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Emenda 165
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta
(Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta 
Ġenerali)

dwar il-protezzjoni tal-individwi fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-
Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. de

Emenda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 7 u 8 tagħha,

Or. en

Emenda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem, u b'mod partikolari l-Artikolu 8 
tagħha,

Or. en

Emenda 168
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 16(1) tat-
Trattat jistabbilixxu li kull persuna għandu 
jkollha d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali li tirrigwardaha.

(1) Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali hija dritt fundamentali. L-
Artikolu 8(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 16(1) tat-Trattat jistabbilixxu li 
kull persuna għandu jkollha d-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali li 
tirrigwardaha.

Or. de

Emenda 169
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-
prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali tagħhom, tkun xi tkun in-

(2) L-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-
prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni tal-
individwi fiżiċi u ġuridiċi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom, 
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nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuni 
fiżiċi, għandhom jirrispettaw id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali tagħhom, b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali. Dan 
għandu jikkontribwixxi għall-kisba ta’ 
spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u ta’ 
għaqda ekonomika, għall-progress 
ekonomiku u soċjali, it-tisħiħ u l-
konverġenza tal-ekonomiji fis-suq intern, u 
l-benesseri tal-individwi.

tkun xi tkun in-nazzjonalità jew ir-
residenza tal-persuni fiżiċi, jew l-uffiċċju 
rreġistrat tal-persuni ġuridiċi, għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tagħhom, b’mod partikolari 
d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali. Dan għandu jikkontribwixxi 
għall-kisba ta’ spazju ta’ libertà, sigurtà u 
ġustizzja u ta’ għaqda ekonomika, għall-
progress ekonomiku u soċjali, it-tisħiħ u l-
konverġenza tal-ekonomiji fis-suq intern, u 
l-benesseri tal-individwi.

Or. de

Emenda 170
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-protezzjoni tal-privatezza tal-
individwi għandha tkun il-punt ta’ tluq 
għal kif tiġi trattata d-dejta personali fir-
reġistri pubbliċi.

Or. sv

Emenda 171
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-prinċipji ta’ aċċess liberu għal 
informazzjoni li jikkaratterizzaw l-Istati 
Membri permezz tat-tradizzjonijiet 
kostituzzjonali tagħhom m’għandhomx 
jiddgħajfu, filwaqt li l-libertà tal-
espressjoni u l-libertà tal-istampa kif 
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espressa fil-kostituzzjonijiet tal-Istati 
Membri għandhom jiġu salvagwardjati.

Or. sv

Emenda 172
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-
globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-
protezzjoni tad-dejta personali. L-iskala ta’ 
qsim u ġbir tad-dejta żdiedet b’mod 
impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti 
kemm lil kumpaniji privati kif ukoll lil 
awtoritajiet pubbliċi li jagħmlu użu minn 
dejta personali fuq skala mingħajr 
preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom. L-individwi qegħdin dejjem aktar 
jagħmlu l-informazzjoni personali 
disponibbli pubblikament u globalment. It-
teknoloġija bidlet kemm l-ekonomija kif 
ukoll il-ħajja soċjali, u teħtieġ li tiffaċilita 
aktar il-fluss liberu tad-dejta fl-Unjoni u t-
trasferiment lejn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt 
li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dejta personali.

(5) L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-
globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-
protezzjoni tad-dejta personali. L-iskala ta’ 
qsim u ġbir tad-dejta żdiedet b’mod 
impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti 
kemm lil kumpaniji privati kif ukoll lil 
awtoritajiet pubbliċi li jagħmlu użu minn 
dejta personali fuq skala mingħajr 
preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom. L-individwi qegħdin dejjem aktar 
jagħmlu l-informazzjoni personali 
disponibbli pubblikament u globalment. It-
teknoloġija bidlet kemm l-ekonomija kif 
ukoll il-ħajja soċjali, u teħtieġ salvagwardji 
legali mtejba li għandhom jiffaċilitaw il-
fluss liberu tad-dejta fl-Unjoni u t-
trasferiment lejn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, li 
jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Regolament għandu żewġ għanijiet  – il-protezzjoni ta’ dejta personali u li 
jippermetti l-fluss liberu tagħha fl-Unjoni –, l-ewwel għan għandu jkun enfasizzat aktar 
għaliex dan huwa dritt fundamentali

Emenda 173
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fost teknoloġiji oħra, il-cloud 
computing għandu l-potenzjal li 
jittrasforma l-ekonomija Ewropea, 
sakemm jiġu stabbiliti miżuri xierqa għas-
sikurezza tad-dejta u għall-protezzjoni 
tad-dejta. Sabiex ikun żgurat l-ogħla livell 
ta' sikurezza ta’ dejta personali, huwa 
essenzjali li nifhmu d-drittijiet u l-obbligi 
ta’ dawk li jiġbru d-dejta u li jipproċessaw 
id-dejta fir-Regolament.

Or. en

Emenda 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din 
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss 
liberu tad-dejta personali fl-Unjoni kollha. 
Għaldaqstant din id-differenza tista’ tkun 
ta’ xkiel għas-segwitu tal-attivitajiet 
ekonomiċi fil-livell tal-Unjoni, tgħawweġ 
il-kompetizzjoni u xxekkel lill-awtoritajiet 

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din 
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss 
liberu tad-dejta personali fl-Unjoni kollha
u jistgħu joħolqu inċertezza legali fir-
rigward tar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali għall-privatezza u tal-
protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant din id-
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fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħhom 
taħt il-liġi tal-Unjoni. Dawn id-differenzi 
fil-livelli ta’ protezzjoni hija dovuta għall-
eżistenza ta’ differenzi fl-implimentazzjoni 
u l-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

differenza tista’ tkun ta’ xkiel għas-segwitu 
tal-attivitajiet ekonomiċi fil-livell tal-
Unjoni, tgħawweġ il-kompetizzjoni u 
xxekkel lill-awtoritajiet fit-twettiq tar-
responsabbiltajiet tagħhom taħt il-liġi tal-
Unjoni. Dawn id-differenzi fil-livelli ta’ 
protezzjoni huma dovuti għall-eżistenza ta’ 
differenzi fl-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenzi fil-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi, l-aktar fid-dritt 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija fl-
Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss liberu tad-dejta personali fl-Unjoni kollha u jistgħu 
joħolqu inċertezza legali fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet fundamentali għall-privatezza u 
tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 175
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din 
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss 
liberu tad-dejta personali fl-Unjoni kollha. 
Għaldaqstant din id-differenza tista’ tkun 
ta’ xkiel għas-segwitu tal-attivitajiet 
ekonomiċi fil-livell tal-Unjoni, tgħawweġ 

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss 
liberu tad-dejta personali fl-Unjoni kollha
u inevitabbilment dawn iwasslu għal ksur 
tad-drittijiet fundamentali għall-
privatezza u tal-protezzjoni tad-dejta. 
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il-kompetizzjoni u xxekkel lill-awtoritajiet 
fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħhom 
taħt il-liġi tal-Unjoni. Dawn id-differenzi 
fil-livelli ta’ protezzjoni hija dovuta għall-
eżistenza ta’ differenzi fl-implimentazzjoni 
u l-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

Għaldaqstant din id-differenza tista’ tkun 
ta’ xkiel għas-segwitu tal-attivitajiet 
ekonomiċi fil-livell tal-Unjoni, tgħawweġ 
il-kompetizzjoni u xxekkel lill-awtoritajiet 
fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tagħhom 
taħt il-liġi tal-Unjoni. Dawn id-differenzi 
fil-livelli ta’ protezzjoni huma dovuti għall-
eżistenza ta’ differenzi fl-implimentazzjoni 
u l-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni inkonsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta inevitabbilment 
twassal għal restrizzjonijiet fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

Emenda 176
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha. L-applikazzjoni konsistenti u 
omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandha tkun assigurata fl-
Unjoni kollha.

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri kollha
u fejn ikun possibbli identiku. L-
applikazzjoni konsistenti u omoġenea tar-
regoli għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali għandha tkun assigurata fl-
Unjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għall-ipproċessar tad-dejta teoretikament diġà huma “ekwivalenti” fl-Istati Membri 
kollha. Il-falliment ta’ dan l-approċċ huwa l-loġika għalfejn din il-proposta hija Regolament. 
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Din il-premessa għandha tirrifletti dan il-ħsieb b’mod adegwat.

Emenda 177
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha. L-applikazzjoni konsistenti u 
omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandha tkun assigurata fl-
Unjoni kollha.

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha. L-applikazzjoni konsistenti u 
omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u ġuridiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandha 
tkun assigurata fl-Unjoni kollha.

Or. de

Emenda 178
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-protezzjoni effettiva tad-dejta 
personali fl-Unjoni kollha teħtieġ it-tisħiħ u 
l-ispeċifikar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta u l-obbligi ta’ dawk li jipproċessaw u 
jiddeterminaw l-ipproċessar ta’ dejta 
personali, iżda wkoll setgħat ugwali għall-
monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mar-
regoli għall-protezzjoni ta’ dejta personali 
u sanzjonijiet ugwali għat-trasgressuri fl-

(9) Il-protezzjoni effettiva tad-dejta 
personali fl-Unjoni kollha teħtieġ it-tisħiħ u 
l-ispeċifikar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta u l-obbligi ta’ dawk li jipproċessaw u 
jiddeterminaw l-ipproċessar ta’ dejta 
personali, iżda wkoll setgħat ugwali u 
kapaċità teknika u operazzjonali għall-
monitoraġġ u l-iżgurar tal-konformità mar-
regoli għall-protezzjoni ta’ dejta personali 
u sanzjonijiet ugwali għat-trasgressuri fl-
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Istati Membri. Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Awtoritajiet ta’ superviżjoni b’saħħithom u indipendenti huma waħda mill-kundizzjonijiet 
meħtieġa għal protezzjoni effettiva tad-dejta. Dawn għandhom ikunu liberi minn influwenza 
esterna, kif ikkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja (C-518/07 u C-614/10), u għandu jkollhom 
ir-riżorsi meħtieġa – finanzjarji u umani – biex jiżguraw l-infurzar ta’ leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta. Dawn il-bidliet għandhom l-għan li jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni bl-indipendenza u r-riżorsi li għandhom bżonn biex jipproteġu b’mod effikaċi d-
dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 179
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Artikolu 16(2) tat-Trattat jagħti 
mandat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jistabbilixxu r-regoli li 
għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u r-regoli relatati mal-
moviment liberu tad-dejta personali.

(10) L-Artikolu 16(2) tat-Trattat jagħti 
mandat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jistabbilixxu r-regoli li 
għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi
u l-organi tal-Unjoni u mill-Istati Membri 
fit-twettiq ta’ attivitajiet li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u r-
regoli relatati mal-moviment liberu tad-
dejta personali.

Or. fr

Emenda 180
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ 
daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi, l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Fejn jintwera 
li huwa meħtieġ u mingħajr ma jxekkel il-
protezzjoni ta’ dejta personali jew il-
prinċipji tas-suq uniku, biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċezzjonijiet għall-mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs medju għandhom isiru biss fejn 
ikun meħtieġ. Dawn għandhom ikunu implimentati wkoll b’tali mod li la jfixklu l-previdibilità 
u lanqas iċ-ċertezza legali għaċ-ċittadini jew is-suq uniku għall-impriżi.
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Emenda 181
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi, l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u 
jieħdu kont ukoll tal-prinċipju 'L-ewwel 
Aħseb fiż-Żgħir', sabiex l-interessi tal-
mikroimpriżi u tal-impriżi żgħar u ta’ 
daqs medju jiġu kkunsidrati sa mill-istadji 
bikrija tat-tfassil tal-politika. Il-kunċett ta' 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
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żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 182
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi, l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu kont 
tas-sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-
Regolament jinkludi numru ta’ derogi. 
Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
f’konsultazzjoni mal-partijiet interessati. 
Il-kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 



AM\922340MT.doc 15/142 PE502.053v01-00

MT

żgħar u ta’ daqs medju. żgħar u ta’ daqs medju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' derogi għandu riskju ta’ opaċità  li għandu jiġi evitat billi jiġi garantit li t-tfassil 
tagħhom isir f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' dawk li jkunu soġġetti għalihom.

Emenda 183
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’ 
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m'għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika 
jkun fih l-ismijiet ta' persuna fiżika 
waħda jew aktar.

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’ 
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandha bl-istess mod,
tintalab minn kwalunkwe persuna.

Or. de

Emenda 184
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-protezzjoni tal-individwi għandha 
tkun teknoloġikament newtrali u ma 
tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din 
tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-
protezzjoni tal-individwi għandha tapplika 
għall-ipproċessar tad-dejta personali 
permezz ta’ mezzi awtomatizzati kif ukoll 
għall-ipproċessar manwali, jekk id-dejta
titqgħed jew tkun masuba biex titqiegħed 
f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew settijiet ta’ 
fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra tagħhom, 
li ma jkunux strutturati skont kriterji 
speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fi ħdan il-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

(13) Il-protezzjoni tal-individwi fiżiċi u 
ġuridiċi għandha tkun teknoloġikament 
newtrali u ma tiddependix fuq it-tekniki 
użati; inkella din tista’ toħloq riskju serju 
ta’ ksur. Il-protezzjoni tal-individwi 
għandha tapplika għall-ipproċessar tad-
dejta personali permezz ta’ mezzi 
awtomatizzati kif ukoll għall-ipproċessar 
manwali, jekk id-dejta titqiegħed jew tkun
maħsuba biex titqiegħed f’sistema ta’ 
arkivjar. Fajls jew settijiet ta’ fajls kif ukoll 
il-qoxriet ta’ barra tagħhom, li ma jkunux 
strutturati skont kriterji speċifiċi, 
m’għandhomx jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 185
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’ 
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma 
soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 
45/200145, jew l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri meta 
jitwettqu attivitajiet fir-rigward tal-politika 
estera u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’ 
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-loġika mressqa mill-Kummissjoni meta tipproponi Regolament – l-aktar il-ħtieġa ta’ 
approċċ konsistenti għall-protezzjoni tad-dritt fundamentali għall-privatezza – hija 
kkontestata minn dan il-grupp wiesa’ ħafna ta’ eċċezzjonijiet. Konsegwentement, dawn l-
eċċezzjonijiet, fl-interess ta’ konsistenza, għandhom jitħassru. Ara wkoll l-emendi proposti 
għall-Artikolu 2.

Emenda 186
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali minn 
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ din id-dejta, hija
soġġetta ta’ strument legali speċifiku fil-
livell tal-Unjoni. Għalhekk, dan ir-
Regolament m’għandux japplika għall-
attivitajiet ta’ pproċessar għal dawk il-
finijiet. Madanakollu, d-dejta proċessata 
mill-awtoritajiet pubbliċi taħt dan ir-
Regolament meta tintuża għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali għandha 
tkun gvernata mill-istrument legali aktar 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni (id-Direttiva 
XX/YYY).

(16) Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali minn 
awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment liberu ta’ din id-
dejta, hija soġġett ta’ strument legali 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk, 
dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għall-attivitajiet ta’ pproċessar għal dawk 
il-finijiet. Madanakollu, d-dejta proċessata 
mill-awtoritajiet pubbliċi taħt dan ir-
Regolament meta tintuża għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali għandha 
tkun gvernata mill-istrument legali aktar 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni (id-Direttiva 
XX/YYY).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika skont l-emenda proposta għall-Artikolu 2.
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Emenda 187
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Il-limitazzjonijiet tar-responsabilità 
tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku 2000/31/KE huma ta’ natura 
orizzontali u għalhekk japplikaw għal 
attivitajiet rilevanti tal-fornituri tas-servizz 
kollha tas-soċjetà tal-informazzjoni. Dan 
ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-
ipproċessar ta’ dejta personali filwaqt li d-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bihom 
fornitur tas-servizz tal-informazzjoni 
huwa responsabbli għal ksur tal-liġi minn 
partijiet terzi. Fl-interess ta’ ċertezza 
legali għaċ-ċittadini u l-impriżi Ewropej, 
ir-rwoli ċari u distinti taż-żewġ strumenti 
għandhom ikunu rispettati b’mod 
konsistenti. Dan ir-Regolament għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni tad-Direttiva 2000/31/KE, 
b’mod partikolari tar-regoli dwar ir-
responsabbiltà ta’ fornituri ta’ servizzi 
intermedjarji fl-Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-interess ta’ ċertezza legali għaċ-ċittadini u għall-impriżi, id-delineazzjoni tar-rwoli bejn 
dan ir-Regolament u d-Direttiva 2000/31/KE għandha tkun ċara kemm jista’ jkun.

Emenda 188
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex ikun iddeterminat jekk attività 
ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja l-
imġiba’ tas-suġġetti tad-dejta, għandu jkun 
aċċertat jekk l-individwi humiex segwiti
fuq l-internet b’tekniki ta’ pproċessar tad-
dejta li jikkonsistu mill-applikazzjoni ta’
‘profil’ lil individwu, b’mod partikolari 
sabiex jittieħdu deċiżjonijiet li 
jirrigwardawh/a jew għall-analiżi jew it-
tbassir tal-preferenzi, l-imġiba, l-
attitudnijiet personali tiegħu/tagħha.

(21) Sabiex ikun iddeterminat jekk attività 
ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja l-
imġiba’ tas-suġġetti tad-dejta, għandu jkun 
aċċertat jekk l-individwi humiex segwiti
bl-intenzjoni tal-użu, jew il-potenzjal ta’
użu sussegwenti ta’, tekniki ta’ pproċessar 
tad-dejta li jikkonsistu mill-applikazzjoni 
ta’ ‘profil’, b’mod partikolari sabiex 
jittieħdu deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a 
jew għall-analiżi jew it-tbassir tal-
preferenzi, l-imġiba, l-attitudnijiet 
personali tiegħu/tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intraċċar ma jseħħx neċessarjament fuq l-internet (pereżempju “smart CCTV” li jintraċċa 
lil konsumaturi fi stabbiliment tax-xiri, jew intraċċar permezz ta’ tags tal-RFID), u 
għaldaqstant it-tneħħija tal-kliem “fuq l-internet” tiżgura newtralità teknoloġika. Barra minn 
dan, il-ġbir ta’ dejta u l-użu tagħha għal ħolqien ta’ profili mhumiex bilfors simultanji. Id-
dejta tista’ tinġabar għal skop wieħed fl-ewwel lok, u wara tista’ tintuża għall-ħolqien ta’ 
profili.

Emenda 189
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
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suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli. tad-dejta ma jibqax identifikabbli
b’kunsiderazzjoni sħiħa tal-ogħla livell ta’ 
żvilupp teknoloġiku u x-xejriet fit-
teknoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"suġġett tad-dejta" mhux definit b’mod strett wisq. Ir-Regolament għandu japplika b’mod ċar 
għad-dejta li tippermetti biss "identifikazzjoni" u għandu jkun ċar li identifikaturi onlajn fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet għandhom jitqiesu bħala dejta personali. Minħabba li t-teknoloġija 
qed tavvanza b’mod kostanti, l-attakki sabiex id-dejta ma tibqax anonima qed isiru aktar 
sofistikati. Huwa importanti li jkollna definizzjonijiet wiesgħin għal “dejta personali” u għal 
“suġġett tad-dejta” għal protezzjoni fil-futur.

Emenda 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw biss għal informazzjoni
speċifika dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu: (i) biss dawk il-mezzi li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna
fiżika jew ġuridika oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu, u (ii) il-probabilità 
raġonevoli li persuna tkun identifikata. Il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma 
għandhomx japplikaw għal dejta li tkun
saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta 
ma jibqax identifikabbli mid-dejta.

Or. en

Emenda 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Dan ir-Regolament jagħraf li l-
psewdonimizzazzjoni hija ta’ benefiċċju
għas-suġġetti kollha tad-dejta għax, skont 
id-definizzjoni, id-dejta personali tiġi 
mbiddla sabiex din waħedha ma tkunx 
tista’ tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali. 
Permezz ta’ dan, il-kontrolluri għandhom 
ikunu mħeġġa li jużaw il-prattika li 
jwettqu psewdonimizzazzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 192
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’
identifikatur wieħed jew aktar onlajn 
ipprovduti mill-apparat, l-applikazzjonijiet, 
l-għodod u l-protokolli tagħhom, bħal 
indirizzi tal-Protokoll tal-Internet, 
identifikaturi tal-cookies jew identifikaturi
oħra uniċi. Minħabba li dawn l-
identifikaturi jħallu traċċi u jistgħu 
jintużaw biex jiġu identifikati persuni 
fiżiċi, dan ir-Regolament għandu jkun 
applikabbli għall-ipproċessar li jinvolvi
tali dejta, sakemm dawn l-identifikaturi 
b’mod li jista’ jintwera biċ-ċar ma jkunux 
jirrelataw ma' persuni fiżiċi, bħal
pereżempju l-indirizzi tal-IP ta’ servers 
tal-web u għalhekk ma jistgħux jiġu 
kkunsidrati bħala ‘dejta personali’ kif 



PE502.053v01-00 22/142 AM\922340MT.doc

MT

ċirkostanzi kollha. definit fl-Artikolu 4(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni tajba, huwa importanti li t-termini "dejta personali" u "suġġett 
tad-dejta" ma jiġux definiti b’mod strett wisq. Identifikaturi onlajn f’bosta każijiet għandhom 
jitqiesu bħala dejta personali. Il-proposta tal-Kummissjoni tnaqqas b’mod sinifikanti l-
applikabilità tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta għal identifikaturi onlajn bħal dawn. L-
emenda proposta tagħmilha ċara li tali identifikaturi għandhom jitqiesu bħala dejta 
personali, sakemm ma jintweriex b’mod ċar li mhumiex hekk.

Emenda 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif l-informazzjoni tippermetti li l-kontrollur tad-dejta jidentifika lil individwu, l-
informazzjoni għandha titqies bħala dejta personali.

Emenda 195
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 

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

xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Kunsens infurmat 
għandu jkun faċilitat sa fejn huwa 
possibbli permezz ta’ informazzjoni faċli li 
tintuża mill-utent dwar it-tipi ta’ 
pproċessar li għandhom jitwettqu. Is-
silenzju, sempliċiment l-użu ta’ servizz 
jew in-nuqqas ta’ attività, bħal pereżempju 
li ma titneħħiex il-marka minn kaxxi diġà 
mmarkati, għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollha li 
jsiru għall-istess għan jew għanijiet. Jekk 
il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata 
wara talba elettronika, it-talba għandha 
tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil 
bla bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda 
tiġi pprovduta għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kunsens infurmat jiddependi fuq il-fatt li l-informazzjoni tkun disponibbli b’mod liberu għas-
suġġett tad-dejta f’format li huwa faċli li jintuża mill-utent. Barra minn dan, il-prinċipju li l-
kunsens ma jistax jingħata min-nuqqas ta' attività, bħal li wieħed ma jneħħix il-marka minn 
kaxxi diġà mmarkati, għandu jkun imsaħħaħ.

Emenda 196
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Il-kunsens għandu jingħata permezz 
ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti 
indikazzjoni speċifika u informata 
mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-
suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew 
minn azzjoni oħra mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra, pereżempju permezz ta’ 
settings tal-brawżer xierqa, li f’dan il-
kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost 
tad-dejta personali tiegħu. Anke s-silenzju
jew in-nuqqas ta' attività, għaldaqstant
jista’ jitqies bħala kunsens validu, jekk 
minħabba valutazzjoni tal-impatt tal-
privatezza u l-protezzjoni tad-dejta, 
kunsens espliċitu ma jitqiesx bħala 
neċessarju. Il-kunsens għandu jkopri l-
attivitajiet ta' pproċessar kollha li jsiru
għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qiegħda tiġi 
pprovduta għalih.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iktar kemm ikunu inqas il-konsegwenzi tal-ipproċessar tad-dejta, inqas għandhom ikunu r-
rekwiżiti għal kunsens informat. Fil-prinċipju, għalhekk, m’għandu jeżisti ebda rekwiżit biex 
jinkiseb kunsens espliċitu, iżda dan għandu jkun meħtieġ biss f’dawk il-każijiet fejn il-
valutazzjoni tal-impatt tal-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta wriet li huwa meħtieġ li 
jinkiseb kunsens espliċitu. Anke kunsens mogħti għas-settings tal-brawżer xierqa għandu 
jitqies bħala azzjoni oħra f’konformità mal-Artikolu 7(1b).

Emenda 197
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Kunsens infurmat 
għandu jkun faċilitat sa fejn huwa 
possibbli permezz ta’ informazzjoni faċli li 
tintuża mill-utent dwar it-tipi ta’ 
pproċessar li għandhom jitwettqu. Is-
silenzju, sempliċiment l-użu ta’ servizz 
jew in-nuqqas ta’ attività, bħal li ma 
titneħħiex il-marka minn kaxxi diġà 
mmarkati, għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollha li 
jsiru għall-istess għan jew għanijiet. Jekk 
il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata 
wara talba elettronika, it-talba għandha 
tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil 
bla bżonn għall-użu tas-servizz li qiegħda
tiġi pprovduta għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kunsens infurmat jiddependi fuq il-fatt li l-informazzjoni tkun disponibbli b’mod liberu għas-
suġġett tad-dejta f’format li huwa faċli li jintuża mill-utent. Barra minn hekk, dan huwa 
meħtieġ sabiex isaħħaħ il-prinċipju li l-kunsens ma jistax jingħata min-nuqqas ta’ attività, 
bħal li wieħed ma jneħħix il-marka minn kaxxi diġà mmarkati.
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Emenda 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Dan ir-Regolament jirrikonoxxi li l-
psewdonimizzazzjoni tad-dejta tista’ tgħin 
biex jiġu minimizzati r-riskji għall-
privatezza tas-suġġetti tad-dejta. Sa fejn 
il-kontrollur jagħmel il-
psewdonimizzazzjoni tad-dejta, dan l-
ipproċessar għandu jitqies ġustifikat 
bħala interess leġittimu tal-kontrollur 
skont il-punt (f) tal-Artikolu 6(1).

Or. en

Emenda 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta; informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni 
ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe 
informazzjoni dwar, pereżempju, marda, 
diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, 
kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta
personali kollha li għandha x’taqsam mal-
istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-dejta; 
informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
individwu għall-provvediment ta’ servizzi 
tas-saħħa; informazzjoni dwar ħlasijiet jew 
eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-rigward 
tal-individwu; numru, simbolu jew 
partikolari assenjat lil individwu għall-
identifikazzjoni unika tal-individwu għall-
finijiet ta’ saħħa; kull informazzjoni dwar 
l-individwu miġbura fil-kors tal-għoti tas-
servizzi tas-saħħa lill-individwu; dejta 
personali miġbura mill-ittestjar jew l-
eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem,
sustanza tal-ġisem jew kampjuni bijoloġiċi; 
identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur 
ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; jew 
kwalunkwe informazzjoni dwar, 
pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju ta’ 
mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
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indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

suġġett tad-dejta indipendentement mis-
sors tiegħu, pereżempju, mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta li tikkonċerna s-saħħa tinkludi dejta personali miksuba minn ittestjar ta’ kampjuni 
bijoloġiċi, aktar milli kampjuni bijoloġiċi fihom infushom.

Emenda 201
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta; informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni 
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni 
ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe 
informazzjoni dwar, pereżempju, marda, 
diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, 
kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 

(26) Id-dejta personali inkluż 
informazzjoni ġenetika relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta; informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni 
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni 
ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe 
informazzjoni dwar, pereżempju, marda, 
diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, 
kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
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professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

pereżempju, mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Emenda 202
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ kontrollur li huwa wkoll proċessur, ma tantx jagħmel sens li jiġu applikati testijiet 
differenti biex ikun iddeterminat liema regolatur għandu l-awtorità fuq l-organizzazzjoni.  
Din l-emenda tiżgura li tali kontrolluri jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-punt uniku ta’ 
servizz.

Emenda 203
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

[Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

Or. en

Emenda 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Grupp ta’ impriżi għandu jkopri 
impriża li tikkontrolla u l-impriżi 
kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li 
tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’ 
teżerċita influwenza dominanti fuq l-
impriżi l-oħrajn permezz, pereżempju, tas-
sjieda, parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-
regoli li jirregolawha jew is-setgħa li 
timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali.

(28) Grupp ta’ impriżi għandu jkopri 
impriża li tikkontrolla u l-impriżi 
kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li 
tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’ 
teżerċita influwenza dominanti fuq l-
impriżi l-oħrajn permezz, pereżempju, tas-
sjieda, parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-
regoli li jirregolawha jew is-setgħa li 
timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali. Grupp ta’ impriżi jista’ 
jinnomina stabbiliment prinċipali uniku 
fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 205
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. 
Sabiex ikun stabbilit jekk individwu 
huwiex minorenni, dan ir-Regolament 
għandu jassumi d-definizzjoni stabbilita 
mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
tan-Nazzjonijiet Uniti. L-ebda referenza 
għall-protezzjoni tat-tfal f’dan ir-
Regolament ma għandha tinftiehem bħala 
istruzzjoni impliċita li l-protezzjoni tad-
dejta personali tal-adulti għandha tkun 
trattata b’anqas attenzjoni milli kien ikun 
il-każ li kieku din ir-referenza ma ġietx 



AM\922340MT.doc 33/142 PE502.053v01-00

MT

inkluża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attenzjoni partikolari għat-trattament tad-dejta personali tat-tfal ma għandhiex tintuża jew
tkun tista’ tintuża bħala mezz biex titnaqqas il-protezzjoni tad-dejta personali b’mod ġenerali.

Emenda 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.
Din il-protezzjoni hija partikolarment 
importanti fil-kuntest ta’ netwerks soċjali, 
fejn it-tfal għandhom ikunu konxji mill-
identitajiet ta’ dawk li jkunu qed 
jikkomunikaw magħhom. Sabiex ikun 
stabbilit jekk individwu huwiex minorenni, 
dan ir-Regolament għandu jassumi d-
definizzjoni stabbilita mill-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet 
Uniti.

Or. en

Emenda 207
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 208
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq 
il-kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jkollu l-oneru li 
jipprova li s-suġġett tad-dejta ta l-kunsens 
tiegħu għall-operazzjoni ta’ pproċessar. 
B’mod partikolari fil-kuntest ta’ 
dikjarazzjoni bil-miktub fuq kwistjoni 

imħassar
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oħra, is-salvagwardji għandhom jiżguraw 
li s-suġġett tad-dejta huwa konxju dwar u 
sa liema punt ta l-kunsens.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iktar kemm ikunu inqas il-konsegwenzi tal-ipproċessar tad-dejta, inqas għandhom ikunu r-
rekwiżiti għal kunsens informat. Fil-prinċipju, għalhekk, m’għandu jeżisti ebda rekwiżit biex 
jinkiseb kunsens espliċitu, iżda dan għandu jkun meħtieġ biss f’dawk il-każijiet fejn il-
valutazzjoni tal-impatt tal-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta wriet li huwa meħtieġ li 
jinkiseb kunsens espliċitu. Anke kunsens mogħti għas-settings tal-brawżer xierqa għandu 
jitqies bħala azzjoni oħra f’konformità mal-Artikolu 7(1b).

Emenda 209
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens.

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens. Biex jikkonforma mal-prinċipju 
ta’ minimizzazzjoni tad-dejta, dan il-piż 
tal-prova la għandu jinftiehem bħala li 
jirrikjedi identifikazzjoni pożittiva tas-
suġġetti tad-dejta sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ, u lanqas jikkawża li aktar dejta 
tkun ipproċessata milli kieku kien ikun il-
każ.

Or. en
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Emenda 210
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens.

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens. Biex jikkonforma mal-prinċipju 
ta’ minimizzazzjoni tad-dejta, dan il-piż 
tal-prova ma għandux jinftiehem bħala li 
jirrikjedi identifikazzjoni pożittiva tas-
suġġetti tad-dejta sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dawn l-obbligi ma jkollhomx l-effett pervers li jikkawżaw li tkun 
ipproċessata aktar dejta milli kieku kien ikun il-każ.

Emenda 211
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-
individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ 
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara. Barra minn dan, il-kunsens 
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ħsara. m’għandux jipprovdi bażi legali għall-
ipproċessar tad-dejta meta s-suġġett tad-
dejta m’għandux aċċess għal servizzi 
ekwivalenti differenti. Konfigurazzjonijiet 
awtomatiċi bħalma huma l-kaxxi 
mmarkati minn qabel, is-silenzju, jew is-
sempliċi użu ta’ servizz ma jimplikawx 
kunsens. Il-kunsens jista’ jinkiseb biss 
għall-ipproċessar li huwa legali u 
għalhekk dan ma jkunx eċċessiv meta 
mqabbel mal-iskop. Ipproċessar 
sproporzjonat tad-dejta ma jistax ikun 
leġittimizzat billi jinkiseb il-kunsens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu l-għan li jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn il-kontrolluri jippruvaw jiksbu kunsens 
għal ipproċessar li b’mod ċar huwa sproporzjonat. Dan għandu jipprovdi lir-regolaturi u lill-
imħallfin punt ta’ dħul sabiex jiddiskutu ekwità sostanzjali aktar milli proċedurali. Ħarsa 
bħal din lil hinn mir-regoli proċedurali tista’ tistab ukoll fil-liġi kuntrattwali ġenerali, fejn 
prinċipji bħal ‘bona fide’ u raġonevolezza u ekwità finalment jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn 
il-partijiet f’każijiet fejn jinsab li t-termini speċifiċi tal-kuntratt jiksru dawn il-prinċipji.

Emenda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Barra minn dan, il-kunsens m’għandux 
jipprovdi bażi legali għall-ipproċessar tad-
dejta meta s-suġġett tad-dejta m’għandux 
aċċess għal servizzi ekwivalenti differenti. 
Konfigurazzjonijiet awtomatiċi bħalma 



PE502.053v01-00 38/142 AM\922340MT.doc

MT

huma l-kaxxi mmarkati minn qabel, is-
silenzju, jew is-sempliċi użu ta’ servizz ma 
jimplikawx kunsens. Il-kunsens jista’ 
jinkiseb biss għall-ipproċessar li huwa 
legali u għalhekk dan ma jkunx eċċessiv 
meta mqabbel mal-iskop. Ipproċessar 
sproporzjonat tad-dejta ma jistax ikun 
leġittimizzat billi jinkiseb il-kunsens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontrollur ma għandux jipprova jikseb il-kunsens għal ipproċessar li jidher ċar li huwa 
sproporzjonat. Dan għandu jipprovdi lir-regolaturi u lill-imħallfin punt ta’ dħul sabiex 
jiddiskutu ekwità sostanzjali aktar milli proċedurali.

Emenda 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ma jagħmilx sens li tinżamm il-Premessa 34 fid-dawl tal-bidliet li saru fl-Artikolu 7.4.

Emenda 214
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta dan ma jingħatax 
liberalment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.
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Emenda 215
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm dubju dwar il-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta f’impjieg, 
minħabba li dan jingħata ħafna drabi jekk jikkonċerna oqsma, li fihom huwa fl-interess tal-
impjegat rispettiv, li jagħtu liberalment l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu.

Emenda 216
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-

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

dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, jew fejn 
kontrollur ikollu setgħa sostanzjali fis-suq 
fir-rigward ta’ ċerti prodotti jew servizzi u 
fejn dawn il-prodotti jew servizzi huma 
offruti bil-kundizzjoni li jingħata l-
kunsens għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali, jew fejn bidla unilaterali u 
mhux essenzjali f’termini ta’ servizz ma 
tagħti l-ebda għażla oħra lis-suġġett tad-
dejta ħlief li jaċċetta l-bidla jew li jħalli 
riżorsa onlajn fejn huwa jkun investa 
ammont sinifikanti ta’ ħin. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 217
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 

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

mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, jew fejn 
kontrollur ikollu setgħa sostanzjali fis-suq 
fir-rigward ta’ ċerti prodotti jew servizzi u 
fejn dawn il-prodotti jew servizzi huma 
offruti bil-kundizzjoni li jingħata l-
kunsens għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali, jew fejn bidla unilaterali u 
mhux essenzjali f’termini ta’ servizz ma 
tagħti l-ebda għażla oħra lis-suġġett tad-
dejta ħlief li jaċċetta l-bidla jew li jħalli 
riżorsa onlajn fejn huwa jkun investa 
ammont sinifikanti ta’ ħin. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Emenda 218
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità 
ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett 
il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa 

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità 
ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett 
il-kontrollur jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
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meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq 
fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ 
awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu 
jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-
liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea għal kwalunkwe 
limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Hija 
wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li 
qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku 
jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali 
għandux ikun amministrazzjoni pubblika 
jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra 
rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi 
privata bħal assoċjazzjoni professjonali.

uffiċjali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi 
legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-liġi ta’ Stat 
Membru li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea għal kwalunkwe limitazzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet. Hija wkoll il-liġi tal-
Unjoni jew dik nazzjonali li għandha 
tistabbilixxi jekk il-kontrollur li qed 
iwettaq il-kompitu fl-eżerċizzju ta’ 
awtorità uffiċjali għandux ikun 
amministrazzjoni pubblika jew xi persuna 
fiżika jew ġuridika oħra rregolata mil-liġi 
pubblika, jew mil-liġi privata bħal 
assoċjazzjoni professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir iżid iċ-ċarezza fit-test. Kif qiegħed it-test bħalissa, dan jidher li jimpika li 
hemm kompiti ta' pproċesasr tad-dejta mhux obbligatorji li jista’ jkollhom bażi legali fil-liġi 
tal-UE. L-ipproċessar jew huwa ordnat mil-liġi tal-UE u għalhekk huwa obbigatoru jew 
mhuwiex, u f’dan il-każ mhuwiex awtorizzat u għandu jaqa’ barra mill-ambitu ta’ din l-
eċċezzjoni.

Emenda 219
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Dawn il-kompiti mwettqa fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali jinkludu l-ipproċessar ta’ dejta 
personali li huwa meħtieġ għall-ġestjoni u 
l-funzjonament ta’ dawn l-awtoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meġtieġa aktar indikazzjoni dwar dak li jista’ jkun kopert eżattament mill-obbligu legali 
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jew il-kompiti mwettqa fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika.

Emenda 220
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Emenda 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 222
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 223
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika.
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor 
jew għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi 
leġittima oħra għall-ipproċessar legali, 
b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi 
tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-
kontrollur huwa soġġett għalih. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 
partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 
partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-emenda proposta għall-Artikolu 6.

Emenda 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
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inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor jew 
għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi 
leġittima oħra għall-ipproċessar legali, 
b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi 
tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-
kontrollur huwa soġġett għalih. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 
partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 
partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

Or. en

Emenda 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor jew 
għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi 
leġittima oħra għall-ipproċessar legali, 
b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi 
tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-
kontrollur huwa soġġett għalih. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, bħal fejn l-ipproċessar huwa 
meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika 
jew xjenza. Meta l-għan l-ieħor mhuwiex 
kompatibbli ma’ dak inizjali li għalih 
inġabret id-dejta, il-kontrollur għandu 
jikseb il-kunsens tas-suġġett tad-dejta għal 
dan l-għan ieħor jew għandu jibbaża l-
ipproċessar fuq bażi leġittima oħra għall-
ipproċessar legali, b’mod partikolari fejn 
ipprovdut mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-
Istat Membru li l-kontrollur huwa soġġett 
għalih. Fi kwalunkwe każ, l-applikazzjoni 
b’mod partikolari tal-prinċipji stabbiliti 
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partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

minn dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari l-informazzjoni lis-suġġett tad-
dejta dwar dawk l-għanijiet ulterjuri 
għandhom ikunu żgurati.

Or. en

Emenda 226
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) L-ipproċessar ta' dejta sal-punt li 
huwa strettament meħtieġ għall-iskop li 
jkun żgurat li operaturi ta' sistemi elettriċi 
jew ta' provvista kif definiti fid-Direttiva 
2009/72/KE u d-Direttiva 2009/73/KE 
jkunu jistgħu jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-
sistema, tal-grilja jew dawk operazzjonali, 
jew l-implimentazzjoni ta’ rispons għad-
domanda, il-ġestjoni tal-enerġija, jew 
programmi ta’ effiċjenza fl-enerġija 
għandu jkun permess sakemm l-impriża 
tal-elettriku jew tal-gass jew l-operatur ta’ 
sistema ta’ provvista jkun irrikjeda 
permezz tal-kuntratt li l-proċessur 
jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 227
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom 
jiġu pprovduti derogi minn din il-
projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’ 
ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi 
minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 
fundamentali.

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu u informat tiegħu. Madankollu, 
għandhom jiġu pprovduti derogi minn din 
il-projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward 
ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn 
l-ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi 
minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 
fundamentali tas-suġġetti tad-dejta 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara u li tnaqqas l-ambitu ta’ din l-eċċezzjoni.

Emenda 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom 
jiġu pprovduti derogi minn din il-
projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’ 
ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu u informat tiegħu. Madankollu, 
għandhom jiġu pprovduti derogi minn din 
il-projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward 
ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn 
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ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi 
minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 
fundamentali.

l-ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi 
minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 
fundamentali.

Or. en

Emenda 229
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ dejta sensittiva għal għanijiet ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika mhux 
daqshekk urġenti jew neċessarju daqs is-saħħa pubblika jew il-protezzjoni soċjali. 
Konsegwentement, ma hemmx ħtieġa li tiġi introdotta eċċezzjoni, abbażi tal-liġi nazzjonali, li 
tpoġġihom fuq l-istess livell tal-ġustifikazzjonijiet l-oħra elenkati, li jirriskja li jxekkel id-
drittijiet fundamentali, iċ-ċertezza legali u s-suq uniku.
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Emenda 230
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-
kontrollur tad-dejta m’għandux ikun 
obbligat li jikseb informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-għan waħdieni li 
jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-
access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li 
jitlob aktar informazzjoni mingħand is-
suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta 
personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, l-ebda 
parti minn dan ir-Regolament ma 
għandha tiġi interpretata mill-kontrollur
tad-dejta bħala obbligu li jikseb 
informazzjoni addizzjonali sabiex 
jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-għan 
waħdieni li jikkonforma ma’ xi 
dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fil-
każ ta’ talba għall-access, il-kontrollur 
għandu jkun intitolat li jitlob aktar 
informazzjoni mingħand is-suġġett biex 
b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta personali li 
dik il-persuna qiegħda tfittex. Jekk ikun 
possibbli għas-suġġett tad-dejta li 
jipprovdi din id-dejta, il-kontrolluri ma 
għandhomx ikunu jistgħu jużaw skuża ta’ 
nuqqas ta’ informazzjoni biex jirrifjutaw 
talba għal aċċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara t-test propost mill-Kummissjoni.

Emenda 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-
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kontrollur tad-dejta m’għandux ikun 
obbligat li jikseb informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-għan waħdieni li 
jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-
access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li 
jitlob aktar informazzjoni mingħand is-
suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta 
personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.

kontrollur tad-dejta m’għandux ikun 
obbligat li jikseb informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-għan waħdieni li 
jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-
access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li 
jitlob aktar informazzjoni mingħand is-
suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta 
personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.
Il-kontrollur tad-dejta ma għandux juża l-
iskuża ta’ nuqqas possibbli ta’ 
informazzjoni sabiex jirrifjuta talba ta’ 
aċċess, meta din l-informazzjoni tista’ 
tingħata mis-suġġett tad-dejta sabiex dan 
l-aċċess ikun possibbli.

Or. en

Emenda 232
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 
pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob, bla ħlas, 
b’mod partikolari aċċess għad-dejta, 
rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita 
d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur 
għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet 
tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza 
fissa u jagħti raġunijiet, f’każ li ma
jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-
dejta.

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 
pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jikseb, bla ħlas, 
b’mod partikolari aċċess għad-dejta, 
rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita 
d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur 
għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet 
tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza 
fissa u jagħti raġunijiet, f’każ li ma jistax 
jikkonforma mat-talba tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
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their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Emenda 233
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 234
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-informazzjoni relatata mal-
ipproċessar ta’ dejta personali relatata mas-
suġġett tad-dejta għandha tingħatalu meta 
tinġabar, jew, meta d-dejta ma tinġabarx 
mis-suġġett tad-dejta, f’perjodu raġonevoli, 

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

skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Fejn id-dejta 
tista’ tkun żvelata b’mod leġittimu lil 
riċevitur ieħor skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament, bħal wara l-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat meta d-dejta tkun 
żvelata għall-ewwel darba lir-riċevitur.

Or. en

Emenda 235
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Madankollu, mhuwiex neċessarju li 
jiġi impost dan l-obbligu meta s-suġġett 
tad-dejta diġà jkollu din l-informazzjoni, 
jew fejn ir-reġistrazzjoni jew l-iżvelar tad-
dejta hija espressament stabbilita bil-liġi, 
jew fejn l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta tirriżulta impossibbli jew 
tinvolvi sforzi sproporzjonati. Dan tal-
aħħar jista’ jkun partikolarment il-każ 
meta l-ipproċessar ikun għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika; 
f’dan ir-rigward, l-għadd ta’ suġġetti tad-
dejta, l-età tad-dejta, u kwalunkwe miżura 
ta’ kumpens adottata tista’ tiġi 
kkunsidrata.

(50) Madankollu, mhuwiex neċessarju li 
jiġi impost dan l-obbligu meta s-suġġett 
tad-dejta diġà jkollu din l-informazzjoni, 
jew fejn ir-reġistrazzjoni jew l-iżvelar tad-
dejta hija espressament stabbilita bil-liġi, 
jew fejn l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta tirriżulta impossibbli jew 
tinvolvi sforzi sproporzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.
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Emenda 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta personali li 
tinġabar dwarha, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta personali tkun qiegħda tiġi 
pproċessata, għal liema perjodu, liema 
riċevituri jirċievu d-dejta personali, x’inhi 
l-loġika tad-dejta personali li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu l-
konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-
dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-
drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi 
sigrieti tan-negozju jew proprjetà 
intellettwali u b’mod partikolari d-dritt tal-
awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, 
ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet 
m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha 
tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 237
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar



AM\922340MT.doc 57/142 PE502.053v01-00

MT

dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal 
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-
dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, 
għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ 
profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali u b’mod partikolari 
d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

dwarha, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal 
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-
dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, 
għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ 
profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali, bħal fir-rigward 
tad-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta huma indispensabbli sabiex tingħata s-setgħa lis-suġġetti 
tad-dejta biex jieħdu l-protezzjoni tad-dejta tagħhom f’idejhom u jinfurzaw id-drittijiet 
tagħhom kontra l-kontrolluri. Dawn huma wieħed mill-inċentivi ewlenin biex il-kontrolluri 
jinżammu responsabbli. Għal din ir-raġuni, id-drittijiet għall-informazzjoni, l-aċċess, ir-
retifika, it-tħassir, u l-portabilità tad-dejta għandhom jissaħħu sabiex jippermettu lill-utenti 
biex jifhmu x'jiġri lid-dejta tagħhom u biex jeżerċitaw kontroll fuqha. Eċċezzjonijiet u 
eżenzjonijiet għandhom ikunu limitati ħafna. Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-
intenzjoni wara l-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-
identità ta’ suġġett tad-dejta li jitlob aċċess, 

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli fil-kuntest tal-prodott 
jew is-servizz li qed joffri, jew inkella fil-
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b’mod partikolari fil-kuntest ta’ servizzi 
onlajn u identifikaturi onlajn. Kontrollur 
m’għandux iżomm id-dejta personali għall-
fini unika li jkun jista’ jirreaġixxi għal 
talbiet potenzjali.

kuntest tar-relazzjoni bejn il-kontrollur u 
s-suġġett tad-dejta, u s-sensitività tad-
dejta personali li qed tiġi pproċessata
sabiex jivverifika l-identità ta’ suġġett tad-
dejta li jitlob aċċess, b’mod partikolari fil-
kuntest ta’ servizzi onlajn u identifikaturi 
onlajn. Kontrollur m’għandux iżomm u 
lanqas ma għandu jkun sfurzat li jiġbor
id-dejta personali għall-fini unika li jkun 
jista’ jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet, il-konformità ma’ rekwiżit ta’ dritt ta’ aċċess jista’ jkollha bħala 
konsegwenza li l-kontrollur tad-dejta jkollu jiġbor (aktar) dejta personali mis-suġġett tad-
dejta sabiex jikkonforma mat-talba. Skont il-prinċipju ta’ minimizzazzjoni ta’ dejta, din il-
konsegwenza potenzjali għandha tkun evitata.

Emenda 239
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-
identità ta’ suġġett tad-dejta li jitlob 
aċċess, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ 
servizzi onlajn u identifikaturi onlajn. 
Kontrollur m’għandux iżomm id-dejta 
personali għall-fini unika li jkun jista’ 
jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-
awtentiċità ta’ talba ta’ aċċess ta’ suġġett, 
b’mod partikolari fil-kuntest ta’ servizzi 
onlajn u identifikaturi onlajn. Kontrollur 
m’għandux iżomm id-dejta personali għall-
fini unika li jkun jista’ jirreaġixxi għal 
talbiet potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Emenda 240
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u mħassra. B’mod 
partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li d-dejta personali 
tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata 
aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa 
aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-
dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, 
fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew 
fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali li tirrigwardahom jew 
inkella meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan 
ir-Regolament. Madankollu, iż-żamma 
ulterjuri tad-dejta tista’ tkun permessa fejn 
din tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Emenda 241
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(54) Sabiex jissaħħaħ id-‘dritt għat-
tħassir’ fl-ambjent onlajn, dan għandu 
jkun estiż ukoll b’mod li kontrollur li jkun 
għamel id-dejta personali pubblika, għandu 
jkun obbligat li jinforma lil partijiet terzi
dwar it-talba għat-tħassir tas-suġġett tad-
dejta. Il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
pubblikazzjoni mill-parti terza.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Emenda 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-
dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-
aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali 
tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u 
f’format strutturat u użat b’mod komuni, 
li jiksbu kopja tad-dejta dwarhom f’format 
elettroniku użat komunement. Is-suġġett 
tad-dejta għandu jitħalla wkoll jittrasmetti 
dik id-dejta, li kien ipprovda, minn 
applikazzjoni awtomatizzata, bħal netwerk 
soċjali, għal oħra. Dan għandu japplika 
meta s-suġġett tad-dejta pprovda d-dejta 
lis-sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, 
abbażi tal-kunsens tiegħu jew fit-twettiq 
ta’ kuntratt.

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-
dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-
aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali 
tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi, biex
jiksbu, mingħajr ħlas, kopja tad-dejta 
dwarhom f’format elettroniku, 
interoperabbli u strutturat li jintuża
komunement. Is-suġġett tad-dejta għandu 
jitħalla wkoll jittrasmetti dik id-dejta, li 
kien ipprovda, minn applikazzjoni 
awtomatizzata, bħal netwerk soċjali, għal 
oħra. Fornituri ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informatika ma għandhomx jirrikjedu li t-
trasferiment ta’ dik id-dejta jkun 
obbligatorju sabiex huma jipprovdu s-
servizzi tagħhom. Netwerks soċjali 
għandhom ikunu mħeġġa kemm jista’ 
jkun li jaħżnu d-dejta b’tali mod li 
jippermetti l-portabilità effiċjenti tad-dejta 
għal suġġetti tad-dejta.

Or. en



PE502.053v01-00 62/142 AM\922340MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Emenda 243
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għall-għanijiet ta’ marketing 
dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar 
bla ma jkollu jagħmel ebda ħlas u b’mod 
effettiv u li jkun jista’ jiġi invokat 
faċilment.

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għall-għanijiet ta’ marketing 
dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar
minn qabel, bla ma jkollu jagħmel ebda 
ħlas u b’mod effettiv u li jkun jista’ jiġi 
invokat faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.
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Emenda 244
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-
dħul fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-
suġġett tad-dejta u d-dritt li jikseb 
intervent uman u li miżura bħal din ma 
għandhiex tirrigwarda tfal.

(58) It-tfassil inġust jew diskriminatorju
ta’ profili għandu jkun ipprojbit. Kif 
definit fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 
2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali 
Żleali, id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 
20 ta’ dan ir-Regolament hija “inġusta” 
jekk:

(a) hija kuntrarja għar-rekwiżiti tad-
diliġenza professjonali, u
(b) tikkawża tagħwiġ materjali jew  
x'aktarx tikkawża tagħwiġ materjali lill-
imġieba ekonomika fejn għandu x'jaqsam 
il-prodott (jew servizz) tal-konsumatur 
medju li tilħaq jew lil min hi indirizzata, 
jew lill-membru medju tal-grupp meta 
prattika kummerċjali hi diretta għal grupp 
partikolari ta' konsumaturi.
Il-Gwida dwar id-Direttiva dwar Prattiki 
Kummerċjali Żleali maħruġa mill-
Kummissjoni Ewropea u mill-infurzaturi 
nazzjonali, toffri aktar kjarifiki għal din 
id-definizzjoni.

Or. en

Emenda 245
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 
tirrigwarda tfal.

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, kwalunkwe miżura bħal din
għandha tkun permessa meta tkun 
espressament awtorizzata mil-liġi, 
imwettqa waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’ 
kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun 
ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-
ipproċessar għandu jkun soġġett għal 
salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni 
speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li 
jikseb intervent uman u li miżura bħal din 
ma għandhiex tirrigwarda tfal. B’mod 
speċifiku, ipproċessar bħal dan qatt ma 
għandu, kemm jekk  intenzjonalment jew 
le, iwassal għad-diskriminazzjoni ta’ 
suġġetti tad-dejta abbażi ta’ razza jew 
oriġini etnika, opinjonijiet politiċi, 
reliġjon jew twemmin, sħubija fi 
trejdjunjin jew orjentament sesswali. 
Minħabba r-riskju ta’ diskriminazzjoni, 
tali pproċessar ma għandux jintuża sabiex 
jipprevedi karatteristiki rari ħafna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
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explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Emenda 246
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 
tirrigwarda tfal.

(58) Kull persuna fiżika jew ġuridika
għandu jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta 
għal miżura li hija bbażata fuq it-tfassil ta’ 
profili permezz ta’ pproċessar 
awtomatizzat. Madankollu, din il-miżura 
għandha tkun permessa meta tkun 
espressament awtorizzata mil-liġi, 
imwettqa waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’ 
kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun 
ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-
ipproċessar għandu jkun soġġett għal 
salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni 
speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li 
jikseb intervent uman u li miżura bħal din 
ma għandhiex tirrigwarda tfal.

Or. de

Emenda 247
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji (59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji 
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speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’ 
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir 
jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà 
demokratika biex tiġi salvagwardjata s-
sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-
ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons 
għal diżastri naturali jew magħmula mill-
bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur 
ta’ etika għal professjonijiet regolati, 
interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’ 
Stat Membru, b’mod partikolari interess 
ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni 
tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-
libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-
restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali.

speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’ 
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir 
jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun strettament meħtieġ u 
proporzjonat f’soċjetà demokratika biex 
tiġi salvagwardjata s-sigurtà pubblika, 
inkluża l-protezzjoni tal-ħajja tal-bniedem 
speċjalment fir-rispons għal diżastri 
naturali jew magħmula mill-bniedem, il-
prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur 
ta’ etika għal professjonijiet regolati, 
interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’ 
Stat Membru, b’mod partikolari interess 
ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni 
tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-
libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-
restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, u mill-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem 
u tal-Libertajiet Fundamentali. Kull miżura 
bħal din għandha tkun notifikata lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
sabiex dan jagħti opinjoni li, jekk tkun 
negattiva, għandha tirriżulta f’referenza 
lill-Kummissjoni bil-ħsieb li tinbeda 
proċedura ta’ ksur quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
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rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Emenda 248
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(60) Għandha tiġi stabbiliti r-
responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur 
għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali li jitwettaq mill-kontrollur jew 
f’isem il-kontrollur sabiex tkun żgurata r-
responsabilità. B’mod partikolari, il-
kontrollur għandu jiżgura u jkun obbligat li 
juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ 
pproċessar ma’ dan ir-Regolament.
Ipproċessar ta’ dejta li għaldaqstant mhux 
meħtieġ ma jistax ikun iġġustifikat fuq il-
bażi tal-ħtieġa ta’ rispett ta’ dan l-obbligu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ responsabilità għandu jissemma b’mod espliċitu. B’mod rigoruż wieħed għandu 
jevita li kwalunkwe miżura f’dan ir-Regolament twassal għal ipproċessar addizzjonali tad-
dejta.

Emenda 249
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
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tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li 
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, 
li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji 
tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-
protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li 
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u t-teknoloġiji sottostanti 
tiegħu kif ukoll fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, 
li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji 
tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-
protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.
Il-protezzjoni tad-dejta bid-disinn hija l-
proċess li bih il-protezzjoni tad-dejta u l-
privatezza huma integrati fl-iżvilupp ta’ 
prodotti u servizzi permezz ta’ miżuri 
kemm tekniċi kif ukoll organizzattivi. 
F’kull każ, il-protezzjoni tad-dejta tfisser 
li prodotti u servizzi huma kkonfigurati 
awtomatikament b’tali mod li jillimita l-
ipproċessar u speċjalment l-iżvelar ta' 
dejta personali. B’mod partikolari, dejta 
personali ma għandhiex tkun żvelata lil 
numru mingħajr limitu ta’ persuni b’mod 
awtomatiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk “privatezza permezz tad-disinn” għandha tkun effettiva, din għandha tkun implimentata 
b’mod rigoruż fl-istadji kollha tal-proċess tad-disinn u għandha tkun definita b’mod aktar 
ċar. Kemm “protezzjoni tad-dejta bid-disinn” u “l-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku” 
għandhom ikunu definiti b’mod aktar ċar, kif propost mill-emenda.

Emenda 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 

(61) Biex jintlaħqu l-aspettattivi tal-
konsumaturi u tan-negozji dwar il-
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tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri 
xierqa, li b’mod partikolari jissodisfaw il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku.

protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali, jistgħu
jittieħdu miżuri organizzattivi xierqa, 
kemm fiż-żmien tad-disinn tal-ipproċessar 
u fiż-żmien tal-ipproċessar innifsu, sabiex 
ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament jiġu ssodisfati. Miżuri li 
għandhom l-għan li jżidu l-informazzjoni 
disponibbli għall-konsumatur u l-faċilità 
tal-għażla għandhom ikunu mħeġġa, 
abbażi tal-kooperazzjoni tal-industrija u 
jiffavorixxu soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif jiġu integrati l-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta fi proċessi interni għandu jibqa’ 
flessibbli u jħalli l-ispazji għal adattament. Il-kunċett PbD għandu jkun newtrali mil-lat ta’ 
teknoloġija, ma għandux jintroduċi teknoloġija jew mandati operattivi speċifiċi, u ma 
għandux jikkontribwixxi għal differenzjazzjoni bejn l-ICT u setturi oħra.

Emenda 251
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Dan ir-Regolament jinkoraġġixxi 
lill-intrapriżi sabiex jiżviluppaw 
programmi interni li se jidentifikaw l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar li x’aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
permezz tan-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, u biex 
idaħħlu fis-seħħ salvagwardji xierqa 
għall-protezzjoni tad-dejta u jiżviluppaw 
soluzzjonijiet innovattivi ta’ protezzjoni 
tad-dejta skont id-disinn u tekniċi li jtejbu 
l-protezzjoni tad-dejta. L-intrapriżi li 
jistgħu juru pubblikament li għandhom 
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integrati fihom responsabbiltà tal-
protezzjoni tad-dejta ma jeħtiġux ukoll l-
applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ 
sorveljanza addizzjonali ta’ konsultazzjoni 
minn qabel u awtorizzazzjoni minn qabel. 
Imbagħad l-impriżi juru b’mod pubbliku 
u proattiv il-konformità tagħhom mad-
dispożizzjonijiet u l-ambitu ta’ dan ir-
Regolament u għalhekk iżidu l-fiduċja 
taċ-ċittadini Ewropej. Ir-responsabilità 
korporattiva rigward protezzjoni ta’ dejta 
personali madankollu ma tistax tagħti 
eżenzjoni lil impriża minn xi obbligu 
stabbilit minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 254
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’ 
suġġetti tad-dejta li jgħix fl-Unjoni li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-
monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’ 
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża
żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew 
korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun 
qiegħed joffri prodotti jew servizzi 
okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti 
tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi 
f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’ 
superviżjoni.

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’ 
suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-
monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’ 
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża
li tipproċessa dejta dwar numru żgħir ta’
suġġetti tad-dejta jew awtorità jew korp 
pubbliku jew meta l-kontrollur ikun 
qiegħed joffri prodotti jew servizzi 
okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti 
tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi 
f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’ 
superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-ambjent diġitali, m’għadux xieraq li wieħed juża n-numri tal-impjegati biex jitqies id-daqs 
ta’ kumpanija. Kumpanija tal-manipulazzjoni tar-ritratti dan l-aħħar inxtrat għal biljun 
dollaru, fi żmien meta kienet timpjega 13-il impjegat. Dak li jimporta huwa n-numru ta’ 
suġġetti tad-dejta.

Emenda 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 65
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 257
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 258
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 66
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’ 
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. B’mod partikolari, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandhom iqisu kif xieraq ir-
riskji akbar li jirriżultaw mill-ipproċessar 
ta’ dejta persnonali tas-suġġett tad-dejta, 
minħabba n-natura sensittiva tad-dejta.
Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw livell 
xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw 
it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’ 
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux id-dejta personali kollha hi maħluqa ugwali. Hemm ċerti każijiet fejn id-dejta personali 
miġbura hija aktar sensittiva minn oħrajn, pereżempju d-dejta personali miġbura minn 
aġenziji tal-ivjaġġar jew minn organizzazzjonijiet ta’ marketing.

Emenda 259
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
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jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’ 
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’ 
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, għandhom ikunu promossi n-
newtralità teknoloġika, l-interoperabbiltà u 
l-innovazzjoni u fejn adatt pajjiżi terzi
għandhom ikunu mħeġġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidher li hemm l-ebda raġuni valida għalfejn il-miżuri li ser ikunu promossi għandhom 
ikunu ristretti għall-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 260
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
72 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 72 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
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jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Emenda 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 

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

jinkiseb fi żmien 72 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Emenda 262
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 

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

ħsara soċjali, inkluża il-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien 
24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. de

Emenda 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew il-
proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 
partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur qabel 
l-ipproċessar, li b’mod partikolari għandha 
tinkludi l-miżuri, is-salvagwardji u l-
mekkaniżmi previsti sabiex tiġi żgurata l-
protezzjoni tad-dejta personali u sabiex 
tintwera l-konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa l-kompitu tal-kontrolluri tad-dejta li jivvalutaw l-impatt fuq il-privatezza għaliex huma 
se jiddeterminaw l-għanijiet tal-ipproċessar.

Emenda 264
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 70a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70a) Id-Direttiva 2002/58/KE tistabbilixxi 
l-obbligi għan-notifika tal-ksur tad-dejta 
personali għall-ipproċessar tad-dejta 
personali f'konnessjoni mal-provvista ta' 
servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika 
disponibbli pubblikament fin-netwerks 
pubbliċi ta’ komunikazzjoni fl-Unjoni. 
Fejn fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
pubblikament jipprovdu servizzi oħra, 
huma suġġetti għall-obbligi tan-notifika 
tal-ksur ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 
jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata 
fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-
natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi 
salvagwardji xierqa.

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 
jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-kontrolluri tad-dejta u 
proċessuri fejn ikun hemm indikazzjoni li l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad għoli 
ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertà tas-suġġetti tad-dejta u l-ipproċessar riskjuż jista' 
ma jkunx f'konformità ma' dan ir-Regolament.

Emenda 266
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
għandhom ikunu mħeġġa li jfasslu 
kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-
Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir 
f’ċerti setturi.

(76) Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
għandhom ikunu mħeġġa li jfasslu 
kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-
Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir 
f’ċerti setturi. Kodiċijiet bħal dawn 
għandhom jiffaċilitaw il-konfomità għall-
industrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li dawn il-kodiċijiet ta’ kondotta huma ta’ benefiċċju għall-industrija u 
mhumiex mossa li għandha tkun reċiprokata b'anqas attenzjoni mid-DPAs.

Emenda 267
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 77
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’ 
prodotti u servizzi rilevanti.

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr, b’mod affidabbli u li jista’ jkun 
verifikat il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta 
ta’ prodotti u servizzi rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għodod bħal dawn għandhom ikunu ttestjati sew, billi wieħed jitgħallem mis-suċċessi u mill-
fallimenti li jesperjenza permezz ta’ dan l-approċċ.

Emenda 268
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78) Il-flussi transkonfinali ta’ dejta 
personali huma meħtieġa għall-espansjoni 
tal-kummerċ internazzjonali u l-
kooperazzjoni internazzjonali. Iż-żieda 
f’dawn il-flussi żiedet sfidi u tħassib ġodda 
fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali. Madankollu, meta d-dejta 
personali tkun trasferita mill-Unjoni lejn 
pajjiżi terzi jew lejn organizzazzjonijiet 
internazzjonali, il-livell ta’ protezzjoni tal-
individwi ggarantita fl-Unjoni minn dan ir-
Regolament m’għandux jiddgħajjef.. Fi 
kwalunkwe każ, it-trasferimenti lejn pajjiżi 
terzi jistgħu jsiru biss f’konformità sħiħa 
ma’ dan ir-Regolament.

(78) Il-flussi transkonfinali ta’ dejta 
personali huma meħtieġa għall-espansjoni 
tal-kummerċ internazzjonali u l-
kooperazzjoni internazzjonali. Iż-żieda 
f’dawn il-flussi żiedet sfidi u tħassib ġodda 
fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali. Madankollu, meta d-dejta 
personali tkun trasferita mill-Unjoni lejn 
pajjiżi terzi jew lejn organizzazzjonijiet 
internazzjonali, il-livell ta’ protezzjoni tal-
individwi fiżiċi u ġuridiċi ggarantita fl-
Unjoni minn dan ir-Regolament 
m’għandux jiddgħajjef. Fi kwalunkwe każ, 
it-trasferimenti lejn pajjiżi terzi jistgħu 
jsiru biss f’konformità sħiħa ma’ dan ir-
Regolament.

Or. de
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Emenda 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali 
konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li 
jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta 
personali inklużi s-salvagwardji xierqa 
għas-suġġetti tad-dejta.

(79) Għal perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ [5 
snin] wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għal ftehimiet 
internazzjonali konklużi bejn l-Unjoni u
pajjiżi terzi li jirregolaw it-trasferiment ta’ 
dejta personali inklużi s-salvagwardji 
xierqa għas-suġġetti tad-dejta. Matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni il-ftehimiet 
internazzjonali kollha konklużi bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi li jirregolaw it-
trasferiment ta’ dejta personali inkluż is-
salvagwardji xierqa għas-suġġetti tad-
dejta għandhom ikunu riveduti sabiex 
dawn ikunu allinjati ma’ dan ir-
Regolament. .

Or. en

Emenda 270
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali 
konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li 
jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta 
personali inklużi s-salvagwardji xierqa 
għas-suġġetti tad-dejta.

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali 
konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li 
jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta 
personali inklużi s-salvagwardji xierqa 
għas-suġġetti tad-dejta filwaqt li jiżgura 
livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għad-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-kompatibilità mal-approċċ f’partijiet oħra fir-Regolament.

Emenda 271
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali, joffru 
livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u 
b’hekk jipprovdu ċertezza legali u 
uniformità madwar l-Unjoni rigward il-
pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li huma kkunsidrati li 
jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. 
F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta 
personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru
mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali, joffru 
livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u 
b’hekk jipprovdu ċertezza legali u 
uniformità madwar l-Unjoni rigward il-
pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li huma kkunsidrati li 
jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. 
F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta 
personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu jsiru
mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi 
awtorizzazzjoni ulterjuri. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi wkoll, meta tkun tat 
notifika u ġustifikazzjoni sħiħa lill-pajjiż 
terz, li tirrevoka deċiżjoni bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun illoġiku li wieħed jimmaġina li s-sitwazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz bħal 
dan ma tistax tiddeterjoda sussegwentement.

Emenda 272
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(82) Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi 
wkoll li pajjiż terz, jew territorju jew settur 
ta’ pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali, ma 
joffrux livell adegwat ta’ protezzjoni tad-
dejta. Għaldaqstant, it-trasferiment tad-
dejta personali lejn dak il-pajjiż terz ma 
għandux ikun permess. F’dak il-każ, 
għandu jsir provvediment għal 
konsultazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħal dawn.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn dan jirriżulta li kwalukwe pajjiż li ma jkunx meqjus li jkollu livell adegwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta ma għandux jirċievi trasferimenti tad-dejta ta’ dejta tal-UE. Għalhekk 
din il-premessa ma żżid l-ebda ċarezza jew tifsira.

Emenda 273
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ 
adegwatezza, il-kontrollur jew il-
proċessur għandu jieħu miżuri sabiex 
jikkumpensa għan-nuqqas ta’ protezzjoni 
tad-dejta f’pajjiż terz permezz ta’ 
salvagwardji xierqa għas-suġġett tad-
dejta. Dawn is-salvagwardji xierqa jistgħu 
jikkonsistu mill-użu ta’ regoli korporattivi 
vinkolanti, klawżoli tal-protezzjoni tad-
dejta standard adottati mill-Kummissjoni, 
klawżoli ta’ protezzjoni tad-dejta standard 
adottati minn awtorità ta’ superviżjoni jew 

imħassar
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klawżoli kuntrattwali awtorizzati minn 
awtorità ta’ superviżjoni, jew miżuri 
xierqa u proporzjonati oħra ġġustifikati 
fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha madwar 
operazzjoni tat-trasferiment tad-dejta jew 
sett ta’ operazzjonijiet ta’ trasferiment 
tad-dejta u meta awtorizzati minn awtorità 
ta’ superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta’ din il-premessa jirrifletti l-emenda proposta għall-Artikolu 44, li jħassar din l-
eċċezzjoni għal “interessi leġittimi” tal-kontrollur.

Emenda 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew 
għall-proċessur li juża klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-
Kummissjoni jew minn awtorità ta’ 
superviżjoni la għandha tipprevjeni l-
possibbiltà għall-kontrolluri jew il-
proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u 
lanqas li jżidu klawżoli oħrajn sakemm ma 
jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, 
il-klawżoli kuntrattwali standard adottati 
mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ 
superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet 
jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti 
tad-dejta.

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew 
għall-proċessur li juża klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-
Kummissjoni jew minn awtorità ta’ 
superviżjoni la għandha tipprevjeni l-
possibbiltà għall-kontrolluri jew il-
proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u 
lanqas li jżidu klawżoli oħrajn sakemm ma 
jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, 
il-klawżoli kuntrattwali standard adottati 
mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’ 
superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet 
jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti 
tad-dejta. F’ċerti xenarji, jista’ jkun 
xieraq li wieħed iħeġġeġ lill-kontrolluri u 
lill-proċessuri sabiex jipprovdu 
salvagwardji aktar robusti permezz ta’ 
impenji kuntrattwali addizzjonali li 
jissupplementaw il-klawżoli standard 
għall-protezzjoni tad-dejta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tista’ tipprovdi inċentiv għal organizzazzjonijiet sabiex imorru lil hinn mir-
rekwiżiti regolatorji ta’ bażi permezz ta’ skemi bħalma huma “siġill tad-dejta” jew “marki 
ta’ fiduċja”.

Emenda 275
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’ 
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ 
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali..

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’ 
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’ 
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.. It-trasferiment ta’ dejta 
personali għal raġunijiet tant importanti 
ta’ interess pubbliku għandu jintuża biss 
għal trasferimenti okkażjonali. F’kull każ, 
għandha ssir evalwazzjoni attenta taċ-
ċirkostanzi kollha tat-trasferiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni ta’ interess pubbliku għandha tkun illimitata b’aktar attenzjoni, b’mod parallel 
mal-emenda proposta għall-Artikolu 44.
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Emenda 276
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’ 
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu 
jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta’ din il-premessa jirrifletti l-emenda proposta għall-Artikolu 44, li jħassar din l-
eċċezzjoni għal “interessi leġittimi” tal-kontrollur.

Emenda 277
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 89

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija li sejrin ikomplu jgawdu 
mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta 

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija li torbot legalment li
sejrin ikomplu jgawdu mid-drittijiet 
fundamentali u s-salvagwardji fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta tagħhom fl-Unjoni 
ladarba din id-dejta tkun trasferita. Din il-
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tkun trasferita. garanzija għandha tinkludi kumpens 
finanzjarju f’każ ta’ telf jew ta’ aċċess jew 
ipproċessar mhux awtorizzat tad-dejta, u 
obbligu, minkejja l-leġiżlazzjoni lokali, li 
jingħataw id-dettalji sħaħ tal-aċċess kollu 
għad-dejta minn awtoritajiet pubbliċi fil-
pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni huwa vag wisq u ma jaqbilx mal-bqija tar-Regolament.

Emenda 278
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ 
individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-
Regolament. . It-trasferimenti għandhom 
ikunu permessi biss fejn ikunu ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għal trasferiment lejn pajjiż 
terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn 
l-iżvelar huwa neċessarju għal raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku 
rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi 
ta’ Stat Membru li għaliha jkun suġġett il-
kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom 
teżisti raġuni importanti ta’ interess 
pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar 
f’att delegat tal-Kummissjoni.

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra għandha, għaldaqstant, titqies bħala 
ksur tal-liġi internazzjonali u tista’ xxekkel 
il-kisba tal-protezzjoni ta’ individwi 
ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-Regolament. . 
It-trasferimenti għandhom ikunu permessi 
biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-
kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal 
trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun 
il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa 
neċessarju għal raġuni importanti ta’ 
interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-
Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li 
għaliha jkun suġġett il-kontrollur. Il-
kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku għandhom 
ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-
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Kummissjoni. Is-sempliċi eżistenza ta’ 
leġiżlazzjoni f’pajjiż li, anke 
teoretikament, minkejja l-applikazzjoni 
tagħha, tippermetti aċċess 
ekstraterritorjali għad-dejta ta’ ċittadini 
Ewropej, hija raġuni suffiċjenti għal 
revoka tar-rikonoxximent tal-adegwatezza 
ta’ dik is-sistema ta’ protezzjoni tad-dejta 
jew kull ftehim bilaterali ekwivalenti ta’ 
dak il-pajjiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Emenda 279
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ 
individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-
Regolament. It-trasferimenti għandhom 
ikunu permessi biss fejn ikunu ġew 

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’ 
individwi fiżiċi u ġuridiċi ggarantita fl-
Unjoni b’dan ir-Regolament. It-
trasferimenti għandhom ikunu permessi 
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sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għal trasferiment lejn pajjiż 
terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn 
l-iżvelar huwa neċessarju għal raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku 
rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi 
ta’ Stat Membru li għaliha jkun suġġett il-
kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom 
teżisti raġuni importanti ta’ interess 
pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar 
f’att delegat tal-Kummissjoni.

biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-
kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal 
trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun 
il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa 
neċessarju għal raġuni importanti ta’ 
interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-
Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li 
għaliha jkun suġġett il-kontrollur. Il-
kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku għandhom 
ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-
Kummissjoni.

Or. de

Emenda 280
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(92) L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ 
superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw 
il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza 
sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. L-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar 
minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, 
sabiex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, 
organizzattiva u amministrattiva tagħhom.

(92) L-istabbiliment ta’ awtoritajiet ta’ 
superviżjoni fl-Istati Membri, li jeżerċitaw 
il-funzjonijiet tagħhom b’indipendenza 
sħiħa, huwa komponent essenzjali tal-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom. L-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu aktar 
minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, 
sabiex jirriflettu l-istruttura kostituzzjonali, 
organizzattiva u amministrattiva tagħhom.
Indipendenza għandha tinftiehem bħala li 
wieħed ma jkollux involviment politiku 
dirett jew indirett fl-għażla tal-mexxej u li 
jkollu riżorsi finanzjarji personali u legali 
adegwati biex iwettaq ir-rwol tiegħu bis-
sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
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518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Emenda 281
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(94) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tingħata riżorsi finanzjarji u umani, bini u 
infrastruttura adegwati, li huwa meħtieġ
għat-twettiq effettiva tal-kompiti tagħhom, 
inklużi għall-kompiti relatati mal-
assistenza reċiproka u l-kooperazzjoni ma’ 
awtoritajiet ta’ superviżjoni oħrajn fl-
Unjoni kollha.

(94) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tingħata riżorsi finanzjarji u umani,
b’attenzjoni partikolari biex ikun żgurat li 
l-persunal ikollu kapaċitajiet tekniċi 
adegwati, bini u infrastruttura adegwati, li
huma meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-
kompiti tagħhom, inklużi għall-kompiti 
relatati mal-assistenza reċiproka u l-
kooperazzjoni ma’ awtoritajiet ta’ 
superviżjoni oħrajn fl-Unjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
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should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Emenda 282
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 95

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(95) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat 
Membru u b’mod partikolari għandhom 
jipprovdu li dawk il-membri għandhom 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru, u jinkludu regoli dwar il-
kwalifiki personali tal-membri u l-
pożizzjoni ta’ dawk il-membri.

(95) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat 
Membru u b’mod partikolari għandhom 
jipprovdu li dawk il-membri għandhom 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru b’attenzjoni biex tkun 
minimizzata l-possibilità ta’ interferenza 
politika, u jinkludu regoli dwar il-kwalifiki 
personali tal-membri, l-evitar ta’ kunflitti 
ta’ interess u l-pożizzjoni ta’ dawk il-
membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.
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Emenda 283
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(96) L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet skont dan ir-Regolament 
u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni 
konsistenti tiegħu madwar l-Unjoni, sabiex 
jipproteġu lil persuni fiżiċi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom u 
jiffaċilitaw il-fluss liberu ta’ dejta personali 
fis-suq intern. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jikkooperaw bejniethom u mal-
Kummissjoni.

(96) L-awtoritajiet ta’ superviżjoni
għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet skont dan ir-Regolament 
u jikkontribwixxu għall-applikazzjoni 
konsistenti tiegħu fl-Unjoni kollha, sabiex 
jipproteġu lil persuni fiżiċi u ġuridiċi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
tagħhom u jiffaċilitaw il-fluss liberu ta’ 
dejta personali fis-suq intern. Għal dan il-
għan, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-
Kummissjoni.

Or. de

Emenda 284
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità 
ta’ superviżjoni waħda għandha tkun 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Unjoni u 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet relatati, sabiex 
tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, 
tipprovdi ċertezza legali u tnaqqas il-piż 
amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-
proċessuri. Matul it-twettiq ta’ dawn l-
attivitajiet, din l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tieħu passi xierqa sabiex 
tikkoopera mal-kontropartijiet tagħha fi 
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Stati Membri oħra fejn hemm suġġetti 
tad-dejta li x’aktarx ser ikunu affetwati 
mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar, bl-
involviment tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta fejn ikun meħtieġ, 
inkluż bit-twettiq ta’ investigazzjonijiet 
konġunti. Għandhom jitwaqqfu 
mekkaniżmi xierqa biex ikun żgurat li 
awtoritajiet ta’ superviżjoni iżgħar 
ikollhom il-kapaċità finanzjarja, 
amministrattiva u fir-riżorsi umani biex 
jitrattaw kull piż addizzjonali li dan 
jippreżentalhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm tendenza li kumpaniji onlajn multinazzjonali jistabbilixxu ruħhom f’ċerti Stati Membri 
iżgħar tal-UE. Mingħajr mekkaniżmu li jiżgura li dawn id-DPAs ikunu jistgħu jlaħħqu mal-
ispiża biex jipprovdu superviżjoni adegwata f’każijiet bħal dawn jistgħu jinħolqu nuqqasijiet 
sinifikanti fis-superviżjoni. DPAs li huma responsabbli għas-superviżjoni ta’ kontrolluri li 
jipproċessaw dejta personali f’diversi Stati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jikkooperaw mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra. F’ċerti każijiet, jista’ jkun utli 
li l-Bord ikun involut.

Emenda 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ punt uniku ta’ servizz għandu japplika b’mod konsistenti għall-kontrolluri 
soġġetti għal-liġi kemm ibbażai fl-UE u kemm dawk li mhumiex.

Emenda 286
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 98a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(98a) Fejn dan l-ipproċessar ikun is-
suġġett ta’ lment ippreżentat minn suġġett 
tad-dejta, l-awtorità kompetenti, li 
tipprovdi dan il-punt uniku ta’ servizz, 
għandha tkun l-awtorità ta’ superviżjoni 
tal-Istat Membru fejn is-suġġett tad-dejta 
għandu r-residenza prinċipali tiegħu. 
Fejn suġġetti tad-dejta jippreżentaw 
ilmenti simili kontra tali pproċessar ma’ 
awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati 
Membri differenti, l-awtorità kompetenti 
għandha tkun l-ewwel waħda 
kkuntattjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li s-suġġett tad-dejta jkun jista’ jeżerċita azzjoni amministrattiva mal-awtorità 
ta’ superviżjoni li tinsab l-eqreb tar-reżidenza prinċipali tiegħu, u fl-istess Stat Membru fejn 
hu jista’ jieħu / hi tista’ tieħu azzjoni legali jekk din tkun meħtieġa, sabiex tittejjeb l-
aċċessibilità u l-koerenza tar-rikors tas-suġġett tad-dejta kif ukoll biex ikun evitat piż 
amministrattiv.

Emenda 287
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 104

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(104) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa 
f’operazzjonijiet konġunti bejn awtoritajiet 
ta’ superviżjoni. L-awtorità ta’ superviżjoni 
mitluba għandha tkun obbligata li twieġeb 
f’perjodu ta’ żmien definit.

(104) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa 
f’operazzjonijiet konġunti bejn awtoritajiet 
ta’ superviżjoni. L-awtorità ta’ superviżjoni 
mitluba għandha tkun obbligata li twieġeb 
f’perjodu ta’ żmien definit. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jkun jista’ jikkoordina dawn l-
attivitajiet, fejn l-awtoritajiet  ta’ 
superviżjoni kkonċernati jkunu jixtiequ 
dan. Kull awtorità ta superviżjoni għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa 
f’operazzjonijiet konġunti bejn 
awtoritajiet ta’ superviżjoni. L-awtorità ta’ 
superviżjoni mitluba għandha tkun 
obbligata li twieġeb f’perjodu ta’ żmien 
definit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-kooperazzjoni tkun aktar effiċjenti, il-Bord għandu jkun fdat bil-koordinazzjoni ta’ 
investigazzjonijiet konġunti, fejn id-DPAs ikkonċernati jkunu jixtiequ dan.
 Ara wkoll l-emenda proposta relatata għall-Artikolu 66.

Emenda 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kompetenti ta’ superviżjoni jkollha l-ħsieb 
li tieħu miżura fir-rigward ta’ 
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti, jew 
servizzi għal suġġetti tad-dejta f’bosta Stati 
Membri, jew għall-monitoraġġ ta’ dawn is-
suġġetti tad-dejta, jew li jistgħu 
sostanzjalment jaffettwaw il-fluss liberu ta’ 
dejta personali. Dan għandu japplika wkoll 
meta xi awtorità ta’ superviżjoni jew il-
Kummissjoni titlob li l-kwistjoni għandha 
tiġi trattata fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. 
Dan il-mekkaniżmu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-
Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha skont it-Trattati.

Or. en

Emenda 289
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Sabiex tassigura l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta opinjoni dwar din il-kwistjoni, jew 
deċiżjoni, li titlob lill-awtorità ta’ 
superviżjoni tissospendi l-abbozz ta’ 
miżura tagħha.

(107) Sabiex tassigura l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta opinjoni dwar din il-kwistjoni, jew
f’każijiet urġenti deċiżjoni, li titlob lill-
awtorità ta’ superviżjoni tissospendi l-
abbozz ta’ miżura tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tonqos milli tirrispetta l-pożizzjoni tal-Kummissjoni stess dwar l-
indipendenza tad-DPAs.

Emenda 290
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun 
stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. Dan għandu jieħu post il-Grupp 
ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi 
fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit 
bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun 
magħmul minn kap ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta. Il-Kummissjoni għandha 
tipparteċipa fl-attivitajiet tiegħu. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar 
l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-
Kummissjoni u jippromwovi l-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni madwar l-Unjoni. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta 
jeżerċita l-kompiti tiegħu.

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun 
stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. Dan għandu jieħu post il-Grupp 
ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi 
fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit 
bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun 
magħmul minn kap ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta. Il-Kummissjoni għandha 
tipparteċipa fl-attivitajiet tiegħu. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar 
l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u 
jippromwovi l-kooperazzjoni tal-
awtoritajiet ta’ superviżjoni madwar l-
Unjoni, inkluż il-koordinazzjoni ta’ 
operazzjonijiet konġunti. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta 
jeżerċita l-kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni ovvja għalfejn il-Bord għandu jirristrinġi l-attivitajiet konsultattivi 
tiegħu għall-Kummissjoni.  It-tieni żieda tippermetti li l-Bord ikollu rwol akbar fil-
koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet konġunti tad-DPAs.

Emenda 291
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ kwalunkwe livell ta’ tort min-naħa tas-suġġett tad-dejta ma għandhiex tneħħi 
awtomatikament kull responsabilità mill-kontrollur tad-dejta jew il-proċessur jekk huma 
għandhom parti mit-tort.

Emenda 292
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
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fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala
"ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u 
d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-
Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-
attivitajiet huwa l-iżvelar lill-pubbliku tal-
informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, 
irrispettivament mill-medium li jintuża 
biex jiġu trażmessi. Dawn m’għandhomx 
ikunu limitati għal impriżi tal-medja u 
jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew 
bla profitt.

fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala
"ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u 
d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-
Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-
attivitajiet huwa l-iżvelar lill-pubbliku tal-
informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, 
irrispettivament mill-medium li jintuża 
biex jiġu trażmessi. Dawn m’għandhomx 
ikunu limitati għal impriżi tal-medja u 
jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew 
bla profitt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-arranġament tal-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni fid-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
ma jikkonċernax “biss” l-impjieg ġurnalistiku dirett. L-attività ta’ riċerka ġurnalistika tiġi 
wkoll f’riskju jekk id-dejta dwar l-ivvjaġġar fuq negozju, onorarji tal-informaturi, eċċ. tiġi 
magħrufa lil aġenziji esterni.

Emenda 293
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 121
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala
"ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u 
d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-
Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-
attivitajiet huwa l-iżvelar lill-pubbliku tal-
informazzjoni, opinjonijiet jew ideat, 

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b'mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet bħala
"ġurnalistiċi" għall-fini tal-eżenzjonijiet u 
d-derogi li jridu jiġu stabbiliti f'dan ir-
Regolament jekk l-għan ta’ dawn l-
attivitajiet huwa l-analiżi u l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
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irrispettivament mill-medium li jintuża 
biex jiġu trażmessi. Dawn m’għandhomx 
ikunu limitati għal impriżi tal-medja u 
jistgħu jintużaw għall-fini ta’ profitt jew 
bla profitt.

jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’ 
profitt jew bla profitt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-eċċezzjoni – u l-eċċezzjonijiet kollha – għandhom ikunu ċirkoskritti b’mod ċar.

Emenda 294
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 121a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121a) Dan ir-Regolament jippermetti li 
jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess 
pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati 
f’dan ir-Regolament. Dejta personali 
f’dokumenti miżmuma minn awtorità 
pubblika jew korp pubbliku jistgħu jkunu 
żvelati minn din l-awtorità jew dan il-korp 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li 
tirregola lil dik l-awtorità pubblika jew 
dak il-korp pubbliku. Tali leġiżlazzjoni 
għandha tgħaqqad id-dritt għall-
protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ kwistjonijiet pubbliċi ma tkunx 
imxekkla mingħajr ħtieġa minn regoli għall-protezzjoni tad-dejta. Kif espress f’opinjonijiet 
mill-KEPD, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u l-FRA, il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali għalhekk għandu jkun garantit.
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Emenda 295
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 121a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121a) Dan ir-Regolament jippermetti li 
jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess 
pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati 
f’dan ir-Regolament. Dejta personali 
f’dokumenti miżmuma minn awtorità 
pubblika jew korp pubbliku jistgħu jkunu 
żvelati minn din l-awtorità jew dan il-korp 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li 
tirregola lil dik l-awtorità pubblika jew 
dak il-korp pubbliku. Tali leġiżlazzjoni 
għandha tgħaqqad id-dritt għall-
protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ kwistjonijiet pubbliċi ma tkunx 
imxekkla mingħajr ħtieġa minn regoli għall-protezzjoni tad-dejta. Kif espress f’opinjonijiet 
mill-KEPD, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u l-FRA, il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali għalhekk għandu jkun garantit f’Artikolu u mhux biss fi premessa.

Emenda 296
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Premessa 126

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan 
ir-Regolament għandha tinkludi riċerka 
fundamentali, riċerka applikata u riċerka 
finanzjata privatament u barra dan għandha 
tieħu kont ukoll tal-għan tal-Unjoni taħt l-

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan 
ir-Regolament għandha tinkludi riċerka 
fundamentali, riċerka applikata u riċerka 
finanzjata privatament fit-tifsira tal-
Artikolu 13 tal-Karta dwar id-Drittijiet 
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Artikolu 179(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikseb 
iż-Żona Ewropea ta' Riċerka.

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u barra 
dan għandha tieħu kont ukoll tal-għan tal-
Unjoni taħt l-Artikolu 179(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
li jikseb iż-Żona Ewropea ta' Riċerka. Din 
ma għandhiex tinkludi riċerka tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-eżenzjoni għar-riċerka hija intiża għal riċerka f’sens strett, u mhux 
għal riċerka tas-suq.

Emenda 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata 
lill-Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u 
drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-
eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, miżuri u politiki xierqa 
mmexxija mill-industrija għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji ta’ newtralità tat-
teknoloġija, tas-servizz u tal-mudell tan-
negozju sabiex jiffavorixxu l-moviment
liberu ta’ dejta personali madwar l-Unjoni.
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miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-
kriterji u r-rekwiżiti fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur u għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku; proċessur; il-kriterji u 
rrekwiżiti għad-dokumentazzjoni u s-
sigurtà tal-ipproċessar; il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’ 
ksur ta’ dejta personali u għan-notifika 
tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u 
f’cirkostanzi fejn ksur ta’ dejtapersonali 
x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ 
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji 
u r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz 
ta’ regoli korporattivi vinkolanti; id-
derogi ta’ trasferiment; is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ 
storja, statistika u riċerka xjentifika. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet 
xierqa waqt ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż ma’ esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tassigura trasmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 298
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 129
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’ 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u 
drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-eżerċitar 
tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta; il-kriterji 
u r-rekwiżiti għall-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta u fir-rigward tad-dritt tal-
aċċess; id-dritt li wieħed ikun minsi u għat-
tħassir; il-miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ 
profili; il-kriterji u r-rekwiżiti fir-rigward 
tar-responsabbiltà tal-kontrollur u għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku; proċessur; il-kriterji u
rrekwiżiti għad-dokumentazzjoni u s-
sigurtà tal-ipproċessar; il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’ 
ksur ta’ dejta personali u għan-notifika 
tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u 
f’cirkostanzi fejn ksur ta’ dejtapersonali
x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ 
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u 

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

mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ 
regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ 
trasferiment; is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ 
storja, statistika u riċerka xjentifika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tassigura
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni; proċeduri u 
forom standard għall-eżerċitar tad-
drittijiet tas-suġġetti tad-dejta; forom 
standard għall-informazzjoni lis-suġġett 
tad-dejta; forom u proċeduri standard fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt għall-
portabbiltà tad-dejta; forom standard fir-
rigward għar-responsabbiltà tal-
kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard 
u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’

(130) Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament,
għandu jkun żgurat li l-ebda rekwiżit 
mandatorju għal fatturi tekniċi speċifiċi 
ma jkun impost fuq prodotti u servizzi, 
inkluż tagħmir terminali jew tagħmir 
ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika, li 
jista’ jimpedixxi t-tqegħid ta’ tagħmir fis-
suq u ċ-ċirkolazzjoni libera ta’ dan it-
tagħmir fi jew bejn l-Istati Membri.
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dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni u l-komunikazzjoni ta’ ksur 
ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta; 
standards u proċeduri għall-valutazzjoni 
tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; 
forom u proċeduri għall-awtorizzazzjoni 
minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; 
mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ 
protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak 
il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; 
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni; proċeduri u 
forom standard għall-eżerċitar tad-

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi. Fl-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’
dan ir-Regolament, għandu jkun żgurat li 
l-ebda rekwiżit mandatorju għal fatturi 
tekniċi speċifiċi ma jkun impost fuq 
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drittijiet tas-suġġetti tad-dejta; forom 
standard għall-informazzjoni lis-suġġett 
tad-dejta; forom u proċeduri standard fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt għall-
portabbiltà tad-dejta; forom standard fir-
rigward għar-responsabbiltà tal-
kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard 
u l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’
dejta personali lill-awtorità ta’
superviżjoni u l-komunikazzjoni ta’ ksur 
ta’ dejta personali lis-suġġett tad-dejta; 
standards u proċeduri għall-valutazzjoni 
tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; 
forom u proċeduri għall-awtorizzazzjoni 
minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; 
mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’ 
protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak 
il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; 
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
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’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

prodotti u servizzi, inkluż tagħmir 
terminali jew tagħmir ieħor ta’
komunikazzjoni elettronika, li jista’ 
jimpedixxi t-tqegħid ta’ tagħmir fis-suq u 
ċ-ċirkolazzjoni libera ta’ dan it-tagħmir fi 
jew bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 301
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-
dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom 
standard fir-rigward għar-responsabbiltà
tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-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’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-
dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom 
standard fir-rigward tar-responsabbiltà tal-
kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-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’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
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speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, għaliex dawn il-miżuri 
ma għandhomx ikunu ta’ piż żejjed għal 
dawn l-impriżi.

Or. en

Emenda 302
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-data personali 
ta' minorenni; proċeduri u l-forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-data; proċeduri u forom 
standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-data; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-data; forom u 
proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-
aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta; 
forom standard fir-rigward għar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta' ksur ta' dejta 
personali lill-awtorità ta' superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali 
lis-suġġett tad-data; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-data; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta' protezzjoni li jagħti pajjiż 

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-data personali 
ta' minorenni; proċeduri u l-forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-data; proċeduri u forom 
standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-data; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-data; forom u 
proċeduri standard fir-rigward tad-dritt tal-
aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta; 
forom standard fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta' ksur ta' dejta 
personali lill-awtorità ta' superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali 
lis-suġġett tad-data; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-data; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta' protezzjoni li jagħti pajjiż 
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terz jew territorju jew settur ta' pproċessar 
f'dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mid-dritt tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; 
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni46 . F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta' daqs medju.

terz jew territorju jew settur ta' pproċessar 
f'dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mid-dritt tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka; 
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, b'konsultazzjoni mal-
partijiet interessati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tas-setgħat implimentattivi mill-Kummissjoni jwassal għal riskju ta’ opaċità  li għandu 
jiġi evitat billi jiġi żgurat li l-iżvilupp tagħhom jsir f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' dawk li se
jkunu soġġetti għalihom.

Emenda 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolineat 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ 
drittijiet fundamentali oħra, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, dan ir-
Regolament jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

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

josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbiliti fit-Trattati, b’mod 
speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 
u ta’ dik tal-familja, dar u 
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà 
ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà 
tal-intrapriża, id-dritt għall-propjetà u
b’mod partikolari l-protezzjoni ta’ 
propjetà intelletwali, id-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust kif ukoll id-
diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ indirizzi tal-Protokoll tal-Internet ta’ sikwit huwa komponent kritiku ta’ 
investigazzjonijiet dwar abbużi fid-drittijiet ta’ propjetà intelletwali taħt id-Direttiva 
2004/48/KE u ma għandux ikun imwaqqaf mir-Regolament.

Emenda 304
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali u regoli relatati mal-
moviment liberu tad-dejta personali.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
li għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tal-
individwi fiżiċi u ġuridiċi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali u regoli 
relatati mal-moviment liberu tad-dejta 
personali.

Or. de

Emenda 305
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament iħares: id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi 
u b’mod partikolari tad-dritt tagħhom 
għall-protezzjoni tad-dejta personali.

2. Dan ir-Regolament iħares: id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi 
u ġuridiċi u b’mod partikolari tad-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Or. de

Emenda 306
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-moviment liberu tad-dejta personali fl-
Unjoni ma għandux ikun ristrett u lanqas 
ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward
talipproċessar ta’ dejta personali.

3. Il-moviment liberu tad-dejta personali fl-
Unjoni ma għandux ikun ristrett u lanqas 
ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-
protezzjoni ta’ individwi fiżiċi u ġuridiċi
fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali.

Or. de

Emenda 307
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament m’għandhomx jinfluwenzaw 
jew jillimitaw il-libertà tal-istampa u l-
libertà tal-espressjoni li huma minquxa 
fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri u 
ġejjin mit-tradizzjoni tal-libertà tal-
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espressjoni u l-libertà tal-istampa li 
tikkaratterizza soċjetajiet liberi u miftuħa. 
Lanqas id-drittijiet taċ-ċittadini u l-aċċess 
għall-informazzjoni mill-awtoritajiet 
pubbliċi m’għandom jiġu affettwati jew 
indeboliti. Id-dritt u r-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jipproteġu l-privatezza 
tal-individwi fir-rigward tat-trattament 
tar-reġistri pubbliċi permezz ta’ 
leġiżlazzjoni speċjali lanqas m’għandhom 
jiġu affettwati minn dan ir-regolament.

Or. sv

Emenda 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr 
b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew 
li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn 
sistema ta’ arkivjar.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, mingħajr diskriminazzjoni 
bejn il-mezzi tal-ipproċessar, u għall-
ipproċessar għajr b’mezzi awtomatizzati 
ta’ dejta personali li tifforma parti minn 
sistema ta’ arkivjar jew li tkun maħsuba 
sabiex tifforma parti minn sistema ta’ 
arkivjar.

Or. en

Emenda 309
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall- 1. Dan ir-Regolament japplika għall-
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ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr 
b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew 
li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn 
sistema ta’ arkivjar.

ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, mingħajr diskriminazzjoni 
għat-teknoloġija użata, u għall-ipproċessar 
għajr b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta 
personali li tifforma parti minn sistema ta’ 
arkivjar jew li tkun maħsuba sabiex 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar.

Or. en

Emenda 310
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-
finijiet ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tas-sigurtà 
nazzjonali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet barra mill-ambitu tal-liġi tal-Unjoni huma esklużi bid-definizzjoni. Ir-ripetizzjoni 
ta’ dan il-fatt ma żżid xejn.

Emenda 311
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan isegwi mill-introduzzjoni tal-paragrafi 2a u 2b.

Emenda 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidher li hemm l-ebda raġuni tajba għalfejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni ma għandhomx 
jipproteġu dejta personali flimkien ma’ setturi oħra

Emenda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop ta’ ċertezza u uniformità legali, dan huwa meħtieġ sabiex jiġu inkorporati r-
regoli sostantivi għal istituzzjonijiet u l-korp tal-UE fir-Regolament. Test legali uniku jevita r-
riskju ta’ diskrepanzi bejn dispożizzjonijiet u jkun il-mezz l-aktar adattat għal skambji ta’ 
dejta bejn il-livell tal-UE u l-entitajiet pubbliċi u privati fl-Istati Membri.
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Emenda 314
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ u għalhekk mingħajr 
ebda konnessjoni ma’ attività 
professjonali jew kummerċjali, matul l-
attività esklussivament personali jew 
domestika tagħha, filwaqt li wieħed iqis li 
l-pubblikazzjoni ta’ dejta lil numru mhux 
definit ta’ individwi, pereżempju permezz 
tal-internet, ma tistax tkun deskritta bħala 
attività purament personali jew domestika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-każ tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja C-101/0 Linquist, dan it-test idaħħal kriterju biex 
issir differenza bejn attivitajiet pubbliċi u domestiċi abbażi tan-numru mhux definit ta’ 
individwi li jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni. Din l-eċċezzjoni għandha tapplika biss meta d-
dejta tkun magħmula disponibbli għal numru limitat ta’ individwi. It-test issa huwa koerenti 
wkoll mal-Premessa 15.

Emenda 315
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għal għanijiet ta’ storja, statistika u 
riċerka xjentifika

Or. en

Emenda 316
Bernd Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) matul attività li tista’ tkun attribwita 
lill-professjonista jew attività kummerċjali 
ta’ suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 317
Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) magħmul minn min jimpjega bħala 
parti mit-trattament ta’ dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li min iħaddem ikun jista’ jkompli jipproċessa dejta dwar l-impjegat –
pereżempju  fir-rigward ta’ paga, vaganzi, benefiċċji, anniversarju, edukazzjoni, saħħa, 
kundanni kriminali, eċċ. Bħalissa l-impjegat jista’ jagħti l-kunsens tiegħu biex min jimpjegah 
ikun jista’ jipproċessa din id-dejta. Madankollu, il-kliem fir-regolament jista’ jiġi interpretat 
bħallikieku fil-futur se jiġi introdott żbilanċ bejn l-impjegatur u l-impjegat.

Emenda 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li tkun saret anonima fis-sens tal-



AM\922340MT.doc 121/142 PE502.053v01-00

MT

Artikolu 4(2(b)(ġdid);

Or. en

Emenda 319
Franck Proust

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li ngħatat b'mod anonimu;

Or. fr

Emenda 320
Amelia Andersdotter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont ir-regoli ta’ dan ir-Regolament, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, u l-
Kummissjoni fejn dan huwa stabbilit 
minn dan ir-Regolament, jistgħu jadottaw 
regoli speċifiċi li jkomplu jiċċaraw ir-
regoli f’dan ir-Regolament fir-rigward ta’ 
oqsma speċifiċi jew għal ipproċessar minn 
entitajiet speċifiċi. Fi żmien perjodu ta’ 
sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jadottaw dawn ir-
regoli sussidjarji speċifiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali minn:
(a) fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettronika disponibbli 
pubblikament, kemm b’mod ġenerali u 
kemm f’dak li jikkonċerna l-ħarsien ta’ 
dejta ta’ komunikazzjoni għal skopijiet ta' 
infurzar tal-liġi;
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(b) istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Emenda 321
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessat tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-
attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta b’residenza fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-
attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika d-definizzjoni tal-frażi “li jgħixu”.

Emenda 322
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn (a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
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is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, 
irrispettivament minn jekk hux meħtieġ 
ħlas mis-suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Emenda 323
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni tajba, huwa importanti li t-termini "dejta personali" u "suġġett 
tad-dejta" ma jiġux definiti b’mod strett wisq. Ir-Regolament għandu japplika b’mod ċar 
għad-dejta li tippermetti biss "identifikazzjoni" u għandu jkun ċar li identifikaturi onlajn fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet għandhom jitqiesu bħala dejta personali. Minħabba li t-teknoloġija 
qed tavvanza b’mod kostanti, l-attakki sabiex id-dejta ma tibqax anonima qed isiru aktar 
sofistikati. Huwa importanti li jkollna definizzjonijiet wiesgħin għal “dejta personali” u għal 
“suġġett tad-dejta” għal protezzjoni fil-futur.

Emenda 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mezzi użati għall-identifikazzjoni għandhom ikunu f’relazzjoni diretta mal-kontrollur tad-
dejta. L-Artikolu 4.1 jiddefinixxi ‘suġġett tad-dejta’ bħala li jkopri persuna fiżika. Ċerti 
sitwazzjonijiet partikolari jistgħu jkunu diffiċli biex taċċesahom bħala persuna li taħdem għal 
rasha (plamer, tabib)u li tuża l-istess linja tat-telefown għal skopijiet ta’ negozju u għal dawk 
privati jista' jċajpar il-konfini bejn persuni fiżiċi u ġuridiċi. Ir-Regolament għandu jkun 
applikabbli biss għal persuni fiżiċi li ma jaġixxux fil-kapaċità professjonali tagħhom.
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Emenda 325
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 326
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ 
suġġett tad-dejta;

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ 
suġġett tad-dejta; Dejta li ma tistax tkun 
relatata ma’ suġġett tad-dejta bħal dejta 
anonimizzata, kriptata u ċertu dejta 
psewdonimizzata ma taqax taħt dan ir-
Regolament; Informazzjoni ta’ Kuntatt 
għan-Negozju ma taqax fl-ambitu ta’ dan 
ir-regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta anonimizzata jew xi dejta psewdonimizzata jistgħu jikkonċernaw suġġett tad-dejta, iżda 
ma jistgħux jintrabtu aktar ma’ dak is-suġġett tad-dejta għal raġunijiet tekniċi. Dejta li ma 
tistax tkun aktar marbuta ma’ suġġett tad-dejta ma għandhiex taqa' taħt dan ir-Regolament. 
Informazzjoni ta’ Kuntatt għan-Negozju tinkludi dejta bħall-isem, it-titolu, l-indirizz tal-email 
tax-xogħol, in-numru tat-telefown tax-xogħol, l-indirizz ta’ min iżur il-post, eċċ. li ma
għandhiex titqies bħala kunfidenzjali għax din suppost li tintuża biss f’kuntest professjonali.

Emenda 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ 

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull dejta li 
jkollha x’taqsam speċifikament ma’ 
suġġett tad-dejta li l-identità speċifika 
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suġġett tad-dejta; tiegħu tista’ tkun identifikata, direttament 
jew indirettament mill-kontrollur;

Or. en

Emenda 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'numru ta’ identifikazzjoni' tfisser 
kull kodiċi numeriku, alfanumeriku jew 
simili li jintuża tipikament fl-ispazju 
onlajn, minbarra kodiċijiet mogħtija minn 
awtorità pubblika jew ikkontrollata mill-
Istat sabiex persuna fiżika tkun 
identifikata bħala individwu.

Or. en

Emenda 330
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'dejta anonimizzata' tfisser dejta li 
qabel kienet identifikabbli li tkun ġiet 
deidentifikata u li għaliha ma għadux 
jeżisti kodiċi jew xi link oħra.

Or. en

Emenda 331
Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) 'dejta psewdonimizzata' tfisser dejta li 
qabel kienet identifikabbli fejn 
informazzjoni personali identifikabbli –
pereżempju ismijiet, id-data tat-twelid, l-
indirizz jew in-numru tal-kont - tkun ġiet 
sostitwita minn kodiċi (psewdonimi jew 
simbolu). Il-link bejn il-kodiċi u d-dejta 
tinżamm separatament.

Or. en

Emenda 332
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) 'tfassil ta’ profili' tfisser kull forma 
ta’ proċessar awtomatizzat maħsub biex 
jivvaluta, jew jiġġenera dejta dwar, aspetti 
li għandhom x’jaqsmu ma’ persuni fiżiċi 
jew biex janalizza jew jipprevedi ir-
rendiment fix-xogħol, is-sitwazzjoni 
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi, 
l-affidabilità, l-aġir jew il-personalità ta’ 
persuna fiżika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
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of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Emenda 333
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘dejta anonima’ tfisser informazzjoni 
li qatt ma ġiet relatata ma’ suġġett tad-
dejta jew li tkun inġabret, inbidlet jew 
inkella ġiet ipproċessata sabiex ma tkunx 
tista’ tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 334
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ 
oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali; meta l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 

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

Membru, il-kontrollur jew il-kriterji 
speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu jkunu 
stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ 
Stat Membru;

Or. en

Emenda 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta’ "il-kundizzjonijiet u l-mezzi" tiċċara sostanzjalment id-distinzjoni bejn il-
kontrollur u l-proċessur.  Il-kontrollur jiddetermina “għalfejn” id-dejta għandha tkun 
ipproċessata, jiġifieri l-objettiv jew ir-raġuni aħħarija, filwaqt li l-proċessur jiddetermina 
"kif" id-dejta għandha tkun ipproċessata, jiġifieri l-kundizzjonijiet u l-mezzi.

Emenda 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ kontrollur għandha tkun ibbażata fuq id-deċiżjoni tal-objettivi li għalihom 
id-dejta personali tkun ipproċessata aktar milli l-kundizzjonijiet jew il-mezzi li bihom tinkiseb. 
Il-kontroll fuq l-objettiv tal-ipproċessar huwa l-bażi loġika għall-allokazzjoni ta’ 
responsabilitajiet differenti bejn kontrolluri li huma responsabbli għal liema dejta hija 
pproċessata u għar-raġuni għalfejn din hija pproċessata, u għal partijiet tal-ipproċessar li 
huma responsabbli għal kif tiġi pproċessata d-dejta.

Emenda 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘proċessur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li jipproċessa dejta personali 
f’isem il-kontrollur;

(6) ‘proċessur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li jipproċessa dejta personali 
f’isem il-kontrollur; ikun jista’ jaċċessa 
dejta personali b’mod teknikament 
fattibbli, mingħajr sforz sproporzjonat, u 
x’aktarx li jikseb għarfien tal-kontenut 
tagħha;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti mal-emenda għall-Premessa 24a (ġdida).

Emenda 338
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser
kull kunsens mogħti mis-suġġett tad-dejta
abbażi ta’ informazzjoni ċara u 
komprensiva dwar l-għanijiet tal-
ipproċessar ta’ dejta personali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Partikolarment fid-“dinja onlajn” mhuwiex eżattament ċar għal xiex tirreferi l-indikazzjoni 
“espliċita”. L-emenda hija bbażata fuq l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar il-Privattezza 
Elettronika (RL 2009/136/KE).

Emenda 339
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser
forma ta’ dikjarazzjoni jew kondotta mis-
suġġett tad-dejta li tindika kunsens għall-
ipproċessar tad-dejta propost. Is-silenzju 
jew l-inattività fihom innifishom 
m’għandhomx jindikaw aċċettazzjoni;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess għall-kisba ta’ kunsens, jiġifieri l-mekkaniżmu ta’ informazzjoni pprovdut lis-
suġġett segwit mir-reazzjoni tas-suġġett tad-dejta, huwa l-mekkaniżmu bażiku għall-
formazzjoni ta’ ftehim, f’dan il-każ għall-ipproċessar tad-dejta personali. L-użu tat-
terminoloġija stabbilita biż-żmien għal dan, kif riflessa fil-Liġi Komuni Ewropea dwar il-
Bejgħ, jissimplifika t-test, joħloq ċertezza billi jpoġġi l-kunsens fuq bażi soda u stabbilita u 
jevita distinzjonijiet li jkunu diffiċli ħafna biex jiġu applikati fil-prattika.

Emenda 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) 'il-kunsens tas-suġġett tad-dejta' tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u mhux 
ambigwa tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta jaqbel 
li jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali 
dwaru;

Or. en

Emenda 341
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor, li x’aktarx jaffetwa b’mod ħażin il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-
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privatezza tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħin biex jiġu evitati kemm obbligi mhux neċessarji fuq il-kontrolluri tad-dejta 
u l-proċessuri tad-dejta kif ukoll il-potenzjal għal “eċċess ta’ notifiki" għas-suġġett tad-dejta.  
Limitu minimu li jiskatta l-obbligu ta’ notifika, ibbażat fuq il-livell ta’ riskju għas-suġġett tad-
dejta, iżid il-protezzjoni għas-suġġett tad-dejta mingħajr ma jsir ta’ piż.  Din il-bidla hija 
konformi mad-Direttiva 2009/136/KE

Emenda 342
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 343
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser il-qerda
aċċidentali jew illegali, telf, bdil, żvelar 
mhux awtorizzat ta’, jew aċċess għal, dejta
personali trażmessa, maħżuna jew 
ipproċessata mod ieħor;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Notifiki ta’ ksur ta’ dejta huma għodda importanti biex wieħed jiżgura li l-kontrolluri 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom rigward is-sigurtà tad-dejta. Dawn jagħtu s-setgħa wkoll lis-
suġġetti tad-dejta biex jieħdu passi sabiex jipproteġu lilhom infushom kontra l-konsegwenzi 
ta’ ksur. Dan il-pakkett ta’ emendi għandu l-għan li jtejjeb id-dispożizzjonijiet dwar il-ksur 
ta’ dejta billi jagħmel l-iskadenzi aktar faċli biex ikunu amministrati mill-kontrolluri, 
jipprevjeni l-iżvilupp ta’ “passività lejn in-notifiki ta’ ksur” fis-suġġetti tad-dejta, u joħloq 
reġistru pubbliku ta’ ksur.

Emenda 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Telf ta’ dejta li ġiet kriptata b’encryption qawwija u fejn il-kodiċi tal-encryption ma ntilfitx 
ma tpoġġi l-ebda riskju ta’ ħsara għall-individwu.

Emenda 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, 
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser informazzjoni 
dwar il-karatteristiċi ereditarji, jew bidla 
tagħhom, ta’ persuna identifikata jew li 
tista’ tkun identifikata, miksuba permezz
ta’ analiżi tal-aċidu nuklejku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għandha tkun skont id-definizzjonijiet li jintużaw f’postijiet oħra, 
bħad-definizzjoni ta’ “dejta ġenetika tal-bniedem” li tintuża fid-Dikjarazzjoni Internazzjonali 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dejta Ġenetika tal-Bniedem.

Emenda 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser
kwalunkwe informazzjoni li għandha 
x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’ 
individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser dejta 
personali li għandha x’taqsam mas-saħħa 
fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-
għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

Or. en

Emenda 347
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-

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

kontrollur jew proċessur, suġġett għall-
mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-
Artikolu 57, fuq il-bażi ta’, iżda mhux 
limitat għall-kriterji oġġettivi mhux 
obbligatorji li ġejjin:

(1) il-lokazzjoni tal-kwartieri ġenerali 
Ewropej ta’ grupp ta’ impriżi;
(2) il-lokazzjoni tal-entità fi grupp ta’ 
impriżi b’responsabbiltajiet tal-protezzjoni 
tad-dejta ddelegati;
(3) il-lokazzjoni tal-entità fil-grupp li hija 
fl-aħjar pożizzjoni f’termini ta’ 
funzjonijiet ta’ ġestjoni u 
responsabbiltajiet amministrattivi li 
tindirizza u tinforza r-regoli kif stabbilit 
f’dan ir-Regolament; jew
(4) il-post fejn huma eżerċitati attivitajiet 
maniġerjali effettivi u reali li 
jiddeterminaw l-ipproċessar tad-dejta 
permezz ta’ arranġamenti stabbli.
L-awtorità kompetenti għandha tiġi 
infurmata mill-impriża jew grupp ta’ 
impriżi dwar id-deżinjazzjoni tal-
istabbiliment ewlieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għal ‘stabbiliment ewlieni’ hija vaga wisq u tipprovdi wisq lok għal 
interpretazzjoni diverġenti. Huwa neċessarju li jkun hemm test uniformi għad-determinazzjoni 
tal-“istabbiliment ewlieni” ta’ organizzazzjoni, li jista’ jiġi applikat għall-“impriżi/gruppi ta’ 
impriżi” bħala l-punt rilevanti ta’ referenza u bbażat fuq sett ta’ kriterji oġġettivi rilevanti.  
Dawn il-kriterji huma użati biex ikun iddeterminat id-DPA xieraq għall-BCRs u għalhekk 
huma ppruvati li jistgħu jiġu implimentati.
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Emenda 348
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 349
Franck Proust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) 'stabbiliment ewlieni' tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda;  jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-data personali, l-

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

tad-data personali, l-istabbilment ewlieni 
huwa l-post fejn isiru l-attivitajiet ta' 
pproċessar ewlenin fil-kuntest tal-
attivitajiet ta' stabbiliment ta' kontrollur fl-
Unjoni. Fir-rigward tal-proċessur,
'stabbiliment ewlieni' tfisser il-post tal-
amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-Unjoni.

Or. fr

Emenda 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) 'awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti' tfisser l-awtorità ta’ 
superviżjoni li waħedha għandha tkun 
kompetenti għas-superviżjoni ta’ 
kontrollur skont l-Artikoli 51(2), 51(3) u 
51(4).

Or. en

Emenda 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn 
kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u għandha tkun indirizzata mill-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti, fir-
rigward tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan
ir-Regolament;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolluri barra mill-UE li jaħtru rappreżentant tal-UE għandhom jibbenefikaw mill-
prinċipju ta’ punt uniku ta’ servizz.

Emenda 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn 
kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u għandha tkun indirizzata biss
minn kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni
tal-istabbiliment tar-rappreżentant, fir-
rigward tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan 
ir-Regolament;

Or. en

Emenda 353
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) 'Awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti' tfisser l-awtorità ta’ 
superviżjoni li waħedha għandha tkun 
kompetenti għas-superviżjoni ta’ 
kontrollur skont l-Artikoli 51(2), 51(3) u 
51(4);

Or. en
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Emenda 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-
18-il sena;

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-
13-il sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni toħloq żewġ definizzjonijiet ta’ età distinti fi strument regolatorju uniku 
mingħajr spjegazzjoni ċara dwar ir-rekwiżiti u ċ-ċirkostanzi applikati għal kull grupp ta’ età. 
Għandu jkun hemm restrizzjoni unika u ċara li ma tippermettix l-ipproċessar ta’ dejta 
personali għal kull minn għandu anqas minn 13-il sena mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-
ġenituri, minkejja s-settur li fih isir dak l-ipproċessar.

Emenda 355
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser 
awtorità pubblika stabbilita minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 46.

(19) [Ma taffettwax il-verżjoni Maltija]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ sussidjarjetà, l-organizzazzjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
imfassla b’tali mod, li tkun orjentata lejn strutturi differenti fl-Istati Membri.

Emenda 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) 'kriminalità finanzjarja' tfisser reati 
kriminali marbuta mal-kriminalità 
organizzata, ir-rikattar organizzat, it-
terroriżmu, il-finanzjament tat-terroristi, 
it-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu 
ta’ migranti, l-isfruttament sesswali, it-
traffikar fi drogi narkotiċi u sustanzi 
psikotropiċi, it-traffikar illegali tal-armi, 
it-traffikar ta’ oġġetti misruqa, il-
korruzzjoni, it-tixħim, il-frodi, l-
iffalsifikar tal-flus, l-iffalsifikar u l-
piraterija tal-prodotti, reati ambjentali, il-
ħtif ta’ persuni, iż-żamma illegali ta' 
persuni u t-teħid ta' ostaġġi, is-serq, il-
kuntrabandu, reati relatati mat-
tassazzjoni, l-estorsjoni, il-falsifikazzjoni, 
il-piraterija, in-negozjar permezz ta’ 
abbuż minn informazzjoni privileġġata u 
l-manipulazzjoni tas-suq.

Or. en


