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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament iżżomm il-prinċipji tad-Direttiva 95/46/KE u ssaħħaħ id-drittijiet 
taċ-ċittadini fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali. Ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' 
favorevolment ix-xogħol tal-Kummissjoni u tixtieq tagħmel dawn l-osservazzjonijiet li ġejjin. 

Minkejja r-retiċenza espressa minn ċerti partijiet, ir-rapporteur għal opinjoni tixtieq iżżomm 
definizzjoni wiesgħa tad-dejta personali u l-prinċipju tal-kunsens espliċitu bħala raġuni ta' 
legalità tat-trattament. Dawn huma żewġ kundizzjonijiet meħtieġa għall-protezzjoni b'mod 
effikaċi ta' tali dritt fundamentali u għall-ispirazzjoni ta' fiduċja fi ħdan il-konċittadini tagħna, 
partikolarment fid-dinja diġitali.

Ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi għalhekk li tissaħħaħ il-protezzjoni tat-tfal billi 
jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8 biex jinkludi l-bejgħ tal-prodotti u tas-servizzi 
kollha minflok ma titkompla r-restrizzjoni tiegħu għas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni. 

Barra minn hekk, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi li tħassar l-Artikolu 18 li jintroduċi d-
dritt għall-portabbiltà tad-dejta. Dan id-dritt il-ġdid previst mill-proposta għal direttiva ma 
jagħti l-ebda valur miżjud għaċ-ċittadini meta mqabbel mad-dritt ta' aċċess stabbilit fl-
Artikolu 15 tal-proposta għal regolament u li jippermetti lis-suġġett tad-dejta jikseb 
komunikazzjoni tad-dejta li tkun ġiet proċessata. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tixtieq tintroduċi b'mod espliċitu l-prinċipju ġenerali ta' 
responsabbiltà tal-kontrollur. Fil-fatt, il-proposta għal regolament issaħħaħ l-obbligi li 
jinkombu lill-kontrolluri biex jitħalla eżerċizzju effikaċi tad-drittijiet konferiti lis-suġġett tad-
dejta. Madankollu, jinħtieġu aktar miżuri biex jiġi stabbilit b'mod espliċitu dan il-prinċipju 
ġenerali ta' responsabbiltà.

Id-"dritt li tkun minsi" għandu jissaħħaħ ukoll. L-Artikolu 17(2) jimponi obbligu ta' 
responsabbiltà fuq il-kontrollur fir-rigward tad-dejta pproċessata minn parti terza. Ir-
rapporteur għal opinjoni tipproponi l-introduzzjoni ta' obbligu għall-kontrollur li jinforma lill-
persuna kkonċernata bl-azzjoni meħuda mill-parti terza bħala tweġiba għat-talba. 

Id-dispożizzjonijiet relatati mat-trasferimenti tad-dejta lejn pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali ġew żviluppati u preċiżati konsiderevolment. Ir-rapporteur 
għal opinjoni tipproponi l-introduzzjoni tas-sistema ta' rikonoxximent reċiproku tar-regoli 
korporattivi vinkolanti diġà implimentati mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29. L-awtorità 
kompetenti jmissha tkun dik tal-post li fih il-kontrollur jew il-proċessur għandu l-
istabbiliment prinċipali. 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kompetenzi tal-awtoritajiet ta' superviżjoni, ir-rapporteur 
għal opinjoni tilqa' favorevolment l-adozzjoni tal-prinċipju tal-"punt uniku ta' servizz" li 
jissemplifika l-kompitu tal-operaturi ekonomiċi b'sede f'diversi Stati Membri. Madankollu ma 
nistgħux ninjoraw il-fatt li ċ-ċittadini ġeneralment jirrikorru għand l-awtorità tal-Istat Membru 
ta' oriġini tagħhom u jistennew li din l-awtorità tieħu l-passi neċessarji biex tiggarantixxi r-
rispett ta' drittijiethom. L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-punt uniku ta' servizz ma għandhiex 
tittrasforma lill-awtoritajiet ta' superviżjoni l-oħra f'sempliċi "kaxxi tal-ittri". Ir-rapporteur 
għal opinjoni tipproponi li jiġi ċċarat li l-awtorità ewlenija għandha l-obbligu li tikkoopera 
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mal-awtoritajiet ta' superviżjoni l-oħrajn involuti u mal-Kummissjoni Ewropea, 
konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII tar-Regolament. 

Rigward is-sanzjonijiet amministrattivi, ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' pożittivament l-
ammonti sinifikattivi previsti mill-proposta għal regolament. L-awtoritajiet ta' superviżjoni 
madankollu għandu jkollhom marġini ta' manuvra wiesa' fl-impożizzjoni ta' multi. L-
Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jistabblixxi l-prinċipju 
ta' indipendenza tal-awtoritajiet ta' superviżjoni. Il-mekkaniżmu ta' konsistenza jaf 
jikkontribwixxi għal politika armonizzata fi ħdan l-UE fil-qasam tal-multi. 

Il-proposta għal regolament fiha wkoll numru konsiderevoli ta' atti delegati u ta' 
implimentazzjoni. Uħud minn dawn l-atti huma neċessarji billi jżidu elementi mhux essenzjali 
mar-regolament; fir-rigward ta' oħrajn, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi li jitħassru 
sempliċement. Din il-kwistjoni tista' tkun eżaminata separatament mill-Kumitat għall-
Affarijiet Legali. Fil-fatt, skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament tal-Parlament Ewropew, il-
Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa kompetenti għall-verifika tal-bażi ġuridika ta' kull 
inizjattiva leġiżlattiva u jista' jiddeċiedi, jew fuq inizjattiva proprja, inkella fuq talba tal-
kumitat kompetenti responsabbli, dwar l-użu li jsir mill-atti delegati u ta' implimentazzjoni. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-integrazzjoni ekonomika u soċjali li 
rriżultat mill-funzjonament tas-suq intern 
wasslet għal żieda sostanzjali fi flussi
transkonfinali. L-iskambju ta' dejta bejn 
atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u 
privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin 
jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jikkooperaw u jiskambjaw dejta personali 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom jew iwettqu kompiti f'isem 
awtorità fi Stat Membru ieħor.

(4) L-integrazzjoni ekonomika u soċjali li 
rriżultat mill-funzjonament tas-suq intern 
wasslet għal żieda sostanzjali f'attivitajiet
transkonfinali. L-iskambju ta' dejta bejn 
atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u 
privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin 
jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jikkooperaw u jiskambjaw dejta personali 
sabiex iwettqu d-dmirijiet tagħhom jew 
iwettqu kompiti f'isem awtorità fi Stat 
Membru ieħor.
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Emenda 2
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 dan wassal għall-
bżonn li jkun iffaċilitat il-fluss liberu tad-
dejta fl-Unjoni u jiġi assigurat it-
trasferiment lejn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali u jkun 
żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni tad-
dejta personali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni, l-aktar minħabba l-iżvilupp 
tan-netwerks soċjali li jippermettu l-qsim ta' informazzjoni ma' mijiet ta' persuni. Il-Qorti tal-
Ġustizzja (kawżi C-101/01 u C-73/07) tirrakkomanda l-aċċessibilità "minn numru indefinit ta' 
persuni" bħala kriterju ta' applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni Il-KEPD jikkondividi din il-fehma.

Emenda 4

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. Minn dan isegwi li n-
numri ta' identifikazzjoni, id-dejta ta' 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessarjament 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. Minn dan isegwi li
għandu jitwettaq studju ta' kull każ fuq 
bażi individwali u skont l-iżviluppi 
teknoloġiċi, dwar jekk in-numri ta' 
identifikazzjoni, id-dejta ta' lokazzjoni, l-
identifikaturi onlajn jew fatturi speċifiċi 
oħra bħala tali ma għandhomx bżonn 
neċessarjament li jiġu kkunsidrati bħala 
dejta personali fiċ-ċirkostanzi kollha.

Ġustifikazzjoni

B'numru dejjem ikbar ta' servizzi online u bi żvilupp teknoloġiku kostanti, għandu jkun hemm 
livell ogħla ta' protezzjoni tad-dejta personali taċ-ċittadini. Għalhekk jidher indispensabbli l-
eżami ta' kull każ fuq bażi individwali.
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Emenda 5
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. Għalhekk, is-silenzju jew 
l-inattività m'għandhomx jikkostitwixxu 
kunsens. Il-kunsens għandu jkopri l-
attivitajiet kollha tal-ipproċessar imwettqa 
għall-istess objettiv jew objettivi. 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.

(25) Il-kunsens għandu jingħata b'mod 
espliċitu permezz ta' kwalunkwe metodu 
xieraq għall-midja użata 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. Għalhekk, is-
silenzju jew l-inattività m'għandhomx 
jikkostitwixxu kunsens. Dan minkejja l-
possibbiltà tal-espressjoni tal-kunsens 
għall-ipproċessar skont id-
Direttiva 2002/58/KE bl-użu tal-
konfigurazzjonijiet adatti ta' brawżer jew 
applikazzjoni oħra. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet kollha tal-ipproċessar 
imwettqa għall-istess objettiv jew objettivi.
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.

Emenda 6
Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-istabbiliment ewlieni ta' kontrollur
fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont 

(27) L-istabbiliment ewlieni ta' impriża jew 
grupp ta' impriżi, sew jekk kontrollur sew 



PE494.710v02-00 8/108 AD\930359MT.doc

MT

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" 
għandu jkun il-post fejn tinsab l-
amministrazzjoni ċentrali fl-Unjoni.

jekk proċessur, għandu jintgħażel skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta' attivitajiet ta'
dejta 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.

Emenda 7
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-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.

(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, jew fejn kontrollur ikollu 
setgħa sostanzjali fis-suq fir-rigward ta' 
ċerti prodotti jew servizzi u meta dawn il-
prodotti jew servizzi huma offruti bil-
kundizzjoni li jingħata l-kunsens għall-
ipproċessar ta' dejta personali, jew meta 
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 jabbanduna riżorsa 
onlajn fejn huwa jkun investa ammont 
sinifikanti ta' ħin. Fejn il-kontrollur huwa 
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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.

Ġustifikazzjoni

Ħafna siti ta' midja soċjali jwasslu lill-utenti jinvestu ħin u enerġija sinifikanti fl-iżvilupp ta' 
profili onlajn. Kien ikun hemm żbilanċ ċar, fis-sens tal-proposta tal-Kummissjoni, fi 
kwalunkwe sitwazzjoni li fiha l-utenti jingħataw l-għażla bejn l-aċċettazzjoni ta' proċessar ta' 
dejta ġdid u bla bżonn u l-abbandun tal-isforzi li diġà għamlu fir-rigward tal-profil tagħhom. 
Każ ieħor ta' żbilanċ ċar kien ikun jekk is-suq għas-servizz inkwistjoni jkun 
monopolistiku/oligopolistiku, sabiex is-suġġett tad-dejta ma jkollux fil-fatt il-possibbiltà reali 
li jagħżel fornitur ta' servizzi li jirrispetta l-privatezza. Il-portabbiltà tad-dejta ma tindirizzax 
bis-sħiħ il-kwistjoni, billi ma ssolvix it-telf tal-effetti tan-netwerk f'netwerks soċjali akbar.

Emenda 8

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 . Minħabba 
li hija r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li 

(38) L-interessi leġittimi ta' persuna
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b'mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas.
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur jew il-partijiet terzi li 
tintbagħtilhom id-dejta għandhom ikunu 
obbligati li jinformaw espliċitament lis-
suġġett tad-dejta dwar l-interessi leġittimi 
segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u
jkunu obbligati wkoll li jiddokumentaw
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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.

dawn l-interessi leġittimi. Minħabba li hija 
r-responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi 
bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jipproċessaw id-dejta, din 
il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-
ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE għandha tinżamm. Ta' min ifakkar li r-Regolament 
ma jirrigwardax biss id-dinja diġitali iżda se jkun japplika wkoll għall-attivitajiet offlajn. 
Ċerti setturi, bħal dak tal-pubblikazzjoni tal-ġurnali, għall-finanzjament tal-attivitajiet 
tagħhom, jeħtieġ li jutilizzaw sorsi esterni biex jikkuntattjaw abbonati ġodda potenzjali. 

Emenda 9
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, il-
kontrollur tad-dejta m'għandux ikun 
obbligat li jirrikorri għal 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.

Emenda 10

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-

(48) Il-prinċipji ta' pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b'mod partikolari bl-



AD\930359MT.doc 11/108 PE494.710v02-00

MT

eżistenza tal-operazzjoni ta' pproċessar u l-
objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
ta' aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-
dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f'każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

eżistenza tal-operazzjoni ta' pproċessar u l-
objettivi tagħha, il-kriterji li jippermettu d-
determinazzjoni taż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta għal kull objettiv, dwar l-
eżistenza tad-dritt ta' aċċess, rettifika jew 
tħassir u dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn 
id-dejta tinġabar mis-suġġett tad-dejta, is-
suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat ukoll 
dwar jekk huwiex obbligat jipprovdu d-
dejta u dwar il-konsegwenzi, f'każijiet li 
ma jipprovdux dik id-dejta.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar 
dwarha, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, 
sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità 
tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-dejta 
għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u 
jikseb komunikazzjoni b'mod partikolari 
rigward għal liema għanijiet id-dejta tkun 
qiegħda tiġi pproċessata, 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 li tinġabar 
dwarha, u li teżerċita dan id-dritt faċilment, 
sabiex tkun konxja u tivverifika l-legalità 
tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-dejta 
għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun jaf u 
jikseb komunikazzjoni b'mod partikolari 
rigward għal liema għanijiet id-dejta tkun 
qiegħda tiġi pproċessata, 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. Kull 
suġġett tad-dejta għandu barra minn hekk 
ikollu d-dritt li jikkomunika d-dejta 
personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata 
u, fuq talba elettronika, kopja elettronika 
tad-dejta mhux kummerċjali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata f'format 
interoperabbli u strutturat li jħallu użu 
ulterjuri. Dawn id-drittijiet ma 
għandhomx jaffettwaw ħażin id-drittijiet u 
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l-libertajiet ta' oħrajn, inklużi sigrieti tan-
negozju jew proprjetà intellettwali u b'mod 
partikolari d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-
softwer. Madankollu, ir-riżultat ta' dawn il-
kunsiderazzjonijiet m'għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 12
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 

(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 
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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.

tkun meħtieġa għal għanijiet ta' storja, 
statistika, aggregata u riċerka xjentifika, 
għal raġunijiet ta' interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika, għall-għan ta' 
pproċessar ta' dejta dwar is-saħħa għal 
raġunijiet ta' kura tas-saħħa, 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.

Ġustifikazzjoni

Huwa fl-interess vitali tas-suġġett tad-dejta li tinżamm irreġistrata bis-sħiħ is-saħħa tiegħu 
sabiex jirċievi l-aħjar kura u trattament matul ħajtu. Id-dritt li jkun minsi m'għandux japplika 
fejn dejta tiġi pproċessata għall-għanijiet ta' kura tas-saħħa kif stabbilit fl-Artikolu 81(a).

Emenda 13

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.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-data għandu d-dritt ta' aċċess, kif stabbilit fl-Artikolu 15 tal-proposta għal 
regolament. Id-dritt ta' aċċess jagħti lil kull persuna kkonċernata d-dritt li tikseb 
komunikazzjoni tad-dejta personali li hi soġġetta għall-ipproċessar. L-Artikolu 18 jippermetti 
lis-suġġett tad-data jikseb kopja tad-data tiegħu, ma jagħti l-ebda valur miżjud fil-qasam tal-
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protezzjoni tad-data personali taċ-ċittadini u joħloq taħwid dwar il-portata eżatta tad-dritt ta' 
aċċess li huwa dritt kapitali.

Emenda 14
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 
tkun ibbażata fuq l-ipprofilar 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 suġġett tad-dejta għandu jkollu
d-dritt li ma jkunx soġġett għal deċiżjoni li 
tkun ibbażata fuq l-ipprofilar permezz ta' 
pproċessar awtomatizzat u li tipproduċi 
effetti legali negattivi jew tolqot 
negattivmaent tali suġġett tad-dejta. Dan 
mhuwiex il-każ għal miżuri relatati ma' 
komunikazzjoni kummerċjali, pereżempju 
fil-qasam tal-ġestjoni tar-relazzjonijiet 
mal-klijenti jew l-akkwist tal-klijenti. 
Madankollu, din id-deċiżjoni għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, jew meta l-
ipproċessar huwa leġittimu skont il-
punti (a) sa (fa) tal-Artikolu 6(1). 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. It-tfassil ta' profili ma 
għandux ikollu l-effetti diskriminatorji 
kontra individwi abbażi, pereżempju, ta' 
razza jew oriġini etnika, reliġjon jew 
orjentament sesswali, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 9(2).

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost tal-Kummissjoni jimplika li t-tfassil tal-profili kollu għandu konsegwenzi 
negattivi, filwaqt li xi tfassil tal-profili jista' jkollu ħafna impatti pożittivi; bħal titjib jew
personalizzazzjoni tas-servizzi għal konsumaturi simili.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Issaħħaħ il-protezzjoni tad-dejta personali. Jeħtieġ li jiġi stabbilit b'mod espliċitu prinċipju 
ġenerali ta' responsabbiltà tal-kontrollur.

Emenda 16

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, il-kundizzjonijiet u 
l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma' 
kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta' 
pproċessar titwettaq f'isem kontrollur 
F'każ ta' responsabbiltà in solidum, il-
proċessur li rrimedja għad-danni 
kkawżati lis-suġġett tad-dejta jista' 
jagħmel appell kontra l-kontrollur biex 
jitlob rimbors, f'każ li jkun aġixxa 
konformement mal-att legali li jorbtu ma' 
dan tal-aħħar.
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Ġustifikazzjoni

Il-proċessur huwa definit bħala l-organizzazzjoni li taġixxi f'isem il-kontrollur. 
Konsegwentement, meta l-proċessur jirrispetta skrupolożament l-istruzzjonijiet li ngħatawlu, 
tista' tiġi attribwita vjolazzjoni tad-dejta personsali lill-kontrollur u mhux lill-proċessur, 
mingħajr madankollu ma jintlaqat id-dritt għal remunerazzjoni tas-suġġett tad-data.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 18

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-

(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 li 
jista' jaffettwa b'mod sinifikanti lill-
individwu kkonċernat, il-kontrollur 
għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta' 
superviżjoni mingħajr dewmien żejjed. L-
individwi li d-dejta personali tagħhom tista' 
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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. Għandu 
jitqies li l-ksur jaffettwa b'mod ħażin id-
dejta personali jew il-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta fejn jista' jirriżulta, pereżempju, 
fis-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.

tkun affettwata ħażin b'mod sinifikanti
mill-ksur għandhom jiġu nnotifikati 
mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu 
jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa.
Għandu jitqies li l-ksur jaffettwa b'mod 
ħażin u sinifikanti d-dejta personali jew il-
privatezza tas-suġġett tad-dejta fejn jista' 
jirriżulta, pereżempju, fis-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.

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' ksur, il-kontrollur għandu jikkonċentra, għall-ewwel, fuq l-implimentazzjoni tal-
miżuri kollha xierqa biex jimpedixxi t-tkomplija tal-ksur. Obbligu ta' notifika fi żmien 24 
siegħa lill-awtorità ta' superviżjoni kompetenti, flimkien ma' sanzjonijiet fil-każ ta' nuqqas ta' 
ubbidjenza, iġorru r-riskju li jkollhom l-effett oppost. Barra minn hekk, kif ġie stabbilit mill-
grupp ta' ħidma tal-Artikolu 29 tal-opinjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2012, in-nofitika ma 
għandhiex tirrigwarda ksur żgħir biex jiġi evitat piż żejjed fuq l-Awtoritajiet ta' Superviżjoni
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Emenda 19

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.

(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 għandu 
jkun permess b'riżerva ta' garanziji xierqa 
jew skont derogi mħabbra f'dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur issegwi r-rakkomandazzjoni tal-KEPD li jinsabu fl-opinjoni tiegħu tas-
7 ta' Marzu 2012 (punt 220).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 85a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85a) Grupp ta' kumpaniji li qed jippjana 
li jissottometti għall-approvazzjoni regoli 
korporattivi vinkolanti jista' jipproponi 
awtorità ta' superviżjoni bħala l-awtorità 
ewlenija. Din għandha tkun l-awtorità ta' 
superviżjoni tal-Istat Membru li fih 
jinstab l-istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur.

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 stabbilixxa sistema għar-rikonoxximent reċiproku ta' 
regoli korporattivi vinkolanti (WP 107, 14 ta' April 2005). Din is-sistema għandha tiġi 
inkorporata f'dan ir-Regolament. Il-kriterju għan-nomina tal-awtorità kompetenti għandu 
jkun il-post tal-istabbiliment ewlieni, kif stabbilit fl-Artikolu 51(2) tar-Regolament.
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Emenda 21
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, bejn korpi 
responsabbli għall-ġlieda kontra l-frodi fl-
isports, jew għal awtoritajiet kompetenti 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejba u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(118) Kwalunkwe ħsara li tista' ssofri 
persuna b'riżultat ta' pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti 
mir-responsabbiltà jekk iġibu provi li huma 
mhumiex responsabbli għall-ħsara, b'mod 
partikolari jekk jistabbilixxu tort min-naħa 
tas-suġġett tad-dejta jew f'każ ta' forza 
maġġuri. F'każ ta' responsabbiltà in 
solidum, il-proċessur li rrimedja għad-
danni kkawżati lis-suġġett tad-dejta jista' 
jagħmel appell kontra l-kontrollur biex 
jitlob rimbors, f'każ li jkun aġixxa 
konformement mal-att legali li jorbtu ma' 
dan tal-aħħar.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24
Proposta għal regolament

Premessa 121 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121a) Dan ir-Regolament jippermetti li 
jiġi meqjus il-prinċipju ta' aċċess 
pubbliku għad-dokumenti uffiċjali fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
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stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dejta 
personali f'dokumenti miżmuma minn 
awtorità pubblika jew korp pubbliku tista' 
tiġi żvelata 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 għad-
dokumenti uffiċjali.

Emenda 25

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-
miżuri bbażati fuq il-klassifikazzjoni skont 
profili predefiniti; il-kriterji u r-rekwiżiti 
fir-rigward tar-responsabbiltà tal-kontrollur
u għall-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u 

(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-ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta' 
minorenni; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; il-kriterji u r-
rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà tal-
kontrollur; proċessur; il-kriterji u r-
rekwiżiti għad-dokumentazzjoni; 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; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta' 
storja, statistika u riċerka xjentifika. Huwa 
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b'mod awtomatiku; proċessur; il-kriterji u 
r-rekwiżiti 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-data; 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 
ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trasmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, għandha tiżgura 
trasmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 26
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-formoli standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal; l-
ispeċifikazzjoni tal-formoli standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
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ta' minorenni; proċeduri u formoli standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; formoli standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; formoli u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; 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; 
formoli u proċeduri għall-awtorizzazzjoni 
minn qabel u l-konsultazzjoni minn qabel;
mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta' 
protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta' pproċessar f'dak il-
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka;
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni46. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta' daqs medju.

ta' minorenni; proċeduri u formoli standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; formoli standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; formoli u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; 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; formoli u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta' protezzjoni li jagħti pajjiż 
terz jew territorju jew settur ta' pproċessar 
f'dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni; l-assistenza reċiproka;
l-operazzjonijiet konġunti; id-deċiżjonijiet 
taħt il-mekkaniżmu ta' konsistenza. Dawn 
is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni46. F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta' daqs medju.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 131

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(131) Il-proċedura ta' analiżi għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta' formoli standard 
ta' speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens 
ta' minorenni; proċeduri u formoli standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; formoli standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; formoli u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; 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; formoli u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta' protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta' 
pproċessar f'dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta' konsistenza, minħabba li 
dawk l-atti huma ta' ambitu ġenerali.

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



AD\930359MT.doc 25/108 PE494.710v02-00

MT

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif 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 oħra stabbiliti permezz tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea , skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, dan ir-Regolament 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u 
josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbiliti fit-Trattati, b'mod 
speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 
u ta' dik tal-familja, dar u 
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà 
ta' espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà 
tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess ġust kif ukoll id-diversità 
kulturali, reliġjuża u lingwistika.

Emenda 29
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
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Emenda 30

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 matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha u bil-kundizzjoni li l-ebda dejta 
personali ma ssir aċċessibbli għal numru 
indefinit ta' persuni;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni, l-aktar minħabba l-iżvilupp 
tan-netwerks soċjali li jippermettu l-qsim ta' informazzjoni ma' mijiet ta' persuni. Il-Qorti tal-
Ġustizzja (kawżi C-101/01 u C-73/07) tirrakkomanda l-aċċessibilità "minn numru indefinit ta' 
persuni" bħala kriterju ta' applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni. Il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data (KEPD) huwa tal-istess fehma.

Emenda 31
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) minn awtoritajiet kompetenti għat-
tħejjija u t-tixrid tal-istatistika uffiċjali li 
tkun fdata lilhom.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-piż tal-għoti ta' risposta lil dawk li ġew mistħarrġa, l-NSIs u l-
Kummissjoni se jkollhom id-dritt ta' aċċess liberu u użu tar-reġistri amministrattivi xierqa, li 
jappartjenu għas-sistemi rispettivi tal-Amministrazzjoni Pubblika kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni, it-tħejjija u t-tixrid tal-istatistika Ewropea. 

Emenda 32
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) li tkun saret anonima.

Ġustifikazzjoni

Skont id-definizzjoni, dejta anonima ma tikkostitwixxix dejta personali.

Emenda 33
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) mill-awtoritajiet kompetenti għat-
tħejjija tal-listi elettorali;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqas il-piż tal-għoti ta' risposta lil dawk li ġew mistħarrġa, l-NSIs u l-
Kummissjoni se jkollhom id-dritt ta' aċċess liberu u użu tar-reġistri amministrattivi xierqa, li 
jappartjenu għas-sistemi rispettivi tal-Amministrazzjoni Pubblika kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni, it-tħejjija u t-tixrid tal-istatistika Ewropea. 

Emenda 34
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) 'suġġett tad-dejta' tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista' tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b'mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn persuna fiżika 
jew ġuridika, 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;
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Emenda 35
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'dejta anonima' tfisser informazzjoni 
li qatt ma ġiet relatata ma' suġġett tad-
dejta jew inġabret, inbidlet jew ġiet 
ipproċessata mod ieħor biex ma tkunx 
tista' tiġi attribwita għal suġġett tad-dejta;

Emenda 36
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) 'dejta psewdonoma' tfisser 
kwalunkwe dejta personali li nġabret, 
inbidlet jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
sabiex ma tkunx tista' tiġi attribwita għal 
suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta' dejta 
addizzjonali li hija suġġetta għal kontrolli 
tekniċi u organizzattivi separati u disinti 
biex jiżguraw li ma ssirx tali attribuzzjoni;

Emenda 37
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) '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' 
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persuna fiżika;

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' profili jista' jinvolvi riskji serji għas-suġġetti tad-dejta. Dan għandu tendenza li 
jsaħħaħ id-diskriminazzjonijiet, jagħmel id-deċiżjonijiet anqas trasparenti u jġorr riskju 
inevitabbli ta' deċiżjonijiet ħżiena. Għal dawn ir-raġunijiet għandu jiġi rregolat b'mod strett: 
l-użu tiegħu għandu jiġi limitat b'mod ċar, u f'dawk il-każijiet fejn jista' jintuża, għandu jkun 
hemm salvagwardji kontra d-diskriminazzjoni u s-suġġetti tad-dejta għandhom ikunu jistgħu 
jirċievu informazzjoni ċara u sinifikanti dwar il-loġika tat-tfassil ta' profili u l-konsegwenzi 
tiegħu. Filwaqt li xi gruppi jqisu t-tfassil ta' profil bħala rimedju għal bosta problemi, wieħed 
għandu jinnota li hemm riċerka sinifikanti li tindirizza l-limitazzjonijiet tiegħu. Notevolment, 
it-tfassil ta' profil għandu t-tendenza li jkun inutli għal xi karatteristiċi rari ħafna, minħabba 
r-riskju ta' pożittivi foloz. Barra minn dan, jista' jkun diffiċli jew impossibbli biex il-profili 
jiġu vverifikati. Il-profili humma bbażati fuq algoritmi kumplessi u dinamiċi li jevolvu b'mod 
kostanti u li huwa diffiċli li wieħed jispjegahom lis-suġġetti tad-dejta. Spiss, dawn l-algoritmi 
jikkwalifikaw bħala sigrieti kummerċjali u ma jingħatawx faċilment lis-suġġetti tad-dejta. 
Madankollu, meta l-persuni fiżiċi jiġu soġġetti għat-tfassil ta' profil, għandhom ikunu 
intitolati għal informazzjoni dwar il-loġika li tkun intużat fil-miżura, kif ukoll spjegazzjoni 
tad-deċiżjoni finali jekk ikun inkiseb intervent uman. Dan jgħin biex inaqqas in-nuqqas ta' 
trasparenza, li jista' jimmina l-fiduċja fl-ipproċessar tad-dejta u jista' jwassal għat-telf ta' 
fiduċja l-aktar f'servizzi onlajn. Hemm ukoll riskju serju li jintużaw b'mod mifrux profili mhux 
affidabbli u (fil-fatt) diskriminatorji, fi kwistjonijiet ta' importanza kbira lil individwi u 
gruppi, u din hija l-motivazzjoni għal bosta tibdiliet issuġġeriti f'dan l-Artikolu li għandhom l-
għan li jtejbu l-protezzjoni tas-suġġetti tad-dejta mid-diskriminazzjoni. B'rabta ma' dan, l-użu 
ta' dejta sensittiva fil-ġenerazzjoni ta' profili wkoll għandu jiġi ristrett.

Emenda 38
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) 'kontrollur' tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma' 
oħrajn jiddetermina l-objettivi tal-
ipproċessar ta' dejta personali; meta l-
objettivi, 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;
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Emenda 39
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 10

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 it-
tibdil tagħhom, ta' persuna identifikata 
jew identifikabbli, miksuba permezz ta' 
analiżi tal-aċidu nuklejku;

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta hija wiesgħa wisq u tbiddel karatteristiċi li jintirtu bħall-kulur tax-
xagħar u tal-għajnejn f'dejta sensittiva li teħtieġ protezzjoni ogħla. Il-bidla proposta hija 
bbażata fuq standards internazzjonali eżistenti.

Emenda 40
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) 'stabbiliment ewlieni' tfisser il-post 
tal-istabbilment tal-impriżi jew tal-grupp 
ta' impriżi fl-Unjoni, sew jekk kontrollur 
sew jekk proċessur, fejn id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta 
personali huma meħuda. 

Il-kriterji oġġettivi li ġejjin jistgħu jitqiesu 
fost oħrajn:
(1) Il-post tas-sede tal-kontrollur jew tal-
proċessur;
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(2) Il-post tal-entità fi ħdan grupp ta' 
impriżi li tinsab fl-aħjar pożizzjoni 
f'termini ta' funzjonijiet maniġerjali u 
responsabbiltajiet amministrattivi biex 
tittratta u tinforza r-regoli kif stabbiliti 
f'dan ir-Regolament; jew
(3) il-post fejn huma eżerċitati attivitajiet 
maniġerjali effettivi u reali li 
jiddeterminaw l-ipproċessar tad-dejta 
permezz ta' arranġamenti stabbli.
(a) L-impriża jew il-grupp ta' impriżi fl-
Unjoni, sew jekk kontrollur sew jekk 
proċessur, għandhom jiddeżinjaw l-
istabbiliment ewlieni għall-għan ta' 
konformità mal-protezzjoni tad-dejta u 
għandhom jinnotifikaw dan lill-awtorità 
ta' superviżjoni rilevanti;
(b) L-awtorità ta' superviżjoni notifikata 
tista' f'każijiet ta' nuqqas ta' qbil dwar id-
deżinjazzjoni tal-istabbiliment ewlieni 
titlob l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 41
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) 'awtorità ta' superviżjoni 
kompetenti' tfisser awtorità ta' 
superviżjoni b'kompetenza esklużiva biex 
tikkontrolla l-attivitajiet ta' pproċessar tal-
kontrollur jew tal-proċessur, skont l-
Artikolu 51(2);

Emenda 42
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – punt 19b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) 'statistika uffiċjali' tfisser l-
informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva, 
aggregata u rappreżentattiva, li 
tikkaratterizza fenomenu kollettiv 
f'popolazzjoni partikolari;

Emenda 43
Proposta għal regolament

Artikolu 4, punt 19c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) 'listi elettorali' tfisser dejta personali 
u dejta marbuta mal-post tar-residenza, 
tal-persuni bid-dritt ta' vot;

Emenda 44
Proposta għal regolament

Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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



AD\930359MT.doc 33/108 PE494.710v02-00

MT

Emenda 45
Proposta għal regolament

Artikolu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) eżatta u miżmuma aġġornata; għandu 
jsir dak kollu raġonevoli biex ikun żgurat li 
dejta personali li ma tkunx eżatta, meħud 
kont tal-finijiet li għalihom tiġi 
pproċessata, titħassar jew tissewwa 
mingħajr dewmien;

(d) eżatta u meta jkun meħtieġ, miżmuma 
aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli 
biex ikun żgurat li dejta personali li ma 
tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li 
għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew 
tissewwa mingħajr dewmien;

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' aktar ċarezza, sempliċità u effikaċja.

Emenda 46
Proposta għal regolament

Artikolu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 48
Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju għal 
skopijiet ta' identifikazzjoni u prevenzjoni 
ta' frodi skont regolament finanzjarju 
applikabbli jew industrija stabbilita, jew 
korp professjonali, kodiċi ta' prattika.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 49
Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza għandha tinkludi l-punt (f) tal-paragrafu 1 peress li inkella japplikaw 
kundizzjonijiet aktar stretti għall-ipproċessar sussegwenti milli għall-ġbir ta' dejta personali.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tipprevedi numru konsiderevoli ta' atti delegati li mhuwiex 
ġustifikat. Speċifikament, teżisti ġurisprudenza fil-qasam, u l-kwistjoni tal-kunsens għall-
ipproċessar tad-dejta personali tal-minorenni hija rregolata mill-Artikolu 8.

Emenda 51
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta' dikjarazzjoni 
bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjoni 
oħra, ir-rekwiżit biex jingħata kunsens 
għandu jiġi ppreżentat b'mod li jintgħaraf 
fid-dehra tiegħu minn din il-kwistjoni l-
oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta' dikjarazzjoni 
bil-miktub li tirrigwarda wkoll kwistjoni 
oħra, ir-rekwiżit biex jingħata kunsens 
għandu jiġi ppreżentat b'mod li jintgħaraf 
fid-dehra tiegħu minn din il-kwistjoni l-
oħra. Il-permess tas-suġġett tad-dejta jista' 
jintalab elettronikament, partikolarment 
fil-kuntest ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni.

Emenda 52
Proposta għal regolament

Artikolu 7 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ li s-suġġett tad-dejta jirtira l-
kunsens tiegħu, il-kontrollur jista' 
jirrifjuta li jipprovdi iżjed servizzi lis-
suġġett tad-dejta jekk l-ipproċessar tad-
dejta huwa vitali għall-provvista tas-
servizz jew biex jiġi żgurat li jinżammu l-
karatteristiċi tas-servizz.

Emenda 53
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta' bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur, li jirriżulta f'nuqqas ta' libertà 
fl-għoti ta' kunsens.

Ġustifikazzjoni

Kien hemm bżonn ta' ċertezza tad-dritt ulterjuri minħabba li hemm numru ta' sitwazzjonijiet 
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fejn hemm żbilanċ sinifikanti bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur tad-dejta; pereżempju 
relazzjoni ta' impjieg, relazzjoni bejn tabib u pazjent eċċ. L-importanza hawnhekk għandha 
tkun ikkonċentrata fuq in-nuqqas ta' libertà meta jingħata l-kunsens.

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih 
persuna li ma għandhiex il-kapaċità 
ġuridika li taġixxi għandha tapplika biex 
jiġu determinati l-kundizzjonijiet li bihom 
jingħata l-kunsens jew jiġi awtorizzat 
minn din il-persuna. 

Emenda 55
Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-
ipproċessar tad-dejta personali ta' 
minorenni taħt il-13-il sena normalment 
ikun jirrikjedi li l-kunsens jingħata jew jiġi 
awtorizzat mill-ġenitur jew mir-
rappreżentant legali tal-minorenni. Il-
formola adatta għall-ksib tal-kunsens 
għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
riskju li jinħoloq għall-minorenni bl-
ammont ta' dejta, it-tip tagħha u n-natura 
tal-ipproċessar. Il-kontrollur għandu 
jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jikseb 
il-kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu 
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.
Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
verifikabbli ma għandhomx iwasslu għal 
aktar ipproċessar tad-dejta personali li 
inkella ma jkunx meħtieġ.
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Emenda 56
Proposta għal regolament

Artikolu 8 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafi 1, 2, u 3 ma għandhomx 
japplikaw meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta' minorenni jikkonċerna dejta 
dwar is-saħħa u fejn il-liġi tal-Istat 
Membru fil-qasam tas-saħħa u l-kura 
soċjali tagħti prijorità lill-kompetenza ta' 
individwu fuq l-età fiżika.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 57
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-ipproċessar ta' dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija u l-attivitajiet fi 
trejdjunjins, u l-ipproċessar ta' dejta 
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta' sigurtà għandu jkun 
ipprojbit. B'mod partikolari, dan jinkludi 
salvagwardji għall-prevenzjoni tal-
projbizzjoni ta' ħaddiema, pereżempju fir-
rigward tal-attivitajiet tagħhom fit-trade 
unions jew ir-rwoli tagħhom ta' 
rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà.
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Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa speċifikazzjoni ulterjuri li d-dejta personali mhux ser tintuża qatt kontra s-
suġġett tad-dejta f'kuntest ta' impjieg. Barra minn hekk, huwa importanti li jkun enfasizzat li
l-aċċess għad-dejta personali tal-ħaddiema għandu jkun ipprojbit fit-termini tas-sħubija 
tagħhom fi trade union iżda wkoll fit-termini ta' kwalunkwe attività tal-union li jistgħu jieħdu 
sehem fihom.

Emenda 58
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' 
talbiet legali; jew

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' 
talbiet inkwistjoni fi proċediment 
ġudizzjarju jew amministrattiv ta' 
kwalunkwe tip; jew

Ġustifikazzjoni

Jidher xieraq li tiddaħħal referenza ta' amplifikazzjoni b'mod li jkun ċar li din it-tip ta' dejta 
tista' tiġi pproċessata meta l-għan huwa li jiġu stabbiliti, eżerċitati jew difiżi t-talbiet 
inkwistjoni fi proċediment ġudizzjarju jew amministrattiv ta' kwalunkwe tip.

Emenda 59
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE494.710v02-00 40/108 AD\930359MT.doc

MT

biss taħt il-kontroll ta' awtorità uffiċjali. jinżamm biss taħt il-kontroll ta' awtorità 
uffiċjali.

Ġustifikazzjoni

Għal kull reġistru ta' dan it-tip, kemm komplet jew parzjali, għandu jkun taħt il-kontroll tal-
awtoritajiet uffiċjali.

Emenda 60
Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Is-suppożizzjoni tad-delega li tinsab fil-paragrafu 3 fil-fehma tagħna hija eċċessiva, u dan isir 
f'qasam partikolarment sensittiv għat-tip ta' dejta li din ir-regola tirreferi għaliha. 
Konsegwentement, jirriżulta aktar xieraq li dawn l-aspetti jiġu implimentati f'dan ir-
Regolament.

Emenda 61
Proposta għal regolament

Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m'għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma' xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m'għandux 
ikun obbligat li jirrikorri għal
informazzjoni addizzjonali sabiex 
jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-iskop 
uniku li jikkonforma ma' xi dispożizzjoni 
minn dan ir-Regolament.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 63
Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn 40 jum ta' kalendarju minn 
meta jirċievi t-talba, jekk ittieħdetx jew le 
xi azzjoni skont l-Artikolu 13 u l-Artikoli 
15 sa 19 u biex jipprovdi l-informazzjoni 
meħtieġa. Dan il-perjodu jista' jittawwal
aktar, jekk diversi suġġetti tad-dejta 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jirriżulta 
f'numru kbir u eċċezzjonali ta' talbiet u l-
kooperazzjoni tagħhom hija meħtieġa sa 
punt raġonevoli biex jiġi evitat sforz 
sproporzjonat u mhux meħtieġ min-naħa 
tal-kontrollur. Madankollu, il-kontrollur 
għandu jikkonforma mat-talbiet mill-
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pprovduta f'forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

aktar fis prattikabbli u, jekk mitlub, 
għandu jiġġustifika din l-estensjoni lill-
awtorità ta' superviżjoni. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub
jew, fejn ikun fattibbli, il-kontrollur tad-
dejta jista' jagħti aċċess għal pjattaforma 
sikura onlajn li tagħti lis-suġġett tad-dejta 
b'aċċess dirett għad-dejta personali 
tiegħu. Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-
talba f'forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f'forma elettronika, 
sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-
suġġett tad-dejta jew mhux disponibbli 
f'dak il-format.

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tat-tariffa tista' twassal għal żieda f'talbiet għal aċċess għad-dejta, li flimkien ma' 
limitu qasir ta' żmien toħloq piż kbir fuq il-kumpaniji kif ukoll fuq diversi organizzazzjonijiet u 
korpi pubbliċi. Barra minn hekk, id-dokumentazzjoni tad-dejta mhijiex dejjem disponibbli 
f'kopja elettronika u ż-żieda ta' dan l-obbligu jżid il-piż amministrattiv. Il-kontrolluri 
għandhom jitħallew u jiġu inkoraġġiti jagħtu dejta fuq pjattaformi sikuri onlajn li jagħtu 
aċċess dirett u faċli għas-suġġett tad-dejta bi prezz irħis ħafna għall-kontrolluri.

Emenda 64
Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Il-forniment tad-dejta miżmuma f'bażi tad-dejta għandha l-kost tagħha. It-talba ta' kontribut 
adegwat, mhux għall-profitti, mingħand is-suġġetti tad-dejta għall-aċċess għad-dejta tista' 
tgħin sabiex tillimita t-talbiet frivoli u hija kritika sabiex tiskoraġġixxi lil dawk li jwettqu l-
frodi milli jiksbu volumi għolja ta' dejta ta' kreditu tal-konsumaturi li tista' tintuża għall-
finijiet frodulenti.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 67
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;

(a) id-dettalji ta' kuntatt tal-kontrollur u, 
jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-
kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta;

Emenda 68
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt
(f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, u l-interessi 
leġittimi segwiti mill-kontrollur meta l-
ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-
Artikolu 6(1);

Emenda 69
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen;

(c) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen, jew jekk dan ma jkunx 
possibbli, il-kriterji użati biex jiġi 
ddeterminat dan il-perjodu;
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Emenda 70
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) id-dritt li wieħed iressaq ilment lill-
awtorità ta' superviżjoni u d-dettalji ta' 
kuntatt tal-awtorità ta' superviżjoni;

(e) id-dritt li wieħed iressaq ilment lill-
awtorità ta' superviżjoni;

Ġustifikazzjoni

Obbligu li jiġu speċifikati dettalji ta' kuntatt tal-awtorità superviżorja assoċjat ma' 
responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni żbaljata jkun jeħtieġ reviżjoni 
kontinwa tal-informazzjoni rilevanti, li tkun sproporzjonata għall-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju b'mod partikolari.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-livell ta' 
protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż terz 
jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali 
permezz ta' referenza għal deċiżjoni 
xierqa mill-Kummissjoni;

(g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-
eżistenza jew l-assenza ta' deċiżjoni xierqa
mill-Kummissjoni;

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar deċiżjoni jew l-assenza ta' deċiżjoni min-naħa tal-Kummissjoni, tiżgura 
livell suffiċjenti ta' informazzjoni tas-suġġett tad-dejta u tiċċara l-obbligu tal-kontrollur.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) kwalunkwe informazzjoni oħra 
meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar 

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

tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward 
tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-
ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar id-
dejta personali.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 73
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-ħin meta tinkiseb id-dejta personali 
mingħand is-suġġett tad-dejta; jew

(a) ġeneralment fil-ħin meta tinkiseb id-
dejta personali mingħand is-suġġett tad-
dejta, jew mill-aktar fis possibbli meta dan 
tal-ewwel ma jkunx prattikabbli, ikun 
jinvolvi sforz sproporzjonat, jew jitnaqqsu 
l-garanziji tas-suġġett tad-dejta; jew

Ġustifikazzjoni

Għal xi attivitajiet tista' tkun meħtieġa flessibbiltà minima, li l-użu tajjeb tagħha jista' 
altrimenti jkun faċilment ikkontrollat mill-awtoritajiet ta' superviżjoni. Barra minn hekk, u 
skont il-mod li bih issir il-ġabra tad-dejta, jingħataw aktar garanziji lis-suġġett tad-dejta jekk 
din l-informazzjoni tintbagħat f'mument immedjatament wara, bil-miktub jew onlajn, b'mod li 
mbagħad jinkiseb għarfien tajjeb dwar is-sitwazzjoni. 

Emenda 74
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta d-dejta personali ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta, meta ssir ir-
reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu 
raġonevoli wara l-ġbir, wara li jiġu 
kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom 
inġabret id-dejta jew ġiet ipproċessata mod 
ieħor, jew, jekk hemm il-ħsieb ta' xi żvelar 

(b) meta d-dejta personali ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta, meta ssir ir-
reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu 
raġonevoli wara l-ġbir, wara li jiġu 
kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi li fihom 
inġabret id-dejta jew ġiet ipproċessata mod 
ieħor, jew, jekk hemm il-ħsieb ta' xi żvelar 
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lil xi riċevitur ieħor, u sa mhux aktar tard 
minn meta d-dejta tiġi żvelata għall-ewwel 
darba.

lil xi riċevitur ieħor, u sa mhux aktar tard 
minn meta d-dejta tiġi żvelata għall-ewwel 
darba jew, jekk id-dejta għandha tintuża 
għal komunikazzjoni mal-persuna 
kkonċernata, l-aktar tard fiż-żmien tal-
ewwel komunikazzjoni lil dik il-persuna.

Emenda 75
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-
suġġett tad-dejta u l-provvediment ta' din l-
informazzjoni jirriżulta impossibbli jew 
ikun jinvolvi sforz sproporzjonat u 
jiġġenera piż amministrattiv eċċessiv, 
speċjalment meta l-ipproċessar isir minn 
SME kif definita fir-rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' 
impriżi mikro, żgħar u medji1; jew

_____________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi żgurat li l-SMEs ma jitpoġġewx taħt piż amministrattiv 
mhux meħtieġ minħabba r-Regolament.

Emenda 76
Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji għall-kategoriji ta' riċevituri 
msemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1, ir-
rekwiżiti għan-notifika ta' aċċess 

imħassar
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potenzjali msemmi fil-punt (g) tal-
paragrafu 1, il-kriterji għall-
informazzjoni ulterjuri meħtieġa li hi 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1 
għal setturi u sitwazzjonijiet speċifiċi, u l-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa 
għall-eċċezzjonijiet stabbiliti fil-punt (b) 
tal-paragrafu 5. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta' daqs medju.

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 7 jaqbżu l-limiti ġenerali għall-użu ta' din it-teknika, u 
jikkostitwixxu, jekk ikun il-każ, kwistjonijiet li għandhom jiġu riżolti fit-test tar-Regolament.

Emenda 77
Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna 
d-dejta personali, jew jekk dan ma jkunx 
possibbli, il-kriterji użati biex jiġi 
ddeterminat dan il-perjodu;

Emenda 78
Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata, u, fuq talba
elettronika, kopja elettronika tad-dejta ta' 
natura mhux kummerċjali li tkun qiegħda
tiġi pproċessata f'format interoperabbli u 
strutturat li tħalli użu ulterjuri. Il-
kontrollur għandu jivverifika l-identità 
tas-suġġett tad-dejta li jitlob aċċess għal 
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dejta fil-limiti tal-Artikoli 5 sa 10 ta' dan 
ir-Regolament.

Emenda 79
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jżommu 
d-dejta għar-raġunijiet li ġejjin 
għandhom ikunu eżentati mir-rekwiżiti ta' 
dan l-Artikolu:
- raġunijiet ta' ġestjoni tar-riskji;
- sodisfazzjon tar-rekwiżiti ta' superviżjoni 
u ta' konformità tal-UE u internazzjonali;
- raġunijiet ta' abbuż tas-suq.

Emenda 80
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni ma taħdimx fil-prattika minħabba n-natura tal-Internet u l-possibbiltajiet 
li l-informazzjoni titqiegħed fuq diversi siti globalment.

Emenda 81
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni skont l-Artikolu 80;

(a) għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni skont l-Artikolu 80 jew waqt l-
għoti ta' servizz tas-soċjetà tal-
informazzjoni bil-għan li jiġi ffaċilitat l-
aċċess ta' tali espressjoni;

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta mill-Kummissjoni tipprovdi biżżejjed lill-midja biex tiddefendi d-
drittijiet tagħha fi żmien diġitali.

Emenda 82
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal raġunijiet ta' interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika skont l-Artikolu 
81;

(b) għal skopijiet ta' kura tas-saħħa jew 
għal raġunijiet ta' interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika skont l-
Artikolu 81;

Ġustifikazzjoni

Huwa fl-interess vitali tas-suġġett tad-dejta li jżomm dokumentazzjoni totali tas-saħħa tiegħu 
sabiex jirċievi l-aħjar kura u trattament matul ħajtu. Id-dritt li jkun minsi ma għandux 
japplika fejn dejta tiġi pproċessata għall-għanijiet ta' kura tas-saħħa kif stabbilit fl-
Artikolu 81(a).

Emenda 83
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-konformità ma' obbligu legali li 
tinżamm id-dejta personali bil-liġi tal-
Unjoni jew ta' Stat Membru li għaliha 
huwa soġġett il-kontrollur; il-liġijiet tal-
Istat Membru għandhom jissodisfaw għan 
ta' interess pubbliku, jirrispettaw l-essenza 
tad-dritt għall-protezzjoni ta' dejta 
personali u jkunu proporzjonati għall-għan 
leġittimu segwit;

(d) għall-konformità ma' obbligu legali li 
tinżamm id-dejta personali bil-liġi tal-
Unjoni jew ta' Stat Membru li għaliha 
huwa soġġett il-kontrollur skont il-liġi tal-
Unjoni; il-liġijiet tal-Istat Membru 
għandhom jissodisfaw għan ta' interess 
pubbliku, jirrispettaw l-essenza tad-dritt 
għall-protezzjoni ta' dejta personali u jkunu 
proporzjonati għall-għan leġittimu segwit;

Emenda 84
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal setturi 
speċifiċi u f'sitwazzjonijiet speċifiċi ta' 
pproċessar ta' dejta;
(b) il-kundizzjonijiet għat-tħassir ta' 
konnessjonijiet, kopji jew repliki ta' dejta 
personali minn servizzi ta' 
komunikazzjoni disponibbli għall-
pubbliku kif imsemmi fil-paragrafu 2;
(c) il-kriterji u l-kundizzjonijiet għar-
restrizzjoni tal-ipproċessar tad-dejta 
personali msemmija fil-paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-atti delegati, ma nistgħux naċċettaw il-paragrafu 9 ta' dan l-artikolu peress li 
jipprovdi għar-regolamentazzjoni ta' aspetti li huma essenzjali għal fehim tar-regola. Meta 
wieħed iqis li dawn l-aspetti għandhom jiġu neċessarjament ikkunsidrati, l-implimentazzjoni 
għandha ssir mir-Regolament innifsu.
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Emenda 85
Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Meta tintlaqa' oġġezzjoni skont il-
paragrafu 1, il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar ir-
raġunijiet serji u leġittimi li jgħinuh fit-
termini stabbiliti fil-paragrafu 1, jew 
inkella jieqaf juża jew jipproċessa 
kwalunkwe forma ta' dejta personali 
inkwistjoni . Meta tkun saret oġġezzjoni 
rigward il-paragrafu 2, il-kontrollur ma 
għandux juża aktar jew jipproċessa bi 
kwalunkwe mod ieħor id-dejta personali 
kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

Fil-fatt, jekk qabel id-dritt għal oġġezzjoni jkun possibbli li l-kontrollur jagħti prova ta' 
raġunijiet serji u leġittimi, ma jkunx hemm raġuni għaliex il-formulazzjoni sempliċi tal-
oġġezzjoni għandha tagħti bidu għall-konsegwenza mixtieqa skont l-imsemmi paragrafu 3.

Emenda 86
Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt li ma jkunx soġġett għal deċiżjoni li 
tipproduċi effetti legali negattivi jew li
tolqot negattivament dan is-suġġett tad-
dejta, li tkun ibbażata unikament jew 
prevalentement ipproċessar awtomatizzat 
maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma' dan is-suġġett tad-
dejta.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqies li xi attivitajiet ta' tfassil tal-profili għandhom benefiċċji 
konsiderevoli għall-konsumaturi u jistgħu jkunu bażi tajba għal servizz tajjeb għall-
konsumatur. Id-definizzjoni wiesgħa ta' tfassil tal-profili ma tagħmilx differenza bejn 
attivitajiet ta' rutina ta' pproċessar tad-dejta li huma pożittivi fin-natura u tfassil tal-profili 
aktar negattiv. Tfassil tal-profili pożittiv ħafna drabi jintuża biex ifassal servizzi għall-
konsumaturi billi jirreġistra l-bżonnijiet u l-preferenzi tagħhom.

Emenda 87
Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta' dan ir-Regolament, suġġett tad-dejta
jista' jkun soġġett għal miżura tat-tip 
imsemmi fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

(a) isir matul id-dħul f'kuntratt jew waqt 
it-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul 
fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, 
magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet 
issodisfata jew meta jkunu ġew 
ippreżentati miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, bħad-dritt li jinkiseb l-
intervent tal-bniedem; jew

(a) ikun awtorizzat minn liġi tal-Unjoni 
jew ta' Stat Membru li tistabbilixxi wkoll
miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta' Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(b) huwa leġittimu skont l-Artikolu 6(1)(a) 
sa (fa) ta' dan ir-Regolament;

(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji 
xierqa.

B'kunsiderazzjoni xierqa tal-
Artikolu 9(2), it-tfassil ta' profili ma 
għandux ikollu l-effetti diskriminatorji 
kontra individwi abbażi, pereżempju, ta' 
razza jew oriġini etnika, reliġjon jew 
orjentament sesswali. 

(Il-punt (b) fit-test tal-Kummissjoni sar punt (a) fl-emenda tal-Parlament u ġie emendat 
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ukoll.)

Emenda 88
Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta 
personali intiża sabiex tevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma' persuna 
naturali ma għandux jintuża sabiex 
jidentifika jew jindividwalizza l-
minorenni.

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' profili jista' jinvolvi riskji serji għas-suġġetti tad-dejta. Dan għandu tendenza li 
jsaħħaħ id-diskriminazzjonijiet, jagħmel id-deċiżjonijiet anqas trasparenti u jġorr riskju 
inevitabbli ta' deċiżjonijiet ħżiena. Għal dawn ir-raġunijiet għandu jiġi rregolat b'mod strett: 
l-użu tiegħu għandu jiġi limitat b'mod ċar, u f'dawk il-każijiet fejn jista' jintuża, għandu jkun 
hemm salvagwardji kontra d-diskriminazzjoni u s-suġġetti tad-dejta għandhom ikunu jistgħu 
jirċievu informazzjoni ċara u sinifikanti dwar il-loġika tat-tfassil ta' profili u l-konsegwenzi 
tiegħu. Filwaqt li xi gruppi jqisu t-tfassil ta' profil bħala rimedju għal bosta problemi, wieħed 
għandu jinnota li hemm riċerka sinifikanti li tindirizza l-limitazzjonijiet tiegħu. Notevolment, 
it-tfassil ta' profil għandu t-tendenza li jkun inutli għal xi karatteristiċi rari ħafna, minħabba 
r-riskju ta' pożittivi foloz. Barra minn dan, jista' jkun diffiċli jew impossibbli biex il-profili 
jiġu vverifikati. Il-profili humma bbażati fuq algoritmi kumplessi u dinamiċi li jevolvu b'mod 
kostanti u li huwa diffiċli li wieħed jispjegahom lis-suġġetti tad-dejta. Spiss, dawn l-algoritmi 
jikkwalifikaw bħala sigrieti kummerċjali u ma jingħatawx faċilment lis-suġġetti tad-dejta. 
Madankollu, meta l-persuni fiżiċi jiġu soġġetti għat-tfassil ta' profil, għandhom ikunu 
intitolati għal informazzjoni dwar il-loġika li tkun intużat fil-miżura, kif ukoll spjegazzjoni 
tad-deċiżjoni finali jekk ikun inkiseb intervent uman. Dan jgħin biex inaqqas in-nuqqas ta' 
trasparenza, li jista' jimmina l-fiduċja fl-ipproċessar tad-dejta u jista' jwassal għat-telf ta' 
fiduċja l-aktar f'servizzi onlajn. Hemm ukoll riskju serju li jintużaw b'mod mifrux profili mhux 
affidabbli u (fil-fatt) diskriminatorji, fi kwistjonijiet ta' importanza kbira lil individwi u 
gruppi, u din hija l-motivazzjoni għal bosta tibdiliet issuġġeriti f'dan l-Artikolu li għandhom l-
għan li jtejbu l-protezzjoni tas-suġġetti tad-dejta mid-diskriminazzjoni. B'rabta ma' dan, l-użu 
ta' dejta sensittiva fil-ġenerazzjoni ta' profili wkoll għandu jiġi ristrett.

Emenda 89
Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 22 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' responsabbiltà li huwa impliċitament introdott bil-Kapitolu 4 tal-proposta 
għal regolament irid jissemma espliċitament biex jiggarantixxi livell ogħla ta' protezzjoni.
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Emenda 92
Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1
għandhom jinkludu b'mod partikolari:

2. Il-miżuri pprovduti fil-paragrafu 1
jistgħu jinkludu b'mod partikolari:

Ġustifikazzjoni

Huwa aħjar li dawn il-miżuri jiġu promossi bħala prattika tajba, speċjalment għaliex inkella 
dan joħloq obbligu mhux realistiku minn perspettiva regolatorja.

Emenda 93
Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ħatra ta' uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta skont l-Artikolu 35(1).

(e) il-ħatra ta' uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta skont l-Artikolu 35(1), jew l-obbligu 
u ż-żamma ta' ċertifikazzjoni skont il-
politiki ta' ċertifikazzjoni definiti mill-
Kummissjoni.

Emenda 94
Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta' daqs medju.

Emenda 95
Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 96
Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b'mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li ma tkunx eċċessiva għal 
kull għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar jew 
tinżamm jew tinxtered aktar minn kemm 
huwa meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm 
f'dak li jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif 
ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B'mod 
partikolari, dawk il-mekkaniżmi għandhom 
jassiguraw li b'mod awtomatiku d-dejta 
personali ma tkunx aċċessibbli għal numru 
mhux definit ta' individwi.
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Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal regolament tapplika għas-setturi kollha, kemm fuq l-internet u kemm 
jekk le. Ma għandhiex tkun il-Kummissjoni li tistabbilixxi standards tekniċi li jistgħu jdgħajfu 
l-innovazzjoni teknoloġika. L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri u l-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex isolvu d-diffikultajiet eventwali.
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Emenda 99
Proposta għal regolament

Artikolu 24 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 100
Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriża li timpjega inqas minn 250 
persuna; jew

(b) impriża li timpjega inqas minn 250 
persuna sakemm il-proċessi li jkunu 
mwettqa minnha ma jkunux ikkunsidrati 
mill-awtoritajiet ta' superviżjoni bħala ta' 
riskju għoli, skont il-karatteristiċi 
tagħhom, it-tip ta' dejta jew in-numru tal-
persuni involuti; jew

Emenda 101
Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għar-
responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-kompiti 
fir-rigward ta' proċessur skont il-

imħassar
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paragrafu 1, u l-kundizzjonijiet li 
jippermettu l-faċilitazzjoni tal-ipproċessar 
ta' dejta personali fi grupp ta' impriżi, 
b'mod partikolari għall-finijiet ta' kontroll 
u rappurtar.

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat mogħtija minn din ir-regola lill-Kummissjoni jidhru eċċessivi. Il-kontenut tagħhom, 
jekk jitqiesu meħtieġa, għandhom jiġu żviluppati fit-test tar-Regolament.

Emenda 102
Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti tal-
kategoriji ewlenin tal-ipproċessar taħt ir-
responsabbiltà tagħhom.

Emenda 103
Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-obbligu previst fil-paragrafu 1 ma 
għandux japplika għall-SMEs li 
jipproċessaw dejta biss bħala attività 
anċillari għall-bejgħ ta' oġġetti u servizzi.

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-prinċipju 'aħseb l-ewwel fiż-żgħir' għandha tapplika hawn u għandhom 
jitqiesu l-SMEs li għalihom dan l-obbligu jkun ta' piż kbir. L-SMEs li l-attivitajiet ta' 
pproċessar tad-dejta tagħhom ma jirrappreżentawx aktar minn 50 % tal-fatturat tal-
kumpanija għandhom jitqiesu anċillari.
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Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt d u e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

(e) id-deskrizzjoni ta' mekkaniżmi 
msemmija fl-Artikolu 22

Ġustifikazzjoni

Dawk l-organizzazzjonijiet li ma jkollhomx Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta jew 
ċertifikazzjoni insuffiċjenti, jitqies meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji aktar stretti għall-konsenja 
tal-kontijiet tagħhom, dak li jiġri minħabba l-bżonn ta' mudell partikolari, u li jkollhom d-
dokumentazzjoni minima fil-forma legali meħtieġa. 

Emenda 105
Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 86 sabiex 
tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti 
għad-dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, sabiex tikkunsidra b'mod 
partikolari r-responsabbiltajiet tal-
kontrollur u tal-proċessur u, jekk ikun 
hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur.
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Emenda 106
Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
formoli standard għad-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

Emenda 107
Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom jikkooperaw, fuq talba, mal-
awtorità ta' superviżjoni fit-twettiq tad-
dmirijiet tagħha, b'mod partikolari billi 
jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 53(2) u billi jagħtu l-
aċċess kif ipprovdut fil-punt (b) ta' dak il-
paragrafu.

1. Il-kontrollur u, meta jkun opportun, il-
proċessur u, jekk ikun hemm, ir-
rappreżentant tal-kontrollur, għandhom 
jikkooperaw, fuq talba, mal-awtorità ta' 
superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet 
tagħha, b'mod partikolari billi jipprovdu l-
informazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 53(2) u billi jagħtu l-aċċess kif 
ipprovdut fil-punt (b) ta' dak il-paragrafu.

Ġustifikazzjoni

L-ewwel paragrafu għandu jiġi ċċarat fis-sens li l-proċessur se jirrispondi fejn xieraq, u mhux 
b'mod ġenerali bħal ma jagħmel il-kontrollur.   

Emenda 108
Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bi tweġiba għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-awtorità ta' superviżjoni taħt l-

Bi tweġiba għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
awtorità ta' superviżjoni taħt l-
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Artikolu 53(2), il-kontrollur u l-proċessur 
għandhom iwieġbu lill-awtorità ta' 
superviżjoni fi żmien perjodu raġonevoli li 
jkun speċifikat mill-awtorità ta' 
superviżjoni. It-tweġiba għandha tinkludi 
deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati 
miksuba, b'risposta għall-kummenti tal-
awtorità ta' superviżjoni.

Artikolu 53(2), il-kontrollur, personalment 
jew permezz tar-rappreżentant tiegħu, u l-
proċessur għandhom iwieġbu lill-awtorità 
ta' superviżjoni fi żmien perjodu raġonevoli 
li jkun speċifikat mill-awtorità ta' 
superviżjoni. It-tweġiba għandha tinkludi 
deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati 
miksuba, b'risposta għall-kummenti tal-
awtorità ta' superviżjoni.

Ġustifikazzjoni

Fit-tieni paragrafu hemm nuqqas ta' referenza għar-rappreżentant fil-każ ta' kontrolluri 
barra mill-UE.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tipprevedi numru konsiderevoli ta' atti delegati li mhuwiex 
ġustifikat. Speċifikament, l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi min-naħa tal-Kummissjoni fil-qasam 
tas-sigurtà tal-ipproċessar tirriskja li taffettwa ħażin l-innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
dan, il-paragrafu 4 tal-istess Artikolu jipprevedi l-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni biex 
jippreċiża r-rekwiżiti previsti fil-paragrafi 1 u 2.
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Emenda 110
Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni sabiex 
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi 
sitwazzjonijiet, b'mod partikolari sabiex:

imħassar

(a) tipprevjeni kull aċċess mhux 
awtorizzat għal dejta personali;
(b) tipprevjeni kull żvelar, qari, ikkuppjar, 
tibdil, tħassir jew tneħħija mhux 
awtorizzata ta' dejta personali;
(c) tiżgura l-verifika tal-legalità tal-
operazzjonijiet ta' pproċessar.

Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta' ksur ta' dejta personali li 
għandu effett konsiderevoli fuq is-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu mingħajr 
dewmien bla bżonn jinnotifika l-ksur tad-
dejta personali lill-awtorità ta' superviżjoni.

Emenda 112
Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont il-punt (f) tal-Artikolu 26(2), il- 2. Skont il-punt (f) tal-Artikolu 26(2), il-
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proċessur għandu jwissi u jinforma lill-
kontrollur minnufih wara l-istabbiliment ta' 
ksur ta' dejta personali.

proċessur għandu jwissi u jinforma lill-
kontrollur minnufih wara l-istabbiliment ta' 
ksur ta' dejta personali ta' dawk imsemmija 
fil-paragrafu 1.

Emenda 113
Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-komunikazzjoni ta' ksur ta' dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta ma 
għandhiex tkun meħtieġa jekk il-
kontrollur ikun implimenta miżuri ta' 
protezzjoni xierqa, u jekk dawk il-miżuri 
jkunu ġew applikati għad-dejta 
kkonċernata bil-ksur tad-dejta personali. 
Dawn il-miżuri ta' protezzjoni teknoloġika 
għandhom jagħmlu d-dejta ma tinftihemx 
minn kwalunkwe persuna li ma tkunx 
awtorizzata b'aċċess għaliha.

Emenda 114
Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati tal-Kummissjoni għandhom jiġu limitati hawnhekk għall-istabbiliment ta' 
format unifikat għan-notifika tal-kwistjonijiet u għas-sospensjoni tar-reġistru tal-fallimenti u 
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l-inċidenti.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 33 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 117
Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew 
korp pubbliku jew fejn id-dejta hija 
pproċessata minn korp ieħor li ġie fdat 
bir-responsabbiltà li jwettaq kompiti ta' 
servizz pubbliku, u fejn l-ipproċessar 
jirriżulta minn obbligu legali skont il-punt
(c) tal-Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u 
l-proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' 
proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni, il-
paragrafi 1 sa 4 m'għandhomx japplikaw, 
sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu 
meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal 
din qabel l-attivitajiet ta' pproċessar.

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun in-natura tas-servizz ipprovdut, u mhux in-natura tal-korp li jipprovdi dak is-
servizz li tiddetermina jekk japplikawx regoli ta' valutazzjoni tal-impatt fuq id-dejta. 
Pereżempju, organizzazzjonijiet privati huma ħafna drabi fdati bir-responsabbiltà li 
jipprovdu servizzi pubbliċi. Għandu jkun hemm approċċ wieħed uniku fit-twettiq tas-servizzi 
pubbliċi irrispettivament minn jekk il-korp li qed iwettaq dak is-servizz huwiex awtorità jew 
korp pubbliku, jew organizzazzjoni privata kkuntrattata.

Emenda 118
Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta' pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
inklużi l-kundizzjonijiet għall-
modularità, il-verifika u l-awditjar. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta' daqs 
medju.

imħassar
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Ġustifikazzjoni

L-atti delegati mhumiex iġġustifikati hawnhekk, minħabba li se jiżviluppaw aspetti ewlenin 
tar-regola. Mill-perspettiva tagħna dak li huwa xieraq f'dan il-każ huwa li jiġi definit b'mod 
korrett, fi ħdan ir-regola, l-iskop tiegħu.

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 34 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni minn qabel u 
konsultazzjoni minn qabel Il-kontrollur 
jew il-proċessur, skont kif ikun il-każ, 
għandu jikseb awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta' superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta' dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma' dan ir-Regolament u b'mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

Konsultazzjoni minn qabel

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 34(1) għandu jiġi trasferit fil-Kapitolu 5, li jikkonċerna t-trasferiment tad-dejta 
personali lejn pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali. It-titolu tal-Artikolu għandu 
għalhekk jinbidel.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont il-
każ, jiksbu awtorizzazzjoni tal-awtorità ta' 
superviżjoni qabel l-ipproċessar tad-data 
personali bil-għan li tiġi garantita l-
konformità tal-ipproċessar previst ma' 
dan ir-Regolament u, partikolarment, 
jittaffew ir-riskji għas-suġġetti tad-data 
meta kontrollur jew proċessur jadottaw 
klawżoli kuntrattwali bħal dawk previsti 
fl-Artikolu 42(2)(d), jew ma joffrux il-

imħassar
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garanziji xierqa fi strument ġuridikament 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) li 
jirregolament it-trasferiment ta' data 
personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali.

Emenda 121
Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-awtorità ta' superviżjoni 
fit-tħejjija ta' miżura leġiżlattiva li 
għandha tiġi adottata mill-parlament 
nazzjonali jew ta' miżura bbażata fuq din 
il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-
natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw 
il-konformità tal-ipproċessar maħsub ma' 
dan ir-Regolament u b'mod partikolari 
sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-
suġġetti tad-dejta.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Filwaqt li aħna nħossuna pożittivi li fil-proċessi leġiżlattivi jsiru konsultazzjonijiet f'isem l-
idoneità u l-kwalità tar-regoli previsti, ma nemmnux li regolament tal-Unjoni jkun strument 
xieraq sabiex jiġu previsti regoli ta' dan it-tip li jaffettwaw il-proċedura leġiżlattiva fl-Istati 
Membri.

Emenda 122
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 123
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kontrolluri u proċessuri tal-SMEs 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta biss meta l-attivitajiet bażiċi tal-
SMEs jikkonsistu f'operazzjonijiet ta' 
pproċessar tad-dejta li, minħabba n-
natura, il-portata u/jew l-għan tagħhom, 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta' uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta ma għandhiex tkun marbuta man-numru ta' 
impjegati iżda għandu jkun approċċ ibbażat fuq ir-riskju li jiffoka fuq l-attivitajiet ta' 
pproċessar, kif ukoll in-numru ta' suġġetti tad-dejta li l-organizzazzjoni tipproċessa d-dejta 
tagħhom.

Emenda 124
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta' impriżi jista' jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

2. Grupp ta' impriżi jista' jaħtar uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta wieħed.

Emenda 125
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F'każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta' 
kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

4. Il-kontrollur jew il-proċessur jew l-
assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta' kontrolluri 
jew proċessur jistgħu jaħtru uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta.
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Emenda 126
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, jekk huwa veru li l-Uffiċjal għandu jwettaq l-kompiti tiegħu taħt 
suppożizzjonijiet ta' professjonalità stretta (emenda tal-paragrafu 5), waħda mir-raġunijiet 
għaliex preċiżament għandu jista' jitneħħa mill-kariga hija minħabba n-nuqqas ta' attenzjoni 
serja għal dawn is-suppożizzjonijiet stess (ara l-emenda għall-paragrafu 7).

Emenda 127
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista' jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar 
il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' 
dmirijietu, jew għal ksur serju relatat ma' 
dawn.
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Ġustifikazzjoni

Din is-salvagwardja fil-perspettiva tagħna tista' tiġi f'kunflitt mal-libertà ta' servizzi 
kuntrattwali u taffettwa ħażin il-kompetizzjoni fis-suq. L-istess limitazzjoni taffettwa aspetti 
temporanji tal-liġi tax-xogħol jew tad-drittijiet statutorji ta' uffiċjali pubbliċi, u tista' toħloq 
sitwazzjonijiet problematiċi. Għalhekk, is-salvagwardji u l-garanziji tal-funzjoni tal-Uffiċjal 
jistgħu jiġu mfittxija permezz ta' mezzi oħrajn, iżda mhux permezz tal-impożizzjoni ta' perjodu 
minimu ta' permanenza.

Emenda 128
Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 129
Proposta għal regolament

Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u, meta 
jkun meħtieġ, għandu jipprovdi persunal, 
post, tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra 
meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 34.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jidher li ġie miktub primarjament bil-ħsieb tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-
Dejta jkun wieħed mill-ħaddiema jew mill-amministrazzjoni tal-kumpanija jew istituzzjoni, 
iżda l-kliem tiegħu ma jaqbilx ħafna mas-suppożizzjonijiet ta' esternalizzazzjoni ta' din il-
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funzjoni permezz ta' kuntratti ta' servizzi.

Emenda 130
Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament;

Emenda 131
Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni u l-istatus 
tal-uffiċjal.

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma tal-Kummissjoni għandha tiffoka hawnhekk fuq iċ-ċertifikazzjoni u l-istatus tal-
Uffiċjal, b'tali mod li fejn tkun teżisti, din il-pożizzjoni ssir minn persuni bil-ħiliet meħtieġa u 
protetta bil-garanziji xierqa.

Emenda 132
Proposta għal regolament

Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ir-rispett tad-drittijiet tal-
konsumatur;
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Emenda 133
Proposta għal regolament

Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b'mod partikolari 
fil-livell Ewropew, l-istabbiliment ta'
mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni ta' 
protezzjoni tad-dejta u ta' siġilli u marki 
tal-protezzjoni tad-dejta, li jippermettu lis-
suġġetti tad-dejta jevalwaw malajr il-livell 
ta' protezzjoni tad-dejta pprovduta mill-
kontrolluri u mill-proċessuri. Il-
mekkaniżmi ta' ċertifikazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa 
ta' dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi tad-
diversi setturi u operazzjonijiet ta' 
pproċessar differenti.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b'mod partikolari 
fil-livell Ewropew, l-istabbiliment ta'
politiki ta' ċertifikazzjoni ta' protezzjoni 
tad-dejta u ta' siġilli u marki tal-protezzjoni 
tad-dejta, li jippermettu lis-suġġetti tad-
dejta jevalwaw malajr il-livell ta' 
protezzjoni tad-dejta pprovduta mill-
kontrolluri u mill-proċessuri. Il-politiki ta' 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta' dan ir-Regolament,
kif ukoll il-kisba tal-għażliet u l-benefiċċji 
msemmija fih, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta' pproċessar differenti.

Il-politiki ta' ċertifikazzjoni fl-Unjoni se 
jiġu mfassla mill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta bil-parteċipazzjoni 
ta' partijiet interessati oħrajn, u se jkunu 
uffiċjalment approvati mill-Kummissjoni. 
Dawn il-politiki għandhom jimmiraw 
mhux biss lejn l-istituzzjonijiet iżda aktar 
speċjalment l-operaturi ta' dan il-qasam.
Il-politiki ta' ċertifikazzjoni se jindirizzaw 
il-bżonnijiet speċifiċi tal-atturi fis-setturi 
differenti, b'attenzjoni partikolari għall-
ħtiġijiet tal-impriżi mikro, żgħar u medji, 
kif ukoll it-trażżin meħtieġ tal-ispejjeż 
tagħhom sabiex ikunu jistgħu jsiru 
għodda effettiva. L-akkwist, it-tiġdid u t-
telf ta' ċertifikazzjonijiet jinvolvi l-
konsegwenzi mistennija matul dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertifikazzjonijiet għandhom ikunu artikolati permezz ta' proċedura rigoruża għall-bini tal-
kapaċità, li għandha tkun mgħammra bil-ħajja u l-aġġornabbiltà tagħha stess. Dawn iċ-
ċertifikazzjonijiet għandhom ikunu soġġetti f'ċerti każijiet għat-tiġdid u l-aġġornament. Huma 
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għandhom ikunu jistgħu jiġu kkanċellati meta jseħħu vjolazzjonijiet serji.. Dan għandu 
jwassal b'mod immedjat għat-telf tal-benefiċċji li jistgħu jagħtu.

Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 40a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40a
Awtorizzazzjoni minn qabel

Il-kontrollur jew il-proċessur, skont il-
każ, jiksbu awtorizzazzjoni tal-awtorità ta' 
superviżjoni qabel l-ipproċessar tad-data 
personali bil-għan li tiġi garantita l-
konformità tal-ipproċessar previst ma' 
dan ir-Regolament u, partikolarment, 
jittaffew ir-riskji għas-suġġetti tad-data 
meta kontrollur jew proċessur jadottaw 
klawsoli kuntrattwali bħal dawk previsti 
fl-Artikolu 42(2)(d), jew ma joffrux il-
garanziji xierqa fi strument ġuridikament 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) li 
jirregolament it-trasferiment ta' data 
personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali.

Emenda 135
Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Trasferiment jista' jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta' pproċessar f'dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta' protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

1. Trasferiment jista' jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta' pproċessar f'dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta' protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni speċifika.
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Ġustifikazzjoni

L-ewwel paragrafu ta' din ir-regola, li juża l-espressjoni "awtorizzazzjoni ulterjuri", jidher li 
jimplika li għad hemm deċiżjoni ta' adegwatezza li teħtieġ l-awtorizzazzjoni inizjali għat-
trasferiment. Dan mhuwiex il-każ. Dak li eżattament iwassal għal deċiżjonijiet ta' 
adegwatezza hija l-possibbiltà li jsiru trasferimenti mingħajr awtorizzazzjoni speċifika minn 
qabel. Għalhekk aħna nipproponi li jiġu emendati l-kliem u jiġu sostitwiti "awtorizzazzjoni 
ulterjuri" b'"awtorizzazzjoni speċifika".

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f'dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta' protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

3. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f'dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta' protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. 

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni ma għandhiex tkun adottata biss skont il-proċedura ta' 
analiżi. Barra minn hekk, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun 
kkonsultat f'dan l-ambitu.

Emenda 137
Proposta għal regolament

Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta' dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f'dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 
44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni 

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta' dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f'dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun limitat, fit-termini 
li jirriżultaw fl-Artikoli 42 sa 44. Fi żmien 
debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol 
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għandha tidħol f'konsultazzjonijiet mal-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-
sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu.

f'konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li 
tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-
Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta' 
dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu "ipprojbit" għandu jiġi ċċarat u tintuża l-espressjoni "limitat".

Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew 
jekk jidhrilha li pajjiż terz, reġjun jew 
settur tal-ipproċessar tad-dejta ta' pajjiż 
terz, jew ta' organizzazzjoni 
internazzjonal, ma joffrix livell suffiċjenti 
ta' protezzjoni tad-dejta, kontrollur jew 
proċessur jista' jittrasferixxi dejta personali 
lil pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew 
il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta' dejta 
personali fi strument legali vinkolanti, u 
meta jkun xieraq skont valutazzjoni tal-
impatt, meta l-kontrollur jew il-proċessur 
ikun aċċerta li r-riċevitur tad-dejta fil-
pajjiż terz iżomm standards għoljin ta' 
protezzjoni tad-dejta.

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità ta' superviżjoni li tapprova 
r-regoli korporattivi vinkolanti għandha 
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tkun dik tal-post li fih il-kontrollur jew il-
proċessur għandu l-istabbiliment ewlieni.

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 stabbilixxa sistema għar-rikonoxximent reċiproku ta' 
regoli korporattivi vinkolanti (WP 107, 14 ta' April 2005 u WP 195, 6 ta' Ġunju 2012 għall-
proċessuri). Din is-sistema għandha tiġi inkorporata f'dan ir-Regolament. Il-kriterju għan-
nomina tal-awtorità kompetenti għandu jkun il-post tal-istabbiliment ewlieni, kif stabbilit fl-
Artikolu 51(2) tar-Regolament.

Emenda 140
Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-trasferiment ikun meħtieġ għal 
raġunijiet importanti ta' interess pubbliku;
jew

(d) it-trasferiment ikun meħtieġ għal 
raġunijiet importanti ta' interess pubbliku
pereżempju f'każijiet ta' trasferimenti 
internazzjonali tad-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; jew

Emenda 141
Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' 
talbiet legali; jew

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta' 
talbiet legali jew amministrattivi; jew

Ġustifikazzjoni

Jidher xieraq li jiġu inkorporati l-proċeduri amministrattivi, peress li dawn huma f'ħafna 
każijiet l-approċċ inizjali għall-eżerċizzju u d-difiża tad-dritt suġġettiv.
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Emenda 142
Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati li huma previsti fil-paragrafu 7 jidhrulna li huma eċċessivi, peress li 
jikkontemplaw aspetti essenzjali tar-regola, u mhux sempliċiment l-iżvilupp. Jekk jitqies 
meħtieġ li jiġu kkumplimentati aspetti ewlenin tar-regoli li jinsabu f'dan l-artikolu, dan 
għandu jsir f'dik id-dispożizzjoni.

Emenda 143
Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta' superviżjoni għandha 
taġixxi b'indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha.

1. L-awtoritajiet ta' superviżjoni
għandhom jaġixxu b'indipendenza sħiħa 
fl-eżerċizzju tad-dmirijiet u s-setgħat fdati
lilhom.

Emenda 144
Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-awtorità ta' superviżjoni 
għandhom, fil-qadi ta' dmirijiethom, la 

2. Il-membri tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni għandhom, fil-qadi ta' 
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jfittxu li jieħdu u lanqas jieħdu
struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

dmirijiethom, la jfittxu li jieħdu u lanqas 
jieħdu struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

Emenda 145
Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta' superviżjoni tiġi pprovduta
riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji 
adegwati, bini u infrastruttura neċessarja 
għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-
setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu 
jitwettqu fil-kuntest tal-assistenza 
reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni 
fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.

5. Kull Stat Membru għandu jassigura, 
b'konformità mad-distribuzzjoni interna 
tal-kompetenzi tiegħu, li l-awtoritajiet ta' 
superviżjoni jiġu pprovduti riżorsi umani, 
tekniċi u finanzjarji adegwati, bini u 
infrastruttura neċessarja għat-twettiq 
effettiv tad-dmirijiet u s-setgħat tagħhom, 
inklużi dawk li jridu jitwettqu fil-kuntest 
tal-assistenza reċiproka, kooperazzjoni u 
parteċipazzjoni fil-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 146
Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta' superviżjoni jrid ikollha l-
persunal tagħha stess li għandu jinħatar 
minn u soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap 
tal-awtorità ta' superviżjoni.

6. Kull Stat Membru għandu jassigura, 
b'konformità mad-distribuzzjoni interna 
tal-kompetenzi tiegħu, li l-awtoritajiet ta' 
superviżjoni jrid ikollhom il-persunal 
tagħhom stess li għandu jinħatar minn u 
soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap tal-
awtorità ta' superviżjoni.

Emenda 147
Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull Stat Membru għandu jassigura li 7. L-Istati Membri għandhom jassiguraw, 
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l-awtorità ta' superviżjoni tkun soġġetta 
għal kontroll finanzjarju ma għandux 
jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità
ta' superviżjoni jkollha baġits annwali 
separati. Il-baġits għandhom isiru pubbliċi.

b'konformità mad-distribuzzjoni interna 
tal-kompetenzi tagħhom, li l-awtoritajiet
ta' superviżjoni jkunu soġġetti għal 
kontroll finanzjarju, mingħajr ma 
jaffettwa l-indipendenza tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jassiguraw, 
b'konformità mad-distribuzzjoni interna 
tal-kompetenzi tagħhom, li l-awtoritajiet 
ta' superviżjoni jkollhom baġits annwali 
separati. Il-baġits għandhom isiru pubbliċi.

Emenda 148
Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta' superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità jew tal-awtoritajiet
ta' superviżjoni jridu jinħatru mill-organi 
tal-parlament jew tal-gvern tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Emenda 149
Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dmirijiet ta' membru għandhom 
jintemmu fl-eventwalità ta' skadenza tat-
terminu tal-ħatra, riżenja jew irtirar 
obbligatorju skont il-paragrafu 5.

3. Id-dmirijiet ta' membru għandhom
jintemmu fl-eventwalità ta' skadenza tat-
terminu tal-ħatra jew fil-każ ta' inkapaċità 
li jaqdi l-mandat, inkompatibbiltà, riżenja, 
sensja, kundanna definittiva ta' delitt 
internazzjonali jew irtirar obbligatorju.

Emenda 150
Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Membru jista' jitkeċċa jew jitneħħielu d-
dritt għal pensjoni jew benefiċċji oħrajn 
flokha mill-qorti nazzjonali kompetenti, 
jekk il-membru ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-
dmirijiet jew ikun ħati ta' mġiba ħażina 
serja.

4. Membru jista' jitneħħa jew jitkeċċa mill-
organu li ħatru, jekk il-membru ma 
jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet jew 
ikun ħati ta' nuqqas ta' twettiq serju tal-
obbligi tiegħu relatati mal-kariga.

Emenda 151
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqifu l-istatus tal-awtorità ta' 
superviżjoni;

(a) it-twaqqif u l-istatus tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni;

Emenda 152
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet 
meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-
membri tal-awtorità ta' superviżjoni;

(b) il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet 
meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-
membri tal-awtoritajiet ta' superviżjoni;

Emenda 153
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-
membri tal-awtorità ta' superviżjoni, kif 
ukoll ir-regoli dwar l-azzjonijiet jew 
impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-
uffiċċju;

(c) ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-
membri tal-awtoritajiet ta' superviżjoni, kif 
ukoll ir-regoli dwar l-azzjonijiet jew 
impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-
uffiċċju;
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Emenda 154
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tul tal-mandat tal-membri tal-
awtorità ta' superviżjoni li ma għandux 
ikun inqas minn erba' snin, ħlief għall-
ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, li parti minnha jista' jseħħ 
għal perjodu iqsar fejn dan ikun neċessarju 
għall-ħarsien tal-indipendenza tal-awtorità
ta' superviżjoni permezz ta' proċedura ta' 
ħatra mqassma;

(d) it-tul tal-mandat tal-membri tal-
awtoritajiet ta' superviżjoni li ma għandux 
ikun inqas minn erba' snin, ħlief għall-
ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, li parti minnha jista' jseħħ 
għal perjodu iqsar fejn dan ikun neċessarju 
għall-ħarsien tal-indipendenza tal-
awtoritajiet ta' superviżjoni permezz ta' 
proċedura ta' ħatra mqassma;

Emenda 155
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-membri tal-awtorità ta' 
superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli 
għal ħatra mill-ġdid;

(e) jekk il-membri tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli 
għal ħatra mill-ġdid;

Emenda 156
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-Regolamenti u l-kundizzjonijiet 
komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-
membri u tal-persunal tal-awtorità ta' 
superviżjoni;

(f) ir-Regolamenti u l-kundizzjonijiet 
komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-
membri u tal-persunal tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni;
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Emenda 157
Proposta għal regolament

Artikolu 49 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) ir-regoli u l-proċeduri dwar it-
terminazzjoni tad-dmirijiet tal-membri tal-
awtorità ta' superviżjoni, inkluż fejn ma 
jkunux jissodisfaw aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet 
tagħhom jew jekk ikunu ħatja ta' mġiba 
ħażina serja.

(g) ir-regoli u l-proċeduri dwar it-
terminazzjoni tad-dmirijiet tal-membri tal-
awtoritajiet ta' superviżjoni, inkluż fejn ma 
jkunux jissodisfaw aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-eżerċizzju tad-dmirijiet 
tagħhom jew jekk ikunu ħatja ta' mġiba 
ħażina serja.

Emenda 158
Proposta għal regolament

Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta' 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta' segretezza 
professjonali fir-rigward ta' kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
uffiċjali tagħhom.

Il-membri u l-persunal tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta' segretezza 
professjonali fir-rigward ta' kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
uffiċjali tagħhom.

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ ta' lment minn suġġett tad-dejta 
jew minn korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2), 
l-awtorità ta' superviżjoni kompetenti li 
tintervjeni fir-rigward tal-ilment għandha 
tkun dik tal-Istat Membru li fih ikun 
tressaq l-ilment. 
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Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta' dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta'
stabbiliment ta' kontrollur jew ta' 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta' superviżjoni
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta' 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta' dan ir-Regolament.

2. Fil-kuntest tal-attivitajiet ta' kontrollur 
jew ta' proċessur stabbilit f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta' superviżjoni
tal-Istat Membru li fih l-istabbiliment
ewlieni jinsab għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta' 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur, 
inkluża l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament, fl-Istati 
Membri kollha.

L-awtorità ta' superviżjoni kompetenti 
għandha tikkoopera mal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni l-oħra u mal-Kummissjoni 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII 
ta' dan ir-Regolament.
Fil-każijiet ta' nuqqas ta' qbil abbażi tal-
applikazzjoni tar-Regolament, kwalunkwe 
awtorità ta' superviżjoni tista' titlob l-
opinjoni tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta. 

Emenda 161
Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta' 
lment jew fuq talba ta' awtorità ta' 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment lil din l-awtorità 
ta' superviżjoni, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta' 
lment jew fuq talba ta' awtorità ta' 
superviżjoni oħra jew permezz ta' rapport 
tal-pulizija, u tinforma lis-suġġett tad-dejta 
kkonċernat, jekk is-suġġett tad-dejta jkun 
indirizza lment lil din l-awtorità ta' 
superviżjoni, dwar l-eżitu tal-
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investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

Ġustifikazzjoni

Aħna nifhmu li għandu jiġi kkunsidrat l-intervent mill-awtoritajiet tal-pulizija permezz ta' 
rapport bħala kawża possibbli ta' bidu ta' investigazzjonijiet, meta wara l-attivitajiet 
imwettqa minnhom, jirriżultaw fatti rilevanti li jistgħu jikkostitwixxu ksur tal-privatezza tal-
individwi.

Emenda 162
Proposta għal regolament

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tikkoordina l-politiki taċ-
ċertifikazzjoni fit-territorju rispettiv 
tagħhom, b'mod konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39.

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-kriterji li nżommu fil-pożizzjoni tagħna rigward it-tisħiħ tal-politiki ta' 
ċertifikazzjoni, aħna naħsbu li huwa importanti li ssir referenza għas-setgħat tal-
awtorità/ajiet ta' superviżjoni jew ta' kontroll f'dan ir-rigward.

Emenda 163
Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) twettaq verifiki jew pjanijiet ta' 
verifiki dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Emenda 164
Proposta għal regolament

Artikolu 54 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull awtorità ta' superviżjoni għandha 
tfassal rapport annwali dwar l-attivitajiet 
tagħha. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat 
lill-parlament nazzjonali u għandu jkun 
magħmul disponibbli għall-pubbliku, 
għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Kull awtorità ta' superviżjoni għandha 
tfassal rapport annwali dwar l-attivitajiet 
tagħha. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat 
lill-parlament rispettiv u/jew lill-
awtoritajiet oħrajn maħtura skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali u għandu jkun 
magħmul disponibbli għall-pubbliku, 
għall-Kummissjoni u għall-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tagħna, għandha ssir emenda sabiex il-kliem ikun koerenti wkoll għal dawk il-
pajjiżi li għandhom aktar minn awtorità waħda ta' superviżjoni fit-territorju tagħhom.

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-awtorità ta' superviżjoni 
kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix 
l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar 
dan fi żmien il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1 u tipprovdi ġustifikazzjoni. 
F'dan il-każ l-abbozz ta' miżura ma 
għandux ikun adottat għal xahar ieħor.

4. Meta l-awtorità ta' superviżjoni 
kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix 
l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar 
dan fi żmien il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1 u tipprovdi ġustifikazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Dan il-perjodu supplementari jidher irraġonevoli.
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Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal raġunijiet imperattivi debitament 
ġustifikati ta' urġenza relatati mal-
interessi tas-suġġetti tad-dejta fil-każijiet 
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha minnufih tadotta 
atti ta' implimentazzjoni applikabbli skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3). 
Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ 
għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-prerogattiva tal-Kummissjoni taffettwa ħażin l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni. 

Emenda 167
Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jipproponi l-pedamenti tal-politika 
Ewropea ta' ċertifikazzjonijiet u 
jissorveljahom u jivvalutahom, u jibgħat 
ir-riżultati lill-Kummissjoni. 

Emenda 168
Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jeleġġi president u żewġ viċi-
presidenti minn fost il-membri tiegħu. 
Viċi-president għandu jkun il-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jeleġġi president u żewġ viċi 
presidenti minn fost il-membri tiegħu.
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sakemm dan ma jkunx ġie elett president.

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni li tiġġustifika li l-Kontrollur għandu d-dritt aqwa minn kwalunkwe 
Awtorità oħra sabiex ikun viċi president.

Emenda 169
Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju 
ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem l-awtorità
ta' superviżjoni fl-Istat Membru tar-
residenza abitwali tiegħu jew fl-Istat 
Membru fejn il-kontrollur tad-dejta 
għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu; 
jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta' dejta 
personali dwaru ma jikkonformax ma' dan 
ir-Regolament.

Emenda 170
Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Indipendentement minn ilment ta' 
suġġett tad-dejta, kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha 
d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità 
ta' superviżjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta' 
dejta personali.

imħassar
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Emenda 171
Proposta għal regolament

Artikolu 74 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt għal rimedju ġudizzjarju biex 
jobbliga lill-awtorità ta' superviżjoni 
taġixxi dwar ilment, fin-nuqqas ta' 
deċiżjoni li tkun neċessarja biex tipproteġi 
d-drittjiet tiegħu, jew meta l-awtorità ta' 
superviżjoni ma tinfurmax lis-suġġett tad-
dejta fi żmien tliet xhur dwar il-progress 
jew l-eżitu tal-ilment skont il-punt (b) tal-
Artikolu 52(1).

2. Wara tliet xhur mid-data tat-tressiq ta' 
lment, jekk l-awtorità ta' superviżjoni ma
tkunx informat lis-suġġett tad-dejta dwar 
dan, ifisser li t-talba tkun ġiet miċħuda. 
It-talba tkun tqiset bħala miċħuda wkoll, 
jekk wara li jgħaddu sitt xhur mit-tressiq
tal-ilment, l-istess ilment ma jkunx ġie 
riżolt b'mod definittiv mill-awtorità 
superviżorja.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza tad-dritt jiġi stabbilit limitu ta' żmien massimu għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-każ ta' lmenti, li nistabbilixxu li huwa sitt xhur. Aħna nistgħu nikkunsidraw 
perjodu itwal f'każijiet eċċezzjonali. Fi kwalunkwe każ, huwa stmat li l-ilmenti għandu 
jkollhom skadenza stabbilita biex tiġi pprovduta informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar l-
ilment, li jekk tinqabeż, tkun ekwivalenti f'kull effett għar-rifjut tiegħu.

Emenda 172

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 173
Proposta għal regolament

Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkun hemm proċeduri pendenti fil-
mekkaniżmu ta' konsistenza msemmi fl-
Artikolu 56, li jirrigwardaw l-istess miżura, 
deċiżjoni jew prattika, qorti tista' 
tissospendi l-proċeduri miġjuba 
quddiemha, ħlief meta l-urġenza tal-
kwistjoni għall-protezzjoni tad-drittijiet 
tas-suġġett tad-dejta ma tippermettix li 
wieħed jistenna l-eżitu tal-proċedura fil-
mekkaniżmu ta' konsistenza.

3. Meta jkun hemm proċeduri pendenti fil-
mekkaniżmu ta' konsistenza msemmi fl-
Artikolu 56, li jirrigwardaw l-istess miżura, 
deċiżjoni jew prattika, qorti tista' 
tissospendi l-proċeduri miġjuba 
quddiemha, fuq talba ta' waħda mill-
partijiet u wara li jinstemgħu l-partijiet 
kollha, ħlief meta l-urġenza tal-kwistjoni 
għall-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta ma tippermettix li wieħed jistenna 
l-eżitu tal-proċedura fil-mekkaniżmu ta' 
konsistenza.

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-proċess tfisser li ssir azzjoni biss fuq talba ta' waħda mill-partijiet u wara 
smigħ ikkontestat, peress li din is-soluzzjoni hija aktar konsistenti ma' dan it-tip ta' proċessi.

Emenda 174
Proposta għal regolament

Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn prattiku għal tali mekkaniżmu.
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Emenda 175
Proposta għal regolament

Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed 
, kull kontrollur jew proċessur għandu jkun 
responsabbli in solidum għall-ammont sħiħ 
tal-ħsara.

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur 
wieħed, kull kontrollur jew proċessur 
għandu jkun responsabbli in solidum għall-
ammont sħiħ tal-ħsara. Fil-każ ta' 
responsabbiltà in solidum, il-proċessur li 
sewwa l-ħsara tal-persuna kkonċernata 
jista' jieħu azzjoni kontra l-kontrollur 
biex jieħu rimbors, jekk dan aġixxa skont 
l-att legali msemmi fl-Artikolu 26(2).

Emenda 176
Proposta għal regolament

Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtorità ta' superviżjoni kompetenti 
skont l-Artikolu 51(2) għandha tingħata s-
setgħa li timponi sanzjonijiet 
amministrattivi skont dan l-Artikolu.

Emenda 177

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'kull każ individwali s-sanzjoni 
amministrattiva għandha tkun effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b'kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 
intenzjonali jew b'negliġenza tal-ksur, il-
grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika 
jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 

2. F'kull każ individwali s-sanzjoni 
amministrattiva għandha tkun effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat, 
fost affarijiet oħrajn, b'kunsiderazzjoni 
xierqa:
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l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

(a) in-natura, il-gravità u d-dewmien tal-
ksur, 
(b) is-sensittività tad-dejta inkwistjoni, 
(c) il-karattru doluż jew kolpuż tal-ksur, 
(d) il-grad ta' kooperazzjoni jew rifjut jew 
ostruzzjoni għall-kooperazzjoni ma' 
kwalunkwe proċess ta' infurzar,
(e) il-miżuri li jkunu ttieħdu minn 
persuna fiżika jew ġuridika sabiex tiġi 
żgurata l-konformità mal-obbligi 
rilevanti;
(f) il-portata tad-dannu jew tar-riskju ta' 
dannu maħluqa mill-ksur,
(g) il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna 
fiżika jew ġuridika u ta' ksur kommess 
preċedentement minn din il-persuna,
(h) il-miżuri u l-proċeduri tekniċi u 
organizzattivi implimentati skont l-
Artikolu 23 u l-grad ta' kooperazzjoni 
mal-awtorità ta' superviżjoni bil-għan li 
jiġi rimedjat il-ksur.

(Il-punt tal-paragrafu 2 fit-test tal-Kummissjoni sar il-punti (a), (c), (g) u (h) fl-emenda tal-
Parlament.)

Emenda 178

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità ta' superviżjoni tista' tagħti 
twissija bil-miktub mingħajr ma timponi 
sanzjoni. L-awtorità ta' superviżjoni tista' 
timponi multa sa EUR 1 000 000 għal 
ksur ripetut, volontarju jew, fil-każ ta' 
kumpanija, sa 2 % tal-fatturat annwali 
tagħha fid-dinja kollha.



PE494.710v02-00 94/108 AD\930359MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-ammont massimu tal-multa li tista' tiġi imposta minn awtorità ta' superviżjoni, li tista' tkun 
ta' EUR 1 miljun u, għal kumpaniji, 2 % tal-fatturat annwali tagħhom fid-dinja kollha, irid 
jinżamm. Madankollu, għandha tinżamm ukoll l-indipendenza tal-awtoritajiet superviżorji 
stabbilita bl-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Barra 
dan, il-mekkaniżmu ta' konsistenza, u b'mod partikolari l-Artikolu 58(3) u (4), jista' 
jikkontribwixxi għal politika armonizzata fl-UE għal sanzjonijiet amministrattivi. 

Emenda 179
Proposta għal regolament

Artikolu 79 – paragrafu 3 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-persuna fiżika qed tipproċessa d-
dejta personali mingħajr interess 
kummerċjali; jew 

(a) impriża jew organizzazzjoni li timpjega 
anqas minn 250 persuna hija lesta li 
tikkoopera mal-awtorità ta' superviżjoni 
għall-istabbiliment ta' miżuri korrettivi li 
jippermettu li jiġi evitat ksur simili fil-
futur. Il-kollaborazzjoni msemmija f'dan 
il-punt hija stabbilita skont impenji sodi 
mwettqa mal-awtorità ta' superviżjoni. In-
nuqqas ta' kollaborazzjoni mal-awtorità ta' 
superviżjoni debitament akkreditata, wara 
li jgħaddu sitt xhur mill-bidu tal-proċess, 
tiddetermina l-impożizzjoni tal-multa li, 
jekk ikun applikabbli, tkun oriġinat minnu.

(b) intrapriża jew organizzazzjoni li 
timpjega anqas minn 250 persuna tkun 
qed tipproċessa d-dejta personali biss 
bħala attività anċillari għall-attivitajiet 
ewlenin tagħha.

(b) amministrazzjoni pubblika 
tikkollabora mal-awtorità ta' superviżjoni 
għall-istabbiliment ta' miżuri li 
jipprevjenu ksur simili fil-futur. Il-
kollaborazzjoni msemmija f'dan il-punt 
hija determinata mill-ftehimiet jew 
deċiżjonijiet meħuda mill-
amministrazzjoni kkonċernata, fejn se ssir 
referenza għall-oriġini tal-miżuri 
mwettqa. In-nuqqas ta' kollaborazzjoni 
mal-awtorità ta' superviżjoni debitament 
akkreditata, wara sena mill-bidu tal-
proċess, se jiddetermina l-impożizzjoni tal-
multa li, jekk ikun applikabbli, tkun 
oriġinat minnu.
Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-każijiet 
preċedenti tas-sanzjonijiet għall-ksur 
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kolpuż għandhom jiġu kkanċellati skont 
it-termini li ġejjin: 
sentejn jekk is-sanzjonijiet ikunu 
akkumpanjati minn multi sa 
EUR 250 000, jew fil-każ ta' impriża sa 
0,5 % tal-fatturat annwali tagħha fid-
dinja kollha; erba' snin jekk is-
sanzjonijiet ikunu akkumpanjati minn 
multi sa EUR 500 000, jew fil-każ ta' 
impriża sa 1 % tal-fatturat annwali 
tagħha fid-dinja kollha; sitt snin jekk is-
sanzjonijiet ikunu akkumpanjati minn 
multi sa EUR 1 000 000, jew fil-każ ta' 
impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
tagħha fid-dinja kollha. 

Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-każijiet 
preċedenti tas-sanzjonijiet għall-ksur 
kolpuż serju jew doluż għandhom jiġu 
kkanċellati skont it-termini li ġejjin:

ħames snin jekk is-sanzjonijiet ikunu 
akkumpanjati minn multi sa 
EUR 250 000, jew fil-każ ta' impriża sa 
0,5 % tal-fatturat annwali tagħha fid-
dinja kollha; għaxar snin jekk is-
sanzjonijiet ikunu akkumpanjati minn 
multi sa EUR 500 000, jew fil-każ ta' 
impriża sa 1 % tal-fatturat annwali 
tagħha fid-dinja kollha; ħmistax-il sena 
jekk is-sanzjonijiet ikunu akkumpanjati 
minn multi sa EUR 1 000 000, jew fil-każ 
ta' impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
tagħha fid-dinja kollha.

(Il-parti tal-punt (d) fit-test tal-Kummissjoni saret il-parti tal-punt (a) fl-emenda tal-
Parlament.)

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' lista usa' ta' sanzjonijiet alternattivi, b'enfasi speċjali fuq strateġija 
bbażata fuq l-evitar ta' ksur fil-futur. Il-maġġoranza tas-sanzjonijiet alternattivi previsti 
jfittxu l-istabbiliment ta' impenji li jistabbilixxu l-mezzi biex jipprevjenu ksur fil-futur. L-
impenji ta' korrezzjoni huma evidenti mill-ftehimiet mal-awtorità ta' superviżjoni, jew atti jew 
riżoluzzjonijiet adottati mill-amministrazzjoni kkonċernata.
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Emenda 180

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafi 4 sa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta' superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 250.000 jew, fil-
każ ta' impriża sa 0.5 % tal-fatturat 
annwali dinji tagħha, lil kull min, 
b'intenzjoni jew b'negliġenza:

imħassar

(a) ma jipprovdix il-mekkaniżmi għal 
talbiet mis-suġġetti tad-dejta jew ma 
jwiġibx mill-ewwel jew mhux fil-format 
mitlub lil suġġetti tad-dejta skont l-
Artikolu 12(1) u (2); 
(b) jimponi miżata għall-informazzjoni 
jew għal tweġiniet għal talbiet ta' soġġetti 
tad-dejta bi vjolazzjoni tal-Artikolu 12(4).
5. L-awtorità ta' superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 500.000 jew, fil-
każ ta' impriża sa 1 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b'intenzjoni jew 
b'negliġenza:
(a) ma jipprovdix l-informazzjoni, jew ma 
jipprovdix informazzjoni kompluta, jew 
ma jipprovdix l-informazzjoni b'mod 
trasparenti biżżejjed, lis-suġġett tad-dejta 
skont l-Artikolu 11, l-Artikolu 12(3) u l-
Artikolu (14);
(b) ma jipprovdix aċċess lis-suġġett tad-
dejta jew ma jirrettifikax dejta personali 
skont l-Artikoli 15 u 16 jew ma 
jikkomunikax l-informazzjoni rilevanti lil 
riċevitur skont l-Artikolu 13;
(c) ma jikkonformax mad-dritt li wieħed 
jintnesa jew għat-tħassir, jew jonqos li 
jistabbilixxi mekkaniżmi sabiex jiżgura li 
l-limiti ta' żmien ikunu osservati jew ma 
jieħux il-passi kollha meħtieġa sabiex 
jinforma lil partijiet terzi li suġġett tad-
dejta għamel talba biex iħassar 
kwalunkwe konnessjonijiet ma', kopja jew 
replika ta' dejta personali relatata mas-
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suġġett tad-dejta l-Artikolu 17;
(d) ma jipprovdix kopja tad-dejta 
personali f'format elettroniku jew ifixkel 
lis-suġġett tad-dejta milli jittrasmetti d-
dejta personali lil applikazzjoni oħra bi 
ksur tal-Artikolu 18;
(e) ma jiddeterminax jew ma 
jiddeterminax biżżejjed ir-
responsabbiltajiet rispettivi ma' 
kokontrolluri skont l-Artikolu 24;
(f) ma jżommx jew ma jżommx biżżejjed 
id-dokumentazzjoni skont l-Artikolu 28, l-
Artikolu 31(4), u l-Artikolu 44(3);
(g) ma jikkonformax, f'każijiet fejn 
kategoriji speċjali ta' dejta ma jkunux 
involuti, skont l-Artikoli 80, 82 u 83 ma' 
regoli relatati mal-libertà tal-espressjoni 
jew ma' regoli dwar l-ipproċessar fil-
kuntest tal-impjieg jew mal-
kundizzjonijiet għall-ipproċessar għal 
għanijiet ta' storja, statistika u riċerka 
xjentifika.

6. L-awtorità ta' superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-
każ ta' impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b'intenzjoni jew 
b'negliġenza:
(a) jipproċessa dejta personali mingħajr 
kwalunkwe bażi legali jew bażi legali 
suffiċjenti għall-ipproċessar jew ma 
jikkonformax mal-kundizzjonijiet għall-
kunsens skont l-Artikoli 6, 7 u 8;
(b) jipproċessa kategoriji speċjali ta' dejta 
bi ksur tal-Artikoli 9 u 81;
(c) ma jikkonformax ma' oġġezzjoni jew 
il-kundizzjoni skont l-Artikolu 19; 
(d) ma jikkonformax mal-kundizzjonijiet 
relatati ma' miżuri bbażati fuq it-tfassil ta' 
profili skont l-Artikolu 20;
(e) ma jadottax politiki interni jew ma 
jimplimentax miżuri xierqa sabiex jiżgura 
u juri konformità skont l-Artikoli 22, 23 u 
30;
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(f) ma jaħtarx rappreżentant skont l-
Artikolu 25; 
(g) jipproċessa jew jagħti struzzjonijiet 
għall-ipproċessar ta' dejta personali bi 
ksur tal-obbligi relatati mal-ipproċessar 
f'isem kontrollur skont l-Artikoli 26 u 27;
(h) ma jwissix dwar jew ma jinnotifikax 
ksur ta' dejta personali jew ma 
jinnotifikax fil-ħin jew għal kollox il-ksur 
tad-dejta lill-awtorità ta' superviżjoni jew 
lis-suġġett tad-dejta skont l-Artikoli 31 
u 32;
(i) ma jwettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta skont jew 
jipproċessa dejta personali mingħajr 
awtorizzazzjoni minn qabel jew 
konsultazzjoni minn qabel skont l-
Artikoli 33 u 34;
(j) ma jaħtarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jew ma jiżgurax il-kundizzjonijiet 
għat-twettiq tal-kompiti skont l-
Artikoli 35, 36 u 37;
(k) juża ħażin siġill jew marka ta' 
protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 39;
(l) jagħmel jew jagħti struzzjonijiet sabiex 
isir trasferiment lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali li ma 
jkunx permess minn deċiżjoni ta' 
adegwatezza jew minn salvagwardji 
xierqa jew minn deroga skont l-
Artikoli 40 sa 44;
(m) ma jikkonformax ma' ordni jew 
projbizzjoni temporanja jew definittiva 
fuq l-ipproċessar jew is-sospensjoni ta' 
flussi ta' dejta mill-awtorità ta' 
superviżjoni skont l-Artikolu 53(1);
(n) ma jikkonformax mal-obbligi li jassisti 
jew iwieġeb jew jipprovdi informazzjoni 
rilevanti lil, jew aċċess għall-bini lill-
awtorità ta' superviżjoni skont l-
Artikolu 28(3), l-Artikolu 29, l-
Artikolu 34(6) u l-Artikolu 53(2);
(o) ma jikkonformax mar-regoli għas-
salvagwardja tas-segretezza professjonali 
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skont l-Artikolu 84.
7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti ta' 
multi amministrattivi msemmija fil-
paragrafi 4, 5 u 6, filwaqt li tikkunsidra l-
kriterji msemmija fil-paragrafu 2.

Emenda 181
Proposta għal regolament

Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-
kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, 
dwar it-trasferiment ta' dejta personali lil 
pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta' superviżjoni indipendenti
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u 
l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta' dejta personali li jsir
unikament għal għanijiet ta' ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta' espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

1. Il-Kapitolu II (Prinċipji), il-Kapitolu III 
(Drittijiet tas-suġġett tad-dejta), il-
Kapitolu IV (Kontrollur u proċessur), il-
Kapitolu V (Trasferiment ta' dejta 
personali lil pajjiżi terzi u lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali), il-
Kapitolu VI (Awtoritajiet ta' superviżjoni 
indipendenti), il-Kapitolu VII 
(Kooperazzjoni u konsistenza) kif ukoll l-
Artikoli 73, 74, 76 u 79 tal-Kapitolu VIII 
(Rimedji, responsabbiltà u sanzjonijiet) 
ma għandhomx japplikaw għall-
ipproċessar ta' dejta personali li jsir għal 
għanijiet ta' ġurnaliżmu jew għall-għan ta' 
espressjoni artistika jew letterarja għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw 
il-libertà tal-espressjoni.

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' leġiżlazzjoni l-ġdid dwar il-protezzjoni tad-dejta jieħu l-forma ta' regolament u 
għaldaqstant japplika direttament. Jekk liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta tapplika 
direttament, l-eċċezzjoni marbuta mal-libertà tal-istampa għandha tapplika direttament ukoll. 
L-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri ma għandhiex tbaxxi l-livell attwali ta' 
protezzjoni. Barra minn hekk, l-eżenzjoni jmissha tkun estiza għall-Artikoli 73,74, 76 u 79 tal-
Kapitolu VIII (Rimedji, responsabbiltajiet u sanzjonijiet) billi dawn l-Artikoli jinkludu 
elementi ġodda li jmorru oltre dak previst fid-direttiva attwali u mhumiex idonei għall-
attivitajiet ġurnalistiċi jew joħolqu theddida gravi għal-libertà tal-istampa. Il-kelma 
‘unikament’ timmina ċ-ċertezza tad-dritt billi toffri lakuna potenzjalment sinifikanti li timmina 
l-dispożizzjoni stabbilita b'dan l-artikolu. 



PE494.710v02-00 100/108 AD\930359MT.doc

MT

Emenda 182
Proposta għal regolament

Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jkun 
adotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mid-dejta speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar 
kwalunkwe liġi ta' emenda jew emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

Emenda 183
Proposta għal regolament

Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Ipproċessar ta' dejta personali u l-
prinċipju ta' aċċess pubbliku għad-

dokumenti uffiċjali
Id-dejta personali f'dokumenti miżmuma 
minn awtorità pubblika jew korp pubbliku 
tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew 
dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru dwar l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt 
tal-protezzjoni ta' dejta personali mal-
prinċipju ta' aċċess pubbliku għad-
dokumenti uffiċjali.

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.
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Emenda 184
Proposta għal regolament

Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 87 sabiex tispeċifika aktar 
raġunijiet oħra ta' interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta' dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-unika oġġezzjoni li nagħmlu għal din ir-regola hija mogħtija mid-delega favur il-
Kummissjoni li tinsab fil-paragrafu 3.  Mill-perspettiva tagħna, il-limiti aċċettabbli għad-
delega leġiżlattiva jinqabżu, u konsegwentement il-kwistjonijiet imsemmija għandhom jiġu 
ttrattati bl-istess strument, jew issa jew permezz ta' riformi iktar tard li jistgħu jkunu 
meħtieġa, sabiex tkun żgurata l-effikaċja fil-futur.

Emenda 185
Proposta għal regolament

Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-delega li tinsab fil-paragrafu 3 favur il-Kummissjoni hija eċċessiva, u dak indikat f'dan il-
paragrafu għandu jiġi implimentat fid-dispożizzjoni xierqa.
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Emenda 186
Proposta għal regolament

Artikolu 83 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta' dan ir-Regolament, dejta 
personali tista' tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta' dan ir-Regolament, dejta 
personali tista' tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew riċerka 
xjentifika, kif ukoll ta' riċerka uffiċjali jew 
amministrattiva preliminari għad-
determinazzjoni tal-filjazzjoni naturali,
biss jekk:

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċilitati r-riċerki tal-filjazzjoni naturali, f'każijiet ta' serq jew ħtif tat-trabi, 
hawnhekk nipproponu l-introduzzjoni ta' klawsola fl-ewwel paragrafu immirata biex tagħmel 
leġittimi b'mod ċar il-proċessi għal dawn ir-riċerki.

Emenda 187
Proposta għal regolament

Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta' dejta li ma 
jippermettix jew m'għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jinkisbu 
b'mod raġonevoli bl-ipproċessar ta' dejta li 
ma jippermettix jew m'għadux jippermetti 
l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta; kif 
ukoll

Emenda 188
Proposta għal regolament

Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta' 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista' jkun identifikat 
tinżamm b'mod separat mill-informazzjoni 

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta' 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista' jkun identifikat 
tinżamm b'mod separat mill-informazzjoni 
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l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu 
jintlaħqu b'dan il-mod.

l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu 
jintlaħqu b'dan il-mod.

Id-dejta personali pproċessata fil-qafas 
tar-riċerka uffiċjali jew amministrattiva 
preliminari għad-determinazzjoni tal-
filjazzjoni naturali għandha tiġi 
komunikata biss lis-suġġetti tad-dejta fejn 
xieraq u mingħajr preġudizzju għall-
preżentazzjoni ta' akkużi kriminali meta 
jiġi previst hekk legalment.  

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċilitati r-riċerki tal-filjazzjoni naturali, f'każijiet ta' serq jew ħtif tat-trabi, huwa 
introdott paragrafu fl-aħħar tal-paragrafu 1, sabiex jiġu stabbiliti s-salvagwardji adegwati 
għall-privatezza tad-dejta personali pproċessata fil-qafas tar-riċerki ġudizzjarji jew 
amministrattivi preġudizzjarji, b'tali mod li din id-dejta tiġi kkomunikata biss meta jkun 
meħtieġ bil-liġi.

Emenda 189
Proposta għal regolament

Artikolu 83 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b'mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss jekk:

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika, aggregata jew xjentifika 
jistgħu jippubblikaw jew b'mod ieħor 
jiżvelaw pubblikament dejta personali biss 
jekk:

Emenda 190
Proposta għal regolament

Artikolu 83 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Aktar ipproċessar ta' dejta għal 
għanijiet storiċi, statistiċi, aggregati jew 
xjentifiċi ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont il-punt (b) tal-
Artikolu 5(1) dment li l-ipproċessar:
(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
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salvagwardji ta' dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjonijiet l-
oħra rilevanti kollha.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali għall-Artikolu 83 tidher li tippermetti l-ipproċessar ta' dejta dwar is-
saħħa, f'forma identifikabbli, għall-finijiet ta' riċerka mingħajr referenza għall-kunsens. L-
uniċi salvagwardji (li d-dejta identifikabbli għandha tinżamm separata u li r-riċerkaturi 
jistgħu jużaw dejta identifikabbli biss jekk ir-riċerka ma tistax titwettaq bl-użu ta' dejta mhux 
identifikabbli) inaqqsu b'mod sinifikanti l-protezzjoni tad-dejta dwar is-saħħa. Hemm riskju li 
l-proposta attwali tippermetti li r-riċerkaturi jużaw dejta identifikabbli mingħajr kunsens.

Emenda 191
Proposta għal regolament

Artikolu 83 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 192
Proposta għal regolament

Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta' awtorità ta' superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta' dan ir-
Regolament.

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta' awtorità ta' superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta' dan ir-
Regolament, jew jiksbu ċertifikazzjoni 
biżżejjed għall-proċessi li jsiru skont id-
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dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-awtorità ta' superviżjoni jista' jeżisti flimkien ma' dak taċ-ċertifikazzjoni, li 
jista' jkun utli speċjalment għall-komunitajiet reliġjużi b'inqas riżorsi ekonomiċi.

Emenda 193

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati
msemmija fl-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), 
l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(5), l-Artikolu 30, l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien mhux determinat mid-dejta tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda 194

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 
23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 
33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), 
l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
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35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) tista' tkun revokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta' setgħa 
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-publikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data sussegwenti 
speċifikata fiha. Din ma għandha taffettwa 
l-validità tal-ebda att iddelegat li diġà jkun 
fis-seħħ.

Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 
81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) 
tista' tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-
deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni ta' setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada 
tal-publikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
sussegwenti speċifikata fiha. Din ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

Emenda 195

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3), 
l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 
15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 
26(5), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 
34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), 
l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-
seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien perjodu ta' xahrejn 
min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perijodu 
għandu jkun estiż b'xahrejn b'inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Emenda 196

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni se tippromwovi n-
newtralità teknoloġika dwar l-adozzjoni 
tal-atti msemmija f'dan l-Artikolu.
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