il-promozzjoni 
ta’ ambjent bla periklu, sigur u aktar 
flessibbli teħtieġ rapportar sistematiku lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-inċidenti 
ssuspettati li huma ta’ natura kriminali 
serja. In-natura kriminali serja tal-inċidenti
trid tkun ivvalutata fid-dawl tal-liġijiet tal-
UE dwar il-kriminalità ċibernetika.

Or. el

Emenda 130
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għall-acquis tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tad-dejta.
Kwalunkwe dejta personali użata skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandha tkun limitata għal dak li huwa 
strettament neċessarju u trażmessa biss 
lill-parteċipanti strettament meħtieġa, u 
tkun anonima kemm jista’ jkun, jekk 
mhux kompletament anonima.

Or. en

Emenda 131
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 30b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) L-adozzjoni fil-livell tal-UE tal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta’ dejta 
ġenerali għandha tippreċedi l-adozzjoni 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà 
ċibernetika fil-livell tal-UE. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tiġi adottata biss 
wara li jkun ġie adottat ir-Regolament 
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali.

Or. en

Emenda 132
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Id-dejta personali f’ħafna każijiet hi 
kompromessa b’riżultat ta’ inċidenti. F’dan 
il-kuntest, l-awtoritajiet kompetenti u l-
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta
għandhom jikkooperaw u jiskambjaw l-
informazzjoni dwar il-kwistjoijiet rilevanti 
kollha biex jiġu ttrattati l-ksur fir-rigward 
tad-dejta personali li jirriżultaw minn 
inċidenti. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-obbligu li jinnotifikaw l-
inċidenti ta’ sigurtà b’mod li jonqos il-piż 
amministrattiv fil-każ li l-inċident tas-
sigurtà jkun ukoll ksur tad-dejta personali 
f’konformità mar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta. B’ħidma 
konġunta mal-awtoritajiet kompetenti u l-
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta, l-
ENISA tista’ tgħin billi tiżviluppaw 
mekkaniżmi tal-iskambju tal-informazzjoni 
u mudelli li jevitaw il-bżonn ta’ żewġ 

(31) Id-dejta personali f’ħafna każijiet hi 
kompromessa b’riżultat ta’ inċidenti. F’dan 
il-kuntest, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw u jiskambjaw l-
informazzjoni, fejn xieraq ma’ operaturi 
tas-suq, biex jiġu ttrattati l-ksur fir-rigward 
tad-dejta personali li jirriżultaw minn 
inċidenti b’konformità mar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta applikabbli.  L-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw l-obbligu 
li jinnotifikaw l-inċidenti ta’ sigurtà b’mod 
li jonqos il-piż amministrattiv fil-każ li l-
inċident tas-sigurtà jkun ukoll ksur tad-
dejta personali f’konformità mar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik 
id-dejta. B’ħidma konġunta mal-
awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta, l-ENISA tista’ tgħin 
billi tiżviluppaw mekkaniżmi tal-iskambju 
tal-informazzjoni u mudelli li jevitaw il-
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mudelli ta’ notifika. Dan il-mudell ta’ 
notifika uniku jkun jiffaċilita r-rappurtar ta’ 
inċidenti li jikkompromettu d-dejta 
personali biex b’hekk jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq in-negozji u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi.

bżonn ta’ żewġ mudelli ta’ notifika. Dan il-
mudell ta’ notifika uniku jkun jiffaċilita r-
rappurtar ta’ inċidenti li jikkompromettu d-
dejta personali biex b’hekk jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq in-negozji u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 133
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex in-netwerk ta’ kooperazzjoni 
jiffunzjona tajjeb, il-Kummissjoni 
għandha tkun iddelegata s-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
fir-rigward tad-definizzjoni tal-kriterji li 
għandhom jiġu sodisfatti sabiex Stat 
Membru jiġi awtorizzat biex jipparteċipa 
fis-sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni 
sigura, tal-ispeċifikazzjoni ulterjuri tal-
avvenimenti ta’ attivazzjoni għat-twissija 
bikrija, u d-definizzjoni taċ-ċirkostanzi li 
fihom l-operaturi tas-suq u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi jkunu 
meħtieġa li jinnotifikaw l-inċidenti.

(34) Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni
fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni ulterjuri tal-
avvenimenti ta’ attivazzjoni għat-twissija 
bikrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 17 u tirrifletti l-emendi ġodda tar-Rapporteur fl-
Artikoli 9, 10 u 18 (ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 18).

Emenda 134
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet
uniform għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni rigward tal-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-Kummissjoni fi ħdan in-
netwerk ta’ kooperazzjoni, l-aċċess għall-
infrastruttura sigura tal-qsim tal-
informazzjoni, il-pjan ta’ kooperazzjoni 
tal-NIS fl-Unjoni, il-formati u l-proċeduri 
applikabbli għall-infurmar lill-pubbliku 
dwar l-inċidenti, u l-istandards u/jew l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti għall-
NIS. 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.

(36) Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward
tal-kooperazzjoni bejn il-punti ta’ kuntatt 
uniċi u l-Kummissjoni fi ħdan in-netwerk 
ta’ kooperazzjoni, mingħajr preġudizzju 
għall-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni 
eżistenti fil-livell nazzjonali, is-sett 
komuni ta’ standards tal-interkonnessjoni 
u tas-sigurtá għall-infrastruttura sigura tal-
qsim tal-informazzjoni, il-pjan ta’ 
kooperazzjoni tal-NIS fl-Unjoni u l-
formati u l-proċeduri applikabbli għan-
notifika lill-pubbliku dwar l-inċidenti li 
għandhom impatt sinifikanti. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 20. L-emenda għandha l-għan li tikkoreġi żball fil-
proposta tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut tal-att implimentattiv ippjanat u tirrifletti 
l-emenda l-ġdida proposta għall-Artikolu 9 paragrafu 3.

Emenda 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tikkomunika kif 
xieraq mal-kumitati settorjali rilevanti u l-
korpi rilevanti stabbiliti fil-livell tal-UE 
b’mod partikolari fil-qasam tal-enerġija, 
tat-trasport u tas-saħħa.

(37) Fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tikkomunika kif 
xieraq mal-kumitati settorjali rilevanti u l-
korpi rilevanti stabbiliti fil-livell tal-UE 
b’mod partikolari fil-qasam tal-enerġija, 
tat-trasport, tas-saħħa u militari.

Or. es

Emenda 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità 
għandha tiġi supplimentata bil-ġlieda 
kontra l-ispjunaġġ bejn l-Istati, li tikser is-
sovranità tal-UE u tal-Istati Membri 
tagħha. Din id-Direttiva għandha 
tipproteġi liċ-ċittadini, l-impriżi, l-
istituzzjonijiet pubbliċi u privati u lill-
Istati u l-gvernijiet minn kriminali 
komuni, gruppi kriminali u spjunaġġ, fost 
ċiberkriminalità oħra.

Or. es

Emenda 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali, u tosserva l-prinċipji, 

(41) Din id-Direttiva fl-ebda każ ma 
għandha tirrestrinġi jew tikkanċella d-
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rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
notevolment, id-dritt għar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-komunikazzjonijiet, il-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà li 
wieħed ikollu negozju, id-dritt għall-
proprjetà, id-dritt għal rimedju effettiv 
quddiem qorti u d-dritt ta’ smiegħ. Din id-
Direttiva trid tiġi implimentata skont dawn 
id-drittijiet u l-prinċipji.

drittijiet fundamentali, u tosserva l-
prinċipji, rikonoxxuti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
notevolment, id-dritt għar-rispett tal-ħajja 
privata, id-dritt għall-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta, 
il-libertà li wieħed ikollu negozju, id-dritt 
għall-proprjetà, id-dritt għal rimedju 
effettiv quddiem qorti u d-dritt ta’ smigħ. 
Din id-Direttiva trid tiġi implimentata 
skont dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

Or. es

Emenda 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li 
jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà 
tan-netwerks u tal-informazzjoni (minn 
hawn ‘il quddiem magħrufa bħala “NIS”) 
fl-Unjoni.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li 
jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà 
tan-netwerks u tal-informazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem magħrufa bħala “NIS”) 
fl-Unjoni, li jipprovdu ambjent diġitali 
sikur u affidabbli, u li jiżguraw in-
newtralità tan-netwerk u d-dritt universali 
għat-telekomunikazzjonijiet u għas-
servizzi kollha relatati.

Or. es

Emenda 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà għall- c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà għall-
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operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi.

operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, li jiżguraw li ma jkun hemm l-
ebda diskrezzjoni.

Or. es

Emenda 140
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà għall-
operaturi tas-suq u l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi.

(c) tistabbilixxi r-rekwiżiti ta’ sigurtà għall-
operaturi tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-limitazzjoni fl-ambitu tal-emenda fir-rigward tal-Kapitolu IV. L-
amministrazzjonijiet pubbliċi m’għandhomx jiġu inklużi fl-ambitu tal-Kapitolu IV peress li r-
relevanza tagħhom għall-funzjonament tas-suq intern huwa limitat u minħabba l-missjoni 
pubblika tagħhom għandhom jeżerċitaw id-diliġenza dovuta.  Għaldaqstant, l-istess obbligi 
bħal dawk għall-operaturi tas-suq ma jkunux xierqa.

Emenda 141
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rekwiżiti ta’ sigurtà previsti fl-
Artikolu 14 m’għandhom japplikaw la 
għall-impriżi li jipprovdu netwerks 
pubbliċi ta’ komunikazzjoni jew servizzi 
ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli 
għall-pubbliku skont it-tifsira tad-
Direttiva 2002/21/KE, li għandhom 

imħassar
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jikkonformaw mar-rekwiżiti speċifiċi ta’ 
sigurtà u ta’ integrità stabbiliti fl-
Artikoli 13a u 13b ta’ dik id-Direttiva, u 
lanqas għall-fornituri tas-servizzi ta’ 
fiduċja.

Or. es

Emenda 142
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Din id-Direttiva għandha wkoll tkun 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta, u għad-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika u r-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta.

5. Din id-Direttiva għandha wkoll tkun 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta, u għad-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika, ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta.
Kwalunkwe użu tad-dejta personali użata 
għandha tkun limitata għal dak li huwa 
strettament neċessarju għall-finijiet ta’ 
din id-Direttiva, u din id-dejta għandha 
tkun anonima kemm jista’ jkun, jekk 
mhux kompletament anonima.

Or. en
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Emenda 143
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-qsim tal-informazzjoni fi ħdan in-
netwerk ta’ kooperazzjoni taħt il-
Kapitolu III u n-notifiki tal-inċidenti tal-
NIS taħt l-Artikolu 14 jistgħu jkunu 
jeħtieġu l-ipproċessar ta’ dejta personali. 
Tali pproċessar, li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-interess pubbliku 
segwiti minn din id-Direttiva, għandu jkun 
awtorizzat mill-Istat Membru skont l-
Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE u d-
Direttiva 2002/58/KE, kif implimentat fil-
liġi nazzjonali.

6. Il-qsim tal-informazzjoni fi ħdan in-
netwerk ta’ kooperazzjoni taħt il-
Kapitolu III u n-notifiki tal-inċidenti tal-
NIS taħt l-Artikolu 14 jistgħu jkunu 
jeħtieġu l-ipproċessar ta’ dejta personali. 
Tali pproċessar, li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-interess pubbliku 
segwiti minn din id-Direttiva, għandu jkun 
awtorizzat mill-Istat Membru skont l-
Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE u d-
Direttiva 2002/58/KE, kif implimentat fil-
liġi nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operaturi tas-suq u l-
awtoritajiet kompetenti ma jinżammux 
responsabbli għall-użu tad-dejta personali 
li hija meħtieġa għall-qsim tal-
informazzjoni fi ħdan in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 144
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri m’għandhomx jitħallew
jadottaw jew iżommu dispożizzjonijiet li 
jassiguraw livell ogħla ta’ sigurtà,
mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jadottaw jew 
iżommu dispożizzjonijiet li jassiguraw 
livell ogħla ta’ sigurtà, bi preġudizzju 
għall-obbligi tagħhom taħt il-liġi tal-
Unjoni u għall- finijiet ta’ sigurtà 
nazzjonali.
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Or. en

Emenda 145
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “flessibbiltà ċibernetika” tfisser l-
abilità ta’ sistema tan-netwerks u tal-
informazzjoni li tirreżisti u tirkupra għall-
kapaċità operazzjonali sħiħa wara l-
inċidenti, inklużi iżda mhux limitata għal, 
ħsara teknika, qtugħ ta’ dawl jew 
inċidenti ta’ sigurtà;

Or. en

Emenda 146
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “riskju” tfisser kwalunkwe ċirkostanza 
jew avveniment li jista’ jkollu effett 
negattiv fuq is-sigurtà;

(3) “riskju” tfisser kwalunkwe ċirkostanza 
jew avveniment raġonevolment 
identifikabbli li jista’ jkollu effett negattiv 
fuq is-sigurtà;

Or. en

Emenda 147
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni” 
tfisser servizz fit-tifsira tal-punt (2) tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 98/34/KE;

imħassar

Or. en

Emenda 148
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fornitur ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jippermettu l-forniment 
ta’ servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
oħrajn, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II;

imħassar

Or. en

Emenda 149
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet 
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż 
u tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti 
tagħhom tinsab fl-Anness II.

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ stabbiltà u 
flessibbiltà ekonomika, is-saħħa pubblika, 
is-sigurtà pubblika jew kwalunkwe 
kombinament tagħhom, u li l-
interruzzjoni jew il-qerda tagħhom ikollu 
impatt sinifikanti fi Stat Membru 
b’konsegwenza tan-nuqqas li jinżammu 
dawk il-funzjonijiet, li lista mhux 
eżawrjenti tagħhom tinsab fl-Anness II.
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Or. en

Emenda 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – sottopunt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet 
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż u 
tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II.

(b) operatur ta’ infrastruttura kruċjali li hija 
essenzjali għaż-żamma ta’ attivitajiet 
ekonomiċi u soċjetali vitali fl-oqsma tal-
enerġija, tat-trasport, tal-banek, tal-boroż u 
tas-saħħa, li lista mhux eżawrjenti tagħhom 
tinsab fl-Anness II, sakemm is-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni kkonċernati 
jkunu direttament marbuta magħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi introdott approċċ “skont l-infrastruttura” minflok approċċ purament 
“settorjali”.  Fil-fatt, mhux is-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni kollha ta’ operatur ta’ 
infrastruttura kruċjali huma “kruċjali” fis-sens li jkunu essenzjali għaż-żamma tal-attivitajiet 
vitali (eż. sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni marbuta maż-żamma tat-tagħmir).  Huma 
biss is-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni direttament konnessi mal-infrastruttura 
kruċjali li huma suġġetti għal din id-Direttiva.  

Emenda 151
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. “Intrapriżi mikro” kif definita fl-
Artikolu 2(3) tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 1 rigward id-definizzjoni 
ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs 
medju, mhix “operatur tas-suq” fl-ambitu 
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ta’ din id-definizzjoni, sakemm ma 
tiffunzjonax bħala sussidjarja għal 
operatur ta’ infrastruttura kruċjali kif 
definit skont it-tifsira tal-punt (b) tal-
ewwel paragrafu ta’ dan il-punt.
_____________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Emenda 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Il-prinċipju

L-Istati Membri għandhom jiżguraw livell 
għoli ta’ sigurtà tas-sistemi tan-netwerks 
u tal-informazzjoni fit-territorji tagħhom 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir huwa meħtieġ sabiex jiġi evitat li jkun hemm ripetizzjoni tal-Artikolu 1 paragrafu 1. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jiżguraw biss il-konformità tal-indirizzi mar-
rekwiżiti stabbiliti f’din id-Direttiva. Prinċipju ġenerali biex jiġi żgurat livell għoli ta’ sigurtà 
mhuwiex infurzabbli. 

Emenda 153
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw livell 
għoli ta’ sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u 
tal-informazzjoni fit-territorji tagħhom 
skont din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw livell 
għoli ta’ sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u 
tal-informazzjoni fit-territorji tagħhom 
skont din id-Direttiva. Il-ġlieda kontra ċ-
ċiberkriminalità għandha tiġi 
supplimentata bil-ġlieda kontra l-
ispjunaġġ bejn l-Istati għall-ksur tas-
sovranità tal-UE u tal-Istati Membri 
tagħha.

Or. es

Emenda 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) Il-pjanijiet ta’ riċerka u żvilupp u 
deskrizzjoni ta’ kif dawn il-pjanijiet
jirriflettu l-prijoritajiet identifikati.

e) Il-pjanijiet ta’ riċerka u żvilupp u 
deskrizzjoni ta’ kif dawn il-pjanijiet 
jirriflettu l-prijoritajiet identifikati, fejn 
għandhom rwol importanti l-universitajiet 
u ċ-ċentri ta’ riċerka.

Or. es

Emenda 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) Programmi ta’ kwalità stabbiliti bl-
akbar kura u l-iżviluppi meħtieġa biex 
jimplimentaw u jespandu din id-Direttiva. 
Il-kostruzzjoni ta’ kwalunkwe 
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applikazzjoni għandha ssir f’kodiċi li 
jista’ jerġa’ jintuża, u, sa fejn ikun 
possibbli, issir bl-użu ta’ softwer bla ħlas. 

Or. es

Emenda 156
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-pjan ta’ valutazzjoni tar-riskju sabiex 
jiġu identifikati r-riskji u jiġu vvalutati l-
impatti ta’ inċidenti potenzjali;

(a) Qafas ta’ ġestjoni tar-riskju li 
jistabbilixxi metodoloġija għall-
identifikazzjoni, il-prijoritizzazzjoni, l-
evalwazzjoni u t-trattament tar-riskji, il-
valutazzjoni tal-impatti ta’ inċidenti 
potenzjali, għażliet ta’ prevenzjoni u 
kontroll, u d-definizzjoni ta’ kriterji għall-
għażla ta’ kontromiżuri possibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 29. Il-proposta tal-Kummissjoni kien ikollha ambitu 
wiesa’ wisq fir-rigward tal-kwistjonijiet tas-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri u kienet 
tagħmel il-pjan ta’ kooperazzjoni mhux prattiku u wisq kumpless biex ikun effettiv.

Emenda 157
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-pjan ta’ valutazzjoni tar-riskju sabiex 
jiġu identifikati r-riskji u jiġu vvalutati l-
impatti ta’ inċidenti potenzjali;

(a) Il-pjan ta’ valutazzjoni tar-riskju sabiex 
jiġu identifikati r-riskji u jiġu vvalutati l-
impatti ta’ inċidenti potenzjali; il-pjan 
għandu jiġi rivedut u aġġornat 
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annwalment;

Or. en

Emenda 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2  punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) Il-pubblikazzjoni ta’ direttorju onlajn 
li jkun fih l-entitajiet kollha li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ ġestjoni tar-riskju u l-
informazzjoni meħtieġa għad-Direttiva, li 
jiżgura li ma jkun hemm l-ebda tneħħija 
tad-dritt għall-informazzjoni taċ-ċittadin 
ta’ kwalunkwe Stat Membru, u li jeħtieġ l-
abbozzar ta’ pjan ta’ trasparenza fil-
ġestjoni u l-proċeduri relatati mal-NIS. 

Or. es

Emenda 159
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) itejjeb il-ħżin u l-użu ta’ passwords, 
bħal billi jiżdied l-użu tal-funzjoni hash 
jew utilitajiet għall-ġestjoni tal-password.

Or. en

Emenda 160
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 - punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

db) Għandhom jiġu kkunsidrati 
speċjalment is-setturi soċjali l-aktar 
vulnerabbli, bħaċ-ċittadini affettwati mid-
distakk diġitali jew il-minoranzi tal-
popolazzjoni esposti għan-netwerks 
soċjali.

Or. es

Emenda 161
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan 
ta’ kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
għandhom ikunu kkomunikati lill-
Kummissjoni fi żmien xahar mill-
adozzjoni tagħhom.

3. L-istrateġija nazzjonali tal-NIS u l-pjan 
ta’ kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
għandhom ikunu kkomunikati lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur mill-
adozzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 162
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti dwar is-
sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni (l-“awtorità kompetenti”).

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti ċivili 
waħda jew aktar dwar is-sigurtà tas-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni
(minn hawn ’il quddiem imsejħa l-
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‘awtorità/awtoritajiet kompetenti’).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitixxi l-emenda 32 u għandha l-għan li tkompli tispeċifika liema tip ta’ 
istituzzjoni għandha tissodisfa r-rwol tal-awtorità kompetenti nazzjonali.

Emenda 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimmonitorjaw l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fil-livell nazzjonali u 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jimmonitorjaw l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fil-livell nazzjonali u 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni.
Għandhom ukoll jissorveljaw l-
implimentazzjoni tal-aspetti tal-NIS fil-
qasam tagħha.

Or. es

Emenda 164
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Meta Stat Membru jaħtar aktar minn 
awtorità kompetenti waħda, għandu 
jaħtar awtorità nazzjonali ċivili, 
pereżempju awtorità kompetenti, bħala 
punt ta’ kuntatt uniku nazzjonali dwar is-
sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-
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informazzjoni (minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ “punt ta’ kuntatt uniku”). Meta 
Stat Membru jaħtar awtorità kompetenti 
waħda biss, dik l-awtorità kompetenti 
għandha tkun ukoll il-punt ta’ kuntatt 
uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 33 u tkun allinjata mal-emenda ġdida għall-Artikolu 6 
Paragrafu 1 mir-Rapporteur. Għandha l-għan li tkompli tispeċifika liema tip ta’ istituzzjoni 
għandha tissodisfa r-rwol ta’ punt ta’ kuntatt uniku.

Emenda 165
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jirċievu n-notifiki 
tal-inċidenti mill-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-operaturi tas-suq kif speċifikat 
taħt l-Artikolu 14(2) u jingħataw is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni u ta’ infurzar 
imsemmija taħt l-Artikolu 15.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti u l-punti ta’ 
kuntatt uniċi, fejn applikabbli skont il-
paragrafu 2a ta’ dan l-Artikolu, jirċievu 
n-notifiki tal-inċidenti mill-operaturi tas-
suq kif speċifikat taħt l-Artikolu 14(2) u 
jingħataw is-setgħat ta’ implimentazzjoni u 
ta’ infurzar imsemmija taħt l-Artikolu 15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 37. Għandha l-għan li tiċċara r-rwol tal-awtoritajiet 
differenti sabiex jiġi evitat li jkun hemm notifiki doppji kemm għall-awtoritajiet kompetenti u 
kif ukoll għall-punti ta’ kuntatt uniċi. Peress li f’xi setturi n-notifiki tal-inċidenti huma diġà 
provduti lill-korpi tal-Unjoni, id-dupplikazzjoni għandha tiġi evitata. 

Emenda 166
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
tipprovdi għal korp tal-Unjoni 
superviżorju jew regolatorju speċifiku 
għas-settur, fost l-oħrajn dwar is-sistemi 
tas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni, dan il-korp għandu jirċievi 
n-notifiki tal-inċidenti skont l-
Artikolu 14(2) mill-operaturi tas-suq 
kkonċernati f’dan is-settur u jingħata s-
setgħat ta’ implimentazzjoni u infurzar 
imsemmija fl-Artikolu 15. Dan il-korp tal-
Unjoni għandu jikkoopera mill-qrib mal-
awtoritajiet kompetenti u l-punt ta’ 
kuntatt uniku tal-Istat Membru ospitanti 
fir-rigward ta’ dawn l-obbligi. Il-punt ta’ 
kuntatt uniku tal-Istat Membru ospitanti 
għandu jirrapreżenta l-korp tal-Unjoni 
fir-rigward tal-obbligi tal-Kapitolu III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 37. Għandha l-għan li tiċċara r-rwol tal-awtoritajiet 
differenti sabiex jiġi evitat li jkun hemm notifiki doppji kemm għall-awtoritajiet kompetenti u 
kif ukoll għall-punti ta’ kuntatt uniċi. Peress li f’xi setturi n-notifiki tal-inċidenti huma diġà 
provduti lill-korpi tal-Unjoni, id-dupplikazzjoni għandha tiġi evitata.

Emenda 167
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jifformaw 
netwerk (“netwerk ta’ kooperazzjoni”) 
sabiex jikkooperaw kontra r-riskji u l-
inċidenti li jaffettwaw is-sistemi tan-

1. Il-punti ta’ kuntatt uniċi u l-
Kummissjoni, flimkien mal-ENISA jekk 
din titlob hekk, għandhom jifformaw
netwerk (“netwerk ta’ kooperazzjoni”) 
sabiex jikkooperaw fl-iżvilupp ta’ 
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netwerks u tal-informazzjoni. proċeduri tal-iskoperta, l-analiżi u r-
rispons meta jittrattaw kwistjonijiet ta’ 
sigurtà u r-riskji jew l-inċidenti li 
jaffettwaw is-sistemi tan-netwerks u tal-
informazzjoni  

Or. el

Emenda 168
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-netwerk ta’ kooperazzjoni għandu 
joħloq komunikazzjoni permanenti bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti. 
Meta tintalab, l-Aġenzija Ewropea tas-
Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni
(“ENISA”) għandha tassisti lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni billi tipprovdi l-għarfien 
espert u l-pariri tagħha.

2. In-netwerk ta’ kooperazzjoni għandu 
joħloq komunikazzjoni permanenti bejn il-
Kummissjoni u l-punti ta’ kuntatt uniċi. 
Meta tintalab, l-Aġenzija Ewropea tas-
Sigurtà tan-Netwerks u tal-Informazzjoni
(“ENISA”) għandha tassisti lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni billi tipprovdi l-għarfien 
espert u l-pariri tagħha. Meta jkun xieraq, 
l-operaturi tas-suq u l-fornituri tas-
soluzzjonijiet tas-sigurtà ċibernetika 
jistgħu jiġu mistiedna wkoll biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni msemmija fil-punti (g), (h), 
(i) tal-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-emendi tar-Rapporteur li jippermettu l-inklużjoni ta’ operaturi tas-suq fin-
netwerk ta’ kollaborazzjoni, għandha tingħata kunsiderazzjoni wkoll għall-involviment tal-
fornituri tas-sigurtà ċibernetika li jistgħu jżidu valur sinifikanti, peress li dawn l-
organizzazzjonijiet jistgħu jipprovdu input f’termini ta’ theddid elettroniku miġbur mil-listi 
tal-klijenti tagħhom, kif ukoll immaġni konsolidata tar-rekwiżiti, sfidi u l-aħjar prattika f’firxa 
wiesgħa ta’ gruppi tal-klijenti.  
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Emenda 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jippubblikaw fuq bażi regolari
informazzjoni mhux kunfidenzjali dwar 
twissijiet bikrija li jkunu għaddejjin u 
rispons koordinat fuq sit elettroniku 
komuni;

c) jippubblikaw fuq bażi regolari l-
informazzjoni mhux kunfidenzjali dwar 
twissijiet bikrija li jkunu għaddejjin u 
rispons koordinat, fi spazji diġitali 
predominanti fejn, flimkien mas-siti
elettroniċi, jiffaċilitaw il-konsultazzjoni 
permezz tat-telefon u t-tablets;

Or. es

Emenda 170
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, strateġija nazzjonali waħda 
jew aktar dwar il-NIS u dwar pjanijiet ta’ 
kooperazzjoni nazzjonali tal-NIS 
imsemmija fl-Artikolu 5, fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva.

(d) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt 
strateġija nazzjonali waħda jew aktar dwar 
il-NIS u dwar pjanijiet ta’ kooperazzjoni 
nazzjonali tal-NIS imsemmija fl-
Artikolu 5, fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ talbiet individwali mill-Istati Membri jew il-Kummissjoni għandha ambitu 
wiesa’ wisq u tipperikola l-prekundizzjonijiet tal-iffunzjonar kostruttiv ta’ tali netwerk ta’ 
kooperazzjoni.
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Emenda 171
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-
Kummissjoni, l-effettività tas-CERTs, 
b’mod partikolari meta l-eżerċizzji tal-NIS 
jitwettqu fil-livell tal-Unjoni;

(e) jiddiskutu u jivvalutaw b’mod konġunt 
l-effettività tas-CERTs, b’mod partikolari 
meta l-eżerċizzji tal-NIS jitwettqu fil-livell 
tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ talbiet individwali mill-Istati Membri jew il-Kummissjoni jkollha effett wisq 
kbir u tipperikola l-prekundizzjonijiet tal-iffunzjonar kostruttiv ta’ tali netwerk ta’ 
kooperazzjoni.  

Emenda 172
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jikkooperaw u jiskambjaw
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet 
rilevanti kollha maċ-Ċentru Ewropew tal-
Kriminalità Ċibernetika fi ħdan il-Europol, 
u ma’ korpi Ewropej oħrajn rilevanti
b’mod partikolari fl-oqsma tal-protezzjoni 
tad-dejta, tal-enerġija, tat-trasport, tal-
banek, tal-boroż u tas-saħħa;

(f) jikkooperaw u jiskambjaw kompetenza
dwar il-kwistjonijiet rilevanti għas-sigurtà 
tan-netwerks u tal-informazzjoni, b’mod 
partikolari fl-oqsma tal-protezzjoni tad-
dejta, tal-enerġija, tat-trasport, tal-banek, 
tas-swieq finanzjarji u tas-saħħa maċ-
Ċentru Ewropew tal-Kriminalità 
Ċibernetika fi ħdan il-Europol, u ma’ korpi 
Ewropej oħrajn rilevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 44. Għandha l-għan li tiċċara t-tip ta’ trattament 
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skambjat mal-EC3 u korpi Ewropej rilevanti oħra.

Emenda 173
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jorganizzaw evalwazzjonijiet bejn il-
pari regolari dwar il-kapaċitajiet u t-
tħejjija;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jappoġġja n-netwerk ta’ kooperazzjoni; madankollu evalwazzjoni bejn il-pari 
tista’ tinterferixxi mal-aspetti sostanzjali tas-sigurtà nazzjonali li ma jkunux koperti mill-
Artikolu 114 TFUE.

Emenda 174
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) jiżviluppa, b’kooperazzjoni mal-
ENISA, linji gwida għal kriterji speċifiċi 
skont is-settur għan-notifika ta’ inċidenti 
sinifikanti, flimkien mal-parametri 
stabbiliti fl-Artikolu 14(2).  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiġi wara l-emenda 45 (Art. 6 para. 3 ia (ġdid). Ir-referenza għall-
Artikolu 14 paragrafu 2 għandha tinqara flimkien mal-emenda 56-59. Filwaqt li din id-
Direttiva tipprovdi kriterji orizzontali fuq għadd ta’ setturi li jwasslu għal notifika, huwa 
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meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji speċifiċi skont is-settur.  Sabiex tinkiseb applikazzjoni 
speċifika skont is-settur fl-Unjoni, il-kriterji għandhom jiġu żviluppati fi ħdan in-netwerk u 
b’kooperazzjoni mal-ENISA. 

Emenda 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkonsultaw l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-operaturi tas-suq 
ikkonċernati qabel kwalunkwe skambju, fi 
ħdan in-netwerk ta’ kooperazzjoni, ta’ 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
rigward ir-riskji u l-inċidenti li jolqtu s-
sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħmel il-proċedura tal-iskambju tal-informazzjoni permezz 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni iżjed inklussiva, billi tikkunsidra l-kummenti u r-rimarki 
potenzjali li għandhom isiru mill-amministrazzjonijiet pubbliċi jew l-operaturi tas-suq li 
jikkonċernaw l-informazzjoni sensittiva jew kunfidenzjali dwar ir-riskji u l-inċidenti li jolqtu 
s-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni tagħhom. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jikkunsidraw dawn ir-rimarki minkejja li mhumiex vinkolanti.

Emenda 176
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
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modalitajiet meħtieġa sabiex tiffaċilita l-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-Kummissjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni
msemmija fl-Artikolu 19(2).

modalitajiet meħtieġa sabiex tiffaċilita l-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-Kummissjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 19(2).

Or. en

Emenda 177
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dejta personali għandha tiġi żvelata 
biss lir-riċevituri li jridu jipproċessaw din 
id-dejta għall-prestazzjoni tal-kompiti 
tagħhom f’konformità ma’ bażi legali 
adegwata. Id-dejta żvelata għandha tkun 
limitata għal dak li huwa meħtieġ għall-
prestazzjoni tal-kompiti tagħhom. 
Għandha tiġi żgurata l-konformità mal-
prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop. Il-
limitu ta’ żmien għaż-żamma ta’ din id-
dejta għandu jiġi speċifikat għall-finijiet 
stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 178
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kriterji għall-parteċipazzjoni tal-
Istati Membri fis-sistema ta’ skambju ta’ 
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informazzjoni sikura biex jiġi żgurat li 
livell għoli ta’ sikurezza u flessibbiltà jiġi 
garantit mill-parteċipanti kollha fl-istadji 
kollha tal-ipproċessar, inkluż permezz ta’ 
miżuri adegwati ta’ kunfidenzjalità u 
sikurezza f’konformità mal-
Artikoli 16 u 17 tad-Direttiva 95/46/KE u 
mal-Artikoli 21 u 22 tar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.

Or. en

Emenda 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 18 rigward id-definizzjoni tal-
kriterji li għandhom ikunu ssodisfati biex 
Stat Membru jkun awtorizzat jipparteċipa 
fis-sistema sigura ta’ qsim ta’ 
informazzjoni rigward:

imħassar

(a) id-disponibbiltà ta’ infrastruttura 
sigura u flessibbli ta’ komunikazzjoni u 
informazzjoni fil-livell nazzjonali, 
kompatibbli u interoperabbli mal-
infrastruttura sigura tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni f’konformità mal-
Artikolu 7(3), u
(b) l-eżistenza ta’ riżorsi u proċessi 
tekniċi, finanzjarji u umani adegwati 
għall-awtorità kompetenti u s-CERT 
tiegħu li jippermettu parteċipazzjoni 
effettiva, effiċjenti u sigura fis-sistema 
sigura ta’ qsim ta’ informazzjoni taħt l-
Artikolu 6(3), l-Artikolu 7(2) u l-
Artikolu 7(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 47.

Emenda 180
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 18 
rigward id-definizzjoni tal-kriterji li 
għandhom ikunu ssodisfati biex Stat 
Membru jkun awtorizzat jipparteċipa fis-
sistema sigura ta’ qsim ta’ informazzjoni 
rigward:

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 18 
rigward id-definizzjoni tal-kriterji li 
għandhom ikunu ssodisfati biex Stat 
Membru jkun awtorizzat jipparteċipa fis-
sistema sigura ta’ qsim ta’ informazzjoni 
rigward:

Or. en

Emenda 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni,
deċiżjonijiet dwar l-aċċess tal-Istati 
Membri għal din l-infrastruttura sigura, 
skont il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 
u 3. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 19(3).

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, sett 
komuni ta’ standards ta’ interkonnessjoni 
u sigurtà li l-punti ta’ kuntatti uniċi 
għandhom jilħqu qabel jiskambjaw 
informazzjoni sensittiva u kunfidenzjali 
fin-netwerk ta’ kooperazzjoni. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 19(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żviluppat sett komuni ta’ standards ta’ interkonnessjoni u ta’ sigurtà sabiex tiġi 
protetta l-informazzjoni u jsir proċess trasparenti u iżjed qsim ta’ informazzjoni bejn l-Istati 
Membri abbażi ta’ fiduċja reċiproka. 

Emenda 182
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni għandhom jipprovdu 
twissijiet bikrija fi ħdan in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni dwar dawk ir-riskji u l-
inċidenti li jissodisfaw mill-inqas waħda 
minn dawn il-kundizzjonijiet:

1. Il-punti ta’ kuntatt uniċi, il-
Kummissjoni jew l-ENISA għandhom 
jipprovdu twissijiet bikrija fi ħdan in-
netwerk ta’ kooperazzjoni dwar dawk ir-
riskji u l-inċidenti li jissodisfaw mill-inqas 
waħda minn dawn il-kundizzjonijiet:

Or. el

Emenda 183
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikbru malajr jew jistgħu jikbru malajr 
fl-iskala tagħhom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-kriterju jintlaħaq b’mod permanenti u jwassal għal numru sproporzjonat ta’ twissijiet 
bikrija li jeċċedu l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet. Barra minn hekk, it-tkabbir ta’ riskju jew 
inċident fih innifsu ma jirrikjedix neċessarjament azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni. 
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Emenda 184
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżbqu jew jistgħu jiżbqu l-kapaċità 
nazzjonali tar-rispons;

(b) il-punt ta’ kuntatt uniku jevalwa li r-
riskju jew l-inċident potenzjalment jeċċedi
l-kapaċità nazzjonali tar-rispons;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tkompli tispeċifika l-kriterji li jwasslu għal twissijiet bikrija. 
Iżjed speċifikazzjonijiet għandhom isiru b’atti delegati sabiex jipprovdu għal newtralità 
teknika u sabiex jirriflettu l-kundizzjonijiet speċifiċi għas-settur.

Emenda 185
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jaffettwaw jew jistgħu jaffettwaw aktar
minn Stat Membru wieħed.

(c) il-punti ta’ kuntatt uniċi jew il-
Kummissjoni jevalwaw li r-riskju jew l-
inċident jaffetwaw aktar minnn Stat 
Membru wieħed;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tkompli tispeċifika l-kriterji li jwasslu għal twissijiet bikrija. 
Iżjed speċifikazzjonijiet għandhom isiru b’atti delegati sabiex jibqgħu teknikament newtrali u 
sabiex jirriflettu l-kundizzjonijiet speċifiċi għas-settur.

Emenda 186
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Membri tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni għandhom jippubblikaw 
biss l-informazzjoni li jirċievu dwar ir-
riskji jew l-inċidenti ladarba jkunu
rċievew approvazzjoni mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti li tinnotifika. 

Or. en

Emenda 187
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-
ENISA għandha tfassal u topera 
mekkaniżmu ta’ twissija bikrija u rispons 
fil-livell Ewropew biex jiffunzjona 
flimkien mal-mekkaniżmi li qed jintużaw 
mill-Istati Membri;

Or. el

Emenda 188
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq talba ta’ Stat Membru, jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni 

imħassar
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tista’ titlob lil Stat Membru jipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar 
riskju jew inċident speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu diġà jispeċifika taħt liema kundizzjonijiet għandhom 
jiskattaw it-twissijiet bikrija. Għaldaqstant, il-possibbiltà għal iżjed talbiet mhux speċifikati 
mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri individwali jkollhom ambitu wiesa’ wisq u 
jipperikolaw il-kooperazzjoni kostruttiva.  

Emenda 189
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta r-riskju jew l-inċident soġġett għal 
twissija bikrija jkun ta’ natura kriminali 
ssuspettata, l-awtoritajiet kompetenti jew 
il-Kummissjoni għandhom jinformaw liċ-
Ċentru Ewropew tal-Kriminalità 
Ċibernetika fi ħdan il-Europol.

4. Meta r-riskju jew l-inċident soġġett għal 
twissija bikrija jkun ta’ natura kriminali
serja ssuspettata u meta l-operatur tas-suq
ikun irraporta inċidenti ta’ natura 
kriminali serja ssuspettata kif imsemmi fl-
Artikolu 15(4), l-Istati Membri għandhom  
jiżguraw li ċ-Ċentru Ewropew tal-
Kriminalità Ċibernetika fi ħdan il-Europol
ikun infurmat, fejn adegwat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 50. Skont il-prinċipju ta’ legalità, l-awtoritajiet 
minbarra l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi ma jistgħux ikunu marbuta b’dan il-prinċipju u 
awtomatikament jinnotifikaw inċidenti kriminali suspettati. Il-kuntatti bejn l-awtoritajiet 
mhux għall-infurzar tal-liġi u l-EC3 ma jistgħux ikunu regolati fil-kuntest ta’ din id-Direttiva. 

Emenda 190
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-membri tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni m’għandhom jippubblikaw 
ebda informazzjoni li jirċievu dwar ir-
riskji jew l-inċidenti taħt il-paragrafu 1 
mingħajr l-approvazzjoni bil-quddiem 
mill-punt ta’ kuntatt uniku li jinnotifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tissalvgwardja u tinkoraġġixxi l-qsim tal-informazzjoni billi 
tikkoordina l-pubblikazzjoni ta’ twissijiet bikrija.  

Emenda 191
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-membri tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni, kif ukoll il-Kummissjoni, 
m’għandhom jippubblikaw ebda 
informazzjoni li jirċievu dwar ir-riskji jew 
l-inċidenti taħt il-paragrafu 1 mingħajr l-
approvazzjoni bil-quddiem mill-punt ta’ 
kuntatt uniku li jinnotifika. barra minn 
hekk, qabel jaqsam l-informazzjoni fin-
netwerk ta’ kooperazzjoni, il-punt ta’ 
kuntatt uniku għandu jinforma lill-
operatur tas-suq li l-informazzjoni tkun
relatata miegħu dwar l-intenzjoni tiegħu, 
u meta jqis li huwa xieraq għandu 
jagħmel l-informazzjoni kkonċernata 
anonima.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan hu importanti għat-trawwim tal-fiduċja u l-inkoraġġiment tal-qsim tal-informazzjoni.  
Mingħajr dawn is-salvagwardji, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-operaturi tas-suq 
aktarx li joqogħdu lura milli jinnotifikaw l-inċidenti u milli jaqsmu l-informazzjoni. 

Emenda 192
Christian Engström

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandha tiddaħħal ripetizzjoni 
suffiċjenti fi pjan ta’ rispons koordinat.

Or. en

Emenda 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan ta’ kooperazzjoni dwar il-NIS fl-
Unjoni

Il-pjan ta’ kooperazzjoni u strateġija 
Ewropea dwar il-NIS

Or. es

Emenda 194
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjan ta’ kooperazzjoni tal-NIS tal-
Unjoni għandu jkun imfassal biex ikun 
koerenti mal-istrateġiji tal-NIS u l-
pjanijiet ta’ kooperazzjoni kif provdut fl-
Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva, inkluż fejn 
xieraq, l-inventarju msemmi fil-
Premessa 13a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jogħġbok ara l-emenda ta’ Christian Engström, Premessa 13a (ġdida)

Emenda 195
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni. Fuq livell internazzjonali, 
l-Unjoni għandu jkollha l-għan li 
tinfluwenza lill-fornituri tas-servizz tan-
netwerking soċjali sabiex ma jkunx l-
utent li jsib l-arranġamenti tas-sigurtà 
xierqa iżda jiġu provduti awtomatikament 
sigurtà massima u kodifika ta’ messaġġi, 
li warajhom l-utent jista’ b’għażla 
jippermetti li s-settings tas-sigurtà jiġu 
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aġġustati b’mod iżjed ristrett għal 
skopijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li 
n-netwerk ta’ kooperazzjoni jkollu 
kooperazzjoni internazzjonali informali, l-
Unjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jippermettu u jorganizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom f’xi attivitajiet 
tan-netwerk ta’ kooperazzjoni. Tali ftehim 
għandu jqis il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata tad-dejta personali li 
tkun tidher fuq in-netwerk ta’ 
kooperazzjoni. Bl-istess mod, ftehimiet 
bħal dawn għandhom jippreservaw is-
sovranità tal-UE u l-indipendenza tal-
istituzzjonijiet u l-Istati Membri tagħha.

Or. es

Emenda 197
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Livell ta’ kritikalità tal-operaturi tas-suq
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L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-
livell ta’ kritikalità tal-operaturi tas-suq, 
filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi 
speċifiċi tas-setturi, parametri li jinkludu 
l-importanza tal-operatur tas-suq 
partikolari għaż-żamma ta’ livell 
suffiċjenti tas-servizz settorjali, in-numru 
ta’ partijiet provduti mill-operatur tas-suq, 
u l-perjodu taż-żmien sakemm in-nuqqas 
ta’ kontinwità tas-servizzi ewlenin tal-
operatur tas-suq ikollu impatt negattiv fuq 
iż-żamma ta’ attivitajiet ekonomiċi u tas-
soċjetà essenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija parti mill-Kapitolu IV u għandha tippreċedi l-Artikolu 14 ta’ hawn taħt. 
Dan l-Artikolu għandu l-għan li jippermetti klassifikazzjoni iżjed differenzjata tal-Anness II u 
bħala konsegwenza l-obbligi stabbiliti fil-Kapitolu IV. In-notifika tal-inċidenti għandha ssir 
mill-operaturi kollha fis-suq irrispettivament mil-livell ta’ kritikalità tagħhom, filwaqt li l-
forma ta’ verifiki tas-sigurtà tista’ tiġi adattata għal-livell speċifiku ta’ kritikalità tal-operatur 
tas-suq. 

Emenda 198
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 IS-SIGURTÀ TAS-SISTEMI TAN-
NETWERKS U TAL-INFORMAZZJONI
TAL-AMMINISTRAZZJONIJIET 
PUBBLIĊI U TAL-OPERATURI TAS-
SUQ

IS-SIGURTÀ TAS-SISTEMI TAN-
NETWERKS U TAL-INFORMAZZJONI 
TAL-OPERATURI TAS-SUQ

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Abbozz tar-Rapport.
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Emenda 199
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Dawn il-miżuri għandhom
jiżguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri effettivi u 
proporzjonali għall-prevenzjoni u t-tnaqqis 
tal-impatt tal-inċidenti li jaffettwaw is-
sistema tan-netwerks u tal-informazzjoni 
tagħhom fuq is-servizzi ewlenin li 
jipprovdu u b’hekk jassiguraw il-
kontinwità tas-servizzi msejsa fuq dawk is-
sistemi ta’ netwerks u ta’ informazzjoni.
Fejn hu meħtieġ, l-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-operaturi tas-suq għandhom 
jieħdu wkoll, bi spejjeż tagħhom, il-miżuri 
tekniċi u organizzattivi sabiex jirrimedjaw 
kwalunkwe riskji tas-sigurtà mhux 
previsti u jreġġgħu lura l-livell ta’ sigurtà 
normali tas-servizz.  

Or. en

Emenda 200
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
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l-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-
operaturi tas-suq jieħdu l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa sabiex jindirizzaw ir-
riskji maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawn il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

l-operaturi elenkati fl-Anness II jieħdu
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa u 
proporzjonali sabiex jindirizzaw ir-riskji 
maħluqa għas-sigurtà tas-sistemi tan-
netwerks u tal-informazzjoni li huma 
jikkontrollaw u jużaw fl-operazzjonijiet 
tagħhom. Wara li jikkunsidraw l-aħħar 
teknoloġiji, dawk il-miżuri għandhom 
jiggarantixxu livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskju ppreżentat. B’mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miżuri għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt tal-
inċidenti li jaffettwaw is-sistema tan-
netwerks u tal-informazzjoni tagħhom fuq 
is-servizzi ewlenin li jipprovdu u b’hekk 
jassiguraw il-kontinwità tas-servizzi msejsa 
fuq dawk is-sistemi ta’ netwerks u ta’ 
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 55.

Emenda 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tal-infrastruttura kruċjali kif 
definit fil-punt (b) tal-Artikolu 3(8) 
għandhom jinnotifikaw biss dawk l-
inċidenti, kif definiti fis-subparagrafu 
preċedenti, li huma direttament marbuta 
mal-ħarsien ta’ infrastruttura kruċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-modifika introdotta fl-Artikolu 3 punt (8b) dwar id-definizzjoni tat-
tieni tip ta’ operatur fis-suq (operatur ta’ infrastruttura kruċjali). Fil-fatt, mhux is-sistemi 



PE519.685v01-00 56/73 AM\1004135MT.doc

MT

tan-netwerks u tal-informazzjoni kollha ta’ operatur ta’ infrastruttura kruċjali huma 
“kruċjali” fis-sens li huma essenzjali għaż-żamma tal-attivitajiet vitali. Huma biss is-sistemi 
tan-netwerks u tal-informazzjoni direttament konnessi mal-infrastruttura kruċjali li huma 
suġġetti għal din id-Direttiva.

Emenda 202
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-parametri għandhom jiġu 
speċifikati iżjed skont il-punt (ib) tal-
Artikolu 8(3). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha ssegwi l-emenda 57, 58, 59 bħala sentenza 3 għall-paragrafu 2. Din l-
emenda tirreferi għall-emenda l-ġdida dwar il-linji gwida elenkati fl-Artikolu 8 paragrafu 3. 

Emenda 203
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-produtturi tas-softwer għandhom 
ikunu responsabbli biex jikkoreġu l-ksur 
tas-sigurtà f’temp ta’ 24 siegħa minn 
meta jiġu infurmati fejn għandhom 
x’jaqsmu każijiet serji u 72 siegħa fejn 
għandhom x’jaqsmu każijiet fejn l-effetti 
wisq probabbli ma jirriżultaw fl-ebda telf 
finanzjarju sinifikanti jew ksur serju tal-
privatezza.

Or. en



AM\1004135MT.doc 57/73 PE519.685v01-00

MT

Emenda 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-evalwazzjoni ta’ jekk inċident 
għandux impatt sinifikanti fuq is-sigurtà 
tas-servizzi ewlenin li jipprovdu l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq, għandhom jiġu kkunsidrati 
b’mod speċjali l-kriterji li ġejjin:
(a) in-numru ta’ utenti dipendenti fuq dan 
is-servizz ewlieni li huma affetwati mill-
inċident;
(b) l-intensità tal-ħsara kkawżata lil dawk 
l-utenti;
(c) it-tul tal-inċident;
(d) l-impatti ekonomiċi u soċjali tal-
inċident;
(e) l-impatt fuq id-dejta personali tal-
utenti, jekk ikkonċernati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nozzjoni ta’ “impatt sinifikanti” jeħtieġ li tiġi speċifikata sabiex tirristrinġi aħjar l-
inċidenti li għandhom jiġu notifikati. Din il-lista mhix eżawrjenti u jistgħu jiġu kkunsidrati 
kriterji oħra, skont l-ispeċifiċità tal-inċident. 

Emenda 205
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-produtturi tas-softwer kummerċjali 
m’għandhomx ikunu protetti minn 
klawżoli ta’ “ċaħda ta’ responsabbiltà” 
meta jkun jista’ jintwera li l-prodotti 
tagħhom mhumiex iddisinjati sew biex 
jimmaniġġjaw theddid għas-sigurtà 
prevedibbli.

Or. en

Emenda 206
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-korp superviżorju kkonċernat
għandu wkoll jinforma lill-pubbliku jew 
jeħtieġ lill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
jagħmel dan. In-notifika u l-
pubblikazzjoni għandhom normalment 
iseħħu mingħajr dewmien żejjed; 
madankollu, il-fornitur tas-servizz 
fiduċjarju jista’ jitlob dewmien fin-
notifika u l-pubblikazzjoni sabiex ikunu 
jistgħu jitranġaw il-vulnerabbiltajiet. Jekk 
il-korp superviżorju jippermetti dan id-
dewmien, ma jistax ikun għal aktar minn 
45 jum u l-entità responsabbli għandha 
taqbel li tikkumpensa lill-partijiet 
dipendenti kollha, ikunu fejn ikunu 
madwar id-dinja, f’każ ta’ telf li jirriżulta 
direttament minn dewmien fin-notifika.

Or. en

Emenda 207
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti tista’ tinforma 
lill-pubbliku, jew teżiġi li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq jagħmlu dan, meta tiddeċiedi li l-
iżvelar tal-inċident ikun fl-interess 
pubbliku. Darba fis-sena, l-awtorità 
kompetenti għandha tissottometti rapport 
fil-qosor lin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
dwar in-notifiki li tkun irċeviet u l-azzjoni 
meħuda skont dan il-paragrafu.

4. L-awtorità kompetenti tista’ tinforma 
lill-pubbliku, jew teżiġi li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq jagħmlu dan, meta tiddeċiedi li l-
iżvelar tal-inċident ikun fl-interess 
pubbliku. Darba fis-sena, l-awtorità 
kompetenti għandha tissottometti rapport 
fil-qosor lin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
dwar in-notifiki li tkun irċeviet u l-azzjoni 
meħuda skont dan il-paragrafu. F’każ ta’ 
inċidenti notifikati lin-netwerk ta’ 
kooperazzjoni msemmi fl-Artikolu 8, 
awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra 
għandhom jippubblikaw biss kwalunkwe 
informazzjoni li jirċievu dwar riskji u 
inċidenti ladarba jiġu approvati mill-
awtorità nazzjonali kompetenti li 
tinnotifika. 

Or. en

Emenda 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti tista’ tinforma 
lill-pubbliku, jew teżiġi li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq jagħmlu dan, meta tiddeċiedi li l-
iżvelar tal-inċident ikun fl-interess 
pubbliku. Darba fis-sena, l-awtorità 
kompetenti għandha tissottometti rapport 
fil-qosor lin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
dwar in-notifiki li tkun irċeviet u l-azzjoni 
meħuda skont dan il-paragrafu.

4. L-awtorità kompetenti tista’ tinforma 
lill-pubbliku, jew teżiġi li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq jagħmlu dan, meta tiddeċiedi li l-
iżvelar tal-inċident ikun fl-interess 
pubbliku. Darba fis-sena, l-awtorità 
kompetenti għandha tissottometti rapport 
fil-qosor lin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
dwar in-notifiki li tkun irċeviet u l-azzjoni 
meħuda skont dan il-paragrafu. Dan ir-
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rapport annwali għandu jkun fih, bħala 
minimu, kemm in-numru ta’ twissijiet 
maħruġa kif ukoll l-analiżi tagħhom 
skont in-natura tagħhom. Dan għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku f’format 
kompatibbli li jippermetti l-pubblikazzjoni 
tiegħu fi kwalunkwe portal ta’ Dejta 
Miftuħa li jixtieq jippubblikah.

Or. es

Emenda 209
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kompetenti tista’ tinforma
lill-pubbliku, jew teżiġi li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-operaturi 
tas-suq jagħmlu dan, meta tiddeċiedi li l-
iżvelar tal-inċident ikun fl-interess
pubbliku. Darba fis-sena, l-awtorità 
kompetenti għandha tissottometti rapport 
fil-qosor lin-netwerk ta’ kooperazzjoni 
dwar in-notifiki li tkun irċeviet u l-azzjoni 
meħuda skont dan il-paragrafu.

4. Wara konsultazzjoni mal-awtorità
kompetenti notifikata u l-operatur tas-suq 
ikkonċernat, il-punt ta’ kuntatt uniku 
jista’ jinforma lill-pubbliku dwar inċidenti 
individwali, meta s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku tkun meħtieġa għall-prevenzjoni 
ta’ inċident jew it-trattament ta’ inċident 
li jkun għaddej, jew meta l-operatur tas-
suq, soġġett għal inċident, ikun irrifjuta li 
jindirizza vulnerabbiltà strutturali serja 
marbuta ma’ dak l-inċident mingħajr 
dewmien żejjed. Qabel kwalunkwe żvelar
pubbliku, l-awtorità kompetenti notifikata
għandha tiżgura li l-operatur tas-suq 
ikkonċernat ikollu l-possibilità li 
jinstema’.
Darba fis-sena, il-punt ta’ kuntatt uniku 
għandu jissottometti rapport fil-qosor lin-
netwerk ta’ kooperazzjoni dwar in-notifiki 
li jkun irċieva u l-azzjoni meħuda skont 
dan il-paragrafu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi DR 61 u għandha l-għan li tiżgura li jkun hemm tisħiħ tad-dritt li 
l-operaturi tas-suq jinstemgħu qabel ma jsir l-iżvelar tal-inċidenti individwali. Barra minn 
hekk, tippermetti lill-punt uniku ta’ kuntatt jivverifika u jlesti l-informazzjoni li għandha tiġi 
żvelata.

Emenda 210
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità kompetenti għandha 
tiżgura li kwalunkwe informazzjoni 
provduta lilha minħabba l-obbligi ta’ 
rappurtar ta’ inċidenti tibqa’ anonima 
kull meta tali informazzjoni tiġi trażmessa 
lil terzi partijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija miżura essenzjali li trawwem il-fiduċja u tinkoraġġixxi l-qsim tal-informazzjoni. 
Mingħajr tali salvagwardji, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u, b’estensjoni ta’ dan, l-
operaturi tas-suq aktarx li jiġu skoraġġuti milli jinnotifikaw l-inċidenti u jaqsmu l-
informazzjoni. 

Emenda 211
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u n-netwerk ta’ 
kooperazzjoni annwalment lista ta’ dawk 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi u 
operaturi, li ma jindikawx l-inċidenti 
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b’mod preċiż. Din il-lista tista’ tkun 
disponibbli pubblikament.

Or. en

Emenda 212
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-awtoritajiet kompetenti jew il-punti 
ta’ kuntatt uniċi għandhom jiddefinixxu 
pjan li jgħid biċ-ċar l-għan tar-rappurtar 
tal-inċident, kif tintuża l-informazzjoni 
rappurtata, u l-formati u l-proċeduri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kunfidenzjalità 
u l-anonimità tal-informazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien dwar inċident jista’ jkun estremament sensittiv, b’mod partikolari peress li l-
iskoperta tista’ tikkawża li parteċipant ostili jirreaġixxi b’mod differenti jew jgħatti l-passi 
tiegħu. Ir-rappurtar tal-inċident jista’ wkoll iwassal għal dannu reputazzjonali jekk l-għarfien 
tiegħu jsir pubbliku. Għaldaqstant, il-proċess tar-rappurtar u l-kontenut tiegħu għandu jkun 
konness mal-użu aħħari tal-informazzjoni maqbuda biex jiġi nkoraġġut ir-rappurtar sħiħ u 
fil-ħin, u huwa essenzjali li jkunu fis-seħħ kontrolli tas-sigurtà xierqa inkluż l-
anonimizzazzjoni.

Emenda 213
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 8a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw dan l-Artikolu u l-Artikolu 15 
għal amministrazzjonijiet pubbliċi mutatis 
mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien dwar inċident jista’ jkun estremament sensittiv, b’mod partikolari peress li l-
iskoperta tista’ tikkawża li parteċipant ostili jirreaġixxi b’mod differenti jew jgħatti l-passi 
tiegħu. Ir-rappurtar tal-inċident jista’ wkoll iwassal għal dannu reputazzjonali jekk l-għarfien 
tiegħu jsir pubbliku. Għaldaqstant, il-proċess tar-rappurtar u l-kontenut tiegħu għandu jkun 
konness mal-użu aħħari tal-informazzjoni maqbuda biex jiġi nkoraġġut ir-rappurtar sħiħ u 
fil-ħin, u huwa essenzjali li jkunu fis-seħħ kontrolli tas-sigurtà xierqa inkluż l-
anonimizzazzjoni.

Emenda 214
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-
setgħa li jevalwaw il-preċiżjoni tal-provi u 
r-rappurtaġġ mill-amministrazzjonjiet 
pubbliċi jew l-operaturi tas-suq.

Or. en

Emenda 215
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) issirilhom verifika tas-sigurtà li 
titwettaq minn korp indipendenti jew 
awtorità nazzjonali kkwalifikata u jagħmlu
r-riżultati tagħha disponibbli għall-
awtorità kompetenti.

(b) jipprovdu evidenza ta’ 
implimentazzjoni effettiva ta’ politiki tas-
sigurtà, bħar-riżultati ta’ verifika tas-
sigurtà li titwettaq minn awdituri interni,
korp indipendenti jew awtorità nazzjonali 
kkwalifikata, u jagħmlu l-evidenza
disponibbli għall-awtorità kompetenti jew 
il-punt ta’ kuntatt uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitixxi l-emenda 66 u għandha l-għan li tkompli tispeċifika rekwiżiti ta’ 
verifika differenzjati li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-operatur tas-suq.  

Emenda 216
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Istati Membri huma mħeġġa 
jnaqqsu n-numru u l-intensità tal-verifiki 
għal dan l-operatur tas-suq jew l-
amministrazzjoni pubblika jekk il-verifika 
tas-sigurtà tiegħu tindika riżultati tajbin 
b’mod konsistenti.

Or. en

Emenda 217
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet kompetenti jgħaddu minn 
verifika tas-sigurtà annwali. Ir-riżultati 
ta’ dawn il-verifiki għandhom jiġu 
pubblikati.

Or. en

Emenda 218
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B’deroga mill-punt (b) tal-paragrafu 2 
ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li l-awtoritajiet kompetenti jew 
il-punti ta’ kuntatt uniċi, għandhom 
japplikaw proċedura differenti għal 
operaturi tas-suq partikolari, ibbażata fuq 
il-livell tal-kritikalità tagħhom determinat 
skont l-Arikolu 13a. Fil-każ li l-Istati 
Membri jiddeċiedu hekk:
(a) l-awtoritajiet kompetenti jew il-punti 
ta’ kuntatt uniċi, kif applikabbli, għandu 
jkollhom is-setgħa li jissottomettu talba 
speċifika biżżejjed lill-operaturi tas-suq 
fejn jitolbuhom biex jipprovdu evidenza 
ta’ implimentazzjoni effettiva ta’ politiki 
tas-sigurtà, bħar-riżultati ta’ verifika tas-
sigurtà li titwettaq minn awdituri interni, 
korp indipendenti jew awtorità nazzjonali 
kkwalifikata, u jagħmlu l-evidenza 
disponibbli għall-awtorità kompetenti jew 
il-punt ta’ kuntatt uniku. 
(b) fejn hu meħtieġ, wara s-sottomissjoni 
mill-operatur tas-suq tat-talba msemmija 
fil-punt (a), l-awtorità kompetenti jew il-
punt ta’ kuntatt uniku jistgħu jitolbu iżjed 
provi jew li titwettaq verifika addizzjonali 
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minn korp indipendenti kwalifikat jew 
awtorità nazzjonali.

Or. en

Emenda 219
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jinnotifikaw l-inċidenti ta’ natura kriminali 
serja ssuspettata lill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi.

4. L-awtoritajiet kompetenti u l-punt ta’ 
kuntatt uniku għandhom jinfurmaw lill-
operaturi tas-suq ikkonċernati dwar il-
possibbiltà li jirrapurtaw inċidenti ta’ 
natura kriminali serja ssuspettata lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 69. Għandu jibqa’ jkun f’idejn l-operatur ikkonċernat 
jekk iressaqx proċeduri kontra inċidenti ta’ natura kriminali serja ssuspettata. Skont il-
prinċipju ta’ legalità, l-awtoritajiet minbarra l-awtoritajiet għall-infurzar tal-liġi ma jistgħux 
ikunu marbuta b’dan il-prinċipju u awtomatikament jinnotifikaw inċidenti kriminali 
ssuspettati.

Emenda 220
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta personali meta 
jindirizzaw inċidenti li jirriżultaw fi ksur 
ta’ dejta personali.

5. L-awtoritajiet kompetenti u l-punti ta’ 
kuntatt uniċi għandhom jikkooperaw mill-
qrib mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-
dejta personali meta jindirizzaw inċidenti li 
jirriżultaw fi ksur ta’ dejta personali. Il-
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punti ta’ kuntatt uniċi u l-awtoritajiet 
għall-protezzjoni tad-dejta għandhom 
jiżviluppaw, permezz tal-kooperazzjoni 
mal-ENISA, mekkaniżmi ta’ skambju tal-
informazzjoni u mudell uniku li għandu 
jintuża kemm għal notifiki taħt l-
Artikolu 14(2) ta’ din id-Direttiva u d-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 1.
_________________
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta’ data personali u dwar il-moviment 
liberu ta’ dik id-data (ĠU L 281, 
23.11.1995, p. 31).

Or. en

Emenda 221
Konstantinos Poupakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta personali meta 
jindirizzaw inċidenti li jirriżultaw fi ksur 
ta’ dejta personali.

5. L-awtoritajiet kompetenti u l-punti ta’ 
kuntatt uniċi għandhom jikkooperaw mill-
qrib mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-
dejta personali meta jindirizzaw inċidenti li 
jirriżultaw fi ksur ta’ dejta personali. Il-
punti ta’ kuntatt uniċi u l-awtoritajiet tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom 
jiżviluppaw, f’kooperazzjoni mal-ENISA, 
mekkaniżmi ta’ skambju ta’ informazzjoni 
u mudell uniku li għandhom jintużaw 
kemm għan-notifiki skont l-Artikolu 14(2) 
ta’ din id-Direttiva kif ukoll ir-
Regolament [xxx] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
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liberu ta’ dik id-dejta.

Or. el

Emenda 222
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw l-Artikolu 14 u dan l-Artikolu 
għal amministrazzjonijiet pubbliċi mutatis 
mutandis.

Or. en

Emenda 223
Toine Manders

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
konverġenti tal-Artikolu 14(1), l-Istati 
Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ 
standards u/jew speċifikazzjonijiet rilevanti 
għas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni.

1. Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
konverġenti tal-Artikolu 14(1), l-Istati 
Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ 
standards u/jew speċifikazzjonijiet rilevanti
internazzjonali jew Ewropej għas-sigurtà 
tan-netwerks u tal-informazzjoni. L-
operaturi tas-suq għandhom jibqgħu 
liberi li jużaw miżuri addizzjonali biex 
jiksbu livell ogħla ta’ sigurtà.

Or. en
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Emenda 224
Christian Engström

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
konverġenti tal-Artikolu 14(1), l-Istati 
Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ 
standards u/jew speċifikazzjonijiet rilevanti 
għas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni.

1. Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
konverġenti tal-Artikolu 14(1), l-Istati 
Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ 
standards u/jew speċifikazzjonijiet rilevanti
miftuħa għas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 225
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-penali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu japplikaw biss meta l-operatur 
tas-suq ikun naqas milli jonora l-obbligi 
tiegħu taħt il-Kapitolu IV b’intenzjoni jew 
bħala riżultat ta’ negliġenza kbira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 73 u hija formulazzjoni simplifikata tal-emenda 
oriġinali.

Emenda 226
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iżommu responsabbli lill-fornituri tal-
programmi tal-informatika u ta’ apparat 
fiżiku jew servizzi inadegwati li 
jikkontribwixxu direttament għall-
okkorrenza ta’ inċident tal-NIS. 

Or. es

Emenda 227
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati
msemmija fl-Artikoli 9(2), 10(5) u 14(5)
għandha tingħata lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delegazzjoni tas-setgħa sa mhux 
aktar tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delegazzjoni 
tas-setgħa għandha tkun estiża b’mod 
taċitu għal perjodi ta’ tul identiku, sakemm 
il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponix it-tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull 
perjodu.

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati
msemmija fl-Artikolu 10(5) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin mid-data tat-traspożizzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward id-
delegazzjoni tas-setgħa sa mhux aktar tard 
minn disa’ xhur qabel tmiem il-perjodu ta’ 
ħames snin. Id-delegazzjoni tas-setgħa 
għandha tkun estiża b’mod taċitu għal 
perjodi ta’ tul identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponix it-tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull 
perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jirtira l-emenda 47 u jissostitwixxiha b’emenda ta’ tħassir fuq l-Artikolu 9 
para. 2. Jirtira wkoll l-emenda 51 u jixtieq li jżomm dan l-att delegat fl-Artikolu 10 para. 5, 
peress li l-kriterji li jwasslu għal dawn it-twissijiet bikrija fl-Artikolu 10 para. 1 jeħtieġu iżjed 
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speċifikazzjoni b’atti delegati sabiex ikunu teknikament newtrali u jirrikonoxxu kundizzjonijiet 
speċifiċi għas-settur eċċ.. Sabiex jiġu riflessi dawn il-bidliet f’atti delegati, din l-emenda 
tissostitwixxi wkoll l-emenda 74.

Emenda 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 1 - punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Servizzi ta’ messaġġi minn 
pjattaforma multipli.

Or. es

Emenda 229
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Servers mera

Or. en

Emenda 230
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 2 - inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Trasport marittimu
(i) Trasportaturi marittimi (il-kumpaniji 
tat-trasport marittimu tal-passiġġieri 
marittimi tal-baħar u tal-kosta u l-
kumpaniji tat-trasport marittimu tal-
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merkanzija lejn l-art, tal-baħar u tal-
kosta)
(ii) Portijiet
(iii) Operaturi tal-kontroll tal-ġestjoni tat-
traffiku
(iv) Servizzi loġistiċi awżiljarji:
- magazzinaġġ u ħażna,
- immaniġġjar tal-merkanzija, u
attivitajiet oħrajn ta’ sostenn tat-trasport

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tissostitwixxi l-emenda 97 u għandha l-għan ukoll li tinkludi trasport marittimu 
lejn l-art.

Emenda 231
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Servizzi tal-ilma

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi tal-ilma kif definiti fl-Art. 2 punt 38 tad-Direttiva 2000/60/KE, b’mod partikolari s-
siti ewlenin tas-servizzi tal-ilma, huma operati fil-biċċa l-kbira tagħhom b’sistemi ta’ IT, 
inklużi fir-rigward tal-kompożizzjoni ta’ ilma intiż għall-konsum mill-bniedem. Barra minn 
hekk, fil-każ ta’ xi siti ewlenin, id-difetti fis-sistemi tal-IT jista’ jkollhom ir-riskju li jtellgħu l-
livell tal-ilma tal-art b’effetti potenzjalment kritiċi, jiġifieri t-tkissir ta’ digi. Għaldaqstant, is-
servizzi tal-ilma għandhom jiġu inklużi fl-Anness II.

Emenda 232
Malcolm Harbour
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Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-settur tas-saħħa: postijiet tal-kura tas-
saħħa (inklużi l-isptarijiet u l-kliniċi 
privati) u entitajiet oħrajn involuti fil-
provvista tal-kura tas-saħħa

5. Is-settur tas-saħħa: postijiet tal-kura tas-
saħħa (inklużi l-isptarijiet u l-kliniċi 
privati) u entitajiet oħrajn involuti fil-
provvista tal-kura tas-saħħa, bl-eċċezzjoni 
ta’ prattiki privati tal-kura tas-saħħa u 
spiżeriji bi dħul annwali ta’ inqas minn 
EUR 2 miljuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna prattiki tal-kura tas-saħħa u spiżeriji indipendenti għandhom dħul annwali ta’ inqas 
minn EUR 2 miljuni. B’konsegwenza ta’ dan, l-inċidenti li jolqtu lil dawn l-intrapriżi aktarx li 
ma jkollhomx impatt kbir biżżejjed fuq is-soċjetà daqs dawk li jaffettwaw in-negozji li huma 
ikbar. L-impożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fuq tali impriżi tkun sproporzjonali u 
tolqot negattivament l-abbiltà tagħhom li jipprovdu servizzi ta’ kura tas-saħħa ta’ kwalità. 


