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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-4 ta’ Ġunju 2012, il-Kummissjoni pproponiet regolament dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern, bħala l-aħħar 
waħda minn 12-il azzjoni ewlenija proposti fl-Att dwar is-Suq Uniku. Il-proposta twieġeb 
għall-ħtiġijiet tal-parteċipanti fis-suq diġitali biex tiżgura qafas legali komprensiv għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi sikuri u affidabbli fil-livell tal-UE.

L-għan tal-proposta hu li tiżgura li ċ-ċittadini u l-intrapriżi jkunu jistgħu jużaw l-iskemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika nazzjonali tagħhom biex jiksbu aċċess għal servizzi pubbliċi 
f’pajjiżi oħrajn tal-UE fejn dawn l-iskemi jkunu disponibbli. Il-proposta toħloq ukoll suq 
intern għall-firem elettroniċi u s-servizzi fiduċjarji transkonfinali online relatati, b’mod
partikolari billi tiżgura li dawn is-servizzi jkollhom l-istess status legali bħal proċessi 
tradizzjonali abbażi tal-karti. Permezz tal-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE għandu jiġi ggarantit ir-
rikonoxximent reċiproku tal-identifikazzjoni u tal-awtentikazzjoni elettroniċi.

Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-isforzi għat-tisħiħ 
u t-twettiq tal-funzjonament tas-suq uniku diġitali permezz tat-tisħiħ tal-fiduċja fi 
tranżazzjonijiet elettroniċi. L-importanza tal-proposta għaċ-ċittadini u n-negozji, b’mod 
partikolari għall-SMEs, kif ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali, ma tistax tkun stmata ż-żejjed.

Madankollu, ir-rapporteur jemmen bis-sħiħ li s-sistema proposta tista’ biss issaħħaħ is-suq 
uniku diġitali u tippermetti lill-atturi kollha jibbenefikaw bis-sħiħ mill-potenzjal tagħha, jekk 
tkun żgurata biżżejjed sigurtà u ċertezza legali, sabiex iċ-ċittadini u n-negozji jkollhom 
kunfidenza u fiduċja fi tranżazzjonijiet elettroniċi transkonfinali sikuri. Għalhekk ġew 
proposti xi tibdiliet fil-proċeduri ta’ notifika u kjarifiki dwar ir-responsabbiltà u l-protezzjoni 
tad-dejta. Fl-istess ħin, għandu tkun evitata l-burokrazija żejda, b’mod partikolari piżijiet 
mhux meħtieġa fuq l-SMEs. Ir-rapporteur jissuġġerixxi għadd ta’ emendi sabiex il-proposta 
tal-Kummissjoni titjieb fir-rigward ta’ dawn l-aspetti.

Ir-rapporteur barra minn hekk issuġġerixxa għadd ta’ tibdiliet għad-dispożizzjonijiet relatati 
mal-implimentazzjoni u ma’ atti delegati kif propost mill-Kummissjoni, bil-għan li dawn 
jirriflettu aħjar l-objettivi tal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE. B'mod partikolari, delega tas-
setgħa leġiżlattiva lill-Kummissjoni ma tidhirx li hija xierqa fir-rigward ta’ għadd ta’ 
kwistjonijiet; f’xi każijiet, deher li kien hemm bżonn speċifikazzjoni ulterjuri fir-rigward tal-
kontenut u l-objettiv tad-delega.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa transkonfinali tistabbilixxi netwerk 
ta’ awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għas-Saħħa elettronika. Sabiex itejjeb is-
sikurezza u l-kontinwità tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali, in-netwerk huwa meħtieġ 
jipproduċi linji gwida dwar l-aċċess 
transkonfinali għad-dejta u s-servizzi tas-
saħħa elettronika, inkluż bl-appoġġ ta’ 
‘miżuri komuni ta’ identifikazzjoni u 
awtentikazzjoni għall-iffaċilitar tat-
trasferabbiltà ta’ dejta fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali’. Rikonoxximent u 
aċċettazzjoni reċiproċi ta’ identifikazzjoni 
u awtentikazzjoni elettroniċi huma kruċjali 
sabiex il-kura tas-saħħa transkonfinali ssir 
realtà għaċ-ċittadini Ewrpej. Meta n-nies 
jivvjaġġaw għal trattament, jeħtieġ li d-
dejta medika tagħhom tkun aċċessibbli fil-
pajjiż tat-trattament. Dan jirrekjedi qafas ta' 
identifikazzjoni elettronika solidu, sigur u 
affidabbli.

(10) Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa transkonfinali tistabbilixxi netwerk 
ta’ awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għas-Saħħa elettronika. Sabiex itejjeb is-
sikurezza u l-kontinwità tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali, in-netwerk huwa meħtieġ 
jipproduċi linji gwida dwar l-aċċess 
transkonfinali għad-dejta u s-servizzi tas-
saħħa elettronika, inkluż bl-appoġġ ta’ 
“miżuri komuni ta’ identifikazzjoni u 
awtentikazzjoni għall-iffaċilitar tat-
trasferabbiltà ta’ data fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali”. Rikonoxximent u 
aċċettazzjoni reċiproċi ta’ identifikazzjoni 
u awtentikazzjoni elettroniċi huma kruċjali 
sabiex il-kura tas-saħħa transkonfinali ssir 
realtà għaċ-ċittadini Ewropej. Meta n-nies 
jivvjaġġaw għal trattament, jeħtieġ li d-
dejta medika tagħhom tkun aċċessibbli fil-
pajjiż tat-trattament. Dan jirrekjedi qafas ta' 
identifikazzjoni elettronika solidu, sigur u 
affidabbli, li bħala regola għandu jelimina 
l-ksur ta’ standards attwali rigward il-
ħarsien tal-konsumatur u l-protezzjoni 
tad-dejta.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa li jneħħi l-ostakli 
eżistenti għall-użu transkonfinali tal-mezzi 

(11) Wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa li jneħħi l-ostakli 
eżistenti għall-użu transkonfinali tal-mezzi 



AD\941521MT.doc 5/43 PE510.497v03-00

MT

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

ta’ identifikazzjoni elettronika użati fl-
Istati Membri biex mill-anqas jaċċessaw is-
servizzi pubbliċi. Dan ir-regolament 
m’għandux l-għan li jintervjeni fuq is-
sistemi ta’ ġestjoni tal-identità elettronika u 
l-infrastrutturi relatati stabbiliti fl-Istati 
Membri. L-għan ta’ dan ir-Regolament 
huwa li jiżgura li għall-aċċess għas-servizzi 
online transkonfinali offruti mill-Istati 
Membri, ikun jista’ jiġi provdut livell għoli 
ta’ sigurtà għall-identifikazzjoni u l-
awtentifikazzjoni elettroniċi, pereżempju 
billi jiġu stabbiliti livelli ta’ sigurtà 
differenti li jikkorrispondu għal tipi 
partikolari ta’ servizzi li jkunu se jiġu 
aċċessati.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu previsti livelli separatii ta' sigurtà. Il-proposta għal regolament ma tispeċifikax 
liema tip ta' servizzi online għandhom jiġu aċċessati permezz tal-identifikazzjoni elettronika. 
L-aċċess għal dejta privata u sensittiva għandu jkun assoċjat, għall-finijiet ta’ 
identifikazzjoni, ma’ livell ta’ affidabbiltà differenti minn dak meħtieġ biex jinkiseb aċċess 
għal informazzjoni ġenerali jew għal servizzi ta’ tranżazzjoni. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Wieħed mill-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa li jneħħi l-ostakli 
eżistenti għall-użu transkonfinali tal-mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika użati fl-
Istati Membri biex mill-anqas jaċċessaw is-
servizzi pubbliċi. Dan ir-Regolament
m’għandux l-għan li jintervjeni fuq is-
sistemi ta’ ġestjoni tal-identità elettronika u 
l-infrastrutturi relatati stabbiliti fl-Istati 
Membri. L-għan ta’ dan ir-Regolament 
huwa li jiżgura li għall-aċċess għas-servizzi 
online transkonfinali offruti mill-Istati 
Membri, ikun jista’ jiġi provdut livell għoli 
ta’ sigurtà għall-identifikazzjoni u l-
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awtentikazzjoni elettroniċi. awtentifikazzjoni elettroniċi, pereżempju 
billi jiġu stabbiliti livelli ta’ sigurtà 
aġġustati skont it-tipi ta’ servizzi li jkunu 
se jiġu aċċessati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha sservi l-interoperabbiltà teknika 
tal-iskemi ta’ identifikazzjoni elettronika 
notifikati bil-għan li jrawmu livell għoli ta’ 
fiduċja u sigurtà adattata għall-grad tar-
riskju. L-iskambju ta’ informazzjoni u l-
qsim tal-aqwa prassi bejn l-Istati Membri 
bil-għan li jkun hemm rikonoxximent 
reċiproku għandhom jgħinu kooperazzjoni 
bħal din.

(16) Il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha sservi l-interoperabbiltà u n-
newtralità teknika tal-iskemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikati 
sabiex trawwem livell għoli ta’ fiduċja u 
sigurtà adattata għall-grad tar-riskju. L-
iskambju ta’ informazzjoni u l-qsim tal-
aqwa prassi bejn l-Istati Membri bil-għan li 
jkun hemm rikonoxximent reċiproku 
għandhom jgħinu kooperazzjoni bħal din.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament ma tipprevedix mezzi biex Stat Membru jkun jista' joġġezzjona 
kontra l-konformità teknika ta' skema ta' identifikazzjoni elettronika notifikata. Minħabba din 
il-lakuna, skemi li ma jkunux konformi mar-rekwiżiti jistgħu jinxterrdu fl-UE. L-
armonizzazzjoni mixtieqa introdotta mir-regolament għandha r-riskju li tirriżulta f’evażjoni 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u li tħeġġeġ fenomeni ta’ "forum shopping".

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-prinċipji ta’ aċċessibbiltà u disinn 
għal kulħadd (design for all) għandhom 
jiġu integrati fl-iżvilupp ta’ miżuri 
leġiżlattivi dwar l-identifikazzjoni 
elettronika fil-livell tal-Unjoni.



AD\941521MT.doc 7/43 PE510.497v03-00

MT

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Korpi ta’ superviżjoni għandhom 
jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni 
mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta 
sabiex jiżguraw l-implementazzjoni xierqa 
tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
mill-fornituri tas-servizzi. L-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu partikularment
ikopri inċidenti ta’ ksur tas-sigurtà u ta’ 
dejta personali.

(25) Il-korpi ta’ superviżjoni għandhom 
jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni 
mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta 
sabiex jiżguraw l-implementazzjoni xierqa 
tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-
dejta u tal-konsumaturi mill-fornituri tas-
servizzi. L-iskambju ta’ informazzjoni 
għandu partikolarment ikopri inċidenti ta’ 
ksur tas-sigurtà u ta’ dejta personali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri kollha għandhom 
isegwu rekwiżiti komuni għal superviżjoni 
essenzjali sabiex jiżguraw livell ta’ sigurà
komparabbli ta' servizzi fiduċjarji 
kwalifikati. Sabiex titħaffef l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dawn ir-rekwiżiti madwar l-
Unjoni, l-Istati Membri għandhom 
jadottaw proċeduri komparabbli u 
għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar 
l-attivitajiet tagħhom ta’ superviżjoni u l-
aqwa prassi fil-qasam.

(28) L-Istati Membri kollha għandhom 
isegwu rekwiżiti komuni għal superviżjoni 
essenzjali sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà 
u protezzjoni tad-dejta komparabbli ta'
servizzi fiduċjarji kwalifikati. Sabiex 
jiżguraw l-applikazzjoni konsistenti ta’ 
dawn ir-rekwiżiti madwar l-Unjoni, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw proċeduri 
komparabbli u għandhom jiskambjaw 
informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħhom 
ta’ superviżjoni u l-aqwa prassi fil-qasam.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 49
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Sabiex jiġu jiġu kkumplimentati ċerti 
aspetti tekniċi dettaljati ta’ dan ir-
Regolament b’mod flessibbli u rapidu, is-
setgħa sabiex tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-interoperabbiltà ta’ 
identifikazzjoni elettronika; miżuri ta’ 
sigurtà meħtieġa minn fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji; korpi indipendenti 
rikonoxxuti responsabbli mill-awditjar 
tal-fornituri tas-servizzi; listi affidabbli; 
rekwiżiti relatati mal-livelli ta’ sigurtà ta’ 
firem elettroniċi; rekwiżiti ta’ ċertifikati 
kwalifikati għal firem elettroniċi, il-
validazzjoni u l-preservazzjoni tagħhom; 
il-korpi responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni 
ta’ apparat tal-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati; u r-rekwiżiti relatati mal-
livelli ta’ sigurtà ta’ siġilli elettroniċi u ċ-
ċertifikati kwalifikati għal siġilli 
elettroniċi; l-interoperabbiltà bejn servizzi 
tal-forniment. Huwa importanti ħafna li l-
Kummissjoni tagħmel il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi tax-xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell ta’ esperti.

(49) Sabiex jiġu kkumplimentati ċerti 
aspetti tekniċi dettaljati ta’ dan ir-
Regolament b’mod flessibbli u rapidu, is-
setgħa sabiex tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-interoperabbiltà ta’ 
identifikazzjoni elettronika; listi affidabbli; 
rekwiżiti ta’ ċertifikati kwalifikati għal 
firem elettroniċi, il-validazzjoni u l-
preservazzjoni tagħhom; il-korpi 
responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni ta’ 
apparat tal-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati; u ċ-ċertifikati kwalifikati għal 
siġilli elettroniċi; l-interoperabbiltà bejn 
servizzi tal-forniment. Huwa importanti 
ħafna li l-Kummissjoni tagħmel il-
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-fażi tax-
xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell ta’ 
esperti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli għal 
identifikazzjoni elettronika u servizzi 
fiduċjarji elettroniċi għal tranżazzjonijiet 
elettroniċi bil-għan li s-suq uniku diġitali 
jiġi żviluppat billi jkun garantit livell għoli 
ta’ sigurtà, u billi jissaħħu l-kunfidenza u 
l-fiduċja fi tranżazzjonijiet elettroniċi 
transkonfinali tal-ambjent diġitali.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrikonoxxu u jaċċettaw mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika ta’ persuni 
fiżiċi u ġuridiċi li jaqgħu taħt skema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata ta’ 
Stat Membru ieħor.

2. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jirrikonoxxu u jaċċettaw mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika ta’ 
kwalunkwe entità jew persuni fiżiċi jew
ġuridiċi li jaqgħu taħt skema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata ta’ 
Stat Membru ieħor.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
legali għall-firem elettroniċi, is-siġilli 
elettroniċi, it-timbri tal-ħin elettroniċi, id-
dokumenti elettroniċi, is-servizzi ta’ 
forniment elettroniku u l-awtentikazzjoni 
tal-websajts.

3. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
legali għall-firem elettroniċi, is-siġilli 
elettroniċi, il-validazzjoni u l-verifika 
elettronika, it-timbri tal-ħin elettroniċi, id-
dokumenti elettroniċi, is-servizzi ta’ 
forniment elettroniku u l-awtentikazzjoni 
tal-websajts.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Dan ir-Regolament jiżgura li l-prodotti u 
s-servizzi fiduċjarji li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament jiċċirkolaw liberament 
fis-suq intern.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
servizzi fiduċjarji użati biss għal finijiet 
ta’ ttestjar, taħriġ jew riċerka xjentifika.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘identifikazzjoni elettronika’ tfisser il-
proċess tal-użu ta’ dejta ta’ identifikazzjoni 
ta’ persuna f’forma elettronika li tkun 
tirrapreżenta b’mod mhux ambigwu 
persuna fiżika jew ġuridika;

(1) ‘identifikazzjoni elettronika’ tfisser il-
proċess tal-użu ta’ dejta ta’ identifikazzjoni 
ta’ persuna f’forma elettronika li tkun 
tirrappreżenta b’mod mhux ambigwu 
entità jew persuna fiżika jew ġuridika;
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘mezz ta’ identifikazzjoni elettronika’ 
tfisser unità fiżika jew le li jkun fiha dejta 
kif imsemmi fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu, u 
li tintuża għall-aċċess għas-servizzi online 
kif imsemmi fl-Artikolu 5;

(2) ‘mezz ta’ identifikazzjoni elettronika’ 
tfisser unità fiżika jew le li jkun fiha dejta 
kif imsemmi fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu, u 
li tintuża għall-aċċess għas-servizzi 
elettroniċi kif imsemmi fl-Artikolu 5;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘ċertifikat’ tfisser attestazzjoni 
elettronika li tikkollega firma elettronika 
jew dejta ta’ validazzjoni ta’ siġill ta’ 
persuna fiżika jew ġuridika rispettivament 
maċ-ċertifikat u tikkonferma dik id-dejta 
dwar dik il-persuna;

(10) ‘ċertifikat’ tfisser attestazzjoni 
elettronika li tikkollega firma elettronika 
jew dejta ta’ validazzjoni ta’ siġill mad-
dejta ta’ identifikazzjoni ta’ kwalunkwe 
entità jew persuna fiżika jew ġuridika 
rispettivament u tikkonferma dik id-dejta 
dwar dik il-persuna;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘fornitur ta' servizzi fiduċjarji’ tfisser 
persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi 
servizz fiduċjarju wieħed jew aktar;

(14) ‘fornitur ta' servizzi fiduċjarji’ tfisser 
entità jew persuna fiżika jew ġuridika li 
tipprovdi mill-inqas servizz fiduċjarju 
wieħed;
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) ‘dokument elettroniku’ tfisser 
dokument fi kwalunkwe format 
elettroniku;

(27) ‘dokument elettroniku’ tfisser sett 
separat ta’ dejta strutturata fi kwalunkwe 
format elettroniku;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prodotti elettroniċi li jikkonformaw 2. Il-prodotti elettroniċi li jikkonformaw 
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ma’ dan ir-Regolament għandhom ikunu 
permessi jiċċirkolaw liberament fis-suq 
intern.

ma’ dan ir-Regolament għandhom 
jiċċirkolaw liberament u b'mod sikur fis-
suq intern.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Ipproċessar u protezzjoni ta’ dejta

1. Fornituri ta’ servizzi fiduċjarji, 
emittenti, servizzi ta’ validazzjoni, partijiet 
dipendenti u korpi superviżorji għandhom 
jiżguraw ipproċessar ġust u legali skont 
id-Direttiva 95/46/KE meta jipproċessaw 
dejta personali. Dan l-ipproċessar għandu 
jkun limitat strettament għad-dejta 
minima meħtieġa biex jinħareġ u 
jinżamm eID jew ċertifikat, tiġi validata 
awtentikazzjoni elettronika jew biex 
jingħata servizz fiduċjarju.
2. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji, l-
emittenti u s-servizzi ta’ validazzjoni 
għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità 
u l-integrità tad-dejta relatata ma’ 
persuna li lilha tinħarġilha eID jew 
jingħatalha s-servizz.
3. Mingħajr ħsara għall-effett legali 
mogħti lill-psewdonimi taħt il-liġi 
nazzjonali, l-Istati Membri ma 
għandhomx jipprevjenu lill-emittenti milli 
jindikaw f'mezzi elettroniċi ta' 
awtentikazzjoni psewdonimu minflok jew 
minbarra l-isem tad-detentur jew 
jipprevjenu lill-fornituri tas-servizzi 
fiduċjarji milli jindikaw fiċ-ċertifikati tal-
firem elettroniċi psewdonimu minflok 
isem il-firmatarju.
4.  Is-servizzi ta’ validazzjoni 
m’għandhomx jiġbru jew iżommu dejta 
għal iktar milli hu meħtieġ għall-proċess 
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ta’ validazzjoni. Is-servizzi ta’ validazzjoni 
m’għandhomx jiddeskrivu l-firmatarji, il-
partijiet dipendenti jew kwalunkwe 
klijenti oħrajn. Ir-reġistri jistgħu 
jinżammu għall-iskop ta’ żvelar ta’ frodi u 
intrużjonijiet iżda mhux għal aktar minn 
90 jum.
5. Fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati għandhom iżommu d-
dokumenti jew l-informazzjoni relatati 
mas-servizz ipprovdut b’konformità mal-
liġijiet nazzjonali. Wara li jtemmu l-
attivitajiet tagħhom, il-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati għandhom 
jagħtu dawk id-dokumenti u d-dejta lill-
korp superviżorju.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
Dritt ta’ aċċess u informazzjoni għall-

utenti ta’ servizzi fiduċjarji
Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
għandhom jipprovdu lill-utenti mill-inqas 
bl-informazzjoni dwar il-ġbir, il-
komunikazzjoni u ż-żamma tad-dejta 
personali tagħhom kif ukoll informazzjoni 
dwar il-proċedura ta’ verifika li għandha 
tiġi stabbilita.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rikonoxximent u l-aċċettazzjoni Ir-rikonoxximent reċiproku ta' mezzi ta' 
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reċiproċi identifikazzjoni elettronika

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-mezzi ta’ identifikazzjoni 
elettronika għandhom livelli ta’ sigurtà 
inkorporati fihom aġġustati skont it-tipi 
ta’ servizzi li jippermettu l-aċċess 
għalihom.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu previsti livelli  ta' sigurtà separati. Il-proposta ma tispeċifikax liema tipi ta' 
servizzi online għandhom jiġu aċċessati permezz tal-identifikazzjoni elettronika. L -aċċess 
għal dejta privata u sensittiva għandu jkun assoċjat, għall-finijiet ta’ identifikazzjoni, ma’ 
livell ta’ affidabbiltà differenti minn dak meħtieġ għal informazzjoni ġenerali. Il-proċess ta’ 
rikonoxximent tal-identità għandu jkun maħsub biex jipprovdi l-livell ta’ sigurtà adegwat li 
jikkorrispondi mat-tip ta’ servizzi li jkollhom aċċess għalihom iċ-ċittadini.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) l-Istat Membru li jinnotifika jiżgura d-
disponibilità ta’ awtentikazzjoni online,
sabiex kwalunkwe parti dipendenti
stabbilita barra t-territorju ta’ dak l-Istat 
Membru tkun tista’ tivvalida d-dejta ta’ 
identifikazzjoni tal-persuna li kienet 
riċevuta f’forma elettronika. 
Awtentikazzjoni bħal din għandha tiġi 
pprovduta mingħajr ħlas meta jiġi 
aċċessat servizz online ipprovdut minn
korp tas-settur pubbliku. L-Istati Membri 
m’għandhom jimponu l-ebda rekwiżit 
tekniku speċifiku żejjed fuq il-partijiet 
dipendenti li jkollhom il-ħsieb li jwettqu 
tali awtentikazzjoni;
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Kummissjoni skont l-Artikolu 7;

Ġustifikazzjoni

L-attribuzzjoni mingħajr ambigwità ta’ dejta ta’ identifikazzjoni ta’ persuna lill-persuna 
nnifisha teħtieġ livell għoli ħafna ta’ kontroll ta’ sfond (tal-inqas Livell 4) u li jkun 
inkonsistenti mal-użu ta’ diversi livelli ta’ assigurazzjoni. Il-livell ta’ ċertezza li japplika 
għall-attribuzzjoni ta’ dejta għandu jkun ibbażat fuq il-livell ta’ assigurazzjoni. Dan il-livell 
dejjem għandu jkun il-minimu meħtieġ biex jitħarsu l-interessi tal-parti dipendenti. Il-
kwistjoni tal-minimizzazzjoni ta’ dejta hija rilevanti hawnhekk.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punti a sa c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li jinnotifikaw skema 
ta’ identifikazzjoni elettronika għandhom
jibagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
li ġejja u mingħajr dewmien bla bżonn, 
kwalunkwe bidla sussegwenti li ssirilha:

1. L-Istat Membru li jinnotifika għandu 
jibgħat lill-Kummissjoni l-informazzjoni li 
ġejja u mingħajr dewmien bla bżonn, 
kwalunkwe bidla sussegwenti li ssirilha:

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

(a) deskrizzjoni tal-iskema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata, 
inklużi l-livelli ta’ assigurazzjoni tal-
identità tagħha;

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

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

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

(c) informazzjoni dwar l-entità jew l-
entitajiet li jġestixxu l-verifika tad-dejta 
ta' identifikazzjoni tal-persuna;

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet jikkomplementaw dawk li saru għall-artikoli l-oħrajn dwar l-‘eID’ u jtennu li 
l-attribuzzjoni ‘mingħajr ambigwità’ mhijiex konsistenti mal-livelli ta’ assigurazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) deskrizzjoni tal-iskema ta’ 
identifikazzjoni elettronika notifikata, 
inklużi l-livelli ta’ sigurtà li 
jikkorrispondu għat-tipi ta’ servizzi li 
jkunu se jiġu aċċessati;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) deskrizzjoni tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni;

(d) deskrizzjoni tal-possibbiltà ta’ 
awtentikazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
l-livelli differenti ta’ sigurtà meħtieġa 
għall-aċċess;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri tan-notifika tmur lil hinn mis-sempliċi 
implimentazzjoni tar-Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex tingħata lill-
Kummissjoni permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koordinazzjoni Koordinazzjoni u interoperabbiltà

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
sabiex jiżguraw l-interoperabbiltà ta’ mezzi 
ta’ identifikazzjoni elettronika li jaqgħu 
taħt skema notifikata u biex iżidu s-sigurtà 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
sabiex jiżguraw l-interoperabbiltà u n-
newtralità teknoloġika ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika li jaqgħu taħt 
skema notifikata u biex iżidu s-sigurtà 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet maħsuba biex jiggarantixxu l-interoperabbiltà teknika għandhom ikunu 
newtrali mil-lat teknoloġiku, sabiex ma jinterferixxux mal-għażliet preferuti tal-Istati Membri 
fl-iżvilupp tas-sistemi nazzjonali ta’ identifikazzjoni u awtentikazzjoni elettroniċi tagħhom.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk skema ta’ identifikazzjoni 
elettronika ma tgħaddix mill-kontroll 
teknoloġiku minn qabel, mil-lat tan-
newtralità u l-interoperabbiltà, li huwa r-
responsabbiltà tal-Istati Membri taħt l-
arranġament ta' kooperazzjoni msemmi 
fil-paragrafu 1, din m’għandhiex tkun 
eliġibbli għan-notifika skont l-Artikolu 7 
għall-finijiet ta' rikonoxximent reċiproku 
fis-sens tal-Artikolu 5.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw sabiex jiżguraw l-
interoperabbiltà ta’ mezzi ta’ 
identifikazzjoni elettronika li jaqgħu taħt 
skema ta’ identifikazzjoni elettronika 
notifikata u biex iżidu s-sigurtà tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-mudell tal-interoperabbiltà se jkun kruċjali biex jirnexxi r-Regolament. Hi meħtieġa 
diskussjoni ulterjuri bejn l-Istati Membri biex jiġi determinat x’għandu jiġi inkluż fih u kif 
għandu jaħdem.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u tad-
delega ta’ setgħat għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 
kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fornitur ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikat 
għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe 
ħsara diretta kkawżata lil kwalunkwe 

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

fiżika jew ġuridika minħabba n-nuqqas li 
tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fl-
Artikolu 19, sakemm il-fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji ma jippruvax li ma jkunx aġixxa 
b’mod negliġenti.

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament hu mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament (KE) 
Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-
liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet 
mhux kuntrattwali ("Ruma II")1 b’mod 
partikolari l-applikazzjoni tal-liġi, li, skont 
l-Artikolu 4 tar-Regolament Ruma II, 
tapplika għal obbligazzjoni mhux 
kuntrattwali li tirriżulta minn delitt jew 
kważi-delitt.
__________________
1  Ir-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli 
għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 
(Ruma II), ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Ipproċessar u protezzjoni ta’ dejta

1. Fornituri tas-servizzi fiduċjarji u korpi 
ta’ superviżjoni għandhom jiżguraw 
ipproċessar ekwu u legali skont id-
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Direttiva 95/46/KE meta jipproċessaw 
dejta personali.
2. Fornituri tas-servizzi fiduċjarji 
għandhom jipproċessaw dejta personali 
skont id-Direttiva 95/46/KE. Dan l-
ipproċessar għandu jkun limitat 
strettament għad-dejta minima meħtieġa 
biex jinħareġ u jinżamm ċertifikat jew 
biex jingħata servizz fiduċjarju.
3.  Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità 
u l-integrità tad-dejta relatata ma’ 
persuna li lilha jingħata servizz 
fiduċjarju.
4. Mingħajr ħsara għall-effett legali 
mogħti lill-psewdonimi taħt il-liġi 
nazzjonali, l-Istati Membri ma 
għandhomx jipprevjenu lill-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji milli jindikaw fiċ-
ċertifikati tal-firma elettronika 
psewdonimu minflok l-isem tal-
firmatarju.

(Ara l-emenda għall-Artikolu 4a(ġdid))

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
u tagħti marka ta’ fiduċja biex 
tiddistingwi l-prodotti u s-servizzi 
aċċessibbli għall-persuni b’diżabbiltajiet.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-organizzazzjonijiet tal-istandards 
tal-UE huma responsabbli mill-iżvilupp 
ta’ kriterji ta’ valutazzjoni għall-prodotti u 
s-servizzi aċċessibbli għall-persuni 
b’diżabbiltajiet. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(Ara l-emenda għall-paragrafu 4.)

Ġustifikazzjoni

Ristrutturar tat-test għal raġunijiet ta’ ċarezza: il-paragrafu 1 jitratta l-ħatra ta' korp 
superviżorju. Id-dispożizzjoni ċċaqalqet mill-paragrafu 4 peress li hija dwar l-istess suġġett.

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2) rigward mezzi speċifiċi ta’ 
superviżjoni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull korp superviżorju għandu 
jissottometti rapport annwali dwar l-

3. Kull korp superviżorju għandu 
jissottometti rapport annwali dwar l-
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attivitajiet superviżorji tal-aħħar sena 
kalendarja lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sal-aħħar tal-ewwel trimestru tas-
sena ta’ wara. Dan għandu jinkludi tal-
anqas:

attivitajiet superviżorji tal-aħħar sena 
kalendarja lill-Kummissjoni sal-aħħar tal-
ewwel trimestru tas-sena ta’ wara. Dan 
għandu jinkludi tal-anqas:

Ġustifikazzjoni

Jidher li m’hemmx bżonn li jitressaq rapport annwali anke lill-Istati Membri.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri l-oħra bl-ismijiet u l-indirizzi tal-
korpi superviżorji maħtura tagħhom, 
rispettivament.

imħassar

(Ara l-emenda għall-paragrafu 1)

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290, att leġiżlattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali li jissumpplimentaw jew jemendaw ċerti elementi 
mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. Id-delega proposta tmur lil hinn mis-sempliċi possibbiltà li 
jiġu supplimentati jew emendati l-elementi mhux essenzjali tar-Regolament propost.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi l-formati 
għar-rapport imsemmi fil-paragrafu 3. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2).

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri għar-rapport tmur lil hinn mis-sempliċi 
implimentazzjoni tar-Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex tingħata lill-
Kummissjoni permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi superviżorji għandhom 
jikkooperaw, bil-għan li jiskambjaw prassi 
tajba u jipprovdu lil xulxin, fl-inqas żmien 
possibbli, bl-informazzjoni rilevanti u 
assistenza reċiproka sabiex l-attivitajiet 
superviżorji jitwettqu b’mod konsistenti. L-
assistenza reċiproka għandha tkopri, b’mod 
partikolari, it-talbiet għal informazzjoni u 
l-miżuri superviżorji, bħal talbiet biex 
jitwettqu spezzjonijiet relatati mal-awditjar 
tas-sigurtà kif imsemmi fl-Artikoli 15, 16 u 
17.

1. Il-korpi superviżorji għandhom 
jikkooperaw, bil-għan li jiskambjaw prassi 
tajba u jipprovdu lil xulxin, fl-inqas żmien 
possibbli, bl-informazzjoni rilevanti u 
assistenza reċiproka sabiex l-attivitajiet
superviżorji kif imsemmija fl-Artikolu 13
jitwettqu b’mod konsistenti. L-assistenza 
reċiproka għandha tkopri, b’mod 
partikolari, it-talbiet għal informazzjoni u 
l-miżuri superviżorji, bħal talbiet biex 
jitwettqu spezzjonijiet relatati mal-awditjar 
tas-sigurtà kif imsemmi fl-Artikoli 15, 16 u 
17.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjoni ta’ formati u proċeduri ta’ assistenza reċiproka tmur lil hinn mis-sempliċi 
implimentazzjoni tar-Regolament propost u għalhekk din is-setgħa ma għandhiex tingħata 
lill-Kummissjoni permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji li jkunu 
stabbiliti fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
jieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa biex iġestixxu r-riskji imposti fuq is-
sigurtà tas-servizzi fiduċjarji li jipprovdu. 
B’kunsiderazzjoni tal-aħħar żviluppi, dawn 
il-miżuri għandhom jiżguraw li l-livell ta’ 
sigurtà jkun xieraq għal-livell ta’ riskju. 
B’mod partikolari, għandhom jittieħdu 
miżuri għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-
impatt ta’ inċidenti tas-sigurtà u dawk 
interessati jiġu infurmati dwar l-effetti 
avversi ta’ kwalunkwe inċident.

1. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji li jkunu 
stabbiliti fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
jieħdu l-miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa biex iġestixxu r-riskji imposti fuq is-
sigurtà tas-servizzi fiduċjarji li jipprovdu.
B’kunsiderazzjoni tal-aħħar żviluppi 
teknoloġiċi, kwalunkwe miżura ta’ dan it-
tip għandha tiżgura li l-livell ta’ sigurtà 
jkun xieraq għal-livell ta’ riskju. B’mod 
partikolari, għandhom jittieħdu miżuri 
għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt ta’ 
inċidenti tas-sigurtà u dawk interessati jiġu 
infurmati dwar l-effetti avversi ta’ 
kwalunkwe inċident.

Emenda 57

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



AD\941521MT.doc 29/43 PE510.497v03-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-ksur tas-sigurtà jkollu riskju li 
jaffettwa lill-utenti ta’ servizzi fiduċjarji, 
il-korp superviżorju għandu jinnotifika 
mingħajr dewmien il-ksur tas-sigurtà lil 
dawk l-utenti sabiex ikunu jistgħu jieħdu 
l-prekawzjonijiet neċessarji.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290, att leġiżlattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali li jissumpplimentaw jew jemendaw ċerti elementi 
mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. Id-delega proposta tmur lil hinn mis-sempliċi suppliment 
jew emenda ta’ elementi mhux essenzjali tar-Regolament propost.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri, inklużi d-dati tal-għeluq, tmur lil hinn mis-
sempliċi implimentazzjoni tar-Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex 
tingħata lill-Kummissjoni permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290, att leġiżlattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali li jissumplimentaw jew jemendaw ċerti elementi 
mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. Id-delega proposta tmur lil hinn mis-sempliċi suppliment 
jew emenda ta’ elementi mhux essenzjali tar-Regolament propost.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri tmur lil hinn mis-sempliċi implimentazzjoni tar-
Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex tingħata lill-Kummissjoni permezz 
ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati għandhom jinnotifikaw il-korp 
superviżorju bil-ħsieb tagħhom li jibdew 
jipprovdu servizz fiduċjarju kwalifikat u 
għandhom jissottomettu rapport tal-
awditjar tas-sigurtà mwettaq minn korp 
indipendenti rikonoxxut lil korp 
superviżorju, kif provdut fl-Artikolu 16(1). 
Il-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati 
jistgħu jibdew jipprovdu servizz fiduċjarju 
kwalifikat wara l-konklużjoni b’suċċess 
tal-verifika skont il-paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

Jidher prematur li l-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati jitħallew jibdew jipprovdu 
servizz fiduċjarju kwalifikat wara li jkunu ssottomettew in-notifika u r-rapport tal-awditjar 
tas-sigurtà lill-korp ta’ superviżjoni. Huma biss il-fornituri ta' servizzi fiduċjarji kkwalifikati 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-regolament li għandhom jitħallew jibdew jipprovdu servizzi 
fiduċjarji kkwalifikati.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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filwaqt li jiġi indikat li bagħtu n-notifika.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri, inklużi d-dati tal-għeluq, tmur lil hinn mis-
sempliċi implimentazzjoni tar-Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex 
tingħata lill-Kummissjoni permezz ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi, 
iżomm u jippubblika listi affidabbli bl-
informazzjoni relatata mal-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati li għalihom 
ikun kompetenti flimkien mal-
informazzjoni relatata mas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati pprovduti minnhom.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi, 
iżomm u jippubblika listi affidabbli bl-
informazzjoni relatata mal-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikati msemmija fl-
Artikolu 17 li għalihom ikun responsabbli, 
inkluża informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni ta’ fornituri ta’ servizzi 
fiduċjarji u indikazzjoni dwar l-istatus 
kwalifikat tagħhom flimkien mal-
informazzjoni relatata mas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati pprovduti minnhom.
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jġorru r-riskju ta’ responsabbiltà għad-
danni billi jżommu biżżejjed riżorsi 
finanzjarji jew billi jissieħbu fi skema ta’ 
assigurazzjoni fuq ir-responsabbiltà;

(b) fir-rigward tar-riskju ta’ responsabbiltà 
għad-danni kif imsemmi fl-Artikolu 8(2), 
iżommu biżżejjed riżorsi finanzjarji jew 
jiksbu assigurazzjoni fuq ir-responsabbiltà 
adegwata;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) qabel jidħlu f’relazzjoni kuntrattwali, 
jinfurmaw lil kwalunkwe persuna li tkun 
qed tfittex li tuża servizz fiduċjarju 
kwalifikat dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet preċiżi rigward l-użu ta’ 
dak is-servizz;

(c) qabel jidħlu f’relazzjoni kuntrattwali, 
jinfurmaw lil kwalunkwe persuna li tkun 
qed tfittex li tuża servizz fiduċjarju 
kwalifikat dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet rigward l-użu ta’ dak is-
servizz, inkluża kwalunkwe limitazzjoni 
fuq l-użu tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 68

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

(e) jużaw sistemi affidabbli biex jaħżnu d-
dejta mogħtija lilhom, f’forma verifikabbli 
sabiex:

(e) jużaw sistemi affidabbli biex jaħżnu d-
dejta mogħtija lilhom, f’forma verifikabbli 
sabiex:

– din tkun disponibbli pubblikament għall-
irkupru biss fejn ikun inkiseb il-kunsens 
tal-persuna li lilha tkun inħarġet id-dejta,

– din tkun disponibbli pubblikament għall-
irkupru biss fejn ikun inkiseb il-kunsens 
tal-persuna li jkollha x’taqsam mad-dejta,

– persuni awtorizzati biss jitgħu jdaħħlu 
entrati u tibdil,

– persuni awtorizzati biss jistgħu jdaħħlu 
entrati u tibdil fid-dejta maħżuna,

– l-informazzjoni tkun tista’ tiġi 
vverifikata għall-awtentiċità;

– id-dejta tkun tista’ tiġi vverifikata għall-
awtentiċità;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jieħdu miżuri kontra l-falsifikazzjoni u 
s-serq ta’ dejta;

(f) jieħdu miżuri xierqa kontra l-
falsifikazzjoni u s-serq ta’ dejta;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jirreġistraw l-informazzjoni rilevanti 
kollha dwar id-dejta maħruġa u rċevuta 

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

dejta maħruġa u rċevuta mill-fornitur ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikat għal perjodu 
ta’ żmien xieraq, inkluż wara li jkunu 
ntemmu l-attivitajiet tal-fornitur tas-
servizzi fiduċjarji, b’mod partikolari sabiex 
tingħata evidenza fi proċeduri legali.
Reġistrazzjoni bħal din tista’ ssir b’mod 
elettroniku;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) meta s-servizz fiduċjarju kwalifikat 
jinkludi l-ħruġ ta’ ċertifikati kwalifikati, 
jistabbilixxu u jżommu aġġornata bażi 
tad-dejta taċ-ċertifikati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi d-dettall addizzjonali meħtieġ sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta’ 
servizzi fiduċjarji jkunu jafu x’inhu meħtieġ minnhom.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290, att leġiżlattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali li jissumpplimentaw jew jemendaw ċerti elementi 
mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. Id-delega proposta tmur lil hinn mis-sempliċi suppliment 
jew emenda ta’ elementi mhux essenzjali tar-Regolament propost.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I 
sabiex tiżgura l-adattament meħtieġ għall-
iżvilupp teknoloġiku.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta' setgħa għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 
kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-istabbiliment ta’ kriterji 
speċifiċi li għandhom jitħarsu mill-korpi 
maħtura msemmija fil-paragrafu 1.

3.  l-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 38 
dwar l-istabbiliment ta’ kriterji speċifiċi li 
għandhom jitħarsu mill-korpi maħtura 
msemmija fil-paragrafu 1 għall-fini tat-
twettiq taċ-ċertifikazzjoni skont il-
paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta' setgħa għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 



AD\941521MT.doc 37/43 PE510.497v03-00

MT

kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni taċ-ċirkostanzi u l-proċeduri tmur lil hinn mis-sempliċi implimentazzjoni tar-
Regolament propost u għalhekk din is-setgħa m’għandhiex tingħata lill-Kummissjoni permezz 
ta' setgħat ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju
tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I 
sabiex ikun żgurat l-adattament meħtieġ 
għall-iżvilupp teknoloġiku.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta' setgħa għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 
kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 77

Proposta għal regolament
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Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju
tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafu 1 sabiex ikun żgurat l-
adattament meħtieġ għall-iżvilupp 
teknoloġiku.

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta' setgħa għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 
kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju
tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness III.

4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness III 
sabiex ikun żgurat l-adattament meħtieġ 
għall-iżvilupp teknoloġiku.
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 TFUE, l-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta' setgħa għandhom jiġu definiti b’mod espliċitu fl-atti leġislattivi. L-emenda żżid 
kjarifika bżonnjuża dwar id-delega.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 18(5), 21(4), 
23(3), 25(2), 27(2), 29(4), 30(2), 31, 35(3) 
u 37(3) għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ 
żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(3), 18(5), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 29(4), 30(2), 31, 35(3) u 37(3) tista’ 
tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Id-deċiżjoni biex tirrevoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ mill-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari sabiex jintlaħaq l-għan 
tar-Regolament għall-iżvilupp ta’ suq 
uniku diġitali billi jissaħħu l-kunfidenza u 
l-fiduċja fi tranżazzjonijiet elettroniċi 
transkonfinali sikuri. Ir-rapport għandu 
jikkunsidra, fost affarijiet oħrajn, l-
iżviluppi tas-suq kif ukoll l-iżviluppi legali 
u teknoloġiċi. Għandu jkun akkumpanjat 
ukoll mill-proposti leġiżlattivi xierqa, jekk 
ikun meħtieġ. L-ewwel rapport għandu 
jkun sottomess sa mhux aktar tard minn 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Rapporti sussegwenti 
għandhom jiġu sottomessi kull erba’ snin 
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minn dakinhar ’il quddiem.
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