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1. It-tisħiħ tar-reġim Ewropew tal-protezzjoni tad-dejta: Passi meħuda u t-triq ’il 
quddiem

Id-diskussjoni dwar ir-reġim il-ġdid tal-protezzjoni tad-dejta propost mill-Kummissjoni 
Ewropea f’Jannar 2012 għamlet progress fl-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri. Kif iż-
żewġ rapporteurs għar-regolament u għad-direttiva għamluha ċara fl-ewwel dokument ta’ 
ħidma tagħhom 1, li l-pakkett ta’ riforma jinkorpora parti sostanzjali mir-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament rigward (a) l-adozzjoni ta’ approċċ komprensiv, (b) it-
tisħiħ tad-drittijiet tal-individwu, (c) iżjed progress tad-dimensjoni tas-suq intern u l-iżgurar 
ta’ infurzar aħjar tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta, u (d) it-tisħiħ tad-dimensjoni globali. 
Għandu jiġi enfasizzat li l-protezzjoni tad-dejta issa hija dritt fundamentali vinkolanti taħt l-
Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u għandha bażi legali speċifika fl-Artikolu 16 
TFUE. Għalhekk għandna nsaħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi u ċ-ċittadini (“soġġetti tad-
dejta”) fl-era diġitali u globalizzata. 
Fl-istituzzjonijiet għadhom għaddejja diskussjonijiet dwar kwistjonijiet bħall-atti delegati u 
ta’ implimentazzjoni, il-piżijiet amministrattivi u l-“mekkaniżmu ta’ konsistenza”. Il-
presidenza tal-Kunsill bdiet il-mekkaniżmu “ħbieb tal-presidenza” sabiex tiddiskuti temi 
orizzontali bħal dawn, waqt li l-Parlament se jisma’ esperti u jiddiskuti mal-partijiet 
interessati fil-laqgħa annwali tal-LIBE u l-kumitati tal-parlament nazzjonali fid-9 u l-10 ta’ 
Ottubru 2012. Il-preżentazzjoni tal-abbozz tar-rapport dwar ir-Regolament hija prevista sal-
aħħar tal-2012, u se tkun segwita minn skadenza estensiva li se tippermetti lill-Membri li 
jressqu l-emendi tagħhom f’ħin xieraq (l-aħħar ta’ Frar 2013) u li jsir vot ta’orjentazzjoni 
f’April 2013, sabiex il-negozjati jkunu jistgħu jibdew waqt il-Presidenza tal-Kunsill Irlandiż. 
Il-kumitati li ġew mitluba jagħtu opinjoni qed jippjanaw ix-xogħol tagħhom fid-dawl ta’ dan. 
Minħabba l-ħtieġa urġenti għal qafas legali koerenti f’ambjent li qed jevolvi b’pass mgħaġġel, 
l-għan tar-rapporteur tagħkom u x-shadow rapporteurs huwa li jintlaħaq ftehim dwar il-
pakkett mal-Kunsill waqt dan it-terminu leġiżlattiv. 

Wara erba’ skambji ta’ opinjonijiet fil-kumitat LIBE, f’workshop ta’ LIBE mal-partijiet 
interessati, u diskussjonijiet estensivi max-shadow rapporteurs, il-kumitati ta’ opinjoni, il-
Kummissjoni, il-presidenza tal-Kunsill u l-partijiet interessati, ir-rapporteur tagħkom b’dan 
qed jippreżenta l-iżjed proposti u valutazzjonijiet speċifiċi tiegħu. Huwa impossibbli f’dan l-
istadju li tiġi proposta tweġiba finali għall-mistoqsijiet pertinenti kollha mqajma. Madankollu, 
jistgħu jiġu ppreżentati xi wħud mill-prinċipji li jservu bħala gwida għall-abbozz tar-rapport. 
Huma bbażati fuq id-direttiva dwar il-protezzjoni tad-dejta eżistenti 2 u ġew enfasizzati fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tas-6 ta’ Lulju 2011 (ir-rapport Voss).3 Ir-rapporteur tagħkom 
jixtieq jikseb kunsens dwar il-fatturi bażi li ġejjin għall-abbozz tar-rapport. Dan id-Dokument 
ta’ Ħidma se jindirizza aspetti sostantivi, waqt li l-aspetti istituzzjonali se jiġu koperti fid-
Dokument ta’ Ħidma 3.

2. It-tisħiħ tal-prinċipji ewlenin u l-kjarifika ta’ definizzjonijiet

                                               
1 PE491.322v01-00, 6 ta’ Lulju 2012.
2 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, il-Ġurnal 
Uffiċjali  L 281, 23/11/1995 P. 0031 - 0050
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0323, 6 ta’ Lulju 2011.
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Id-definizzjonijiet ta’ “dejta personali” u “soġġett tad-dejta” huma ta’ importanza ewlenija, 
peress li jiddeterminaw l-ambitu u l-applikazzjoni effettiva tas-salvagwardji li jinsabu fir-
Regolament għat-tipi varji ta’ pproċessar ta’ dejta personali. L-ambitu materjali tar-
Regolament f’dan is-sens għandu jkun l-istess bħal dak tad-Direttiva 95/46/KE attwali. Billi l-
qafas tal-protezzjoni tad-dejta huwa espressjoni ta’ dritt fundamentali, il-fakultà li jiġi llimitat 
l-ambitu materjali mhijiex f’idejn il-leġiżlatur. Madankollu, it-tħassib leġittimu dwar mudelli 
ta’ negozju speċifiċi jistgħu fid-dawl ta’ dan jiġu indirizzati f’partijiet differenti tar-
Regolament. 

Sabiex jintlaħaq l-aħjar livell ta’ protezzjoni tad-dejta u jiġi permess li jinħolqu mudelli ġodda 
ta’ negozju, aħna neħtieġu nħeġġu l-użu psewdonomu u anonimu tas-servizzi. Id-definizzjoni 
ċara ta’ “anonimità” għandha tgħin ukoll lill-kontrolluri tad-dejta sabiex jifhmu meta jkunu lil 
hinn mill-ambitu tar-Regolament. Għall-użu tad-dejta psewdonoma, li jfisser li l-kontrollur 
tad-dejta jkun kapaċi li jindividwa persuni individwali permezz ta' psewdonomu, jista' jkun 
hemm allevjazzjonijiet rigward l-obbligi għall-kontrollur tad-dejta. 

Il-kunsens għandu jibqa’ bażi importanti tal-approċċ tal-UE għall-protezzjoni tad-dejta.  Billi 
huwa bażi legali importanti li jintuża b’mod komuni sabiex jiġi leġittimizzat l-ipproċessar tad-
dejta, huwa meħtieġ li jiġi definit b’mod ċar fir-regolament. L-għarfien min-naħa tas-suġġetti 
tad-dejta dwar x’jiġri bil-“parti diġitali” tagħhom se jittejjeb bl-involviment dirett tagħhom u 
d-deċiżjoni libera tagħhom.  Aħna għandna niċċaraw li l-istandards tekniċi li jesprimu x-
xewqat ta’ suġġett huma forma valida sabiex jiġi pprovdut kunsens espliċitu1. L-
informazzjoni lis-suġġetti tad-dejta għandha tiġi ppreżentata f’forma faċilment komprensibbli, 
bħal permezz ta' “politika ta’ privatezza f’saffi” u lowgos jew ikoni standardizzati 2. Sabiex 
jiġu stabbiliti inċentivi għall-kontrolluri tad-dejta, aħna nistgħu nnaqsu wkoll il-piż bl-użu ta’ 
mezz sempliċi u ħafif sabiex jintalab kunsens jekk tkun twettqet valutazzjoni tal-impatt fuq il-
privatezza u s-sistema tiġi ċertifikata bħala waħda konformi mal-prinċipji tal-privatezza 
permezz ta’ disinn u l-privatezza b’mod awtomatiku.  L-idea ta' “bilanċ sinifikanti” teħtieġ li 
tiġi ċċarata.  B’mod partikolari, għandu jkun hemm definizzjoni ċara dwar liema każijiet ta’ 
distorsjoni tas-swieq bħall-monopolji jew oligopoli jwasslu għal tali żbilanċi. Għandha 
tingħata attenzjoni speċifika lill-mezzi sabiex jinkiseb kunsens għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tat-tfal.

Raġunijiet legali oħra għall-ipproċessar minbarra l-kunsens għandhom jiġu definiti b’mod ċar. 
Id-dispożizzjoni dwar l-ipproċessar tad-dejta f’każijiet fejn ikun meħtieġ għall-prestazzjoni ta’ 
kuntratt għandha tiġi estiża għad-dispożizzjoni ta’ servizz mitlub mis-suġġett tad-dejta. Id-
definizzjoni ta’ “interess leġittimu” m’għandhiex titħalla għal att delegat.

Il-limitu tal-għan huwa element ewlieni tal-protezzjoni tad-dejta, billi jipproteġi s-suġġetti 
tad-dejta minn estensjoni mhux prevista tal-ipproċessar tad-dejta, kemm jekk ikunu 
awtoritajiet pubbliċi kif ukoll kumpaniji privati. It-tibdil fl-għan tad-dejta personali wara li 
tinġabar m’għandux ikun possibbli biss abbażi ta’ interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta.

                                               
1 Pereżempju, “Do Not Track” li attwalment qed jiġi żviluppat fil-Konsorzju għall-Internet Dinji (W3C) jista’ 
jsir standard bħal dan jekk madwaru jkollu l-qafas legali t-tajjeb.
2 L-Artikolu 29 Grupp ta’ Ħidma, 11987/04/EN, WP 100: Opinjoni 10/2004 dwar Dispożizzjonijiet dwar l-
Informazzjoni Iżjed Armonizzati, 25 ta’ Novembru 2004. 
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Il-profilar, li jfisser id-dejta ta’ valutazzjoni dwar il-preferenzi, l-imġiba u l-attitudnijiet tal-
individwi sabiex jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom, sar prattika mifruxa. Sabiex jiġi żgurat 
kunsens infurmat lill-attivitajiet ta’ profilar, dawn jeħtieġ li jiġu definiti u regolati. Tista’ 
tittieħed gwida mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa.1 Bħala riżultat tal-profilar, 
is-suġġetti tad-dejta jistgħu jħallsu rati tal-interessi jew tal-assigurazzjoni ogħla sempliċement 
sabiex iqabblu xi kriterji u mudelli ta’ previżjoni li ma jkunux ċari lanqas għalihom. Huwa 
importanti li għal kwalunkwe konsegwenza avversa ta’ profilar, dejjem tkun meħtieġa 
verifika umana.

L-ambitu territorjali tar-Regolament huwa kwistjoni importanti għall-applikazzjoni 
konsistenti tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta. Ir-rapporteur u x-shadow rapporteurs 
jappoġġjaw l-applikabilità tar-regolament previst kull darba li tiġi pproċessata dejta dwar iċ-
ċittadini u r-residenti tal-UE, irrispettivament fejn ikun stabbilit il-kontrollur. Għal iżjed 
trasferimenti lejn pajjiżi terzi, il-kriterji għal deċiżjoni ta’ adegwatezza jeħtieġ li jissaħħu.  
Għal trasferimenti mhux ibbażati fuq deċiżjoni ta’ adegwatezza teżisti l-kwistjoni dwar kif 
għandhom jiġu infurzati l-ftehimiet privati bħal klawżoli ta’ kuntratt u regoli korporattivi li 
jorbtu (BCRs) f’pajjiżi li m’għandhomx liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta jew b’sistema 
legali li tipprevjeni dan l-infurzar. It-talbiet ta’ aċċess minn awtoritajiet pubbliċi jew qrati 
f’pajjiżi terzi għal dejta personali maħżuna u pproċessata fl-UE għandhom jiġu approvati biss 
jekk ikollhom ukoll bażi legali fil-liġi tal-UE.2 Dan isir iktar importanti bit-tkabbir tal-cloud 
computing.

3. It-tisħiħ tad-drittijiet individwali u l-fiduċja tal-konsumatur

Id-drittijiet speċifiċi għall-individwu vis-à-vis il-kontrollur tad-dejta dejjem kienu bażi tal-
protezzjoni tad-dejta. Dawn għandhom jiġu ggarantiti, iżda wkoll imsaħħa u ċċarati sabiex 
iħabbtuha mal-isfidi tal-era diġitali u jipprovdu ċertezza legali għall-konsumaturi u n-negozji. 
Min-naħa l-oħra, ir-regolament propost jista’ jiġi simplifikat billi jinġabru flimkien dawk id-
drittijiet li huma simili ħafna billi huma ż-żewġ naħat tal-istess aspett. Dan inaqqas il-piżijiet 
amministrattivi għall-kontrolluri tad-dejta u jagħmilha iżjed faċli għall-individwi li jifhmu u 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

L-informazzjoni pprovduta lis-suġġetti tad-dejta tista’ bażikament tkun identika għad-
dokumentazzjoni interna jekk jiġi segwit approċċ ta’ notifika tal-privatezza f’saffi, fejn il-
konsumatur l-ewwel jintwera sommarju standardizzat jew stilizzat tal-politika tal-privatezza u 
jkun jista’ jikseb id-dokumentazzjoni kollha fuq talba. Id-dritt li wieħed jirċievi informazzjoni 
intelliġibbli dwar il-loġika involuta fl-ipproċessar tad-dejta, li diġà teżisti fid-Direttiva 95/46 u 
ġiet enfasizzata fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-6 ta’ Lulju 2011 għandu jinżamm.  Is-
suġġetti tad-dejta jeħtieġ li jkunu kapaċi jifhmu x’jiġri bid-dejta tagħhom, waqt li s-sigrieti 
dettaljati dwar il-kummerċ għandhom jiġu protetti.

                                               
1 Il-Kunsill tal-Ewropa, Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)13 tal-Kumitat tal-Ministri lill-Istati Membri dwar il-
protezzjoni tal-individwi rigward l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali fil-kuntest tal-profilar, it-23 ta’ 
Novembru 2010.
2 Jeżisti tħassib kbir fil-gruppi politiċi dwar l-aċċess min-naħa ta’ awtoritajiet barranin għad-dejta bankarja, 
medika u dwar il-komunikazzjoni Ewropea, ara l-mistoqsijiet orali u d-dibattitu relatat mal-Viċi President u l-
Kummissarju għall-Ġustizzja Viviane Reding, il-15 ta’ Frar 2012, CRE 15/02/2012 – 19. 



DT\915162MT.doc 5/6 PE497.802v01-00

MT

Id-dritt tal-portabbiltà tad-dejta – li wieħed ikun jista’ jġorr id-dejta tiegħu minn pjattaforma 
waħda għall-oħra – hija sempliċement forma adegwata tad-dritt li ilu stabbilit tal-aċċess għad-
dejta. Fl-era diġitali, iċ-ċittadini, anke fir-rwol tagħhom bħala konsumaturi, jistgħu b'mod 
leġittimu jistennew li jirċievu l-informazzjoni personali tagħhom f'format elettroniku li jintuża 
b'mod komuni. Dan jippermetti li jkun hemm iżjed kompetizzjoni f’qasam fejn monopolji 
naturali bbażati fuq l-effetti tan-netwerks iseħħu b’mod regolari, bl-introduzzjoni ta’ inċentiv 
promoss mis-swieq għall-provvista ta’ servizzi konformi mal-protezzjoni tad-dejta.

Id-dritt għat-tħassir u d-dritt għar-rettifika jibqgħu importanti għas-suġġetti tad-dejta, billi 
dejjem iżjed informazzjoni qiegħda tiġi żvelata li jista’ jkollha impatti sinifikanti. Id-dritt li 
wieħed jintesa għandu jiġi kkunsidrat fid-dawl ta' dan, billi jiċċara dawn id-drittijiet għall-
ambjent diġitali, waqt li jżomm l-eċċezzjoni ġenerali għal-libertà tal-espressjoni. Dan għandu 
jiġi speċifikat fil-kliem. 

Id-dritt li wieħed joġġezzjona għal iktar ipproċessar ta’ dejta dejjem għandu jkun mingħajr 
ħlas. Jeħtieġ ukoll li jkun hemm possibilitajiet aħjar għal riżarċiment effettiv inkluż min-naħa 
ta’ gruppi ta’ konsumaturi. 

4. It-tisħiħ tar-responsabbiltà u t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi

L-ipproċessar ta’ dejta personali joffri bosta opportunitajiet ta’ negozju lill-kontrolluri u l-
proċessuri tad-dejta. Madankollu, billi l-protezzjoni tad-dejta personali hija dritt fundamentali, 
dan l-ipproċessar jimplika wkoll ċerti responsabbiltajiet. Dawn l-obbligi għandhom ikunu ċari 
u li jistgħu jiġu mifhuma sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali għall-kumpaniji u l-awtoritajiet, 
kif ukoll għas-suġġetti tad-dejta. Għalhekk, hija meħtieġa diviżjoni ħafna iżjed ċara tad-
dmirijiet u r-responsabbiltajiet bejn il-kontrolluri u l-proċessuri tad-dejta.  Jeħtieġ li jsir iżjed 
dibattitu dwar il-kunċett ta’ “kontrolluri konġunti”. Barra minn hekk, neħtieġu kjarifika dwar 
il-limiti ta’ x’jista’ jagħmel proċessur meta jkun qed jiġi struwit minn kontrollur, inkluż meta 
proċessur jaħtar sottokuntrattur għall-ipproċessar.

L-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Dejta fil-kumpaniji u l-awtoritajiet pubbliċi huma element 
importanti ta’ prattika moderna tal-protezzjoni tad-dejta, u l-introduzzjoni mandatorja 
tagħhom fl-Unjoni kif ukoll il-proposti dwar il-pożizzjoni u l-kompiti tagħhom ġeneralment 
jiġu appoġġjati.  Jistgħu jkunu meħtieġa xi kjarifiki dwar dettalji dwar l-indipendenza, is-
setgħat u d-dmirijiet tagħhom. Hemm ftehim wiesgħa li l-limitu massimu għad-deżinjazzjoni 
mandatorja ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta m’għandux ikun ibbażat biss fuq id-daqs tal-
impriża, iżda prinċipalment fuq ir-rilevanza tal-ipproċessar tad-dejta. Kejl xieraq jista’ jkun 
in-numru ta’ individwi li d-dejta tagħhom tiġi pproċessata. 

In-notifiki dwar il-ksur tad-dejta u d-dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà tad-dejta jeħtieġ jiġu 
allinjati mad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika1 u d-Direttiva li ġejja dwar l-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. 

Il-protezzjoni tad-dejta b’disinn u b’mod awtomatiku hija mfaħħra bħala l-innovazzjoni 

                                               
1 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data 
personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-
komunikazzjoni elettronika), il-Ġurnal Uffiċjali L 201, 31/07/2002 P. 0037 – 0047.
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ewlenija tar-riforma. Dan għandu jiżgura li, pereżempju, app ta’ smart phone jaċċedi biss 
għad-dejta fuq it-telefown li jkun tassew meħtieġ għall-provvista ta’ servizz speċifiku bħal 
informazzjoni dwar ir-rotot jew informazzjoni dwar it-temp. Madankollu, il-manifatturi u l-
fornituri tas-servizz jeħtieġu gwida ħafna iżjed ċara u inċentivi iżjed qawwija sabiex 
jimplimentaw dawn il-prinċipji. Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt fuq il-Privatezza jeħtieġu wkoll 
kjarifika u linji gwida iżjed ċari. Iż-żewġ approċċi jeħtieġu wkoll rwol b’saħħtu għall-uffiċjali 
tal-protezzjoni tad-dejta.

Il-kodiċi tal-kondotta kif ukoll iċ-ċertifikati u s-siġilli ġeneralment jiġu appoġġjati, iżda 
jeħtieġu wkoll inċentivi u regoli iżjed ċari dwar il-konsegwenzi rigward il-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, ir-responsabbiltajiet, u kwistjonijiet relatati.


