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DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI 

SOMMARJU EŻEKUTTIV TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT 

Li jakkumpanja d-dokument 

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

Dwar miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni 
madwar l-Unjoni 

1. KAMP TA’ APPLIKAZZJONI 
Din il-valutazzjoni tal-impatt tkopri l-għażliet politiċi maħsuba biex itejbu s-sigurtà tal-
Internet u ta’ netwerks u sistemi ta’ informazzjoni oħrajn li fuqhom huma msejsa s-servizzi li 
jappoġġjaw il-funzjonament tas-soċjetà tagħna (pereżempju; amministrazzjonijiet pubbliċi, l-
affarijiet finanzjarji u bankarji, l-enerġija, it-trasport, is-saħħa u ċerti servizzi tal-Internet li 
jiffaċilitaw il-proċessi ekonomiċi u soċjali ewlenin, bħall-pjattaformi tal-kummerċ elettroniku 
u n-netwerks soċjali). Din il-kwistjoni ssir referenza għaliha bħala s-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (NIS). 

2. KUNTEST POLITIKU 
L-importanza dejjem tiżdied tal-NIS għall-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħna ġiet rikonoxxuta 
għall-ewwel darba mill-Kummissjoni fl-2001. Sabiex jiġi żgurat livell għoli u effettiv ta’ NIS 
fl-UE, fl-2004 il-Komunità Ewropea ddeċidiet li tistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA). L-approċċ adottat sa issa mill-Unjoni 
Ewropea fil-qasam tal-NIS kien jikkonsisti primarjament mill-adozzjoni ta’ serje ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni u strateġiji li jħeġġu lill-Istati Membri sabiex iżidu l-kapaċitajiet ta’ NIS tagħhom 
u sabiex jikkooperaw bil-għan li jiġġieldu l-problemi transkonfinali tal-NIS. 

Partijiet interessati ġew ikkonsultati dwar l-aspetti differenti tal-inizjattiva (definizzjoni tal-
problema u għażliet sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet eżistenti) permezz ta’: 

• Konsultazzjoni pubblika onlajn dwar "It-titjib tal-NIS fl-UE" li saret bejn it-23 ta’ Lulju 
u l-15 ta’ Ottubru 2012. B’kollox waslu 169 reazzjoni permezz tal-għodda onlajn u 
10 reazzjonijiet oħrajn li ntbagħtu bil-miktub mill-Kummissjoni. 

• Diskussjonijiet mal-Istati Membri fil-kuntest tal-Forum Ewropew tal-Istati Membri 
(EFMS), f’laqgħat bilaterali u fil-Konferenza tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà organizzata 
mill-Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna fis-6 ta’ Lulju 2012.  

• Diskussjonijiet ma’ kumpaniji u assoċjazzjonijiet tas-settur privat fil-kuntest tas-Sħubija 
Pubblika-Privata Ewropea għar-Reżistenza (EP3R - European Public-Private Partnership 
for Resilience) u f’laqgħat bilaterali. 

• Diskussjonijiet mal-ENISA u ma’ CERT-EU 
• Diskussjonijiet fil-kuntest tal-Assemblea tal-Aġenda Diġitali 2012 



 

MT 3   MT 

3. DESKRIZZJONI TAL-PROBLEMA 

3.1. Definizzjoni tal-problema 
Il-problema tista’ tiġi deskritta bħala livell insuffiċjenti ta’ protezzjoni kontra l-inċidenti, ir-
riskji u t-theddidiet għas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni madwar l-UE, li jxekklu t-
tħaddim tajjeb tas-suq Intern. 
Minħabba li n-netwerks u s-sistemi ta’ informazzjoni huma interkonnessi u fid-dawl tan-
natura globali tal-Internet, ħafna inċidenti tal-NIS imorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u 
jxekklu t-tħaddim tas-suq Intern.  

Is-servizzi transkonfinali jistgħu jiġu indisponibbli, sospiżi jew interrotti minħabba ksur tas-
sigurtà bħal fl-attakki li jaffettwaw lil eBay u lil PayPal. Il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr 
sabiex jiġu rrimedjati l-problemi u li tiġi skambjata informazzjoni dwar inċident sinifikanti 
ġiet enfasizzata fil-każ tal-attakki kontra Diginotar, il-kumpanija Olandiża ta’ ċertifikazzjoni 
tal-Internet. B’konsegwenza tal-inċidenti li seħħew fil-passat, l-Istati Membri qegħdin jibdew 
jintroduċu r-regolamenti tagħhom. Interventi regolatorji mhux ikkoordinati jistgħu jirriżultaw 
fi frammentazzjoni u jagħtu lok għal ostakoli għas-suq Intern, u dan jiġġenera spejjeż ta’ 
konformità għall-kumpaniji li joperaw f’aktar minn Stat Membru wieħed. 

Din il-problema taffettwa l-partijiet kollha tas-soċjetà u tal-ekonomija (gvernijiet, negozji u 
konsumaturi). B’mod partikolari, hemm numru ta’ setturi li għandhom rwol essenzjali fl-għoti 
ta’ servizzi ta’ appoġġ ewlenin għall-ekonomija u s-soċjetà tagħna, filwaqt li s-sigurtà tas-
sistemi tagħhom hija ta’ interess partikolari għat-tħaddim tas-Suq Intern. Dawn is-setturi 
jinkludu s-servizzi bankarji, il-borża, il-ġenerazzjoni, it-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-
enerġija, it-trasport (bl-ajru, bil-ferrovija, bil-baħar), is-saħħa, l-abilitazzjoni ta’ servizzi tal-
Internet ewlenin u l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Il-konsultazzjoni pubblika wriet appoġġ 
qawwi mill-partijiet interessati sabiex jindirizzaw l-NIS f’dawn is-setturi u sabiex jieħdu 
azzjoni xierqa fil-livell tal-UE. 

Jekk ma jiġux adottati miżuri oħrajn li jindirizzaw in-numru dejjem jiżdied ta’ inċidenti, il-
fiduċja tal-konsumaturi fis-servizzi onlajn tista’ tmur lura u dan jista’ jtellef milli jintlaħqu l-
għanijiet tal-Aġenda Diġitali. 

3.2. Xprunaturi tal-problema 
Il-problema definita tirriżulta minn firxa ta’ fatturi. 

L-ewwel nett, hemm livell mhux ekwu ta’ kapaċitajiet fil-livell nazzjonali madwar l-UE, 
li jxekkel il-ħolqien ta’ fiduċja fost il-pari, li hija prerekwiżit għall-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-informazzjoni. 

It-tieni, hemm skambju insuffiċjenti ta’ informazzjoni dwar l-inċidenti, ir-riskji u t-
theddidiet. Ħafna mill-inċidenti tal-NIS ma jiġux irrapportati u nnotati, l-aktar minħabba l-
eżitazzjoni tal-kumpaniji li jiskambjaw din l-informazzjoni minħabba l-biża’ ta’ danni jew 
obbligazzjonijiet għar-reputazzjoni tagħhom. L-iskambju tal-informazzjoni fi ħdan is-
sħubiji/il-pjattaformi eżistenti bejn is-settur pubbliku u dak privat, bħall-EFMS u l-EP3R, 
huwa limitat għall-aqwa prassi. 

4. L-EFFIKAĊJA TAL-MIŻURI EŻISTENTI 

4.1. Lakuni fil-qafas regolatorju eżistenti 
Ir-regoli attwali ma jitolbux lil entitajiet għajr kumpaniji tat-telekomunikazzjoni sabiex 
jadottaw miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji għall-NIS u jirrapportaw inċidenti ta’ NIS. Madankollu, 
il-parteċipanti kollha li jiddependu fuq in-netwerks u s-sistemi ta’ informazzjoni jiffaċċjaw 
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riskji ta’ sigurtà. Dan iwassal għal kundizzjonijiet mhux ekwi minħabba li l-istess inċident li 
jaffettwa, pereżempju, fornitur tat-telekomunikazzjoni u kumpanija li tipprovdi servizzi ta’ 
voice over IP ikun irid jiġi nnotifikat lill-awtorità nazzjonali kompetenti fl-ewwel każ, iżda 
mhux fil-każ tal-aħħar. 

Il-parteċipanti kollha li huma kontrolluri tad-dejta (pereżempju bank jew sptar) huma 
obbligati mill-qafas regolatorju tal-protezzjoni tad-dejta li jimplimentaw miżuri ta’ sigurtà li 
huma proporzjonati għar-riskji ffaċċjati. Madankollu, il-kontrolluri tad-dejta huma mitluba li 
jinnotifikaw biss dawk il-każijiet ta’ ksur tas-sigurtà li jikkompromettu d-dejta personali. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura 
Kritika Ewropea tkopri biss is-setturi tal-enerġija u tat-trasport u sal-lum kienu biss ftit 
Infrastrutturi Kritiċi Ewropej li ġew identifikati bħala tali mill-Istati Membri. Id-Direttiva ma 
tpoġġi ebda obbligu fuq l-operaturi sabiex jirrapportaw ksur sinifikanti ta’ sigurtà u ma 
tistabbilixxi ebda mekkaniżmu għall-Istati Membri sabiex jikkooperaw u jwieġbu għall-
inċidenti. 

Il-koleġiżlaturi bħalissa qegħdin jiddiskutu l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar l-
attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni1. Din il-proposta tkopri biss il-kriminalizzazzjoni ta’ 
mġiba speċifika, iżda ma tindirizzax il-prevenzjoni tar-riskji u l-inċidenti ta’ NIS, ir-rispons 
għall-inċidenti ta’ NIS u t-tnaqqis tal-impatt tagħhom.  

4.2. Il-limiti ta’ approċċ volontarju 
L-approċċ volontarju segwit sa issa rriżulta f’livell mhux ekwu tal-istat ta’ tħejjija u 
f’kooperazzjoni limitata. 

L-EFMS għandu mandat limitat meta wieħed iqis li l-Istati Membri ma jiskambjawx 
informazzjoni dwar inċidenti, riskji u theddidiet u lanqas jikkooperaw flimkien sabiex 
jindirizzaw it-theddidiet transkonfinali. L-EFMS ma għandux setgħa biex jitlob lill-membri 
tiegħu jkollhom kapaċitajiet minimi fis-seħħ. 

L-ENISA ma għandhiex setgħat operattivi u, pereżempju, ma tistax tintervjeni biex tirranġa 
problemi relatati mal-NIS. 

L-EP3R ma għandha ebda pożizzjoni formali u ma tistax titlob lis-settur privat biex 
jirrapporta inċidenti lill-awtoritajiet nazzjonali. L-EP3R hija nieqsa minn qafas għall-
iskambju b’fiduċja ta’ informazzjoni u għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni dwar it-
theddidiet, ir-riskji u l-inċidenti ta’ NIS. 

5. IL-ĦTIEĠA TA’ INTERVENT MILL-UE, IS-SUSSIDJARJETÀ U L-PROPORZJONALITÀ 
L-iżgurar tal-NIS huwa vitali għat-tħaddim tajjeb tas-suq intern u għall-ġid tas-soċjetà tagħna. 
L-Artikolu 114 tat-TFUE huwa bażi legali xierqa għall-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tal-NIS 
u għall-introduzzjoni ta’ livell minimu komuni ta’ sigurtà madwar l-UE. 

L-intervent tal-Unjoni fil-qasam tal-NIS huwa ġġustifikat fuq il-bażi tas-sussidjarjetà 
minħabba n-natura transkonfinali tal-problema u ż-żieda fl-effikaċja (u għalhekk il-valur 
miżjud) għall-politiki nazzjonali eżistenti li jirriżultaw mill-azzjoni meħuda fil-livell tal-UE. 

Sabiex jiġi żgurat li l-kooperazzjoni tkun tinkludi lill-Istati Membri kollha, jeħtieġ li jiġi 
aċċertat li dawn kollha jkollhom il-livell minimu meħtieġ ta’ kapaċitajiet. Barra minn hekk, 
jidher ċar li l-azzjonijiet miftiehma u kollaborattivi ta’ politika dwar l-NIS jista’ jkollhom 

                                                 
1 COM(2010) 517,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0517:FIN:MT:PDF 
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impatt ta’ benefiċċju qawwi fuq il-protezzjoni effettiva tad-drittijiet fundamentali u, b’mod 
speċifiku, id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali u l-privatezza. 

Il-miżuri fl-għażla ppreferuta huma ġġustifikati fuq il-bażi tal-proporzjonalità minħabba li r-
rekwiżiti għall-Istati Membri huma stabbiliti fil-livell minimu neċessarju sabiex jintlaħaq stat 
ta’ tħejjija adegwat u jagħmluha possibbli li jkun hemm kooperazzjoni bbażata fuq il-fiduċja, 
filwaqt li r-rekwiżiti għan-negozji u għall-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu l-ġestjoni tar-
riskji u biex jirrapportaw l-inċidenti huma mmirati biss għal entitajiet kritiċi u jimponu miżuri 
li huma proporzjonati għar-riskji u li jikkonċernaw inċidenti b’impatt sinifikanti. Barra minn 
hekk, il-miżuri skont l-għażla ppreferuta ma jimponux spejjeż sproporzjonati. 

6. OBJETTIVI 
L-objettiv ġenerali huwa li jiżdied il-livell ta’ protezzjoni kontra l-inċidenti, ir-riskji u t-
theddidiet għas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni madwar l-UE. L-objettivi speċifiċi 
huma:  

• Objettiv 1 - Li jiddaħħal fis-seħħ livell komuni minimu ta’ NIS fl-Istati Membri u b’hekk 
jiżdied il-livell ġenerali tal-istat ta’ tħejjija u r-rispons. 

• Objettiv 2 - Li tittejjeb il-kooperazzjoni fuq l-NIS fil-livell tal-UE bil-għan li l-inċidenti u 
t-theddidiet transkonfinali jiġu miġġielda b’mod effettiv. 

• Objettiv 3 - Li tinħoloq kultura ta’ ġestjoni tar-riskji u li jittejjeb l-iskambju tal-
informazzjoni bejn is-settur pubbliku u s-settur privat. 

7. GĦAŻLIET POLITIĊI 
L-għażliet politiċi li ġew ikkunsidrati f’din il-Valutazzjoni tal-Impatt huma: Negozju bħas-
soltu, Approċċ Regolatorju u Approċċ Imħallat. L-Għażla possibbli li tikkonsisti mill-waqfien 
tal-attivitajiet kollha tal-UE fuq l-NIS tħalliet barra. 

7.1. Għażla 1 – Negozju bħas-soltu (‘Xenarju bażi’) 
Il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-ENISA, sejra tkompli bl-approċċ volontarju attwali li titlob 
lill-Istati Membri jistabbilixxu l-kapaċitajiet tal-NIS fil-livell nazzjonali (pereżempju; CERTs, 
pjanijiet nazzjonali ta’ inċidenti ċibernetiċi/kontinġenza, strateġiji nazzjonali ta’ ċibersigurtà) 
u jikkooperaw fil-livell tal-UE (pereżempju permezz ta’ netwerk ta’ CERTs madwar l-Ewropa 
u pjan Ewropew ta’ kooperazzjoni/kontinġenza ta’ inċidenti ċibernetiċi). 

7.2. Għażla 2 – Approċċ regolatorju 
Il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istati Membri kollha sabiex jistabbilixxu mill-inqas livell 
minimu ta’ kapaċitajiet nazzjonali (CERTs, awtoritajiet kompetenti, pjanijiet nazzjonali ta’ 
inċidenti ċibernetiċi/kontinġenza, strateġiji nazzjonali ta’ ċibersigurtà).  

Skont din l-għażla regolatorja, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u s-CERTs għandhom 
ikunu parti minn netwerk għal kooperazzjoni fil-livell tal-UE. Fi ħdan in-netwerk, l-
awtoritajiet u s-CERTs jiskambjaw l-informazzjoni u jikkooperaw flimkien sabiex jiġġieldu t-
theddidiet u l-inċidenti tal-NIS skont il-pjan Ewropew ta’ kooperazzjoni/kontinġenza ta’ 
inċidenti ċibernetiċi, li fuqu għadhom iridu jaqblu l-Istati Membri. 

Kumpaniji (minbarra mikrokumpaniji) f’setturi kritiċi speċifiċi, jiġifieri s-settur bankarju, tal-
enerġija (l-elettriku u l-gass naturali), tat-trasport, tas-saħħa, abilitaturi ta’ servizzi tal-Internet 
ewlenin u l-amministrazzjonijiet pubbliċi sejrin jintalbu jivvalutaw ir-riskji li jiffaċċjaw u 
jadottaw miżuri adegwati u proporzjonati għad-dimensjonar tar-riskji proprji. Barra minn 
hekk, dawn l-entitajiet sejrin jintalbu jirrapportaw lill-awtoritajiet kompetenti dawk l-inċidenti 
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li jikkompromettu serjament it-tħaddim tan-netwerks u tas-sistemi ta’ informazzjoni tagħhom 
u li b’hekk għandhom impatt sinifikanti fuq il-kontinwità tas-servizzi u l-provvista tal-oġġetti 
li jiddependu fuq in-netwerks u s-sistemi ta’ informazzjoni. Din l-iskema ssegwi dik 
imsemmija fl-Artikoli 13a u b tad-Direttiva ta’ Qafas għall-komunikazzjonijiet elettroniċi. 

7.3. Għażla 3 – Approċċ imħallat 
Il-Kummissjoni għandha tikkombina inizjattivi volontarji bbażati fuq ir-rieda tajba tal-Istati 
Membri, li huma maħsuba biex jistabbilixxu jew isaħħu l-kapaċitajiet tal-NIS tal-Istati 
Membri u biex jistabbilixxu mekkaniżmi għall-kooperazzjoni fil-livell tal-UE, b’rekwiżiti 
regolatorji għal parteċipanti privati u amministrazzjonijiet pubbliċi ewlenin. 

B’mod ewlieni, l-inizjattivi volontarji sejrin ikunu simili għal dawk imwettqa skont l-
Għażla 1, filwaqt li r-rekwiżiti regolatorji sejrin ikunu identiċi għal dawk imposti skont l-
Għażla 2, fir-rigward tal-entitajiet fil-mira u s-sustanza tal-obbligazzjonijiet. 

L-ENISA għandha tipprovdi appoġġ u kompetenza teknika lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lis-settur privat, pereżempju billi toħroġ linji gwida u rakkomandazzjonijiet tekniċi. 

8. ANALIŻI TAL-IMPATTI 
Il-valutazzjoni tkopri, minbarra l-livell ta’ sigurtà, l-impatti ekonomiċi u soċjali tat-tliet 
għażliet. Hija tkopri wkoll l-ispejjeż li jsiru skont l-għażliet 2 u 3. 

Ebda waħda mill-għażliet identifikati ma hija ser ikollha impatti fuq l-ambjent li jistgħu jiġu 
previsti bi preċiżjoni. 

8.1. Għażla 1 – Negozju bħas-soltu (‘Xenarju bażi’) 
Il-livell ta’ sigurtà: Mhuwiex probabbli li l-Istati Membri kollha jilħqu livelli komparabbli 
ta’ kapaċitajiet nazzjonali u ta’ stat ta’ tħejjija meħtieġa sabiex titjieb is-sigurtà u jkun hemm 
kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni b’fiduċja fil-livell tal-UE. Ma jistax jinkiseb 
xenarju b’kundizzjonijiet ekwi fir-rigward tal-ġestjoni tar-riskji u ż-żieda fit-trasparenza fuq l-
inċidenti, filwaqt li l-lakuni regolatorji sejrin jibqgħu jeżistu. 

Impatti ekonomiċi: L-impatt jiddependi fuq kemm l-Istati Membri jsegwu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-livell insuffiċjenti ta’ sigurtà fl-Istati Membri l-
inqas żviluppati jdgħajjef il-kompetittività u t-tkabbir tagħhom u jesponihom għal riskji u 
inċidenti. Fid-dawl tax-xejriet attwali, l-inċidenti tal-NIS isiru aktar u aktar viżibbli għan-
negozji u għall-konsumaturi u jfixklu t-tkomplija tas-Suq Intern. 

Impatti soċjali: Il-kontinwazzjoni u l-aggravar mistennija tal-inċidenti, tar-riskji u tat-
theddidiet għandhom jaffettwaw b’mod negattiv il-fiduċja taċ-ċittadini fis-servizzi onlajn. 

8.2. Għażla 2 – Approċċ regolatorju  
Il-livell ta’ sigurtà: L-obbligi imposti fuq l-Istati Membri jaċċertaw li dawn kollha jkunu 
mgħammra b’mod adegwat u li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ klima ta’ fiduċja reċiproka, 
li hija prekondizzjoni għall-kooperazzjoni effettiva fil-livell tal-UE. 

L-introduzzjoni tar-rekwiżiti għat-twettiq ta’ ġestjoni tar-riskji tal-NIS għall-
amministrazzjonijiet pubbliċi u l-parteċipanti privati ewlenin toħloq inċentiv qawwi għall-
ġestjoni u d-dimensjonar b’mod effettiv tar-riskji għas-sigurtà. L-ispejjeż addizzjonali totali li 
ser ikollhom jinġarru mis-settur fl-UE sabiex jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti jaqgħu f’medda 
ta’ bejn EUR 1 biljun u EUR 2 biljuni. L-ispejjeż tal-konformità għal kull intrapriża 
żgħira u medja jaqgħu fil-medda ta’ bejn EUR 2500 u EUR 5000.  
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Impatt ekonomiku: Bħala riżultat taż-żieda fil-livell ta’ sigurtà, it-telf finanzjarju assoċjat 
mar-riskji u l-inċidenti tal-NIS għandu jonqos. Permezz ta’ dan, sejra titrawwem il-fiduċja 
tan-negozji u tal-konsumaturi fid-dinja diġitali, li minnha jista’ jibbenifika s-suq intern. Il-
promozzjoni ta’ kultura ta’ ġestjoni tar-riskji mtejba għandha tistimula wkoll id-domanda għal 
prodotti u soluzzjonijiet tal-ICT sikuri.  

Impatt soċjali: Livell ogħla ta’ sigurtà għandu jtejjeb il-fiduċja taċ-ċittadini fis-servizzi 
onlajn, li jkunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji sħaħ tad-dinja diġitali (pereżempju; il-midja 
soċjali, it-tagħlim elettroniku, is-saħħa elettronika). 

8.3. Għażla 3 – Approċċ imħallat 
Il-livell ta’ sigurtà: Bħal fl-Għażla 1, ma hemm ebda garanzija li l-livell ta’ sigurtà abbażi 
tal-kapaċitajiet nazzjonali tal-NIS u l-kooperazzjoni fil-livell tal-UE sejrin jitjiebu bħala 
riżultat tal-inizjattivi volontarji. Min-naħa l-oħra, l-introduzzjoni tar-rekwiżiti tas-sigurtà 
għall-amministrazzjonijiet pubbliċi u għall-parteċipanti privati ewlenin għandha toħloq 
inċentiv qawwi għall-ġestjoni u d-dimensjonar tar-riskji għas-sigurtà. Madankollu, dawn il-
mekkaniżmi sejrin ikunu ineffettivi f’dawk l-Istati Membri li ma jsegwux ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment tal-kapaċitajiet tal-NIS. 

Impatti ekonomiċi: Il-pass tal-iżvilupp ivarja b’mod sinifikanti fost l-Istati Membri. Il-livell 
insuffiċjenti ta’ sigurtà fl-Istati Membri l-inqas żviluppati jdgħajjef il-kompetittività u t-
tkabbir tagħhom u jesponihom għall-impatt negattiv tar-riskji u l-inċidenti. 

Impatti soċjali: Il-kontinwazzjoni u l-aggravar mistennija tal-inċidenti, tar-riskji u tat-
theddidiet għandhom jaffettwaw b’mod negattiv il-fiduċja taċ-ċittadini fis-servizzi onlajn, 
speċjalment f’dawk l-Istati Membri li ma jqisux l-NIS bħala prijorità. 

9. TQABBIL TAL-GĦAŻLIET 
L-Għażliet 1 u 3 mhumiex meqjusa bħala vijabbli sabiex jintlaħqu l-objettivi politiċi u 
għalhekk mhumiex irrakkomandati, minħabba li l-effikaċja tagħhom tiddependi fuq jekk l-
approċċ volontarju fil-fatt iwassalx għal livell minimu ta’ NIS u, fir-rigward tal-Għażla 3, din 
tiddependi fuq ir-rieda tajba tal-Istati Membri li jistabbilixxu kapaċitajiet u jikkooperaw fuq 
livell transkonfinali. 

L-Għażla 2 hija dik ippreferuta minħabba li, b’din l-Għażla, il-protezzjoni tal-konsumaturi, 
tan-negozji u tal-Gvernijiet tal-UE kontra inċidenti, theddidiet u riskji ta’ NIS għandha titjieb 
b’mod konsiderevoli. Barra minn hekk, jekk tirranġa l-qagħda tagħha, l-UE tkun tista’ 
testendi l-firxa internazzjonali tagħha u ssir sieħba saħansitra aktar kredibbli għall-
kooperazzjoni f’livell bilaterali u multilaterali. B’dan il-mod, l-UE tkun ukoll f’qagħda aħjar 
biex tippromwovi d-drittijiet fundamentali u l-valuri ewlenin tal-UE ’il barra mill-kontinent. 

10. MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI 
Il-Kapitolu 10 tar-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt jispjega numru ta’ indikaturi ewlenin 
tal-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi. Dawn l-indikaturi jinkludu, pereżempju:  

• Għall-Objettiv 1, in-numru ta’ Stati Membri li jkunu ħatru awtorità kompetenti ta’ NIS u 
CERT jew li jkunu adottaw strateġija nazzjonali ta’ ċibersigurtà u pjan ta’ 
kontinġenza/kooperazzjoni nazzjonali tal-inċidenti ċibernetiċi 

• Għall-Objettiv 2, in-numru ta’ awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u CERTs li 
jipparteċipaw fin-netwerk u l-volum ta’ informazzjoni skambjata fi ħdan in-netwerk dwar 
ir-riskji u l-inċidenti ta’ NIS. Għall-Objettiv 3, il-livell ta’ investimenti fl-NIS minn 
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parteċipanti privati ewlenin u amministrazzjonijiet pubbliċi, kif ukoll in-numru ta’ notifiki 
ta’ inċidenti ta’ NIS b’impatt sinifikanti. 


