
PR\930845MT.doc PE507.971v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2012/0146(COD)

4.4.2013

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi 
fis-suq intern
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Marita Ulvskog



PE507.971v01-00 2/30 PR\930845MT.doc

MT

PR_AVC_COD_1am
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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq 
intern
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0238),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni preżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0133/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
18 ta' Settembru 20121,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-bini tal-fiduċja fl-ambjent online 
huwa kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku. 

(1) Il-bini tal-fiduċja fl-ambjent online 
huwa kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u 

                                               
1 ĠU C 351, 15.11.2012, p. 73.
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In-nuqqas ta’ fiduċja ġġiegħel lill-
konsumaturi, lin-negozji u lill-
amministrazzjonijiet joqgħodu lura milli 
jwettqu tranżazzjonijiet b’mod elettroniku 
u milli jadottaw servizzi ġodda.

soċjali. In-nuqqas ta’ fiduċja ġġiegħel lill-
konsumaturi, lin-negozji u lill-
amministrazzjonijiet joqgħodu lura milli 
jwettqu tranżazzjonijiet b’mod elettroniku 
u milli jadottaw servizzi ġodda.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-iżgurar li ċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess għat-teknoloġija u l-ħiliet 
li jippermettulhom jibbenefikaw minn 
offerti diġitali u servizzi elettroniċi huwa 
ta’ importanza vitali sabiex jiġu żgurati 
opportunitajiet ugwali u inklużjoni tal-
partijiet kollha tas-soċjetà. 

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Id-Direttiva 2011/24/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali tistabbilixxi 
netwerk ta’ awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għas-Saħħa elettronika. 
Sabiex itejjeb is-sikurezza u l-kontinwità 
tal-kura tas-saħħa transkonfinali, in-
netwerk huwa meħtieġ jipproduċi linji 
gwida dwar l-aċċess transkonfinali għad-
dejta u s-servizzi tas-saħħa elettronika, 
inkluż bl-appoġġ ta’ ‘miżuri komuni ta’ 
identifikazzjoni u awtentikazzjoni għall-

imħassar
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iffaċilitar tat-trasferabbiltà ta’ dejta fil-
kura tas-saħħa transkonfinali’. 
Rikonoxximent u aċċettazzjoni reċiproċi 
ta’ identifikazzjoni u awtentikazzjoni 
elettroniċi huma kruċjali sabiex il-kura 
tas-saħħa transkonfinali ssir realtà għaċ-
ċittadini Ewrpej. Meta n-nies jivvjaġġaw 
għal trattament, jeħtieġ li d-dejta medika 
tagħhom tkun aċċessibbli fil-pajjiż tat-
trattament. Dan jirrekjedi qafas ta' 
identifikazzjoni elettronika solidu, sigur u 
affidabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2011/24/UE teżisti u tapplika anki mingħajr tfakkira u għaldaqstant il-premessa 
għandha titħassar minħabba li hi bla bżonn.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-użu transkonfinali ta’ mezzi tal-
identifikazzjoni elettronika taħt skema 
notifikata jeħtieġ li l-Istati Membri 
jikkooperaw fil-forniment tal-
interoperabbiltà teknika. Dan jeskludi 
kwalunkwe regola teknika nazzjonali 
speċifika li teħtieġ partijiet mhux 
nazzjonali, bħal pereżempju l-kisba ta’ 
hardware jew softwer speċifiku għal 
verifika u l-validazzjoni tal-identifikazzjoni 
elettronika notifikata. Ir-rekwiżiti tekniċi 
fuq l-utenti, min-naħa l-oħra, li jkunu 
ġejjin mill-ispeċifikazzjonijiet inerenti ta’ 
jkun xi jkun il-mezz li jintuża (eż. 
Smartcards) huma inevitabbli.

(15) L-użu transkonfinali ta’ mezzi tal-
identifikazzjoni elettronika taħt skema 
notifikata jeħtieġ li l-Istati Membri 
jikkooperaw fil-forniment tal-
interoperabbiltà teknika. Dan jeskludi 
kwalunkwe regola teknika nazzjonali 
speċifika li teħtieġ partijiet mhux 
nazzjonali, bħal pereżempju l-kisba ta’ 
hardware jew softwer speċifiku għal 
verifika u l-validazzjoni tal-identifikazzjoni 
elettronika notifikata. Ir-rekwiżiti tekniċi 
fuq l-utenti, min-naħa l-oħra, li jkunu 
ġejjin mill-ispeċifikazzjonijiet inerenti ta’ 
jkun xi jkun il-mezz li jintuża (eż. 
Smartcards) huma inevitabbli. Minkejja 
dan, il-proċess tal-bini ta’ interoperabbiltà 
għandu jirrispetta l-approċċi varji 
meħuda mill-Istati Membri fl-iżvilupp tas-
sistemi nazzjonali ta’ identifikazzjoni 
elettronika tagħhom. Għaldaqstant, l-
istandards biex tiġi żgurata l-
interoperabbiltà teknika għandhom ikunu 
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teknikament newtrali sabiex jiġu rispettati 
l-għażliet varji magħmula mill-Istati 
Membri u m’għandhomx ibiddlu d-disinn 
fundamentali ta’ tali sistemi. 

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-użu transkonfinali ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika m’għandux 
iwassal għall-iżvelar ta’ dejta personali 
mhux neċessarja għas-servizz li jrid jiġi 
pprovdut. Għalhekk għandu jiġi rrispettat 
il-prinċipju tal-imminimizzar tad-dejta 
f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Dan ir-Regolament huwa 
teknoloġikament newtrali. L-effetti legali li 
jagħti jistgħu jinkisbu permezz ta’ 
kwalunkwe mezz tekniku sakemm jiġu 
sodisfatti r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

(21) Dan ir-Regolament huwa 
teknoloġikament newtrali kemm fir-
rigward tas-sistemi ta’ identifikazzjoni 
elettronika kif ukoll fir-rigward tas-
servizzi fiduċjarji. L-effetti legali li jagħti 
jistgħu jinkisbu permezz ta’ kwalunkwe 
mezz tekniku sakemm jiġu sodisfatti r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Skont l-obbligi taħt il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ 
Persuni b’Diżabbiltà li daħlet fis-seħħ fl-
UE, persuni b’diżabbiltajiet għandhom 
ikunu jistgħu jużaw servizzi fiduċjarji u 
prodotti ta’ utenti aħħarin użati fil-
forniment ta’ dawk is-servizzi fuq bażi 
ugwali ma’ konsumaturi oħra.

(23) Skont l-obbligi taħt il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ 
Persuni b’Diżabbiltà li daħlet fis-seħħ fl-
UE u b’mod konsistenti mal-proposta tal-
Kummissjoni għal-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-
entitajiet tas-settur pubbliku, persuni 
b’diżabbiltajiet għandhom ikunu jistgħu 
jużaw servizzi fiduċjarji u prodotti ta’ 
utenti aħħarin użati fil-forniment ta’ dawk 
is-servizzi fuq bażi ugwali ma’ 
konsumaturi oħra.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni 
għandha tikkunsidra r-rekwiżiti marbuta 
mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' 
impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali kif ukoll ma' livell għoli 
ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem. Il-kunċetti ta’ 
aċċessibbiltà u disinn għal kulħadd 
għandhom jiġu integrati fl-iżvilupp ta’ 
miżuri legali dwar l-idfentifikazzjoni 
elettronika fil-livell tal-Unjoni

Or. en
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Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji huwa 
kontrollur tad-dejta personali u għalhekk 
għandu jkun konformi mal-obbligi 
stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta. B’mod partikulari, il-ġbir 
ta’ dejta għandu jkun mill-inqas kemm 
jista’ jkun, filwaqt li jitqies l-għan tas-
servizz provdut.

(24) Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji huwa 
kontrollur tad-dejta personali u għalhekk 
għandu jkun konformi mal-obbligi 
stabbiliti fil-liġi nazzjonali dwar il-
protezzjoni tad-dejta u fid-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-dejta. B’mod 
partikulari, il-ġbir u ż-żamma ta’ dejta 
għandhom ikunu mill-inqas kemm jista’ 
jkun, filwaqt li jitqies l-għan tas-servizz 
provdut.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Livell għoli ta’ protezzjoni ta’ dejta 
permezz ta’ salvagwardji xierqa u 
armonizzati huwa iktar u iktar importanti 
għall-użu ta' skemi ta' identifikazzjoni 
elettronika u servizzi fiduċjarji, peress li t-
tnejn li huma se jirrikjedu l-ipproċessar 
ta' dejta personali. Tali pproċessar se jkun 
fundamentali, fost l-oħrajn, għall-
identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni ta’ 
persuni bl-iktar mod affidabbli; barra 
minn hekk, in-nuqqas ta’ salvagwardji 
jista’ jwassal għal riskji sinifikanti ta’ 
protezzjoni tad-dejta bħalma huma s-serq 
ta' identità u l-falsifikazzjoni jew l-użu 
ħażin tal-mezz elettroniku.
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Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 24b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-
prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-
Artikolu 8 tagħha.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Hija r-responsabbiltà tal-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kollha li japplikaw 
prattika tajba ta’ sigurtà adegwata għar-
riskji relatati mal-attivitajiet tagħhom 
sabiex iżidu l-fiduċja tal-utenti fis-suq 
uniku.

(26) Hija r-responsabbiltà tal-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kollha li japplikaw 
prattika tajba ta’ sigurtà adegwata għar-
riskji relatati mal-attivitajiet tagħhom 
sabiex tinbena l-fiduċja tal-utenti fis-
servizzi kkonċernati.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) Jekk ksur tas-sigurtà ma jiġix 
indirizzat b'mod adegwat u fil-waqt, dan 
jista' jirriżulta f'telf ekomoniku u dannu 
soċjali sostanzjali għall-individwi 
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ksur tas-sigurtà jew telf ta’ integrità. kkonċernati, inkluża l-frodi tal-identità. 
Għalhekk, in-notifika ta’ ksur tas-sigurtà 
bla dewmien u l-valutazzjonijiet tar-riskju 
tas-sigurtà huma essenzjali sabiex tingħata 
informazzjoni xierqa lill-partijiet 
ikkonċernati fil-każ ta’ ksur tas-sigurtà jew 
telf ta’ integrità, speċjalment biex 
jingħataw l-opportunità li jimmitigaw l-
effetti negattivi.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament japplika għal 
identifikazzjoni elettronika pprovduta mill-
Istati Membri, maħruġa minn entità oħra 
skont mandat mill-Istati Membri jew 
maħruġa indipendentement iżda 
rikonoxxuta mill-Istati Memnbri u għal 
fornituri tas-servizzi fiduċjarji stabbiliti fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘servizz fiduċjarju’ tfisser kwalunkwe
servizz elettroniku għall-ħolqien, il-
verifika, il-validazzjoni, il-ġestjoni u l-
preservazzjoni ta’ firem elettroniċi, siġilli 
elettroniċi, timbri tal-ħin elettroniċi, 
dokumenti elettroniċi, servizzi ta’ 
forniment elettroniku, awtentikazzjoni ta’ 
websajts u ċertifikati elettroniċi, inklużi 
ċertifikati għall-firem elettroniċi u għas-

(12) ‘servizz fiduċjarju’ tfisser servizz 
elettroniku għall-ħolqien, il-verifika, il-
validazzjoni jew il-preservazzjoni ta’ firem 
elettroniċi, siġilli elettroniċi, timbri tal-ħin 
elettroniċi, dokumenti elettroniċi, servizzi 
ta’ forniment elettroniku, awtentikazzjoni 
ta’ websajts u ċertifikati elettroniċi, inklużi 
ċertifikati għall-firem elettroniċi u għas-
siġilli elettroniċi;
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siġilli elettroniċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ servizzi fiduċjarji fil-proposta tal-Kummissjoni hija wiesgħa ħafna u teħtieġ 
modifika. Din il-modifika żgħira ċċekken il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament iżda 
jinħtieġu elaborazzjonijiet ulterjuri tad-definizzjoni ta’ servizzi fiduċjarji.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) ‘ksur tas-sigurtà’ tfisser inċident ta’ 
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali 
jew illegali, telf, bdil u żvelar mhux 
awtorizzat ta’ dejta personali trażmessa, 
maħżuna jew ipproċessata mod ieħor, jew 
aċċess għaliha.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE507.971v01-00 14/30 PR\930845MT.doc

MT

servizz.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
jinħarġu minn, f’isem jew taħt ir-
responsabbiltà tal-Istat Membru li 
jinnotifika;

(a) il-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
jinħarġu mill-Istat Membru, minn entità 
oħra skont mandat mill-Istat Membru jew 
b’mod indipendenti iżda rikonoxxut mill-
Istat Membru li jinnotifika;

Or. en

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
jkunu jistgħu jintużaw biex tal-anqas 
jinkiseb aċċess għas-servizzi pubbliċi li 
jkunu jeħtieġu identifikazzjoni elettronika 
fl-Istat Membru li jinnotifika;

(b) il-mezzi ta’ identifikazzjoni elettronika 
jkunu jistgħu jintużaw biex tal-anqas 
jinkiseb aċċess għas-servizzi pubbliċi li 
joffru identifikazzjoni elettronika bl-iskop 
li jiġi aċċessat is-servizz fl-Istat Membru li 
jinnotifika;

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-Istat Membru li jinnotifika jiżgura d-
disponibilità tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni online, fi kwalunkwe ħin u 

(d) l-Istat Membru li jinnotifika jiżgura d-
disponibilità tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni online, fi kwalunkwe ħin 



PR\930845MT.doc 15/30 PE507.971v01-00

MT

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

sabiex kwalunkwe parti dipendenti tkun 
tista’ tivvalida d-dejta ta’ identifikazzjoni 
tal-persuna li kienet riċevuta f’forma 
elettronika. L-Istati Membri għandhom 
jimponu tali rekwiżiti tekniċi speċifiċi biss
fuq il-partijiet dipendenti stabbiliti barra 
mit-territorju tagħhom li jkollhom il-ħsieb 
li jwettqu tali awtentikazzjoni, li tkun ġiet 
maqbula b’konformità mal-proċeduri 
stipulati fl-Artikolu 8. Meta jew l-iskema 
ta’ identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jiġu 
miksura jew kompromessi parzjalment, l-
Istati Membri għandhom jissospendu jew 
jirrevokaw mingħajr dewmien l-iskema ta’ 
identifikazzjoni notifikata jew il-
possibbiltà tal-awtentikazzjoni jew il-
partijiet kompromessi kkonċernati u 
jinfurmaw lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 7;

Or. en

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtoritajiet responsabbli għall-iskema 
ta’ identifikazzjoni elettronika notifikata;

(b) il-korp governattiv responsabbli għall-
iskema ta’ identifikazzjoni elettronika 
notifikata;

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri tan-

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

paragrafi 1 u 3. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 rigward il-faċilitazzjoni tal-
interoperabbiltà transkonfinali ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika billi 
tistabbilixxi rekwiżiti tekniċi minimi.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 rigward il-faċilitazzjoni tal-
interoperabbiltà transkonfinali ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika billi 
tistabbilixxi rekwiżiti minimi ta’ 
newtralità teknoloġika għal-livelli 
differenti ta’ sigurtà li ma jistgħux ibiddlu 
d-disinn fundamenatli tal-iskemi 
nazzjonali ta’ identifikazzjoni elettronika.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fir-rigward tal-iskambju 
transkonfinali ta’ dejta personali 
neċessarja biex tiġi żgurata l-
interoperabbiltà tal-mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika, id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11(2) 
għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Or. en
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Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri tas-servizzi fiduċjarji u korpi 
ta’ superviżjoni għandhom jiżguraw 
ipproċessar ekwu u legali skont id-
Direttiva 95/46/KE meta jipproċessaw 
dejta personali.

1. Fornituri tas-servizzi fiduċjarji u korpi 
ta’ superviżjoni għandhom jiżguraw 
ipproċessar ekwu u legali skont id-
Direttiva 95/46/KE u l-liġi nazzjonali 
applikabbli meta jipproċessaw dejta 
personali.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità u 
l-integrità tad-dejta relatata ma’ persuna li 
lilha jingħata servizz fiduċjarju.

3. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità u 
l-integrità tad-dejta relatata ma’ persuna li 
lilha jingħata servizz fiduċjarju, b’mod 
partikolari billi jiżguraw li d-dejta użata 
għal ġenerazzjoni ta’ servizz fiduċjarju 
ma tkunx tista’ tiġi derivata.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr ħsara għall-effett legali mogħti 
lill-psewdonimi taħt il-liġi nazzjonali, l-
Istati Membri ma għandhomx jipprevjenu 
lill-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji milli 
jindikaw fiċ-ċertifikati tal-firma elettronika 
psewdonimu minflok l-isem tal-firmatarju.

4. Mingħajr ħsara għall-effett legali mogħti 
lill-psewdonimi taħt il-liġi nazzjonali, l-
Istati Membri ma għandhomx jipprevjenu 
lill-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji milli 
jindikaw fiċ-ċertifikati tal-firma elettronika 
psewdonimu minflok l-isem tal-firmatarju. 
Konsegwentement id-dejta pproċessata 
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għandha titqies li hija dejta personali anki 
jekk jintużaw il-psewdonimi.

Or. en

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Dritt ta’ aċċess u informazzjoni għall-

utent ta’ servizzi fiduċjarji
Il-fornituri ta’ servizz fiduċjarju 
għandhom jipprovdu lill-utenti mill-inqas:
(a) informazzjoni dwar il-ġbir, il-
komunikazzjoni u ż-żamma tad-dejta 
personali tagħhom;
(b) il-mezzi biex jivverifikaw id-dejta 
personali tagħhom u jeżerċitaw id-
drittijiet ta’ protezzjoni tad-dejta tagħhom. 

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
xieraq stabbilit fit-territorju tagħhom jew, 
fuq ftehim reċiproku, fi Stat Membru ieħor 
taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru li 
jagħmel il-ħatra. Il-korpi ta’ superviżjoni 
għandhom jingħataw is-setgħat 
superviżorji u investigattivi kollha li huma 
meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
superviżorju xieraq stabbilit fit-territorju 
tagħhom jew, fuq ftehim reċiproku, fi Stat 
Membru ieħor taħt ir-responsabbiltà tal-
Istat Membru li jagħmel il-ħatra. Il-korpi 
ta’ superviżjoni għandhom jingħataw is-
setgħat superviżorji u investigattivi kollha 
li huma meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-
proċeduri applikabbali għall-kompiti 
msemmija fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati huma mħassra peress li r-rapporteur temmen li hemm bżonn ta’ speċifikazzjoni 
ulterjuri tal-iskop u l-ambitu ta’ tali delega. Il-Kummissjoni mitluba tispeċifika iktar l-iskop 
tal-proposta ta’ atti delegati.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
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ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri għar-
rapport msemmifil-paragrafi 3. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2).

ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-formati
għar-rapport msemmi fil-paragrafi 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2).

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-konformità mat-talba tkun 
inkompatibbli ma’ dan ir-Regolament.

(b) il-konformità mat-talba tkun 
inkompatibbli ma’ dan ir-Regolament jew 
mal-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tispeċifika l-formati 
u l-proċeduri għall-assistenza reċiproka li 
hemm dispożizzjoni għaliha f’dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti ta’ implimentazzjoni huma mħassra peress li r-rapporteur temmen li hemm bżonn ta’ 
speċifikazzjoni ulterjuri tal-iskop u l-ambitu ta’ tali atti ta’ implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
mitluba tispeċifika iktar l-iskop tal-proposta ta’ atti delegati.
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Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-fornituri tas-servizzi fiduċjarji, 
għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn, u 
meta fattibbli, mhux aktar tard minn 
24 siegħa wara li jindunaw bi kwalunkwe 
ksur ta’ sigurtà jew telf ta’ integrità li 
jkollu impatt sinifikanti fuq is-servizz 
fiduċjarju provdut u fuq id-dejta personali 
miżmuma minnu, jinnotifkaw lil korp 
superviżorju kompetenti, il-korp nazzjonali 
kompetenti għas-sigurtà tal-informazzjoni 
u l-partijiet terzi rilevanti oħrajn bħal 
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta.

Il-fornituri tas-servizzi fiduċjarji, 
għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn, u 
meta fattibbli, mhux aktar tard minn 
24 siegħa wara li jindunaw bi kwalunkwe 
ksur ta’ sigurtà jew telf ta’ integrità li 
jkollu impatt sinifikanti fuq is-servizz 
fiduċjarju provdut u fuq id-dejta personali 
miżmuma minnu, jinnotifkaw lil korp 
superviżorju kompetenti, il-korp nazzjonali 
kompetenti għas-sigurtà tal-informazzjoni 
u l-partijiet terzi rilevanti oħrajn bħal 
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta. Meta 
tali notifika ma tkunx tista’ ssir fi żmien 
24 siegħa, in-notifika għandha tkun 
akkumpanjata bi spjegazzjoni għar-
raġunijiet tad-dewmien.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-ksur tas-sigurtà x’aktarx jaffettwa 
l-utent ta’ servizzi fiduċjarji, il-korp 
superviżorju għandu jinnotifika mingħajr 
dewmien bla bżonn il-ksur tas-sigurtà lill-
utenti tas-servizzi fiduċjarji sabiex ikunu 
jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji. 
Ksur għandu jiġi kkunsidrat li jeffettwa 
ħażin l-utent ta’ servizzi fiduċjarji meta 
jkun jista’ jirriżulta, pereżempju, f’serq 
jew falsifikazzjoni tal-identità, jew 
f’dannu lir-reputazzjoni.

Or. en
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Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-korp superviżorju kkonċernat jista’
wkoll jinforma lill-pubbliku jew jeħtieġ 
lill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji jagħmel 
dan, fejn jiddetermina li l-iżvelar tal-ksur 
ikun fl-interess pubbliku.

Il-korp superviżorju kkonċernat għandu
wkoll jinforma lill-pubbliku jew jeħtieġ 
lill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji jagħmel 
dan, fejn jiddetermina li l-iżvelar tal-ksur 
ikun fl-interess pubbliku.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri, 
inkluż id-data tal-għeluq, applikabbli 
għall-finijiet tal-paragrafi 1 sa 3. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2).

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

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, il-korp 
superviżorju jista’ fi kwalunkwe ħin 
jawditja lill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati biex jikkonferma li dan u s-
servizzi fiduċjarji kwalifikati li jipprovdi, 
ikunu jissodisfaw l-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, jew fuq inizjattiva 

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, il-korp 
superviżorju jista’ fi kwalunkwe ħin 
jawditja lill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati biex jikkonferma li dan u s-
servizzi fiduċjarji kwalifikati li jipprovdi, 
ikunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-korp 
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tiegħu stess jew bi tweġiba għal talba mill-
Kummissjoni. Il-korp superviżorju għandu 
jinforma l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-
dejta bir-riżultati tal-awditjar tiegħu, fil-każ 
li r-regoli tal-protezzjoni tad-dejta 
personali jidhru li nkissru.

superviżorju għandu jinforma l-awtoritajiet 
tal-protezzjoni tad-dejta bir-riżultati tal-
awditjar tiegħu, fil-każ li r-regoli tal-
protezzjoni tad-dejta personali jidhru li 
nkissru.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni tal-
kundizzjonijiet li bihom il-korp 
indipendenti li jagħmel l-awditjar 
imsemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu u fl-Artikolu 15(1) u l-
Artikolu 17(1) se jkun rikonoxxut.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-ispeċifikazzjoni diġà tinsab fir-Regolament 765/2008 li hemm referenza għalih iktar 'il 
quddiem.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk il-verifika ma tiġix konkluża fi żmien 
xahar, il-korp superviżorju għandu 
jinforma lil-fornitur tas-servizzi fiduċjarji 
kwalifikati waqt li jispeċifika r-raġunijiet 
tad-dewmien u l-perjodu ta’ meta għandu 
tkun konkluża l-verifika.

Jekk il-verifika ma tiġix konkluża fi żmien 
xahar, il-korp superviżorju għandu 
jinforma lil-fornitur tas-servizzi fiduċjarji 
kwalifikati waqt li jispeċifika r-raġunijiet 
tad-dewmien u l-perjodu ta’ meta għandu 
tkun konkluża l-verifika. Sakemm il-
fornitur ta’ servizz fiduċjarju jkun 
ipprovda d-dokumenti relevanti, il-
verifika għandha tiġi konkluża fi żmien 
perjodu ta’ tliet xhur.

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni, tista', permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-formati
għall-fini tal-paragrafi 1, 2 u 4. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2).

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jirreġistraw l-informazzjoni rilevanti 
kollha dwar id-dejta maħruġa u rċevuta 
mill-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikat għal perjodu ta’ żmien xieraq, 
b’mod partikolari sabiex tingħata evidenza 
fi proċeduri legali. Reġistrazzjoni bħal din 
tista’ ssir b’mod elettroniku;

(g) jirreġistraw l-informazzjoni rilevanti 
dwar id-dejta maħruġa u rċevuta mill-
fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat, 
b’mod partikolari sabiex tingħata evidenza 
fi proċeduri legali. Iż-żamma ta’ din l-
informazzjoni għandha tkun limitata 
strettament għall-perjodu ta’ żmien 
neċessarju u għandha tkun konsistenti 
mal-prinċipju tal-imminimizzar tad-dejta. 
Reġistrazzjoni bħal din tista’ ssir b’mod 
elettroniku;

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri 
applikabbli għall-fini tal-paragrafu 1. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2).

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-formati
u l-proċeduri applikabbli għall-fini tal-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 
16(5), 18(5), 20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 28(6), 29(4), 30(2), 31, 35(3) u 
37(3) għandhom jiġu kkonferiti lill-

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

perjodu ta’ ħames snin li jibda fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħa sa mhux aktar 
tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tkun estiża b’mod taċitu 
għal perjodi ta’ tul identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponix tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ 
kull perjodu. 

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. -
ewwel rapport għandu jkun sottomess sa 
mhux aktar tard minn ħames mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem, u 
jekk ikun neċessarju, flimkien ma’ 
proposti leġiżlattivi xierqa.

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-dejta għall-ħolqien tal-firem 
elettroniċi użata għall-ġenerazzjoni tal-
firem elettroniċi ma tistax, 
b’assigurazzjoni raġonevoli, tinkiseb u l-
firma elettronika hija protetta kontra l-frodi 
bl-użu tat-teknoloġija disponibbli 
attwalment;

(c) id-dejta għall-ħolqien tal-firem 
elettroniċi użata għall-ġenerazzjoni tal-
firem elettroniċi ma tistax tinkiseb u l-
firma elettronika hija protetta kontra l-frodi 
bl-użu tat-teknoloġija disponibbli 
attwalment;

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ma jeżisti l-ebda qafas transkonfinali u transettorjali komprensiv tal-UE għal tranżazzjonijiet 
elettroniċi siguri, affidabbli u faċli biex jintużaw li jinkludi l-identifikazzjoni, l-
awtentikazzjoni u s-servizzi fiduċjarji elettroniċi. Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, jiġifieri d-
Direttiva 1999/93/KE dwar kwadru tal-Komunità għall-firem elettroniċi, essenzjalment tkopri 
l-firem elettroniċi biss.

L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa tidentifika l-ostakli eżistenti għall-iżvilupp diġitali tal-
Ewropa u tipprevedi leġiżlazzjoni dwar servizzi fiduċjarji bħalma huma l-firem elettroniċi u r-
rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni elettroniċi, filwaqt li 
tistabbilixxi qafas legali ċar sabiex telimina l-frammentazzjoni u n-nuqqas ta’ interoperabilità, 
ittejjeb iċ-ċittadinanza diġitali u tipprevjeni ċ-ċiberkriminalità. Leġiżlazzjoni li tiżgura r-
rikonoxximent reċiproku ta’ identifikazzjoni u awtentikazzjoni elettroniċi fl-UE kollha hija 
wkoll azzjoni ewlenija kemm fl-Att dwar is-Suq Uniku kif ukoll fil-Pjan Direzzjonali għal 
Stabbiltà u Tkabbir. Il-Parlament Ewropew enfasizza ripetutament l-importanza tas-sigurtà 
tas-servizzi elettroniċi.

Il-proposta tal-Kummissjoni tikkonsisti f'żewġ partijiet. L-ewwel parti tiffoka fuq ir-
rikonoxximent u l-aċċettazzjoni reċiproċi fil-livell tal-UE tal-iskemi tal-identifikazzjoni 
elettronika notifikata. It-tieni parti għandha l-għan li tistabbilixxi qafas komuni għal servizzi 
fiduċjarji bħalma huma l-firem elettroniċi. 

The Rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni bħala punt ta’ tluq tajjeb u tappoġġa l-
isforzi biex jiġi stabbilit qafas legali fil-livell tal-UE. Madankollu, ir-rapporteur tikkunsidra li 
kemm l-objettivi kif ukoll il-kontenut tar-Regolament propost jistgħu jiġu ċċarati iktar u huwa 
importanti li l-leġiżlaturi jikkunsidraw bir-reqqa l-medda sħiħa tal-proposta. Fil-forma attwali 
tagħha, il-proposta tal-Kummissjoni hija vaga wisq biex tiġi evalwata kif xieraq mil-
leġiżlatur. B’mod partikolari, jeħtieġ li d-definizzjoni ta’ servizzi fiduċjarji tiġi elaborata iktar. 
L-“univers” tal-fornituri ta’ servizz fiduċjarju se jvarja skont id-definizzjoni magħżula, kif se 
jvarjaw ukoll l-atturi li jaqgħu taħt ir-Regolament. Ir-Rapporteur iċċekken id-definizzjoni ta’ 
servizzi fiduċjarji. 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li Regolament ikun l-iktar strument legali xieraq minħabba l-
applikabilità diretta tiegħu li u mbagħad tnaqqas il-frammentazzjoni legali u tipprovdi 
ċertezza legali ikbar. Filwaqt li dan l-approċċ armonizzat jista’ jitqies ta’ benefiċċju għall-
partijiet interessati kollha, ir-Rapporteur se tkompli tevalwa jekk approċċ iktar gradwali kienx 
ikun iktar kostruttiv u jekk ċerta prijoritizzazzjoni ta’ servizzi transkonfinali li se jiġu 
indirizzati bir-Regolament propost setgħetx tkun ta' benefiċċju għar-riżultat b’mod ġenerali.

Ir-Regolament propost jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni f’ħafna dispożizzjonijiet biex tadotta 
atti delegati jew miżuri ta’ implimentazzjoni. Ir-Rapporteur hi tal-fehma li tali atti u miżuri 
oħra jafu jikkontribwixxu għall-applikazzjoni uniformi tar-Regolament u jistgħu jippermettu 
allinjament ulterjuri ta’ prattiki nazzjonali abbażi tal-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-
Regolament, iżda r-Rapporteur għandha wkoll xi riżervi dwar approċċ li jiddependi daqshekk 
fuqhom. Ir-Rapporteur hi tal-parir li jsir eżami kritiku tal-atti ta’ implimentazzjoni proposti u 
għalhekk tipproponi emendi li jirrestrinġu l-atti proposti strettament għall-implimentazzjoni 
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teknika tal-att legali inkwistjoni b’mod uniformi. 

Fir-rigward tal-atti delegati r-Rapporteur tixtieq tevelwa iktar in-neċessità u l-ambitu ta’ dawn 
l-atti u tipproponi approċċ selettiv. Ir-Rapporteur tipproponi t-tħassir ta’ ċerti atti delegati 
sakemm il-Kummissjoni tispeċifika iktar l-ambitu u l-iskop tagħhom. Kemm jista’ jkun 
possibbli l-obbligi għandhom ikunu speċifikati fl-att bażiku nnifsu u mhux permezz ta’ atti 
delegati. Minħabba l-komplessità ta’ dawn l-atti, ir-Rapporteur tirriżerva l-possibilità li 
tikkunsidra iktar anki dawn l-atti u tipproponi modifiki ulterjuri possibbli permezz ta’ emendi 
għall-abbozz ta’ rapport iktar 'il quddiem. 

Ir-Rapporteur hija konxja mill-potenzjal ekonomiku u soċjali ta’ din il-proposta iżda hija 
wkoll konxja mill-isfidi, ħafna drabi tekniċi fin-natura tagħhom, li jeħtieġ li jiġu indirizzati 
sabiex jinkiseb att leġiżlattiv li jisfrutta l-potenzjal sħiħ tiegħu. Fir-rigward tal-iskemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika importanti li tinbena interoperabilità bla ma jinbidlu b’mod 
sostanzjali s-soluzzjonijiet nazzjonali magħżula għall-identifikazzjoni elettronika. 
Għaldaqstant, l-istandards reċiproċi għall-iżgurar tal-interoperabilità teknika għandhom ikunu 
teknoloġikament newtrali sabiex jiġu rispettati l-għażliet varji magħmula mill-Istati Membri. 

Barra minn hekk, sfida oħra se tkun li jintlaħaq bilanċ ġust bejn l-elementi ta’ sigurtà li huma 
essenzjali għall-bini ta’ fiduċja u l-adozzjoni miċ-ċittadini u l-kost u l-konsegweni li 
jirrappreżentaw għall-partijiet involuti fuq in-naħa tal-provvista. F’dan il-kuntest importanti 
wkoll li jiġu eżaminati l-kwistjonijiet ta’ responsabbiltà.

Finalment, ir-Rapporteur tikkunsidra li s-servizzi fiduċjarji fornuti, u l-prodotti ta’ utenti 
aħħarin użati fil-forniment ta’ dawk is-servizzi skont ir-Regolament propost, għandhom ikunu 
aċċessibbli għal persuni b’diżabbiltajiet. L-użu fiżiku tal-apparat għandu jkun aċċessibbli għal 
kwalunkwe persuna indipendentement minn jekk tkunx b’diżabbiltà. Ir-Rapporteur 
tikkunsidra li f’din l-era diġitali jeħtieġ li tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni effikaċi u bla xkiel 
tal-persuni b’diżabbiltajiet fis-suq uniku diġitali Ewropew.


