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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-proposta għal regolament tikkonċerna r-rikonoxximent reċiproku, minn banda, tas-sistemi 
ta' identifikazzjoni elettronika notifikati, u mill-banda l-oħra, tas-servizzi fiduċjarji elettroniċi. 

Din għandha l-objettiv li tikkompleta l-qafas leġiżlattiv eżistenti u, fuq kollox, li tipprovdi 
qafas transnazzjonali u intersettorjali komplut għat-tranżazzjonijiet elettroniċi li jibbenefikaw 
minn ċertezza ġuridika u livell ta' sigurtà affidabbli. Din il-proposta taqa' wkoll taħt il-qafas 
tal-Att għal Suq Uniku I, u tikkostitwixxi f'dan ir-rigward waħda mit-12-il azzjoni ewlenija 
biex jiżdied it-tkabbir u tissaħħaħ il-fiduċja fis-suq uniku.

Ir-rapporteur għal opinjoni tixtieq tittrażmetti l-kummenti li ġejjin:

Ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġa l-proposta ta' test tal-Kummissjoni u l-għażla ta' 
regolament minflok direttiva - id-Direttiva 99/93/KE - li kienet tkopri biss il-firem elettroniċi, 
u ma pproduċietx l-effetti mixtieqa. 

Ir-rapporteur għal opinjoni taqbel mal-objettivi ġenerali tal-proposta għal regolament bl-għan 
li jiġi kkumpletat is-suq uniku tas-settur diġitali Ewropew. Għal dan l-għan, it-test isaħħaħ 
b'mod konsiderevoli ċ-ċertezza ġuridika tas-servizzi fiduċjarji, u dan huwa prerekwiżit 
meħtieġ biex jiżdiedu t-tranżazzjonijiet elettroniċi, u b'mod partikolari t-tranżazzjonijiet 
elettroniċi transkonfinali. 

It-test se jġib valur miżjud mhux biss lill-amministrazzjonijiet nazzjonali, bil-għan li jiġi 
żviluppat l-e-gvern, iżda wkoll lill-intrapriżi, pereżempju billi jżid il-possibilitajiet ta' aċċess 
għall-proċeduri ta' akkwist pubbliku onlajn, u fl-aħħar nett ukoll lill-individwi, li mhux se 
jibqa' jkollhom bżonn jiċċaqalqu u jsostnu spejjeż, pereżempju biex japplikaw għal università 
'l bogħod mill-post fejn jgħixu.

Konxja mis-suq ewlieni tas-servizzi fiduċjarji u mill-iżvilupp konsiderevoli li se jgħaddi 
minnu fis-snin li ġejjin, ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġa l-approċċ ta' newtralità 
teknoloġika sottostanti fit-test.

Ir-rapporteur għal opinjoni tixtieq madankollu tfakkar li l-problema tal-identità diġitali hija 
waħda kumplessa. Filwaqt li approċċ li jiffavorixxi identitajiet diġitali nazzjonali 
interoperabbli huwa indispensabbli, dan ma jistax iseħħ għad-detriment tar-rekwiżiti ta' 
sigurtà tas-sistemi ta' informazzjoni u b'dannu lill-prinċipji fundamentali b'rabta mar-rispett u 
l-protezzjoni tal-ħajja privata, prerekwiżiti għaż-żieda fil-fiduċja fl-ambjent diġitali.

Huwa għalhekk li r-rapporteur tipproponi l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà, 
prerekwiżiti meħtieġa għall-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. B'dan il-mod, se jkun 
hemm ukoll livell ta' sigurtà minimu li se jżid is-sigurtà onlajn.

Fir-rigward tar-responsabilità tal-fornituri tas-servizzi fiduċjarji, ir-rapporteur għal opinjoni 
tqis li din għandha tkun biss tal-fornituri tas-servizzi fiduċjarji kwalifikati, kif stabbilit fid-
Direttiva 99/93/KE. 

Fir-rigward tas-superviżjoni, ir-rapporteur jilqa' d-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-
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Kapitolu III tal-proposta għal regolament. Madankollu, sabiex tiġi faċilitata l-attività ta' 
monitoraġġ min-naħa tal-korpi superviżorji, u biex jiġi garantit ammont minimu ta' 
konsistenza fl-effetti ġuridiċi tas-servizzi fiduċjarji mhux kwalifikati, ir-rapporteur tixtieq 
tintroduċi l-obbligu għall-fornituri tas-servizzi fiduċjarji mhux kwalifikati li jinnotifikaw l-
intenzjoni tagħhom li jiftħu servizz fiduċjarju. 

Billi l-proposta għal regolament timponi bosta rekwiżiti ta' superviżjoni u ta' sigurtà fuq il-
fornituri tas-servizzi fiduċjarji kwalifikati, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi, f'artikolu 
ġdid, li tinħoloq marka fiduċjarja kwalifikata "Unjoni Ewropea". Din il-marka tista' tintuża 
mill-fornituri tas-servizzi fiduċjarji kwalifikati fil-preżentazzjoni u r-reklamar tas-servizzi 
fiduċjarju kwalifikati tagħhom li jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-regolament. Din l-għodda se 
tgħin ukoll biex ikun hemm distinzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi kwalifikati eliġibbli u l-
kompetituri tagħhom.

Fl-aħħar nett, billi tqis li n-numru ta' atti delegati fil-proposta għal regolament huwa kbir 
wisq, ir-rapporteur għal opinjoni tagħmel għadd ta' proposti biex dan in-numru jiġi limitat.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa li jneħħi l-ostakli 
eżistenti għall-użu transkonfinali tal-mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika użati fl-
Istati Membri biex mill-anqas jaċċessaw is-
servizzi pubbliċi. Dan ir-regolament 
m’għandux l-għan li jintervjeni fuq is-
sistemi ta’ ġestjoni tal-identità elettronika u 
l-infrastrutturi relatati stabbiliti fl-Istati 
Membri. L-għan ta’ dan ir-Regolament 
huwa li jiżgura li għall-aċċess għas-servizzi 
online transkonfinali offruti mill-Istati 
Membri, ikun possibbli li jintlaħaq l-ogħla 
livell ta’ sigurtà fl-identifikazzjoni u l-
awtentikazzjoni elettroniċi.

(11) Wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa li jneħħi l-ostakli 
eżistenti għall-użu transkonfinali tal-mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika użati fl-
Istati Membri biex mill-anqas jaċċessaw is-
servizzi pubbliċi. Dan ir-regolament 
m’għandux l-għan li jintervjeni fuq is-
sistemi ta’ ġestjoni tal-identità elettronika u 
l-infrastrutturi relatati stabbiliti fl-Istati 
Membri, iżda għandu madankollu l-għan 
li jintroduċi livelli differenti ta' sigurtà, li 
jiggarantixxu qafas minimu komuni ta' 
rekwiżiti ta' sigurtà. L-għan ta’ dan ir-
Regolament huwa li jiżgura li għall-aċċess 
għas-servizzi online transkonfinali offruti 
mill-Istati Membri, ikun possibbli li 
jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sigurtà fl-
identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni 
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elettroniċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-servizzi fiduċjarji li jibbenefikaw minn qafas komuni ta' rekwiżiti ta' 
sigurtà, il-Kummissjoni ma pprevediet l-ebda miżura għall-identifikazzjoni elettronika. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà - u għalhekk ta' 
livell minimu ta' sigurtà - hija prerekwiżit meħtieġ għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku, u inevitabbilment se tikkontribwixxi biex jogħla l-livell ta' sigurtà fl-ambjent 
diġitali.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Xi kundizzjonijiet jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti fir-Regolament fir-rigward ta’ 
liema mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
għandhom jiġu aċċettati u kif l-iskemi 
għandhom jiġu notifikati. Dawn għandhom 
jgħinu lill-Istati Membri jibnu l-fiduċja 
reċiproka meħtieġa fl-iskemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika ta’ xulxin u 
biex ikun hemm rikonoxximent u 
aċċettazzjoni reċiproċi tal-mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika li jaqgħu taħt l-
iskemi notifikati tagħhom. Il-prinċipju ta’ 
rikonoxximent u aċċettazzjoni reċiproċi 
għandu japplika jekk l-Istat Membru li 
jinnotifika jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet 
ta’ notifika u n-notifika tkun ġiet 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-aċċess għal dawn 
is-servizzi online u l-forniment finali 
tagħhom lill-applikant huma marbutin mill-
qrib mad-dritt li wieħed jirċievi servizzi 
bħal dawn taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

(13) Xi kundizzjonijiet jeħtieġ li jiġu 
stabbiliti fir-Regolament fir-rigward ta’ 
liema mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
għandhom jiġu aċċettati u kif l-iskemi 
għandhom jiġu notifikati. Dawn għandhom 
jgħinu lill-Istati Membri jibnu l-fiduċja 
reċiproka meħtieġa fl-iskemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika ta’ xulxin u 
biex ikun hemm rikonoxximent u 
aċċettazzjoni reċiproċi tal-mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika li jaqgħu taħt l-
iskemi notifikati tagħhom. Il-prinċipju ta’ 
rikonoxximent u aċċettazzjoni reċiproċi 
għandu japplika jekk l-Istat Membru li 
jinnotifika jkun jissodisfa l-kundizzjonijiet 
ta’ notifika, u b'mod partikolari d-
deskrizzjoni tas-sistema ta' 
identifikazzjoni elettronika notifikata u l-
informazzjoni b'rabta mal-livelli differenti 
ta' sigurtà, u n-notifika tkun ġiet 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-aċċess għal dawn 
is-servizzi online u l-forniment finali 
tagħhom lill-applikant huma marbutin mill-
qrib mad-dritt li wieħed jirċievi servizzi 
bħal dawn taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-servizzi fiduċjarji li jibbenefikaw minn qafas komuni ta' rekwiżiti ta' 
sigurtà, il-Kummissjoni ma pprevediet l-ebda miżura għall-identifikazzjoni elettronika. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà - u għalhekk ta' 
livell minimu ta' sigurtà - hija prerekwiżit meħtieġ għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku, u inevitabbilment se tikkontribwixxi biex jogħla l-livell ta' sigurtà fl-ambjent 
diġitali.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) In-notifika ta’ ksur tas-sigurtà u l-
valutazzjonijiet tar-riskju tas-sigurtà huma 
essenzjali sabiex tingħata informazzjoni 
xierqa lill-partijiet ikkonċernati fil-każ ta’ 
ksur tas-sigurtà jew telf ta’ integrità.

(29) In-notifika ta’ ksur tas-sigurtà u l-
valutazzjonijiet tar-riskju tas-sigurtà min-
naħa tal-fornituri tas-servizzi fiduċjarji 
lill-awtorità superviżorja kompetenti huma 
essenzjali sabiex tingħata informazzjoni 
xierqa lill-partijiet ikkonċernati fil-każ ta’ 
ksur tas-sigurtà jew telf ta’ integrità.

Or. fr

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Biex tiżdied il-fiduċja tal-utenti 
onlajn, u biex ikun hemm identifikazzjoni 
mtejba tal-fornituri tas-servizzi fiduċjarji 
kkwalifikati li jirrispettaw ir-rekwiżiti ta' 
dan ir-regolament, għandha tinħoloq 
marka ta' fiduċja kwalifikata "UE".

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din il-marka, diġà mitluba mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 
2012 dwar it-twettiq tas-suq uniku diġitali, għandha l-għan li ssaħħaħ il-fiduċja tal-utenti 
onlajn billi toħloq indikatur Ewropew faċilment rikonoxxibbli. Barra minn hekk, b'konsistenza 
mal-objettiv li jogħla l-livell ta' sigurtà tas-servizzi fiduċjarji onlajn, prestatarju ta' servizzi 
fiduċjarji kwalifikati li jirrispetta r-rekwiżiti msemmija partikolarment fl-Artikolu 19 għandu 
jkun jista' jibbenefika minn dan l-indikatur u minn valur miżjud fl-e-kummerċ.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Il-ħolqien ta' firem elettroniċi mill-
bogħod, li l-abjent tal-ħolqien tal-firem 
elettroniċi tagħhom huwa ġestit minn 
prestatarju tas-servizzi fiduċjarji f'isem il-
firmatarju, għandu jiġi żviluppat 
minħabba l-bosta vantaġġi ekonomiċi 
tagħhom. Madankollu, biex jiġi żgurat li 
dawn il-firem elettroniċi jirċievu l-istess 
rikonoxximent legali bħall-firem 
elettroniċi maħluqa b'ambjent ġestit 
kompletament mill-utent, il-fornituri li 
joffru s-servizzi tal-firem mill-bogħod 
għandhom japplikaw proċeduri ta' sigurtà 
maniġerjali u amministrattivi speċifiċi, 
jużaw sistemi u prodotti affidabbli, inkluż 
b'mod partikolari kanali ta' 
komunikazzjoni elettroniċi sikuri li 
jiggarantixxu l-affidabilità tal-ambjent ta' 
ħolqien ta' firma elettronika u li 
jiggarantixxu li dan l-ambjent ġie użat 
taħt il-kontroll uniku tal-firmatarju. F'każ  
ta' firma elettronika kkwalifikata 
maħluqa permezz ta' apparat ta' ħolqien 
ta' firem elettroniċi mill-bogħod, 
japplikaw ir-rekwiżiti applikabbli għall-
fornituri ta' servizzi fiduċjarji kkwalifikati 
msemmija f'dan ir-regolament.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Billi l-firma elettronika tikkostitwixxi servizz b'riskju ogħla meta mqabbel ma' servizzi oħra, 
iżda billi tippreżenta vantaġġi għall-utent u huwa probabbli li jsiru żviluppi f'dan il-qasam, 
ir-rapporteur taħseb li jeħtieġ li dan is-servizz jingħata isem espliċitu b'tali mod li l-verifiki 
b'rabta mas-superviżjoni jiffokalizzaw fuq l-aspetti vulnerabbli intrinsiċi għal dan it-tip ta' 
firma.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli għal 
identifikazzjoni elettronika u servizzi 
fiduċjarji elettroniċi għal tranżazzjonijiet 
elettroniċi bil-għan li jiżgura t-tħaddim 
xieraq tas-suq intern.

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli għal 
identifikazzjoni elettronika u servizzi 
fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi 
bil-għan li jiżgura t-tħaddim xieraq tas-suq 
intern, jiggarantixxi livell għoli ta' sigurtà 
tal-mezzi ta' identifikazzjoni u tas-servizzi 
fiduċjarji u jsaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini 
fl-ambjent diġitali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(12) jiddeskrivi s-servizzi fiduċjarji u mhux is-servizzi fiduċjarji elettroniċi.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dan ir-Regolament jiżgura li l-prodotti u
s-servizzi fiduċjarji li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament jkunu permessi li 
jiċċirkolaw liberament fis-suq intern.

4. Dan ir-Regolament jiżgura li s-servizzi 
fiduċjarji u l-prodotti li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament jkunu permessi li 
jiċċirkolaw liberament fis-suq intern.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 jiddefinixxi s-"servizzi fiduċjarji" u l-"prodotti" (ara wkoll kif inkiteb l-Artikolu 
4)
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Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għal 
identifikazzjoni elettronika pprovduta 
minn, f'isem jew taħt ir-responsabbiltà ta' 
Stati Membri u għal fornituri tas-servizzi 
fiduċjarji stabbiliti fl-Unjoni.

1. Dan ir-Regolament japplika għal 
identifikazzjoni elettronika pprovduta, 
skont il-kundizzjonijiet ta' notifika previsti 
fl-Artikolu 6, mill-Istati Membri jew minn
prestatarju ta' servizzi fiduċjarji f'isem u
taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-qasam ta' applikazzjoni tar-Regolament, f'dak li għandu x'jaqsam mal-
identifikazzjoni elettronika u bi qbil mal-Artikolu 6, japplika biss għall-fornituri ta' servizzi 
f'każ fejn is-servizz tagħhom ta' identifikazzjoni elettronika jkun taħt ir-responsabilità jew 
jitwettaq f'isem l-Istat Membru. Fil-fatt, prestatarju ta' servizz jista' joffri servizz ta' 
identifikazzjoni elettronika li m'għandux jiġi notifikat minn Stat u li għalhekk m'għandux jaqa' 
taħt il-qasam ta' applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għall-
forniment ta’ servizzi fiduċjarji elettroniċi 
abbażi ta’ ftehimiet volontarji taħt il-liġi 
privata.

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
fornituri ta' servizz fiduċjarju, kwalifikat 
u mhux kwalifikat, stabbiliti fi ħdan l-
Unjoni. Mill-banda l-oħra, dan ir-
Regolament ma japplikax għall-forniment 
ta’ servizzi fiduċjarji elettroniċi abbażi ta’ 
ftehimiet volontarji taħt il-liġi privata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika fl-Artikolu 2(1) m'għandhiex madankollu teskludi mill-qasam ta' applikazzjoni lill-
fornituri tas-servizzi.
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Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 3 - punt 7 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) hija kapaċi li tidentifika l-firmatarju; (b) hija kapaċi li tiggarantixxi l-validità 
legali tal-identità tal-firmatarju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

it-terminu "tidentifika" huwa soġġett għal konfużjoni peress li jirreferi għall-isentifikazzjoni 
elettronika. Hawnhekk, it-terminu jikkonċerna d-definizzjoni ta' firma elettronika avvanzata li 
tirreferi għall-parti "servizzi fiduċjarji" - Kapitolu III tal-proposta għal regolament.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tkun maħluqa bl-użu ta’ dejta għall-
ħolqien ta’ firma elettronika li l-firmatarju 
jkun jista’ juża b’livell għoli ta’ 
kunfidenza, taħt il-kontroll uniku tiegħu; u

(c) tkun maħluqa bl-użu ta’ apparat għall-
ħolqien ta’ firma elettronika li l-firmatarju 
jkun jista’ juża taħt il-kontroll uniku 
tiegħu; u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Termini meqjusa bħala iktar adegwati min-naħa tar-rapporteur, meta jitqies kif inkitbu l-
Artikoli 22 u 23. It-termini "livell għoli ta' fiduċja" m'għandu l-ebda sens legali.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) ‘firma elettronika kwalifikata’ tfisser 
firma elettronika avvanzata li tkun maħluqa 
minn apparat għall-ħolqien tal-firem 
elettroniċi kwalifikati, u li tkun ibbażata 
fuq ċertifikat kwalifikat għall-firem 

8) ‘firma elettronika kwalifikata’ tfisser 
firma elettronika avvanzata li tkun maħluqa 
minn apparat għall-ħolqien tal-firem 
elettroniċi kwalifikati, u li tkun ibbażata 
fuq ċertifikat kwalifikat għall-firem 
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elettroniċi; elettroniċi mogħti minn prestatarju 
fiduċjarju kkwalifikat;

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19) ‘kreatur ta’ siġill’ tfisser persuna 
ġuridika li toħloq siġill elettroniku;

19) ‘kreatur ta’ siġill’ tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika li toħloq siġill elettroniku;

Or. fr

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 21 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jinħoloq bl-użu ta’ dejta għall-ħolqien 
ta’ siġill elettroniku li l-kreatur tas-siġill 
ikun jista’ juża b'livell għoli ta’ kunfidenza, 
għall-ħolqien ta’ siġill elettroniku taħt il-
kontroll tiegħu; u

(c) jinħoloq bl-użu ta’ apparat għall-
ħolqien ta’ siġill elettroniku li l-kreatur tas-
siġill ikun jista’ juża b'livell għoli ta’ 
fiduċja, għall-ħolqien ta’ siġill elettroniku 
taħt il-kontroll tiegħu; u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Termini meqjusa bħala iktar adegwati min-naħa tar-rapporteur meta jitqies kif inkitbu l-
Artikolu 22 u 23.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22) ‘siġill elettroniku kwalifikat’ tfisser 
siġill elettroniku avvanzat li jinħoloq minn 

22) ‘siġill elettroniku kwalifikat’ tfisser 
siġill elettroniku avvanzat li jinħoloq minn 
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apparat għall-ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikat, u li jkun ibbażat fuq ċertifikat 
kwalifikat ta’ siġill elettroniku;

apparat għall-ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikat, u li jkun ibbażat fuq ċertifikat 
kwalifikat ta’ siġill elettroniku mogħti 
minn prestatarju fiduċjarju kkwalifikat;

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28) ‘servizz ta’ forniment elettroniku’
tfisser servizz li jrendi possibbli t-
trażmissjoni ta’ dejta permezz ta’ mezzi 
elettroniċi u jipprovdi evidenza relatata 
mal-ġestjoni tad-dejta trażmessa, inkluż 
prova tat-trażmissjoni jew tar-riċeviment 
tad-dejta, u li jipproteġi d-dejta trażmessa 
kontra r-riskju ta’ telf, serq, ħsara jew 
kwalunkwe bidla mhux awtorizzata;

28) ‘servizz ta’ prestazzjoni elettronika’
tfisser servizz li jrendi possibbli t-
trażmissjoni ta’ dejta permezz ta’ mezzi 
elettroniċi u jipprovdi evidenza relatata 
mal-ġestjoni tad-dejta trażmessa, inkluż 
prova tat-trażmissjoni jew tar-riċeviment 
tad-dejta, u li jipproteġi d-dejta trażmessa 
kontra r-riskju ta’ telf, serq, ħsara jew 
kwalunkwe bidla mhux awtorizzata;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher li t-traduzzjoni magħżula m'għadhiex adegwata. Ir-rapporteur tixtieq għalhekk 
tissostitwixxi t-terminu "forniment" bit-terminu "prestazzjoni" kull darba li dan ikun 
possibbli.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent u l-aċċettazzjoni 
reċiproċi

Ir-rikonoxximent reċiproku

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent u l-aċċettazzjoni huma żewġ kunċetti ġuridiċi distinti li l-effetti tagħhom de 
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jure u de facto huma differenti. Fid-dawl tad-dejta sensittiva involuta fil-proċess ta' 
identifikazzjoni elettronika, ir-rapporteur hija tal-fehma li ż-żewġ kunċetti m'għandhomx 
ikunu assoċjati b'mod sistematiku. L-emenda tapplika kull darba li jidhru t-termini 
"aċċettazzjoni" jew "aċċettat/a".

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun meħtieġa identifikazzjoni 
elettronika bl-użu ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika u 
awtentikazzjoni taħt il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew il-prassi amministrattiva 
għall-aċċess għal servizz online, 
kwalunkwe mezz ta’ identifikazzjoni 
elettronika maħruġ fi Stat Membru ieħor u 
inkluż fi skema tal-lista ppubblikata mill-
Kummissjoni skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 7 għandu jiġi rikonoxxut u 
aċċettat għall-finijiet tal-aċċess għal dan is-
servizz.

Meta tkun meħtieġa identifikazzjoni 
elettronika bl-użu ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika u 
awtentikazzjoni taħt il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew il-prassi amministrattiva 
għall-aċċess għal servizz online, 
kwalunkwe mezz ta’ identifikazzjoni 
elettronika maħruġ fi Stat Membru ieħor u 
inkluż fi skema tal-lista ppubblikata mill-
Kummissjoni skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 7 u li l-livell ta' sigurtà tiegħu 
huwa daqs jew ogħla mil-livell ta' sigurtà 
meħtieġ għal aċċess għas-servizz, għandu 
jiġi rikonoxxut u aċċettat għall-finijiet tal-
aċċess għal dan is-servizz.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur hija favur l-introduzzjoni ta' riferimenti iktar espliċiti fir-Regolament għad-
diversi livelli ta' sigurtà, biex ir-rikonoxximent tal-mezzi ta' identifikazzjoni elettronika jkunu 
jiddependu minn reċiproċità tal-livelli ta' sigurtà.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-Istat Membru li jinnotifika jiżgura d-
disponibilità tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni online, fi kwalunkwe ħin u 
mingħajr ħlas sabiex kwalunkwe parti 
dipendenti tkun tista’ tivvalida d-dejta ta’ 

(d) l-Istat Membru li jinnotifika jiżgura d-
disponibilità tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni online, fi kwalunkwe ħin u 
bi prezz li ma jkunx ogħla mill-ispiża ta' 
produzzjoni sabiex kwalunkwe parti 
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identifikazzjoni tal-persuna li kienet 
riċevuta f’forma elettronika. L-Istati 
Membri m’għandhom jimponu l-ebda 
rekwiżit tekniku speċifiku fuq il-partijiet 
dipendenti stabbiliti barra mit-territorju 
tagħhom li jkollhom il-ħsieb li jwettqu tali 
awtentikazzjoni. Meta jew l-iskema ta’ 
identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jiġu 
miksura jew kompromessi parzjalment, l-
Istati Membri għandhom jissospendu jew 
jirrevokaw mingħajr dewmien l-iskema ta’ 
identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jew il-
partijiet kompromessi kkonċernati u 
jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 7;

dipendenti tkun tista’ tivvalida d-dejta ta’ 
identifikazzjoni tal-persuna li kienet 
riċevuta f’forma elettronika. L-Istati 
Membri m’għandhom jimponu l-ebda 
rekwiżit tekniku speċifiku fuq il-partijiet 
dipendenti stabbiliti barra mit-territorju 
tagħhom li jkollhom il-ħsieb li jwettqu tali 
awtentikazzjoni. Meta jew l-iskema ta’ 
identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jiġu 
miksura jew kompromessi parzjalment, l-
Istati Membri għandhom jissospendu jew 
jirrevokaw mingħajr dewmien l-iskema ta’ 
identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jew il-
partijiet kompromessi kkonċernati u 
jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 7;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont ir-rapporteur, il-fatt li jkun servizz mingħajr ħlas ikun dissważiv għall-iżvilupp ta' 
proġetti ta' awtentikazzjoni.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragraphe 1 –  punt e – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-possibbiltà ta’ awtentikazzjoni 
speċifikata fil-punt d).

ii) il-modalitajiet ta’ awtentikazzjoni 
speċifikati fil-punt d).

Or. fr

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni tal-iskema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata;

(a) deskrizzjoni tal-iskema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata u 
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b'mod partikolari tal-informazzjoni
b'rabta mal-livelli differenti ta' sigurtà;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-servizzi fiduċjarji li jibbenefikaw minn qafas komuni ta' rekwiżiti ta' 
sigurtà, il-Kummissjoni ma pprevediet l-ebda miżura għall-identifikazzjoni elettronika. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà - u għalhekk ta' 
livell minimu ta' sigurtà - hija prerekwiżit meħtieġ għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku, u inevitabbilment se tikkontribwixxi biex jogħla l-livell ta' sigurtà fl-ambjent 
diġitali.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dwar min iġestixxi r-
reġistrazzjoni tal-identifikaturi ta' persuna 
mhux ambigwa;

(c) informazzjoni dwar il-persuni 
responsabbli mill-ġestjoni tar-
reġistrazzjoni tal-identifikaturi ta' persuna 
mhux ambigwi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata trażmissjoni wisq kbira ta' dejta mhux essenzjali, ir-rapporteur tipproponi li 
l-Istati Membri jikkomunikaw biss l-informazzjoni dwar il-persuni responsabbli mill-ġestjoni 
tar-reġistrazzjoni tal-identifikaturi ta' persuna mhux ambigwi.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni;

(d) deskrizzjoni tal-modalitajiet ta' 
awtentikazzjoni u b'mod partikolari tal-
livelli ta' sigurtà minimi meħtieġa;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tas-servizzi fiduċjarji li jibbenefikaw minn qafas komuni ta' rekwiżiti ta' 
sigurtà, il-Kummissjoni ma pprevediet l-ebda miżura għall-identifikazzjoni elettronika. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà - u għalhekk ta' 
livell minimu ta' sigurtà - hija prerekwiżit meħtieġ għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku, u inevitabbilment se tikkontribwixxi biex jogħla l-livell ta' sigurtà fl-ambjent 
diġitali.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tirċievi notifika 
wara l-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 2, għandh temenda l-lista fi 
żmien tliet xhur.

3. Jekk il-Kummissjoni tirċievi notifika 
wara l-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-
paragrafu 2, għandha temenda l-lista fi 
żmien tliet xhur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza proposta mill-Kummissjoni ma tidhirx li hija ġustifikata.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri tan-
notifika msemmija fil-paragrafi 1 u 3. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2).

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri tan-
notifika msemmija fil-paragrafi 1 u 3 u l-
livelli ta’ sigurtà msemmija fil-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għal-kuntrarju tas-servizzi fiduċjarji li jibbenefikaw minn qafas komuni ta' rekwiżiti ta' 
sigurtà, il-Kummissjoni ma pprevediet l-ebda miżura għall-identifikazzjoni elettronika. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-introduzzjoni ta' livelli differenti ta' sigurtà - u għalhekk ta' 
livell minimu ta' sigurtà - hija prerekwiżit meħtieġ għall-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku, u inevitabbilment se tikkontribwixxi biex jogħla l-livell ta' sigurtà fl-ambjent 
diġitali.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltà Responsabbiltà tal-fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li r-responsabblità għandha tkun biss tal-fornituri tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati, kif stabbilit fid-Direttiva 1999/93/KE. Is-sistema ġenerali ta' 
responsabbiltà ċivili u kuntrattwali definita fil-liġi nazzjonali ta' kull Stat Membru għandha 
tapplika għall-fornituri ta' servizzi mhux kwalifikati.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji għandu 
jkun responsabbli għal kwalunkwe ħsara 
diretta kkawżata lil kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika minħabba n-nuqqas 
ta’ konformità mal-obbligi stabbiliti fl-
Artikolu 15(1), sakemm il-fornitur ta’ 
servizzi fiduċjarji ma jippruvax li ma 
jkunx aġixxa b’mod negliġenti.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li s-sistema tar-responsabblità għandha torbot biss lill-
fornituri tas-servizzi fiduċjarji kwalifikati, kif stabbilit fid-Direttiva 1999/93/KE. Is-sistema 
ġenerali tar-responsabbiltà ċivili u kuntrattwali definita fil-liġi nazzjonali ta' kull Stat 
Membru tapplika għall-fornituri ta' servizzi mhux kwalifikati.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat 
għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe 
ħsara diretta kkawżata lil kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika minħabba n-
nuqqas li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, b’mod partikolari fl-
Artikolu 19, sakemm il-fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji ma jippruvax li ma jkunx aġixxa 
b’mod negliġenti.

2. Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat 
għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe 
ħsara kkawżata lil kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika minħabba n-nuqqas li 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fl-
Artikolu 19, sakemm il-fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji ma jippruvax li jkun aġixxa 
b’mod diliġenti. 

Or. fr

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’każ ta’ ħsara attribwibbli lil fornitur 
ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati 
minħabba n-nuqqas li jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 19, il-qorti 
kompetenti u l-liġi applikabbli għandhom 
ikunu dawk tal-pajjiż fejn tkun saret il-
ħsara.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur tixtieq tippreċiza l-liġi applikabbli.
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Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fornituri ta’ servizzi fiduċjarji minn pajjiżi 
terzi

Fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati 
minn pajjiżi terzi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li dan l-artikolu jintroduċi biss dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati, it-titolu għandu jinbidel b’mod adegwat.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Servizzi fiduċjarji kwalifikati u 
ċertifikati kwalifikati pprovduti minn 
fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati 
stabbiliti f’pajjiżi terzi għandhom jiġu 
aċċettati bħala servizzi fiduċjarji 
kwalifikati u ċertifikati kwalifikati 
pprovduti minn fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati stabbiliti fit-territorju 
tal-Unjoni jekk is-servizzi fiduċjarji 
kwalifikati jew iċ-ċertifikati kwalifikati li 
joriġinaw minn pajjiż terzi ikunu
rikonoxxuti taħt ftehim bejn l-Unjoni u 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali skont l-Artikolu 218 tat-
TFUE.

1. Servizzi fiduċjarji kwalifikati u 
ċertifikati kwalifikati pprovduti minn 
fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati 
stabbiliti f’pajjiżi terzi għandhom jiġu 
aċċettati bħala servizzi fiduċjarji 
kwalifikati u ċertifikati kwalifikati 
pprovduti minn fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati stabbiliti fit-territorju 
tal-Unjoni:

(a) jekk is-servizzi fiduċjarji kwalifikati 
jew iċ-ċertifikati kwalifikati li joriġinaw 
minn pajjiżi terzi jkunu rikonoxxuti taħt 
ftehim bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali skont l-
Artikolu 218 tat-TFUE;

(b) bil-kundizzjoni, skont il-prinċipju tar-
reċiproċità, li s-servizzi fiducjarji 
kwalifikati u ċ-ċertifikati kwalifikati 
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pprovduti minn fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati tal-Unjoni jkunu 
rikonoxxuti minn pajjiżi terzi jew minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb li l-intrapriżi li se jsottomettu ruħhom għar-rekwiżiti ta' sigurtà tal-UE ma jkunux 
penalizzati, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Artikolu 10 għandu jagħmel referenza għall-
prinċipju tar-reċiproċità għall-implimentazzjoni tar-rikonoxximent tal-fornituri ta' servizzi 
fiduċjarji kwalifikati.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’referenza għall-paragrafu 1, ftehimiet 
bħal dawn għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti applikabbli għal servizzi 
fiduċjarji kwalifikati u ċ-ċertifikati 
kwalifikati provduti minn fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati stabbilit fit-
territorju tal-Unjoni jitħarsu minn fornituri 
ta’ servizzi fiduċjarji fil-pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
speċjalment fir-rigward tal-protezzjoni
tad-dejta personali, is-sigurtà u s-
superviżjoni.

2. B’referenza għall-paragrafu 1, ftehimiet 
bħal dawn għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti applikabbli għal servizzi 
fiduċjarji kwalifikati u ċ-ċertifikati 
kwalifikati provduti minn fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati stabbiliti fit-
territorju tal-Unjoni jitħarsu minn fornituri 
ta’ servizzi fiduċjarji fil-pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, 
speċjalment is-sigurtà tas-servizzi 
fiduċjarji pprovduti u s-superviżjoni tal-
fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati.

Il-pajjiżi terzi inkwistjoni għandhom 
jiżguraw il-protezzjoni tad-dejta personali, 
f’konformità mal-Artikolu 25(2) tad-
Direttiva 95/46/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur tixtieq tagħmel referenza għall-punt tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali li tispeċifika li jekk il-livell ta’ protezzjoni mogħti minn pajjiż 
terz ikunx adekwat għandu jiġi eżaminat fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha li jkollhom x’jaqsmu 
ma’ operazzjoni ta’ trasferiment ta’ data jew sett ta’ operazzjonijiet ta’ trasferiment ta’ dejta.
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Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi fiduċjarji fornuti u prodotti ta’ 
utenti aħħarin użati fil-forniment ta’ dawn 
is-servizzi għandhom ikunu aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltajiet kull meta jkun 
possibbli.

Servizzi fiduċjarji fornuti u prodotti ta’ 
utenti aħħarin użati fil-forniment ta’ dawn 
is-servizzi għandhom ikunu aċċessibbli 
għal persuni b’diżabbiltajiet kif previst mil-
liġi tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-aħħar il-Kummissjoni ppubblikat proposta għal direttiva dwar l-aċċessibilità għall-
persuni b'dizabilità u dan ir-Regolament għandu jagħmel referenza għad-direttiva inkwistjoni
ladarba din tiġi adottata.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) statistika dwar is-suq u l-użu ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati, inkluż 
informazzjoni dwar il-fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati nfushom, is-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati li jipprovdu, il-
prodotti li jużaw u d-deskrizzjoni ġenerali 
tal-klijenti tagħhom.

(c) statistika dwar is-suq u l-użu ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur hija tal-fehma li din l-informazzjoni m'għadhiex utli aktar u għalhekk 
m'għandhiex tibqa' fit-test tar-Regolament.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16(a)
Is-superviżjoni tal-fornituri ta’ servizzi 

fiduċjarji
Sabiex jiffaċilitaw il-monitoraġġ mill-
korpi superviżorji kif previst fl-
Artikolu 13(2)(a), il-fornituri ta' servizzi 
fiduċjarji għandhom jinnotifikaw il-korp 
superviżorju bil-ħsieb tagħhom li jibdew 
jipprovdu servizz fiduċjarju kwalifikat u 
jgħarrfuh bil-miżuri tekniċi u 
organizzattivi li jkunu ħadu biex iġestixxu 
r-riskji imposti fuq is-sigurtà tas-servizzi 
fiduċjarji li jipprovdu, f'konformità mal-
Artikolu 15(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi ffaċilitata l-attività ta' monitoraġġ li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-korp 
superviżorju fir-rigward tal-fornituri ta' servizzi fiduċjarji (jiġifieri l-fornituri ta' servizzi 
fiduċjarji mhux kwalifikati) u sabiex jiġi ggarantit livell minimu ta' valur legali għas-servizzi 
fiduċjarji mhux kwalifikati, ir-rapporteur tixtieq iddaħħal dan l-artikolu ġdid.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati għandhom jinnotifikaw il-korp 
superviżorju bil-ħsieb tagħhom li jibdew 
jipprovdu servizz fiduċjarju kwalifikat u 
għandhom jissottomettu rapport tal-
awditjar tas-sigurtà mwettaq minn korp 
indipendenti rikonoxxut lil korp 
superviżorju, kif provdut fl-Artikolu 16(1). 
Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati jistgħu jibdew jipprovdu 
servizz fiduċjarju kwalifikat wara li jkunu 
ssottomettew n-notifika u r-rapport tal-
awditjar tas-sigurtà lil korp superviżorju.

1. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati għandhom jinnotifikaw il-korp 
superviżorju bil-ħsieb tagħhom li jibdew 
jipprovdu servizz fiduċjarju kwalifikat u 
għandhom jissottomettu rapport tal-
awditjar tas-sigurtà mwettaq minn korp 
indipendenti rikonoxxut lil korp 
superviżorju, kif provdut fl-Artikolu 16(1).
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trażmissjoni ta' informazzjoni lill-korp superviżorju ma tfissirx affattu li l-fornitur ta' 
servizzi fiduċjarji kwalifikati jkun issodisfa r-rekwiżiti imposti fuqu. Għalhekk, ir-rapporteur 
hija tal-fehma li qabel ma jiġi awtorizzat jibda jipprovdi servizzi fiduċjarji kwalifikati u qabel 
ma jiżdied fil-lista' affidabbli, il-fornitur ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati jeħtieġlu jirċievi l-
approvazzjoni tal-korp superviżorju.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Hekk kif id-dokumenti rilevanti 
jintbagħtu lil-korp superviżorju skont il-
paragrafu 1, il-fornituri tas-servizzi 
kwalifikati għandhom jiġu inklużi fil-listi 
affidabbli msemmija fl-Artikolu 18, 
filwaqt li jiġi indikat li bagħtu n-notifika.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trażmissjoni ta' informazzjoni lill-korp superviżorju ma tfissirx affattu li l-fornitur ta' 
servizzi fiduċjarji kwalifikati jkun issodisfa r-rekwiżiti imposti fuqu. Għalhekk, ir-rapporteur 
hija tal-fehma li qabel ma jiġi awtorizzat jibda jipprovdi servizzi fiduċjarji kwalifikati u qabel 
ma jiżdied fil-lista' affidabbli, il-fornitur ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati jeħtieġlu jirċievi l-
approvazzjoni tal-korp superviżorju.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp superviżorju għandu jivverfika l-
konformità tal-fornitur tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati u tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati provduti minnu mar-
rekwiżiti tar-Regolament.

Il-korp superviżorju għandu jivverfika l-
konformità tal-fornitur tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati u tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati provduti minnu mar-
rekwiżiti tar-Regolament mhux aktar tard 
minn xahar minn meta ssir in-notifika 
msemmija fl-Artikolu 17(1).
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bidu ta' servizz fiduċjarju kwalifikat issa jiddependi mill-approvazzjoni espliċita tal-
awtorità superviżorja; għalhekk, ir-rapporteur qed tipproponi li fuq din l-awtorità jiġi impost 
limitu ta' żmien għat-tweġiba.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Article 17 – paragraph 3 – alinéa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp superviżorju għandu jindika l-
istatus kwalifikat tal-fornituri tas-servizzi 
kwalifikati u s-servizzi fiduċjarji 
kwalifikati li jipprovdu fil-listi affidabbli 
wara l-konklużjoni pożittiva tal-verifika, 
mhux aktar tard minn xahar minn meta 
ssir in-notifika skont il-paragrafu 1.

Il-korp superviżorju għandu jindika 
mingħajr dewmien bla bżonn l-istatus 
kwalifikat tal-fornituri tas-servizzi 
kwalifikati u s-servizzi fiduċjarji 
kwalifikati li jipprovdu fil-listi affidabbli 
wara l-konklużjoni pożittiva tal-verifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bidu ta' servizz fiduċjarju kwalifikat issa jiddependi mill-verifika tar-rapport tal-awditjar; 
għalhekk, it-tħabbir tar-riżultat m'għandux ikun twil b'mod mhux ġustifikat.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-informazzjoni relatat mal-fornituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati 
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għandha ssir f'att ta' implimentazzjoni aktar milli permezz ta' att delegat.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-formati għal-
listi affidabbli, applikabbli għall-finijiet tal-
paragrafi 1 sa 4. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-formati 
għal-listi affidabbli, applikabbli għall-
finijiet tal-paragrafi 1 sa 4. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-informazzjoni relatat mal-fornituri ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati 
għandha ssir f'att ta' implimentazzjoni aktar milli permezz ta' att delegat.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18(a)
Servizz ta' marka ta' fiduċja kwalifikata 

"UE"
1. Servizz ta' marka ta' fiduċja kwalifikata 
"UE" tista' tintuża mill-fornituri ta' 
servizzi fiduċjarji kwalifikati fil-
preżentazzjoni u r-reklamar tas-servizzi 
fiduċjarju kwalifikati tagħhom li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija f'dan ir-
Regolament.
2. Bl-użu ta' dan is-servizz ta' marka ta' 
fiduċja kwalifikata "UE" msemmi fil-
paragrafu 1, il-fornituri ta' servizzi 
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fiduċjarji kwalifikati jimpenjaw ir-
responsabbiltà tagħhom dwar il-
konformità tas-servizzi mar-rekwiżiti 
kollha appliakbbli msemmija f'dan ir-
regolament.
3. Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi kriterji 
speċifiċi obbligatorji fir-rigward tal-
preżentazzjoni, il-kompożizzjoni, id-daqs u 
l-kunċett ta' marka ta' fiduċja kwalifikata 
"UE". Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-marka, diġà mitluba mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-
26 ta' Ottubru 2012 dwar it-twettiq tas-suq uniku diġitali, għandha l-għan li ssaħħaħ il-
fiduċja tal-utenti onlajn billi toħloq indikatur Ewropew faċilment rikonoxxibbli. Barra minn 
hekk, b'konsistenza mal-objettiv li jogħla l-livell ta' sigurtà tas-servizzi fiduċjarji onlajn, 
prestatarju ta' servizzi fiduċjarji kwalifikati li jirrispetta r-rekwiżiti msemmija partikolarment 
fl-Artikolu 19 għandu jkun jista' jibbenefika minn dan l-indikatur u minn valur miżjud fl-e-
kummerċ.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Firma elettronika m’għandhiex tiġi 
miċħuda effett legali u ammissibilltà bħala 
evidenza fi proċeduri legali sempliċiment 
minħabba li din tkun f’forma elettronika.

1. Firma elettronika għandu jkollha effett 
legali u tista' tkun ammissibbli bħala 
evidenza fi proċeduri legali, u ta' min 
ifakkar li firma elettronika kwalifikata 
tippreżenta livell ta' sigurtà ogħla mit-tipi 
l-oħra ta' firem elettroniċi.

Or. fr

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk firma elettronika b’livell ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà li jkun inqas 
minn dak ta’ firma elettronika kwalifikata 
tkun meħtieġa, b'mod partikolari minn Stat 
Membru għal aċċess għal servizz online 
offrut minn korp tas-settur pubbliku abbażi 
ta’ valutazzjoni xierqa tar-riskji involuti 
f’servizz bħal dan, il-firem elettroniċi 
kollha li jkollhom mill-anqas l-istess livell 
ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà għandhom 
jiġu rikonoxxuti u aċċettati.

4. Jekk firma elettronika b’livell ta’ sigurtà 
li jkun inqas minn dak ta’ firma elettronika 
kwalifikata tkun meħtieġa, b'mod 
partikolari minn Stat Membru għal aċċess 
għal servizz online offrut minn korp tas-
settur pubbliku abbażi ta’ valutazzjoni 
xierqa tar-riskji involuti f’servizz bħal dan, 
il-firem elettroniċi kollha li jkollhom mill-
anqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ 
sigurtà għandhom jiġu rikonoxxuti u 
aċċettati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "assigurazzjoni" ma ġġib magħha l-ebda valur miżjud fit-test.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
firma elettronika għal aċċess transkonfinali 
għal servizz online offrut minn korp tas-
settur pubbliku f’livell ogħla ta' 
assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ firma 
elettronika kwalifikata.

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
firma elettronika għal aċċess transkonfinali 
għal servizz online offrut minn korp tas-
settur pubbliku f’livell ogħla ta’ sigurtà ta’ 
firma elettronika kwalifikata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "assigurazzjoni" ma ġġib magħha l-ebda valur miżjud fit-test.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ sigurtà ta’ firma elettronika 
msemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-livelli differenti ta' sigurtà tal-firem elettroniċi hija element ċentrali tar-
regolament; għalhekk, ir-rapporteur ma tqisx xieraq li dan il-punt jitħalla f'idejn att delegat.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ikun meħtieġ livell ta' 
assigurazzjoni tas-sigurtà ta' siġill 
elettroniku aktar baxx minn dak ta’ siġill 
elettroniku kwalifikat, b'mod partikolari 
minn Stat Membru għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
abbażi ta’ valutazzjoni xierqa tar-riskji 
involuti f’servizz bħal dan, is-siġilli 
elettroniċi kollha li jkollhom mill-anqas l-
istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà 
għandhom jiġu aċċettati.

4. Jekk ikun meħtieġ livell tas-sigurtà ta' 
siġill elettroniku aktar baxx minn dak ta’ 
siġill elettroniku kwalifikat, b'mod 
partikolari minn Stat Membru għal aċċess 
għal servizz online offrut minn korp tas-
settur pubbliku abbażi ta’ valutazzjoni 
xierqa tar-riskji involuti f’servizz bħal dan, 
is-siġilli elettroniċi kollha li jkollhom mill-
anqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ 
sigurtà għandhom jiġu aċċettati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "assigurazzjoni" ma ġġib magħha l-ebda valur miżjud fit-test.

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
siġill elettronika għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
f’livell ogħla ta' assigurazzjoni ta’ sigurtà 
ta’ siġilli elettroniċi kwalifikati.

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
siġill elettronika għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
f’livell ogħla ta’ sigurtà ta’ siġilli 
elettroniċi kwalifikati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "assigurazzjoni" ma ġġib magħha l-ebda valur miżjud fit-test.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ 
siġilli elettroniċi msemmija fil-
paragrafu 4.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-livelli differenti ta' sigurtà tas-siġilli elettroniċi hija element ċentrali tar-
regolament; għalhekk, ir-rapporteur ma tqisx xieraq li dan il-punt jitħalla f'idejn att delegat.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 38, rigward l-ispeċfikazzjoni ta’ 
mekkaniżmi biex tintbagħat jew tasal 
dejta bl-użu ta’ sevizzi ta’ forniment 

imħassar
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elettroniku, li għandhom jintużaw bil-
għan li jrawwmu interoperabbiltà bejn 
servizzi ta’ forniment elettroniku.

Or. fr

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 
16(5), 18(5), 20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 28(6), 29(4), 30(2), 31, 35(3) u 
37(3) għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ 
żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 
16(5), 21(4), 23(3), 25(2), 27(2), 29(4), 
30(2), 31 u 37(3) għandhom jiġu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
ta’ żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 16(5), 18(5), 
20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 27(2), 28(6),
29(4), 30(2), 31, 35(3) u 37(3) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-
deċiżjoni biex tirrevoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ mill-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 16(5), 21(4), 
23(3), 25(2), 27(2), 29(4), 30(2), 31 u 
37(3) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe 
mument mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill. Id-deċiżjoni biex tirrevoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ mill-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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Or. fr

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 8(3), 
13(5), 15(5), 16(5), 18(5), 20(6), 21(4), 
23(3), 25(2), 27(2), 28(6), 29(4), 30(2), 31, 
35(3) u 37(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f'perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Il-perjodu 
għandu jkun estiż b’xahrejn wara l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 8(3), 
13(5), 15(5), 16(5), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 29(4), 30(2), 31 u 37(3) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill f'perjodu ta’ xahrejn min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se
joġġezzjonaw. Il-perjodu għandu jkun estiż 
b’xahrejn wara l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. fr

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jiġi sottomess sa 
mhux aktar tard minn erba’ snin mid-dħul
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem.

(1) Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jiġi sottomess sa 
mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-elementi ġodda introdotti f'dan ir-Regolament u tal-applikabbilità diretta tiegħu 
fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-ewwel rapport ta' 
valutazzjoni għandu jiġi ppreżentat mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tar-
Regolament.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Dan ir-rapport għandu jippermetti li 
jiġi ddeterminat jekk għandux jiġi 
mmodifikat il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-regolament sabiex jiġu kunsidrati 
l-iżviluppi fit-teknoloġiji, fis-suq u fil-
kuntest legali fl-Istati Membri u fil-livell 
internazzjonali, u b'mod ġenerali r-
rapport irid jindika jekk ir-regolament 
ippermettiex li jinkisbu l-objettivi stabbiliti 
minnu fir-rigward tat-bini tal-fiduċja fl-
ambjent online.  B'mod partikolari, ir-
rapport irid jinkludi valutazzjoni tal-
applikazzjoni tal-Artikoli 13, 16 u 19. Ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat, skont 
il-każ, bi proposti leġiżlattivi.

Or. fr


