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

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

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



RR\1220560MT.docx 3/64 PE642.987v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW...........5

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI ...............................................................63

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI........64



PE642.987v01-00 4/64 RR\1220560MT.docx

MT



RR\1220560MT.docx 5/64 PE642.987v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordnijiet 
ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f'materji 
kriminali
(COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0225),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 82(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C8-0155/2018),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A9-0256/2020),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta 
tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

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

Emenda 1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

* Emendi: il-partijiet ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa; il-partijiet imħassra tat-test 
huma indikati permezz tas-simbolu ▌.
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Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-Ordnijiet ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropej għall-informazzjoni 
elettronika fi proċedimenti kriminali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 
l-Artikolu 82(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,
Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1, 

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1) L-Unjoni stabbiliet għaliha nnifisha l-objettiv li żżomm u tiżviluppa spazju ta' libertà, 
sigurtà u ġustizzja. Għall-istabbiliment gradwali ta' dan l-ispazju, l-Unjoni se tadotta 
miżuri relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali bbażata fuq il-
prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji, li huwa 
komunement indikat bħala element ewlieni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali fl-Unjoni mill-Kunsill Ewropew ta' Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999.

(2) Il-miżuri sabiex tinkiseb u tiġi ppreservata l-informazzjoni elettronika huma dejjem 
aktar importanti sabiex ikunu jistgħu jsiru investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet 
kriminali fl-Unjoni kollha. Mekkaniżmi effettivi sabiex tinkiseb informazzjoni 
elettronika huma essenzjali sabiex tiġi miġġielda l-kriminalità, soġġetti għal 
kundizzjonijiet u salvagwardji sabiex tiġi assigurata konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE) u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-
Karta"), b'mod partikolari l-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità, il-proċess 
ġust, il-protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali u l-kunfidenzjalità tal-
komunikazzjonijiet. 

(3) ▐

(4) ▐

(5) ▐

1 ĠU C , , p. .
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(6) ▐

(7) Is-servizzi bbażati fuq netwerk jistgħu jiġu pprovduti minn kullimkien u ma 
jirrikjedux infrastruttura, bini jew persunal fiżiċi fil-pajjiż rilevanti li fih huwa offrut 
is-servizz. Għalhekk, l-informazzjoni elettronika rilevanti ħafna drabi tinħażen barra 
mill-Istat investigattiv, u dan joħloq sfidi fir-rigward tal-ġbir tal-informazzjoni 
elettronika fil-proċedimenti kriminali.

(8) Minħabba dan , it-talbiet għall-kooperazzjoni ġudizzjarja ħafna drabi jiġu indirizzati lil 
stati li jkunu ospitanti għal għadd kbir ta' fornituri tas-servizzi▐. Barra minn hekk, l-
għadd ta' talbiet immultiplika▐. B'riżultat ta' dan, il-ksib ta' informazzjoni elettronika 
bl-użu tal-kanali ta' kooperazzjoni ġudizzjarja ħafna drabi jieħu żmien twil li jista' 
jikkawża problemi minħabba n-natura ta' spiss volatili tal-informazzjoni elettronika. 
Barra minn hekk, ma hemm ebda qafas armonizzat għall-kooperazzjoni mal-fornituri 
ta' servizz, filwaqt li ċerti fornituri ta' pajjiżi terzi jaċċettaw talbiet diretti għal data 
mhux ta' kontenut kif permess mil-liġi nazzjonali applikabbli tagħhom. 
Konsegwentement, l-Istati Membri kollha qed jiddependu dejjem aktar fuq il-kanali 
ta' kooperazzjoni volontarji diretti mal-fornituri tas-servizzi fejn ikun disponibbli, billi 
japplikaw għodod, kundizzjonijiet u proċeduri nazzjonali differenti.

 

(9) Il-qafas legali frammentat joħloq sfidi għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, l-
awtoritajiet ġudizzjarji u l-fornituri tas-servizzi li jkunu jixtiequ jikkonformaw mat-
talbiet ta' natura ġuridika, peress li qed jiffaċċjaw dejjem aktar inċertezza tad-dritt u, 
potenzjalment, kunflitti tal-liġi. Għalhekk huwa neċessarju li jiġu ppreżentati regoli 
speċifiċi għal dak li jirrigwarda l-kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera għall-
preservazzjoni u l-produzzjoni ta' informazzjoni elettronika, sabiex tiġi 
kkomplementata l-liġi fis-seħħ tal-UE u jiġu ċċarati r-regoli relatati mal-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-
fornituri tas-servizzi fil-qasam tal-informazzjoni elettronika, filwaqt li tiġi żgurata 
konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji rikonoxxuti fl-Artikolu 6 
tat-TUE u fil-Karta u mal-istat tad-dritt. 

(9a) Id-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 tipprevedi l-akkwist, 
l-aċċess u l-produzzjoni ta' evidenza fi Stat Membru wieħed għal investigazzjonijiet 
u proċedimenti kriminali fi Stat Membru ieħor. Il-proċeduri u l-iskedi ta' żmien 
previsti fl-OIE jistgħu ma jkunux adatti għall-informazzjoni elettronika, li hi aktar 
volatili u tista' titħassar b'mod aktar faċli u rapidu. Għalhekk, dan ir-Regolament 
jipprevedi proċeduri speċifiċi li jindirizzaw in-natura tal-informazzjoni elettronika. 
Madankollu, sabiex tiġi evitata frammentazzjoni fit-tul tal-qafas tal-Unjoni għall-
kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta, 
f'nofs it-terminu, il-funzjonament tar-Regolament fir-rigward tad-
Direttiva 2014/41/UE.

(10) ▐

(10a) Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

2 Id-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-Ordni ta' 
Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali (ĠU L 130, 1.5.2014, p. 1). 
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rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta, mil-liġi internazzjonali u l-ftehimiet 
internazzjonali li għalihom l-Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma parti, inkluża 
l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali, kif ukoll dawk li jinsabu fil-kostituzzjonijiet tal-Istati Membri, fl-
ambiti rispettivi tagħhom. Tali drittijiet u prinċipji jinkludu, b'mod partikolari, ir-
rispett għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-familja, il-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust, il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-
dritt tad-difiża, il-prinċipji tal-legalità u tal-proporzjonalità, kif ukoll id-dritt li 
wieħed ma jiġix iġġudikat jew ikkastigat darbtejn fi proċedimenti kriminali għall-
istess reat kriminali. 

(10b) Ma hemm xejn f'dan ir-Regolament li jenħtieġ jiġi interpretat bħala li jipprojbixxi ċ-
ċaħda tal-eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea meta jkun hemm raġunijiet 
sabiex wieħed jemmen, abbażi ta' elementi oġġettivi, li l-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea tkun inħarġet sabiex persuna tiġi mħarrka jew ikkastigata għal motivi 
fondati fuq il-ġeneru, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni 
sesswali jew l-identità tal-ġeneru, in-nazzjonalità, il-lingwa jew l-opinjonijiet politiċi 
tagħha, jew li l-pożizzjoni ta' dik il-persuna tista' tiġi preġudikata minħabba 
kwalunkwe waħda minn dawk il-motivi. 

(11) Il-mekkaniżmu tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u tal-Ordni ta' Preservazzjoni 
Ewropea għall-informazzjoni elettronika fi proċedimenti kriminali▐ jaħdem biss 
abbażi▐ tal-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri u preżunzjoni ta' konformità mill-
Istati Membri l-oħrajn mal-liġi tal-Unjoni, mal-istat tad-dritt u, b'mod partikolari, 
mad-drittijiet fundamentali li huma elementi essenzjali tal-ispazju tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni. Madankollu, jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
motivi sostanzjali biex temmen li l-eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea 
ma tkunx kompatibbli mal-obbligi tagħha fir-rigward tal-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali rikonoxxuti fl-Artikolu 6 tat-TUE u fil-Karta, l-eżekuzzjoni tal-Ordni 
ta' Produzzjoni Ewropea għandha tiġi rrifjutata. Qabel ma tiddeċiedi li tinvoka 
wieħed mill-motivi għan-nonrikonoxximent jew in-noneżekuzzjoni previsti f'dan ir-
Regolament, l-awtorità ta' eżekuzzjoni jenħtieġ li tikkonsulta lill-awtorità emittenti 
sabiex tikseb kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa. Informazzjoni dwar 
proposta motivata mill-Kummissjoni lill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 7(1) u 7(2) tat-
TUE, li tindika nuqqasijiet sistemiċi jew ġeneralizzati, jenħtieġ li tkun 
partikolarment rilevanti għall-finijiet ta' dik il-valutazzjoni. 

(11a) Jekk il-Kunsill Ewropew jadotta deċiżjoni li tiddetermina, kif previst fl-Artikolu 7(2) 
tat-TUE, li hemm ksur serju u persistenti fl-Istat Membru emittenti tal-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 2 tat-TUE, bħal dawk inerenti għall-istat tad-dritt, l-awtorità 
ġudizzjarja ta' eżekuzzjoni tista' tiddeċiedi awtomatikament li tqajjem wieħed mill-
motivi għal nuqqas ta' rikonoxximent jew nuqqas ta' eżekuzzjoni previsti f'dan ir-
Regolament, mingħajr ma jkollha twettaq kwalunkwe valutazzjoni speċifika.

(11b) Ir-rispett għall-ħajja privata u tal-familja u l-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-data personali huma drittijiet fundamentali. 
F'konformità mal-Artikoli 7 u 8(1) tal-Karta u l-Artikolu 16(1) tat-TFUE, kull 
persuna għandha d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja tagħha, ta' darha 
u tal-komunikazzjonijiet tagħha u għall-protezzjoni ta' data personali li 
tirrigwardaha. Meta jimplimentaw dan ir-Regolament, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jiżguraw li d-data personali tiġi protetta u pproċessata biss f'konformità mar-
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Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3 u d-Direttiva 
(UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill4, kif ukoll id-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill5.

(11c) Id-data personali miksuba taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi pproċessata biss 
meta dan ikun meħtieġ u b'mod li jkun proporzjonat għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, l-identifikazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati jew l-infurzar ta' 
sanzjonijiet kriminali u l-eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża. B'mod partikolari, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li japplikaw politiki u miżuri xierqa fil-qasam tal-
protezzjoni tad-data għat-trażmissjoni ta' data personali mill-awtoritajiet rilevanti 
lill-fornituri tas-servizzi għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, inklużi miżuri sabiex 
tiġi żgurata s-sigurtà tad-data. Il-fornituri tas-servizzi jenħtieġ li jiżguraw li l-istess 
salvagwardji japplikaw għat-trażmissjoni ta' data personali lill-awtoritajiet rilevanti. 
Jenħtieġ li persuni awtorizzati biss ikollhom aċċess għal informazzjoni li jkun fiha 
data personali.

(12) ▐ 

(13) ▐

(13a) Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, żamma ġenerali u 
indiskriminata ta' data mill-awtoritajiet tas-sigurtà nazzjonali tal-UE tinterferixxi 
serjament mar-regoli dwar il-privatezza minquxa, b'mod partikolari, fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE. Għalhekk, l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
jenħtieġ li ma jkollhiex bħala effett iż-żamma ġenerali u indiskriminata ta' data, u 
lanqas ma għandha taffettwa xi dritt jew obbligu tal-fornituri tas-servizzi dwar is-
sigurtà tad-data, inkluż id-dritt għall-kriptaġġ.

(14) ▐ Jenħtieġ li d-drittijiet proċedurali fi proċedimenti kriminali stabbiliti fid-Direttivi 

3 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-
protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali 
data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).
4 Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-
finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati jew l-eżekuzzjoni ta' pieni 
kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
(ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).
5 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) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).
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2010/64/UE6, 2012/13/EU7, 2013/48/EU8, 2016/3439, 2016/80010 u 2016/191911 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill japplikaw, fil-limiti tal-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dawk id-Direttivi, għall-proċedimenti kriminali koperti minn dan ir-Regolament 
rigward l-Istati Membri marbuta b'dawk id-Direttivi. Is-salvagwardji proċedurali 
previsti fil-Karta japplikaw għall-proċedimenti kollha koperti minn dan ir-
Regolament. 

(14a) Meta l-Istat Membru emittenti jiddisponi mill-elementi li jindikaw li jistgħu jkunu 
għaddejjin proċedimenti kriminali paralleli fi Stat Membru ieħor, jenħtieġ li huwa 
jikkonsulta lill-awtoritajiet ta' dan l-aħħar Stat Membru b'mod konformi mad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI12.

(15) Dan l-istrument jistabbilixxi r-regoli li bihom, fi proċedimenti kriminali, awtorità 
ġudizzjarja kompetenti fl-Unjoni Ewropea tista' tordna fornitur tas-servizzi li joffri 
servizzi fl-Unjoni sabiex jipproduċi jew jippreserva informazzjoni li tista' sservi ta' 
evidenza permezz ta' Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea. Dan ir-
Regolament huwa applikabbli fil-każijiet transfruntiera kollha fejn il-fornitur tas-
servizzi jkollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu fi Stat Membru ieħor, jew, fejn ma 
jkunx stabbilit fl-Unjoni, ikun legalment rappreżentat fi Stat Membru ieħor. L-
awtoritajiet tal-Istati Membri jenħtieġ li ma joħorġux ordnijiet nazzjonali b'effetti 
extraterritorjali għall-produzzjoni jew il-preservazzjoni ta' informazzjoni elettronika 
li tista' tintalab fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament. 

(16) Il-fornituri tas-servizzi l-aktar rilevanti għall-ġbir ta' informazzjoni elettronika fi 
proċedimenti kriminali huma l-fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u 
fornituri speċifiċi ta' servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li jiffaċilitaw l-interazzjoni 
bejn l-utenti. Għalhekk, iż-żewġ gruppi jenħtieġ li jkunu koperti minn dan ir-
Regolament. Il-fornituri ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi huma definiti 
fid-Direttiva (UE) 2018/1972/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13 ▐. Dawn 
jinkludu komunikazzjonijiet interpersonali bħas-servizzi ta' vuċi fuq IP, messaġġerija 
istantanja u s-servizzi ta' posta elettronika. Il-kategoriji tas-servizzi tas-soċjetà tal-

6 Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet 
għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).
7 Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-
informazzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).
8 Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' 
aċċess għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew, u dwar 
id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' partijiet terzi u 
mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6.11.2013, p. 1).
9 Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta' 
ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti 
kriminali (ĠU L 65, 11.3.2016, p. 1).
10 Id-Direttiva (UE) 2016/800 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji 
proċedurali għal tfal li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali, ĠU L 132, 
21.5.2016, p. 1.
11 Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar 
għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi 
proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1).

12 Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/948/ĠAI tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' konflitti ta' eżerċizzju ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 328, 15.12.2009, p. 42).
13 Id-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 li 
tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (ĠU L 321, 17.12.2018, p. 36).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32016L1919
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informazzjoni inklużi f'dan ir-Regolament huma dawk li għalihom il-ħażna tad-data 
hija komponent determinanti tas-servizz mogħti lill-utent, u jirreferu b'mod partikolari 
għan-netwerks soċjali sa fejn dawn ma jikkwalifikawx bħala servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika, postijiet tas-suq online li jiffaċilitaw it-tranżazzjonijiet 
bejn l-utenti tagħhom (bħall-konsumaturi jew in-negozji) u servizzi oħra ta' hosting, 
inkluż fejn is-servizz jiġi pprovdut permezz tal-cloud computing. 

(17) ▐

(18) Il-fornituri ta' servizzi ta' infrastruttura tal-internet relatati mal-assenjazzjoni ta' 
ismijiet u numri, bħar-reġistraturi u r-reġistri tal-ismijiet ta' dominji u l-fornituri ta' 
servizzi ta'▐ proxy, jew ir-reġistri reġjonali tal-internet għall-indirizzi tal-protokoll tal-
internet ("IP"), huma ta' rilevanza partikolari għall-identifikazzjoni tal-atturi wara siti 
web malizzjużi jew kompromessi. Huma jkollhom fil-pussess tagħhom data li▐ tista' 
tippermetti l-identifikazzjoni ta' individwu jew entità wara sit web użat f'attività 
kriminali, jew il-vittma ta' attività kriminali▐.

(18a) L-ordnijiet maħruġa fl-ambitu ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu indirizzati lill-
istabbiliment prinċipali tal-fornituri tas-servizzi jew lir-rappreżentanti legali 
maħtura għal dak il-għan fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi mhux stabbiliti 
f'wieħed mill-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament. Fir-rigward ta' fornitur 
tas-servizzi bi stabbilimenti f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-istabbiliment 
prinċipali jenħtieġ li jkun il-post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-Unjoni, 
għajr jekk id-deċiżjonijiet dwar l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċċessar tad-data 
jittieħdu fi stabbiliment ieħor tal-fornitur tas-servizzi fl-Unjoni u dan l-istabbiliment 
tal-aħħar ikollu s-setgħa li jesiġi l-implimentazzjoni ta' tali deċiżjonijiet, u f'dan il-
każ l-istabbiliment li jkun ħa tali deċiżjonijiet jenħtieġ li jitqies bħala l-istabbiliment 
prinċipali.

(19) Dan ir-Regolament jirregola l-ġbir tad-data maħżuna ▐ minn fornitur tas-servizzi waqt 
il-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea biss. Huwa ma 
jistipulax obbligu ġenerali ta' żamma tad-data, u lanqas ma jawtorizza l-
interċettazzjoni ta' data jew il-ksib ta' data maħżuna f'mument aktar 'il quddiem minn 
meta tinħareġ ordni Ewropea ta' produzzjoni jew ta' preservazzjoni.▐  

(20) Il-kategoriji tad-data li jkopri dan ir-Regolament jinkludu d-data dwar l-abbonati, id-
data dwar it-traffiku u d-data ta' kontenut.  Tali kategorizzazzjonijiet huma konformi 
mal-liġijiet ta' bosta Stati Membri, id-dritt tal-Unjoni bħad-Direttiva 2002/58/KE u l-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, kif ukoll id-dritt internazzjonali, b'mod 
partikolari l-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-Kunsill tal-Ewropa (STKE 
Nru 185) (il-"Konvenzjoni ta' Budapest").

(21) Huwa xieraq li d-data tal-abbonat tiġi individwalizzata bħala kategorija ta' data 
speċifika użata f'dan ir-Regolament. Id-data tal-abbonat hija mfittxija▐ sabiex jiġi 
identifikat l-utent sottostanti, u l-livell ta' ndħil fid-drittijiet fundamentali huwa inqas 
milli fil-każ ta' kategoriji oħrajn ta' data aktar sensittiva.

(22) Id-data dwar it-traffiku, min-naħa l-oħra, ġeneralment titfittex sabiex tinkiseb 
informazzjoni li tkun aktar intrużiva għal dak li jikkonċerna l-privatezza, bħal 
pereżempju l-kuntatti u l-pożizzjoni tal-utent u tista' sservi sabiex jiġi stabbilit profil 
komprensiv ta' individwu kkonċernat. Għalhekk, għal dak li jikkonċerna s-
sensittività, id-data dwar it-traffiku hija komparabbli mad-data ta' kontenut.
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(22a) L-indirizzi IP jistgħu jikkostitwixxu punt ta' tluq kruċjali għal investigazzjonijiet 
kriminali li fihom l-identità ta' persuna suspettata ma tkunx magħrufa. Skont l-
acquis tal-UE kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-indirizzi 
IP għandhom jitqiesu bħala data personali u għandhom jibbenefikaw mill-
protezzjoni sħiħa mogħtija mill-acquis tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. Barra 
minn hekk, f'ċerti ċirkostanzi, dawn jistgħu jitqiesu bħala data dwar it-traffiku. 
Madankollu, għall-fini ta' investigazzjoni kriminali speċifika, l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi jistgħu jitolbu indirizz IP għall-iskop uniku li jidentifikaw l-utent u, 
fi stadju sussegwenti, l-isem jew l-indirizz tal-abbonat jew tal-utent irreġistrat. 
F'każijiet bħal dawn, huwa xieraq li jiġi applikat l-istess reġim bħal dak għad-data 
dwar l-abbonati, kif definit f'dan ir-Regolament.

(22b) Il-metadata tista' tiġi pproċessata u analizzata aktar faċilment mid-data ta' 
kontenut, peress li diġà hija preżentata f'format strutturat u standardizzat, iżda, 
meta tkun derivata minn servizzi jew protokolli ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, 
tista' wkoll tiżvela informazzjoni sensittiva u personali ħafna. Huwa għalhekk 
essenzjali li, meta l-metadata ta' servizzi jew protokolli ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi oħra tinħażen, tiġi trażmessa, distribwita jew skambjata permezz tal-użu 
tas-servizzi rispettivi jew mill-fornituri tas-servizzi, din għandha tiġi kkunsidrata 
bħala data ta' kontenut.

(23) Il-kategoriji kollha tad-data jinkludu data personali, u għalhekk huma koperti mis-
salvagwardji skont l-acquis dwar il-protezzjoni tad-data tal-Unjoni. Madankollu, l-
intensità tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali tvarja bejn il-kategoriji, b'mod 
partikolari bejn id-data dwar l-abbonati▐ fuq naħa u d-data dwar it-traffiku u d-data 
ta' kontenut fuq in-naħa l-oħra. Filwaqt li d-data dwar l-abbonati u l-indirizzi tal-IP 
jistgħu jkunu utli sabiex jinkiseb l-ewwel ħjiel f'investigazzjoni dwar l-identità ta' 
persuna suspettata, id-data dwar it-traffiku u d-data ta' kontenut huma ta' spiss aktar 
rilevanti bħala materjal probatorju li jista' jwassal finalment għal kundanna tal-
persuna ssuspettata.  Għalhekk huwa essenzjali li dawn il-kategoriji kollha ta' data 
jkunu koperti mill-istrument. Minħabba l-grad differenti ta' ndħil fid-drittijiet 
fundamentali, huma imposti salvagwardi u kundizzjonijiet differenti għall-ksib ta' tali 
data.

(24) L-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea huma miżuri 
investigattivi li jenħtieġ li jinħarġu biss fil-qafas ta' proċedimenti kriminali speċifiċi li 
jikkonċernaw reat kriminali konkret li jkun diġà seħħ, wara evalwazzjoni individwali 
tal-proporzjonalità u tan-neċessità f'kull każ individwali, filwaqt li jitqiesu d-drittijiet 
tal-persuna suspettata jew akkużata.

(25) ▐

(26) Dan ir-Regolament għandu japplika għall-fornituri tas-servizzi li joffru servizzi fl-
Unjoni, u l-Ordnijiet previsti minn dan ir-Regolament jistgħu jinħarġu biss għal data 
relatata ma' servizzi offruti fl-Unjoni. Is-servizzi offruti esklussivament barra mill-
Unjoni ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament▐.

(27) L-istabbiliment ta' jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni jirrikjedi 
valutazzjoni dwar jekk ikunx jidher li l-fornitur tas-servizzi jikkunsidrax li joffri 
servizzi lil suġġetti tad-data, kemm jekk huma persuni ġuridiċi jew fiżiċi, fi Stat 
Membru wieħed jew aktar fl-Unjoni. Madankollu, is-sempliċi aċċessibbiltà ta' 
interfaċċa online, bħal pereżempju l-aċċessibbiltà tas-sit web jew ta' indirizz tal-posta 
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elettronika jew ta' dettalji oħra ta' kuntatt ta' fornitur tas-servizzi jew ta' 
intermedjarju, jew l-użu ta' lingwa użata wkoll fi Stat Membru, jenħtieġ li jkunu 
meqjusa mhux suffiċjenti biex jasserixxu tali intenzjoni.

(28) Konnessjoni sostanzjali mal-Unjoni jenħtieġ li tkun ukoll rilevanti sabiex jiġi 
determinat l-ambitu ta' applikazzjoni tar-Regolament preżenti. Konnessjoni sostanzjali 
bħal din mal-Unjoni jeħtieġ li tiġi kkunsidrata li teżisti fejn il-fornitur ta' servizzi 
jkollu stabbiliment fl-Unjoni. Fin-nuqqas ta' stabbiliment bħal dan, il-kriterju ta' 
konnessjoni sostanzjali ▐ jenħtieġ li jiġi vvalutat abbażi tal-eżistenza ta' għadd 
sinifikanti ta' utenti fi Stat Membru wieħed jew aktar, jew l-immirar tal-attivitajiet fid-
direzzjoni ta' Stat Membru wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet fid-direzzjoni 
ta' Stat Membru wieħed jew aktar jenħtieġ li jiġi determinat abbażi taċ-ċirkostanzi 
kollha rilevanti, inklużi fatturi bħall-użu ta' lingwa jew munita ġeneralment użata f'dak 
l-Istat Membru, jew il-possibbiltà li jiġu ordnati prodotti jew servizzi▐. 

(28a) Sitwazzjonijiet, fejn ikun hemm theddida imminenti għall-ħajja jew għall-integrità 
fiżika ta' persuna, jenħtieġ li jiġu ttrattati bħala każijiet ta' emerġenza u jenħtieġ li 
jingħataw limiti ta' żmien iqsar lill-fornitur tas-servizz u lill-awtorità ta' eżekuzzjoni. 
Fejn l-interruzzjoni jew il-qerda ta' infrastruttura kritika timplika direttament riskju 
imminenti għall-ħajja jew l-integrità fiżika ta' persuna, tali sitwazzjoni jenħtieġ li 
tiġi ttrattata wkoll bħala każ ta' emerġenza, f'konformità mal-liġi tal-UE.

 (29) L-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jenħtieġ li tinħareġ biss jekk tkun meħtieġa u 
proporzjonata, filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-persuna suspettata jew akkużata u l-
gravità tar-reat. Il-valutazzjoni jenħtieġ li tikkunsidra jekk setgħetx tiġi ordnata fl-
istess kundizzjonijiet f'każ nazzjonali simili, jekk hemmx motivi suffiċjenti biex 
wieħed jemmen li twettaq reat, jekk reat huwiex gravi biżżejjed biex jiġġustifika l-
produzzjoni transfruntiera tad-data u jekk l-informazzjoni mitluba hijiex rilevanti 
għall-investigazzjoni. L-ordni jenħtieġ li tkun limitata għal dak li huwa strettament 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan leġittimu li tinkiseb id-data rilevanti u meħtieġa biex 
isservi bħala evidenza fil-każ individwali biss u jenħtieġ li tkun limitata għad-data ta' 
persuni speċifiċi li jkollhom rabta diretta mal-proċedimenti speċifiċi. Ir-rabta diretta 
bejn il-persuna li qed titfittex id-data tagħha u l-għan tal-proċediment speċifiku trid 
tkun tista' tintwera f'kull ħin.

(30) Meta tinħareġ Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea, jenħtieġ li dejjem 
ikun hemm awtorità ġudizzjarja involuta fil-proċess ta' ħruġ jew ta' validazzjoni tal-
Ordni. Minħabba l-karattru aktar sensittiv tad-data dwar it-traffiku u ta' kontenut, il-
ħruġ jew il-validazzjoni tal-Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej għall-produzzjoni ta' 
dawn il-kategoriji jirrikjedu rieżami minn imħallef. Billi d-data dwar l-abbonati hija 
anqas sensittiva, l-Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej għad-divulgazzjoni tagħha jistgħu 
jinħarġu jew jiġu vvalidati wkoll minn prosekuturi pubbliki kompetenti, meta tali 
prosekutur pubbliku jkun jista' jeżerċita r-responsabbiltajiet tiegħu b'mod objettiv. 
Meta previst mil-liġi nazzjonali, l-eżekuzzjoni tal-ordni tista' tirrikjedi l-involviment 
proċedurali ta' qorti fl-Istat ta' eżekuzzjoni.

(30a) Jenħtieġ li l-awtorità emittenti kompetenti titqies indipendenti jekk ma tkunx esposta 
għar-riskju li tkun soġġetta, direttament jew indirettament, għal ordnijiet jew 
istruzzjonijiet esterni, b'mod partikolari mill-eżekuttiv, bħal Ministru għall-
Ġustizzja, fl-ambitu tal-adozzjoni ta' deċiżjoni. Jenħtieġ li dik l-indipendenza titqies 
li teżisti meta, abbażi tar-regoli statutorji xierqa u qafas istituzzjonali, l-awtorità 
emittenti kompetenti tkun tista' teżerċita r-responsabbiltajiet tagħha b'mod oġġettiv 
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u taġixxi b'mod indipendenti fl-eżekuzzjoni tar-responsabbiltajiet tagħha li huma 
inerenti għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea, 
filwaqt li tqis l-evidenza inkriminanti u ta' innoċenza kollha u mingħajr ma tkun 
esposta għar-riskju li s-setgħa deċiżjonali tagħha tkun soġġetta għal ordnijiet jew 
struzzjonijiet esterni.

(31) Għall-istess raġuni, trid issir distinzjoni rigward il-kamp ta' applikazzjoni materjali ta' 
dan ir-Regolament: L-Ordnijiet għall-produzzjoni ta' data dwar l-abbonati u l-indirizzi 
IP għall-iskop uniku li tiġi identifikata l-persuna jistgħu jinħarġu għal kwalunkwe 
reat, filwaqt li l-aċċess għad-data dwar it-traffiku u ta' kontenut jenħtieġ li jkun 
soġġett għal rekwiżiti aktar stretti sabiex jirriflettu n-natura aktar sensittiva ta' din id-
data. Limitu jippermetti approċċ aktar proporzjonat, flimkien ma' għadd ta' 
kundizzjonijiet u salvagwardji ex ante u ex post oħra previsti f'dan ir-Regolament 
sabiex jassiguraw ir-rispett għall-proporzjonalità u d-drittijiet tal-persuni affettwati. Fl-
istess ħin, jenħtieġ li limitu ma jillimitax l-effettività tal-istrument u l-użu tiegħu mill-
professjonisti. Jekk jitħalla l-ħruġ ta' Ordnijiet għal investigazzjonijiet li jġorru minn 
tal-anqas sentenza massima ta' tliet snin, dan jillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-
istrument għal kriminalità aktar serja, mingħajr ma jaffettwa eċċessivament il-
possibbiltajiet tal-użu tiegħu mill-professjonisti. Huwa jeskludi mill-kamp ta' 
applikazzjoni għadd sinifikanti ta' reati li huma kkunsidrati anqas serji mill-Istati 
Membri, kif espress f'piena massima aktar baxxa. Huwa għandu l-vantaġġ ukoll li 
huwa faċilment applikabbli fil-prattika.

(32) Hemm reati speċifiċi fejn l-informazzjoni ġeneralment tkun disponibbli 
esklussivament f'forma elettronika, li għandha natura partikolarment qasira. Dan huwa 
l-każ għar-reati ċibernetiċi, anki dawk li jistgħu ma jkunux meqjusa bħala serji fihom 
infushom iżda li jistgħu jikkawżaw ħsara estensiva jew konsiderevoli, li jinkludu 
b'mod partikolari każijiet ta' impatt individwali baxx iżda ħsara ta' volum għoli u 
kumplessiv.  Għall-biċċa l-kbira tal-każijiet fejn ir-reat ikun twettaq permezz ta' 
sistema tal-informazzjoni, l-applikazzjoni tal-istess limitu bħal fil-każ ta' tipi oħra ta' 
reati twassal predominantement għal impunità. Dan jiġġustifika l-applikazzjoni tar-
Regolament anki għal dawk ir-reati fejn il-piena massima tkun anqas minn 3 snin 
priġunerija.  Ir-reati supplimentari relatati mat-terroriżmu kif deskritti fid-Direttiva 
2017/541/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill14 kif ukoll reati li jikkonċernaw 
l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal kif deskritti fid-Direttiva 
2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill15 ma jirrikjedux il-limitu massimu 
minimu ta' 3 snin.

(33) ▐

(34) ▐

(35) L-immunitajiet u l-privileġġi, li jistgħu jirreferu għal kategoriji ta' persuni (bħal 
diplomatiċi) jew relazzjonijiet protetti b'mod speċifiku (bħall-privileġġ professjonali 
legali jew il-kunfidenzjalità tas-sorsi) jew regoli relatati mal-libertà tal-istampa u l-
libertà tal-espressjoni f'midja oħra, huma msemmija fi strumenti oħra ta' 

14 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-
ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).
15 Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-
ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-
Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1).
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rikonoxximent reċiproku bħall-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea.  Ma hemm l-ebda 
definizzjoni komuni ta' x'jikkostitwixxi immunità jew privileġġ fil-liġi tal-Unjoni. 
Id-definizzjoni preċiża ta' dawk it-termini, għalhekk, titħalla f'idejn il-liġi 
nazzjonali. Din tista' tinkludi protezzjonijiet li japplikaw għal professjonijiet mediċi 
(bħat-tobba) u legali, kleru jew konsulenti protetti b'xi mod ieħor iżda wkoll, 
għalkemm mhumiex neċessarjament ikkunsidrati bħala forom ta' privileġġ jew 
immunità, regoli relatati mal-libertà tal-istampa u l-libertà tal-espressjoni f'midja 
oħra (bħall-ġurnalisti). B'hekk, il-liġi nazzjonali applikabbli diġà jenħtieġ li tiġi 
kkunsidrata meta tinħareġ l-Ordni, billi l-awtorità emittenti tista' toħroġ l-Ordni biss 
fejn din setgħet tiġi ordnata fl-istess kundizzjonijiet f'każ nazzjonali komparabbli. 
Minbarra dan il-prinċipju bażiku, l-immunitajiet u l-privileġġi li jipproteġu d-data ▐ 
fl-Istat ta' eżekuzzjoni jenħtieġ li kemm jista' jkun jiġu kkunsidrati fl-Istat emittenti bl-
istess mod daqslikieku kienu previsti skont il-liġi nazzjonali tal-Istat emittenti. Dan 
huwa rilevanti b'mod partikolari jekk il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni tipprovdi 
protezzjoni ogħla mil-liġi tal-Istat emittenti.▐  Bħala salvagwardja addizzjonali, dawn 
l-aspetti jenħtieġ li jiġu kkunsidrati mhux biss meta tinħareġ l-Ordni, iżda wkoll aktar 
tard, matul il-proċedura ta' notifikazzjoni jew meta jkunu qed jiġu vvalutati r-
rilevanza u l-ammissibbiltà tad-data kkonċernata fl-istadju rilevanti tal-proċedimenti 
kriminali, u jekk isseħħ proċedura ta' eżekuzzjoni, mill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

(36) L-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea tista' tinħareġ għal kwalunkwe reat, jekk din 
setgħet tiġi ordnata fl-istess kundizzjonijiet f'każ nazzjonali simili fl-Istat emittenti, 
jekk hemm motivi suffiċjenti biex wieħed jemmen li twettaq reat, jekk reat huwa 
gravi biżżejjed biex jiġġustifika l-preservazzjoni transfruntiera tad-data u jekk l-
informazzjoni mitluba hija rilevanti għal dik l-investigazzjoni. Jenħtieġ li din tkun 
limitata għad-data ta' persuni speċifiċi li għandhom rabta diretta mal-proċedimenti 
speċifiċi msemmija f'dan ir-Regolament u r-rabta diretta bejn il-persuna li d-data 
tagħha tkun qed titfittex u l-għan tal-ipproċessar speċifiku trid tkun tista' tintwera 
f'kull ħin. L-għan tal-Ordnijiet ta' Preservazzjoni Ewropej huwa li jipprevjenu t-
tneħħija, it-tħassir jew il-modifika ta' data rilevanti f'sitwazzjonijiet fejn jista' jkun 
meħtieġ aktar żmien sabiex tinkiseb il-produzzjoni ta' din id-data ▐ .

(37) L-Ordnijiet ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropej jenħtieġ li jiġu indirizzati lill-
istabbiliment prinċipali tal-fornitur tas-servizzi fejn ikun jinsab il-kontrollur tad-
data, jew, fir-rigward tal-fornituri tas-servizzi mhux stabbiliti fl-Unjoni jew f'wieħed 
mill-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament, lir-rappreżentant legali tiegħu 
maħtur mill-fornitur tas-servizzi. Fl-istess ħin jenħtieġ li jiġu indirizzati direttament 
lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

(38) L-Ordnijiet ta' Produzzjoni u l-Ordnijiet ta' Preservazzjoni Ewropej jenħtieġ li jiġu 
trażmessi ▐ permezz ta' Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea (EPOC) jew 
Ċertifikat ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea (EPOC-PR) ▐. Iċ-Ċertifikati jenħtieġ li 
jinkludu l-istess informazzjoni obbligatorja bħall-Ordnijiet ▐. Fejn ikun meħtieġ, 
Ċertifikat jenħtieġ li jiġi tradott fil-lingwa/i uffiċjali jew f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Istat Membru ta' eżekuzzjoni u tal-fornitur tas-servizzi, jew f'lingwa uffiċjali oħra 
li l-Istat Membru jew il-fornitur tas-servizzi jkunu iddikjaraw li se jaċċettaw. F'dan 
ir-rigward, l-Istati Membri jenħtieġ li jitħallew, fi kwalunkwe ħin, jistqarru permezz 
ta' dikjarazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni, li jaċċettaw traduzzjonijiet tal-EPOC 
jew l-EPOC-PR f'waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni għajr il-lingwa jew 
lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqiegħed id-
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dikjarazzjonijiet għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha u tan-Network 
Ġudizzjarju Ewropew.

(39) L-awtorità emittenti kompetenti jenħtieġ li tittrażmetti l-EPOC jew l-EPOC-PR 
direttament lid-destinatarji, permezz ta' sistema Ewropea komuni ta' skambju diġitali 
stabbilita mill-Kummissjoni sa [data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]. 
Jenħtieġ li din is-sistema tippermetti kanali siguri għat-trattament ta' 
komunikazzjoni, awtentikazzjoni u trażmissjoni transfruntieri awtorizzati tal-
Ordnijiet u tad-data mitluba bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tas-servizzi, 
billi tiggarantixxi skambju effettiv, affidabbli u bla xkiel tal-informazzjoni rilevanti 
u livell għoli ta' sigurtà, kunfidenzjalità u integrità kif ukoll il-protezzjoni meħtieġa 
tal-privatezza u tad-data personali f'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16, ir-Regolament 
(UE) 2016/679, id-Direttiva (UE) 2016/680, u d-Direttiva 2002/58/KE. Għal dan il-
għan, jenħtieġ li tiġi applikata teknoloġija fil-qasam tal-firem elettroniċi u tal-
kriptaġġ, li tkun tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, miftuħa u użata b'mod komuni. 
Jenħtieġ li s-sistema tippermetti wkoll lid-destinatarji jipproduċu rekord bil-miktub 
taħt kundizzjonijiet li jippermettu lid-destinatarji jistabbilixxu l-awtentiċità tal-Ordni 
u tal-awtorità emittenti, f'konformità mar-regoli għall-protezzjoni tad-data personali.

(39a) Fejn il-fornituri tas-servizzi jew l-Istati Membri jkunu diġà stabbilixxew sistemi 
ddedikati jew kanali siguri oħra għall-immaniġġjar tat-talbiet għal data għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi, jenħtieġ li jkun possibbli li dawn is-sistemi jew kanali 
jiġu interkonnessi ma' din is-sistema Ewropea komuni ta' skambju diġitali.

 (40) Malli jirċievi l-EPOC għal data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP, għall-fini unika tal-
identifikazzjoni ta' persuna, il-fornitur tas-servizzi jenħtieġ li jiżgura li d-data 
mitluba tiġi trażmessa lill-awtorità emittenti sa mhux aktar tard minn għaxart ijiem 
minn meta jiġi riċevut l-EPOC u f'16-il siegħa f'każijiet urġenti. Fejn l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni tiddeċiedi li tinvoka kwalunkwe wieħed mill-motivi elenkati għan-
nonrikonoxximent jew għan-noneżekuzzjoni previsti f'dan ir-Regolament fit-termini 
ta' żmien stabbiliti, jenħtieġ li tinforma immedjatament lill-awtorità emittenti u lill-
fornitur tas-servizzi dwar id-deċiżjoni tagħha. Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tħassar 
id-data. Meta d-data mitluba tkun għadha ma ġietx trażmessa lill-awtorità emittenti, 
il-fornitur tas-servizzi indirizzat ma jistax jittrażmetti d-data. 

(40a) Malli jirċievi l-EPOC għal data dwar it-traffiku jew ta' kontenut, il-fornitur tas-
servizzi jenħtieġ li jaġixxi b'ħeffa biex jippreserva d-data mitluba. Fejn l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni tiddeċiedi li tinvoka kwalunkwe wieħed mill-motivi għal 
nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni previsti f'dan ir-Regolament fit-termini ta' 
żmien stabbiliti, jenħtieġ li tinforma immedjatament lill-awtorità emittenti u lill-
fornitur tas-servizzi dwar id-deċiżjoni tagħha. Fejn l-Istat emittenti huwa soġġett 
għal proċedura msemmija fl-Artikolu 7(1) jew 7(2) tat-TUE, jenħtieġ li l-fornitur 
tas-servizzi jittrasmetti d-data mitluba unikament wara li jkun irċieva l-
approvazzjoni espliċita bil-miktub tal-awtorità ta' eżekuzzjoni. Mingħajr preġudizzju 
għal din id-dispożizzjoni speċjali, fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkun invokat 
ebda waħda mill-motivi elenkati f'dan ir-Regolament fit-termini ta' żmien stabbiliti, 

16 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-
Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).
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jenħtieġ li l-fornitur tas-servizzi jiżgura li d-data mitluba tiġi trażmessa 
immedjatament u direttament lill-awtorità emittenti jew lill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi, kif indikat fl-EPOC. 

(41) ▐

(42) Malli jirċievi Ċertifikat ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea ("EPOC-PR"), il-fornitur 
tas-servizzi jenħtieġ li jaġixxi b'mod rapidu biex jippreserva d-data mitluba għal 
massimu ta' 60 jum ▐. Il-perjodu ta' 60 jum huwa kkalkulat sabiex jippermetti t-
tnedija ta' talba uffiċjali għall-produzzjoni. Dan jista' jiġi estiż biss bi 30 jum 
addizzjonali, fejn meħtieġ biex tkun tista' ssir valutazzjoni ulterjuri tar-rilevanza 
tad-data fl-investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin sabiex jiġi evitat li tintilef data 
potenzjalment rilevanti qabel ma tintemm l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea. Jekk 
l-awtorità emittenti tissottometti l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea sussegwenti lid-
destinatarji f'dawk it-termini ta' żmien, il-fornitur ta' servizzi jenħtieġ li jkompli 
jippreserva d-data sakemm dan ikun meħtieġ għall-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea. 

(42a) Sabiex il-fornitur tas-servizzi jkun jista' jindirizza problemi f'każijiet fejn l-EPOC 
jew l-EPOC-PR għandhom mnejn ikunu inkompleti, fil-forma jew fil-kontenut, jew 
ikun fihom żbalji ovvji jew ma jkunx fihom biżżejjed informazzjoni sabiex tiġi 
eżegwita l-Ordni, huwa neċessarju li tiġi stabbilita proċedura għall-komunikazzjoni, 
biex tintalab kjarifika jew, meta jkun meħtieġ, korrezzjoni mill-awtorità emittenti. 
Barra minn hekk, jista' jkun hemm każijiet fejn il-fornitur tas-servizzi ma jkunx 
jista' jipprovdi l-informazzjoni f'każijiet ta' force majeure jew ta' impossibbiltà de 
facto mhux attribwibbli lill-fornitur tas-servizzi, jew ma jkunx jista' jipprovdiha 
b'mod eżawrjenti jew fi żmien utli għal kwalunkwe raġuni oħra. Dawn ir-raġunijiet 
jistgħu jkunu tekniċi jew operazzjonali (eż. limitazzjonijiet operazzjonali ta' 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju). F'dawn il-każijiet, il-fornitur tas-servizzi jenħtieġ 
ukoll li jmur lura għand l-awtoritajiet emittenti u jipprovdi l-ġustifikazzjonijiet 
opportuni, kif ukoll meta jqis li l-Ordni hija manifestament abbużiva jew eċċessiva. 
Pereżempju, Ordni li titlob il-produzzjoni ta' data li tappartjeni għal klassi mhux 
definita ta' persuni f'żona ġeografika jew bl-ebda rabta ma' proċedimenti kriminali 
konkreti tkun tinjora b'mod ċar il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' 
Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea. Il-proċedura ta' komunikazzjoni 
għalhekk jenħtieġ li tippermetti b'mod ġenerali l-korrezzjoni jew il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid tal-EPOC jew tal-EPOC-PR mill-awtorità emittenti fi stadju bikri. 
Jenħtieġ li l-awtorità emittenti tirreaġixxi b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn 5 ijiem 
meta jkunu meħtieġa kjarifika jew korrezzjoni. Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-
awtorità emittenti, l-ordni jenħtieġ li titqies nulla u bla effett. Jekk jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet rilevanti, l-awtorità emittenti għandha tistabbilixxi skadena ħdida 
jew tirtira l-ordni. Sabiex jiggarantixxi d-disponibbiltà tad-data, il-fornitur tas-
servizzi jenħtieġ li jippreserva d-data mitluba matul il-proċedura, meta jkun 
possibbli.

(42b) Minkejja l-prinċipju ta' fiduċja reċiproka, l-awtorità ta' eżekuzzjoni jenħtieġ li tkun 
tista' tirrifjuta r-rikonoxximent ta' eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea, 
meta tali rifjut ikun ibbażat fuq il-fatt li l-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea kif stabbiliti f'dan ir-Regolament mhumiex ssodisfati jew ikun 
ibbażat fuq motivi speċifiċi addizzjonali kif elenkati f'dan ir-Regolament.

(42c) Il-prinċipju ta' ne bis in idem huwa prinċipju fundamentali tal-liġi fl-Unjoni, kif 



PE642.987v01-00 18/64 RR\1220560MT.docx

MT

rikonoxxut mill-Karta u żviluppat mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. 
Għaldaqstant meta l-awtorità ta' eżekuzzjoni tevalwa l-Ordni, jenħtieġ li hija 
tirrifjuta l-eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jekk l-eżekuzzjoni tagħha 
tmur kontra dak il-prinċipju.

(42d) Barra minn hekk, meta l-awtorità ta' eżekuzzjoni tevalwa l-Ordni u jkun hemm 
motivi sostanzjali biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea tkun inkompatibbli mal-obbligi tal-Istat Membru f'konformità mal-
Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tirrifjuta l-
eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea;

(42e) Barra minn hekk, fejn ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea tkun tinvolvi l-ksur ta' immunità jew privileġġ fl-Istat ta' eżekuzzjoni, 
jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni tirrifjuta dik l-ordni f'każijiet fejn tiġi vvalutata 
mill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

(42f) Minħabba l-karattru aktar intrużiv tal-Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej għad-data 
dwar it-traffiku u ta' kontenut, jenħtieġ li l-awtorità ta' eżekuzzjoni jkollha motivi 
fakultattivi addizzjonali għan-nonrikonoxximent u n-noneżekuzzjoni għad-
dispożizzjoni tagħha għal dawn il-kategoriji ta' data.

(43) Peress li huwa element essenzjali li l-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha 
tiġi infurmata fir-rigward tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-data u tad-drittijiet ta' 
difiża biex rieżami effettiv u rimedju ġudizzjarju jkunu possibbli, f'konformità mal-
Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta, jenħtieġ li l-fornitur tas-servizzi jinfurma lill-persuna 
li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha mingħajr dewmien indebitu. Meta jinforma l-
persuna, jenħtieġ li l-fornitur tas-servizzi jieħu l-miżuri operazzjonali u tekniċi 
meħtieġa li jkunu tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku sabiex jiżgura s-sigurtà, il-
kunfidenzjalità, u l-integrità tal-EPOC jew tal-EPOC-PR u tad-data prodotta jew 
ippreservata. 

(43a) Sakemm ikun meħtieġ u proporzjonat, sabiex ma jiġux imfixkla l-proċedimenti 
kriminali rilevanti jew sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali ta' persuna oħra, 
l-awtorità emittenti, filwaqt li tqis kif jixraq l-impatt tal-miżura fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha, tista' titlob lill-
fornitur tas-servizzi jżomm lura milli jinforma lill-persuna li tkun qiegħda tiġi 
mfittxija d-data tagħha, abbażi ta' ordni ġudizzjarja, li jenħtieġ li tkun iġġustifikata 
kif xieraq, tispeċifika t-tul tal-obbligu ta' kunfidenzjalità u tkun soġġetta għal 
rieżami perjodiku. Fejn l-awtorità emittenti titlob lill-fornitur tas-servizzi biex iżomm 
lura milli jinforma lill-persuna, jenħtieġ li l-awtorità emittenti tinforma mingħajr 
dewmien indebitu lill-persuna li d-data tagħha tkun qiegħda titfittex, dwar il-
produzzjoni jew il-preservazzjoni tad-data. Dik l-informazzjoni tista' tiddewwem 
għal kemm ikun meħtieġ u proporzjonat, filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-persuna 
suspettata u akkużata u mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tad-difiża u rimedji 
legali effettivi. L-informazzjoni lill-utent jenħtieġ li tinkludi informazzjoni dwar 
kwalunkwe rimedju disponibbli kif imsemmi f'dan ir-Regolament.

(43b) Jenħtieġ li l-informazzjoni elettronika miksuba skont dan ir-Regolament ma 
tintużax għall-fini ta' proċedimenti għajr dawk li kienet inkisbet għalihom skont dan 
ir-Regolament, ħlief fejn ikun hemm theddida imminenti għall-ħajja jew għall-
integrità fiżika ta' persuna. Fejn l-interruzzjoni jew il-qerda ta' infrastruttura kritika 
timplika direttament riskju imminenti għall-ħajja jew l-integrità fiżika ta' persuna, 
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tali sitwazzjoni jenħtieġ li tiġi ttrattata wkoll bħala theddida imminenti għall-ħajja 
jew l-integrità fiżika ta' persuna, f'konformità mal-liġi tal-UE.

(43c) L-informazzjoni elettronika li tkun inġabret bi ksur ta' kwalunkwe kundizzjoni 
elenkata f'dan ir-Regolament jenħtieġ li titħassar mingħajr dewmien indebitu. L-
informazzjoni elettronika li ma tkunx għadha meħtieġa għall-investigazzjoni jew il-
prosekuzzjoni li għalihom tkun ġiet prodotta jew ippreservata, inklużi appelli 
possibbli, jenħtieġ li titħassar mingħajr dewmien indebitu, sakemm dan ma jkunx 
jolqot id-drittijiet tad-difiża tal-persuna suspettata jew akkużata. Għal dan l-għan, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti rieżamijiet perjodiċi tal-ħtieġa tal-ħżin tal-informazzjoni 
elettronika. Il-persuna li d-data tagħha tkun qiegħda titfittex jenħtieġ li tiġi 
infurmata dwar it-tħassir.

(43d) Jenħtieġ li l-informazzjoni elettronika li tkun inġabret bi ksur ta' dan ir-Regolament 
ma tkunx ammissibbli quddiem qorti. Dan għandu jinkludi wkoll il-każijiet kollha 
fejn il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament ma jkunux issodisfati. Fejn tkun 
inkisbet informazzjoni elettronika qabel ma jkun ġie invokat motiv għan-
nonrikonoxximent elenkat f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li lanqas din ma tkun 
ammissibbli quddiem qorti. Meta tkun qiegħda tiġi vvalutata l-ammissibbiltà tal-
informazzjoni elettronika miksuba f'konformità ma' dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jenħtieġ li jiżguraw, fi kwalunkwe stadju tal-
proċedimenti, li d-drittijiet tad-difiża u l-ekwità tal-proċedimenti qed jiġu rispettati. 
Għal tali valutazzjoni, l-awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti jenħtieġ li jqisu wkoll 
jekk il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament ġewx issodisfati, b'mod partikolari fejn 
id-data mfittxija tista' tkun protetta minn immunitajiet jew privileġġi.

(43e) Jekk dan jintalab mill-fornitur ta' servizzi, l-Istat emittenti jenħtieġ li jirrimborża l-
ispejjeż ġustifikati mġarrba mill-fornitur ta' servizzi u relatati mal-eżekuzzjoni tal-
Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea. Għal dan l-
għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli għar-
rimborż, li l-Kummissjoni jenħtieġ li tippubblika. Meta għal raġunijiet prattiċi, 
bħad-daqs ekonomiku tal-fornitur tas-servizzi, reġimi lingwistiċi differenti bejn l-
Istat emittenti u l-Istat ta' eżekuzzjoni jew regoli nazzjonali differenti għar-rimborż 
tal-ispejjeż bejn dawn l-Istati, il-fornitur tas-servizzi jiffaċċja problemi sostanzjali 
biex jitlob rimborż tal-ispejjeż relatati mal-eżekuzzjoni ta' Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea jew Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea mill-Istat emittenti, il-fornitur tas-
servizzi jenħtieġ li jkun intitolat li jitlob rimborż tal-ispejjeż mill-Istat ta' 
eżekuzzjoni. Fejn il-fornitur tas-servizzi jagħżel l-Istat ta' eżekuzzjoni, l-Istat 
emittenti jenħtieġ li jirrimborża lill-Istat ta' eżekuzzjoni għal dawn l-ispejjeż.

(43f) Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu r-regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tal-obbligi fl-ambitu ta' dan ir-Regolament. Dawn is-sanzjonijiet jenħtieġ 
li jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. Meta tiġi determinata s-sanzjoni xierqa 
applikabbli għall-ksur tal-fornituri tas-servizzi, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti 
jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, bħan-natura, il-gravità u t-tul ta' żmien tal-ksur, 
jekk ikunx twettaq intenzjonalment jew b'negliġenza u jekk il-fornitur tas-servizzi 
nżammx responsabbli għal ksur preċedenti simili. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-mikrointrapriżi.

(43g) Meta fornitur tas-servizzi jaġixxi bid-diliġenza dovuta, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-obbligi fil-qasam tal-protezzjoni tad-data, u talab kjarifika jew ġustifikazzjoni 
mill-awtorità emittenti, f'konformità ma' dan ir-Regolament, jenħtieġ li ma 
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jinżammx responsabbli għall-konsegwenzi ta' kwalunkwe dewmien ikkawżat. Barra 
minn hekk, is-sanzjonijiet applikati għall-ksur tal-obbligi tal-fornitur tas-servizzi 
skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu annullati, meta ordni tkun ġiet ikkontestata 
b'suċċess b'mod konformi ma' dan ir-Regolament. 

(44) Meta l-fornitur tas-servizzi ma jikkonformax ma' EPOC sal-iskadenzi jew ma' 
EPOC-PR, mingħajr ma jipprovdi raġunijiet suffiċjenti, u meta, fir-rigward tal-
EPOC, l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx invokat xi wieħed mill-motivi previsti 
f'dan ir-Regolament, l-awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità kompetenti fl-Istat 
ta' eżekuzzjoni biex teżegwixxi l-Ordni. F'każ bħal dan, l-Istat ta' eżekuzzjoni 
jenħtieġ li jitlob formalment lill-fornitur tas-servizzi jikkonforma mal-Ordni, filwaqt 
li jinforma lill-fornitur tas-servizzi bil-possibbiltà ta' kontestazzjoni tal-eżekuzzjoni 
billi jinvoka wieħed mill-motivi li l-fornitur tas-servizzi għandu għad-dispożizzjoni 
tiegħu għall-korrezzjoni jew il-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-ordni, f'konformità ma' 
dan ir-Regolament. Meta fornitur ta' servizz ikun għadu ma jikkonformax mal-
obbligi tiegħu, l-Istati Membri jenħtieġ li jimponu sanzjoni f'konformità ma' dan ir-
Regolament .

(45) ▐

(46) ▐

(47) Minbarra l-individwi li titfittex id-data tagħhom, il-liġijiet ta' pajjiż terz jistgħu jiġu 
affettwati mill-miżura investigattiva. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, il-kooperazzjoni 
ġudizzjarja bbażata fuq ftehimiet internazzjonali ġeneralment tkun l-aktar mod 
xieraq biex tintalab informazzjoni elettronika meta jinqalgħu kunflitti ta' liġi ma' 
pajjiż terz. Mingħajr preġudizzju għal tali ftehimet internazzjonali u sabiex tiġi 
assigurata l-korteżija fir-rigward tal-interessi sovrani ta' pajjiżi terzi, biex jiġi protett l-
individwu kkonċernat u biex jiġu indirizzati l-obbligi konfliġġenti fuq il-fornituri tas-
servizzi, dan l-istrument jipprovdi mekkaniżmu speċifiku għal stħarriġ meta l-fornitur 
tas-servizzi jew l-awtorità ta' eżekuzzjoni jqisu li l-konformità mal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea tkun konfliġġenti mal-
liġijiet applikabbli ta' pajjiż terz li jipprojbixxu d-divulgazzjoni tad-data konċernata.

(48) Għal dan l-għan, kull meta l-fornitur tas-servizzi jew l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
jikkunsidraw li l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea 
fil-każ speċifiku se tinvolvi l-ksur ta' obbligu legali li jirriżulta mil-liġi ta' pajjiż terz, 
jenħtieġ li jinforma lill-awtorità emittenti u lid-destinatarji rilevanti, mingħajr 
dewmien indebitu u l-aktar tard fi żmien għaxart ijiem mill-wasla tal-ordni, biex 
b'hekk tiġi sospiża l-eżekuzzjoni tal-Ordni. Dan l-avviż jenħtieġ li jinkludi d-dettalji 
rilevanti kollha dwar il-liġi tal-pajjiż terz, l-applikabbiltà tiegħu għall-każ inkwistjoni 
u n-natura tal-obbligu konfliġġenti. L-awtorità emittenti mbagħad jenħtieġ li 
tirrieżamina l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea, 
fi żmien 10 ijiem minn meta jasal l-avviż, billi tikkunsidra ▐ kriterji li jinkludu l-
interessi protetti mil-liġi rilevanti, ir-rabta bejn il-kawża kriminali u l-pajjiż terz, ir-
rabta bejn il-fornitur ta' servizzi u l-pajjiż terz, l-interessi tal-Istat emittenti fil-ksib 
tal-informazzjoni elettronika u l-konsegwenzi possibbli għad-destinatarji tal-
ottemperanza mal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni 
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Ewropea. Matul din il-proċedura, id-data mitluba jenħtieġ li tiġi preservata meta jkun 
possibbli.

(48a) L-awtorità emittenti jenħtieġ li tkun tista' tirtira, tikkonferma jew tadatta l-Ordni meta 
dan ikun meħtieġ, sabiex jingħata effett lill-kriterji rilevanti. Fil-każ tal-irtirar, l-
awtorità emittenti jenħtieġ li minnufih tinforma lid-destinatarji bl-irtirar. Meta l-
awtorità emittenti tiddeċiedi li tikkonferma l-Ordni, jenħtieġ li hija tinforma lid-
destinatarji bid-deċiżjoni tagħha. L-awtorità ta' eżekuzzjoni, filwaqt li tqis debitament 
id-deċiżjoni tal-awtorità emittenti, jenħtieġ li tieħu deċiżjoni finali abbażi tal-kriterji 
elenkati f'dan ir-Regolament, fi żmien 10 ijiem minn meta tirċievi d-deċiżjoni tal-
awtorità emittenti, u tinforma lill-awtorità emittenti u lill-fornitur tas-servizzi bid-
deċiżjoni finali tagħha.

(49) Sabiex tistabbilixxi l-eżistenza ta' obbligu konfliġġenti fiċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ 
li jkun qiegħed jiġi eżaminat, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' eżekuzzjoni jenħtieġ 
li jiksbu informazzjoni mill-awtorità kompetenti ta' pajjiż terz, pereżempju jekk l-
istħarriġ iqajjem mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni tal-liġi tal-pajjiż terz ikkonċernat, 
b'mod konformi mad-Direttiva (UE) 2016/680 u sa fejn dan ma jaffettwax l-iskadenzi 
previst f'dan ir-Regolament.

(50) Il-kompetenza esperta dwar l-interpretazzjoni tista' tiġi pprovduta wkoll permezz ta' 
opinjonijiet esperti fejn ikunu disponibbli. L-informazzjoni u l-ġurisprudenza dwar l-
interpretazzjoni tal-liġijiet ta' pajjiż terz u dwar il-proċeduri għall-kunflitti fl-Istati 
Membri jenħtieġ li jkunu disponibbli fuq pjattaforma ċentrali bħall-proġett SIRIUS 
u/jew in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, sabiex jinkiseb benefiċċju mill-esperjenza u 
l-kompetenza esperta ▐ dwar l-istess kwistjonijiet jew kwistjonijiet simili.. Jenħtieġ li 
dan ma jipprevjenix konsultazzjoni mġedda mal-istat terz fejn ikun xieraq.

(51) ▐

(52) ▐

(53) ▐

(54) ▐ F'konformità mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, huwa essenzjali li l-persuni kollha li d-data tagħhom tkun ġiet mitluba 
permezz ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea 
jkollhom id-dritt għal rimedji effettivi kontra tali Ordnijiet fl-Istat emittenti u fl-Istat 
ta' eżekuzzjoni f'konformità mal-liġi nazzjonali, inkluża l-possibbiltà li tiġi 
kkontestata l-legalità ta' Ordni ▐, inklużi n-neċessità u l-proporzjonalità tagħha, u 
mingħajr preġudizzju għar-rimedji disponibbli skont ir-Regolament (UE) 2016/679 
u d-Direttiva (UE) 2016/680. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea jenħtieġ li jiġu 
kkontestati fl-Istat emittenti, mingħajr preġudizzju għall-garanziji tad-drittijiet 
fundamentali fl-Istat ta' eżekuzzjoni. L-awtorità emittenti u l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni jenħtieġ li jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar 
il-possibbilitajiet ta' rimedji ġuridiċi skont il-liġi nazzjonali tingħata fi żmien debitu, 
inkluż dwar meta tali rimedji jsiru applikabbli, u jiżguraw li huma jkunu jistgħu 
jiġu eżerċitati b'mod effettiv.
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(55) ▐

(56) ▐

(57) ▐

(57a) Sabiex timmonitorja l-outputs, ir-riżultati u l-impatti ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tippubblika rapport annwali dwar is-sena kalendarja ta' 
qabel, abbażi tad-data miksuba mill-Istati Membri. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-
Istati Membri jiġbru u jżommu statistika komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti dwar 
aspetti differenti ta' dan ir-Regolament, skont it-tip ta' data mitluba, id-destinatarji (l-
awtorità eżekuttiva indirizzata), it-tip ta' fornitur tas-servizzi indirizzat [is-servizz tal-
komunikazzjonijiet elettroniċi, is-servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni jew l-isem tad-
dominju tal-internet u s-servizz tan-numru tal-IP (bħall-fornituri tal-indirizz IP, ir-
reġistri tal-ismijiet tad-dominji, ir-reġistraturi tal-ismijiet tad-dominji jew is-servizzi 
tal-prokura relatati)] u jekk kienx każ ta' emerġenza jew le. Fejn applikabbli, id-data 
miġbura jenħtieġ li tinkludi wkoll il-motivi għan-nonrikonoxximent jew għan-
noneżekuzzjoni mqajma, ir-rimedji legali użati, is-sanzjonijiet imposti, l-ispejjeż 
iddikjarati mill-fornitur tas-servizz u l-proċedura ta' infurzar imnedija.

(58) Il-Kummissjoni jenħtieġ li twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament li jenħtieġ li tkun 
ibbażata fuq il-ħames kriterji tal-effiċjenza, l-effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-UE, jenħtieġ li tipprovdi l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt u 
tinkludi evalwazzjoni tal-użu tad-derogi (deroga ta' emerġenza, deroga mill-prinċipju 
tal-informazzjoni għall-utent) kif ukoll valutazzjoni tal-funzjonament tas-sistema 
Ewropea komuni ta' skambju u tal-funzjonament ta' dan ir-Regolament fir-rigward 
tad-Direttiva 2014/41/UE ▐. L-informazzjoni jenħtieġ li tinġabar b'mod regolari u 
sabiex tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(59) L-użu ta' formoli tradotti minn qabel u standardizzati jiffaċilita l-kooperazzjoni u l-
iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji differenti kif ukoll il-fornituri 
tas-servizzi, li jippermetti trażmissjoni aktar rapida u effettiva tal-informazzjoni 
elettronika b'mod faċli għall-utent. Huma jistgħu wkoll inaqqsu l-kostijiet tat-
traduzzjoni u jikkontribwixxu għal standard għoli ta' kwalità. Bl-istess mod, il-formoli 
ta' risposta jenħtieġ li jippermettu skambju standardizzat tal-informazzjoni▐. Jenħtieġ 
li l-formoli ▐ wkoll jiffaċilitaw il-ġbir tal-istatistika.

(60) ▐

(61) Jenħtieġ li l-miżuri bbażati fuq dan ir-Regolament ma jissostitwixxux l-Ordnijiet ta' 
Investigazzjoni Ewropej skont id-Direttiva 2014/41/UE ▐ jew il-Proċeduri ta' 
Assistenza Legali Reċiproka sabiex tinkiseb informazzjoni elettronika Jenħtieġ li l-
awtoritajiet tal-Istati Membri jagħżlu l-għodda l-aktar adatta għas-sitwazzjoni tagħhom; 
huma għandhom mnejn ikunu jippreferu jużaw l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea 
meta jitolbu sett ta' tipi differenti ta' miżuri investigattivi li jinkludu iżda mhumiex 
limitati għall-produzzjoni ta' informazzjoni elettronika minn Stat Membru ieħor.

(62) ▐
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(63) Billi l-objettiv ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jittejbu l-assigurazzjoni u l-ksib ta' 
informazzjoni elettronika minn fruntiera għall-oħra, ma jistax jintlaħaq b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba n-natura transfruntiera tiegħu, iżda pjuttost jista' 
jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.  
F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(64) Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward 
tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 
mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Irlanda nnotifikat ix-xewqa 
tagħha li tieħu parti fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhuwiex qed jieħu parti 
fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-
applikazzjoni tiegħu.

(65) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka 
anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, id-Danimarka mhijiex tieħu parti fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u mhijiex 
marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu.

(66) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont l-Artikolu 42(2) 
tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 u ta opinjoni 
fis-6 ta' Novembru 201918.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

17 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-
protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u 
aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-
Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).
18  L-Opinjoni tal-EDPS 7/2019 dwar l-Ordnijiet ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropej għall-
evidenza elettronika f'materji kriminali (6 ta' Novembru 2019).
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Kapitolu 1: Suġġett, definizzjonijiet u kamp ta' applikazzjoni

Artikolu 1

Suġġett

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li bihom awtorità ta' Stat Membru, fi 
proċedimenti kriminali, tista' tordna fornitur tas-servizzi li joffri servizzi fl-Unjoni u 
huwa stabbilit jew, jekk mhux stabbilit, rappreżentat legalment fi Stat Membru 
ieħor jipproduċi jew jippreserva informazzjoni elettronika li tista' sservi ta' 
evidenza, irrispettivament mill-post fejn tkun tinstab id-data.  

` L-awtoritajiet tal-Istati Membri ma għandhomx joħorġu ordnijiet nazzjonali 
b'effetti extraterritorjali għall-produzzjoni jew il-preservazzjoni ta' informazzjoni 
elettronika li tista' tintalab fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament.

1a. Il-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea jista' jintalab 
f'isem persuna suspettata jew akkużata, fi ħdan il-qafas tad-drittijiet tad-difiża 
applikabbli f'konformità mal-proċeduri kriminali nazzjonali.

2. Dan ir-Regolament ma għandux ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu tar-rispett 
għad-drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali kif imnaqqxa fil-Karta u fl-Artikolu 6 
tat-TUE, inklużi d-drittijiet tad-difiża tal-persuni suġġetti għal proċedimenti 
kriminali, u kwalunkwe obbligu li jaqa' fuq l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, dawk 
ġudizzjarji jew il-fornituri tas-servizzi f'dan ir-rigward ma għandux jiġi affettwat.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) "Ordni ta' Produzzjoni Ewropea" tfisser deċiżjoni li tkun inħarġet jew ġiet validata 
minn awtorità ġudizzjarja ta' Stat Membru ("l-Istat emittenti") indirizzata lil fornitur 
tas-servizzi li joffri servizzi fl-Unjoni u li jkun stabbilit jew legalment rappreżentat fi 
Stat Membru ieħor marbut b'dan ir-Regolament ("l-Istat ta' eżekuzzjoni"), sabiex 
jipproduċi informazzjoni elettronika;

(2) "Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea" tfisser deċiżjoni li tkun inħarġet jew ġiet validata 
minn awtorità ġudizzjarja ta' Stat Membru ("l-Istat emittenti")indirizzata lil fornitur 
tas-servizzi li joffri servizzi fl-Unjoni u li jkun stabbilit jew legalment rappreżentat fi 
Stat Membru ieħor marbut b'dan ir-Regolament ("l-Istat ta' infurzar"), sabiex 
jippreserva informazzjoni elettronika fid-dawl ta' talba sussegwenti għall-produzzjoni;

(3)  "fornitur tas-servizzi" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi 
waħda jew aktar mill-kategoriji ta' servizzi u, meta tikkonċerna data personali, 
taġixxi bħala kontrollur tad-data skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 2016/679:
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(a) servizz ta' komunikazzjoni elettronika kif iddefinit fl-Artikolu 2(4) ta' [id-
Direttiva li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi]; 

(b) servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni kif definiti fil-punt (b) tal-Artikolu 1(1) 
tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill19 li 
għalihom il-ħażna tad-data hija komponent determinanti tas-servizz mogħti lill-
utent ▐;

(c) servizzi ta' ismijiet ta' dominji tal-internet u ta' numerazzjoni tal-IP bħall-
fornituri ta' indirizzi IP, reġistri ta' ismijiet ta' dominji, reġistraturi ta' ismijiet ta' 
dominji, u servizzi relatati ta' ▐ proxy;

(4) "joffri servizzi fl-Unjoni" tfisser:  

(a) jippermetti persuni fiżiċi jew ġuridiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-
servizzi elenkati taħt il-punt (3)▐ ; u

(b) ikollu konnessjoni sostanzjali mal-Istat(i) Membru/i msemmi(ja) fil-punt (a); 
tali konnessjoni sostanzjali mal-Unjoni għandha titqies li teżisti meta l-
fornitur tas-servizzi jkollu stabbiliment fl-Unjoni jew, fin-nuqqas ta' tali 
stabbiliment, fuq il-bażi tal-eżistenza ta' numru sinifikanti ta' utenti fi Stat 
Membru wieħed jew aktar, jew l-immirar ta' attivitajiet lejn Stat Membru 
wieħed jew aktar. 

(5) "stabbiliment prinċipali" tfisser, fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi bi stabbilimenti 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, il-post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-
Unjoni, għajr jekk id-deċiżjonijiet dwar l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta' data 
jittieħdu fi stabbiliment ieħor tal-fornitur tas-servizzi fl-Unjoni u dan l-istabbiliment 
tal-aħħar ikollu s-setgħa li jesiġi l-implimentazzjoni ta' tali deċiżjonijiet, u f'dan il-
każ l-istabbiliment li jkun ħa tali deċiżjonijiet għandu jitqies bħala l-istabbiliment 
prinċipali;    

(6) "informazzjoni elettronika" tfisser id-data dwar l-abbonat, dwar it-traffiku jew ta' 
kontenut maħżuna b'mod leġittimu minn fornitur tas-servizzi fiż-żmien meta tinħareġ 
Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea, li tintalab bil-għan li sservi 
ta' evidenza matul investigazzjoni, prosekuzzjoni u proċedimenti tal-qorti relatati 
ma' reat kriminali fi Stat Membru f'konformità mal-liġi nazzjonali;

(7) "data dwar l-abbonati" tfisser kwalunkwe data relatata miġbura fl-andament normali 
tan-negozju, li tappartjeni għall-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz postali jew 
ġeografiku, id-data dwar il-kontijiet u l-ħlas, in-numru tat-telefon, jew l-indirizz tal-
posta elettronika pprovduti li jidentifikaw l-abbonat jew il-klijent kif ukoll it-tip ta' 
servizz ipprovdut u t-tul tal-kuntratt mal-fornitur tas-servizzi, li huwa strettament 
meħtieġ għall-iskop uniku li jiġi identifikat l-utent tas-servizz; 

19 Id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li 
tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-
servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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(8)  "data dwar it-traffiku" tfisser data miġbura fl-andament normali tan-negozju 
relatata ma'▐: 

(a) it-tip ta' servizz provdut u d-durata tiegħu meta jirrigwarda data teknika u data 
li tidentifika l-miżuri tekniċi relatati jew l-interfaċċi użati mill-abbonat jew mill-
klijent jew provduti lilu, u data relatata mal-validazzjoni tal-użu tas-servizz, esklużi 
l-passwords jew mezzi ta' awtentikazzjoni oħra użati minflok password li jiġu 
pprovduti minn utent, jew jinħolqu fuq talba ta' utent;

(b) il-bidu u t-tmiem ta' sessjoni ta' aċċess tal-utent għal servizz, bħad-data u l-
ħin tal-użu, jew il-log-on u l-log-off mis-servizz;

(c) il-metadata tal-komunikazzjonijiet elettroniċi kif proċessata fin-network ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi biex jiġi trażmess, distribwit jew skambjat il-kontenut 
tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, inkluża data użata biex jiġu ttraċċati u identifikati 
s-sors u d-destinazzjoni ta' komunikazzjoni, data dwar il-post tat-tagħmir terminali 
fil-kuntest tal-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, u d-data, il-
ħin, it-tul u t-tip ta' komunikazzjoni;

(9) ▐

(10) "data ta' kontenut" tfisser id-data maħżuna mill-fornitur tas-servizzi bħal kitba, vuċi, 
vidjows, stampi, u ħoss għajr data dwar l-abbonati jew dwar it-traffiku;

(11) "sistema tal-informazzjoni" tfisser sistema tal-informazzjoni kif definita fil-punt (a) 
tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill20; 

(12) "Stat emittenti" tfisser l-Istat Membru li fih tinħareġ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea 
jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea;

(12a) "awtorità emittenti" tfisser l-awtorità fl-Istat emittenti, kompetenti fil-każ 
ikkonċernat, li toħroġ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' 
Preservazzjoni Ewropea;

(13) "Stat ta' eżekuzzjoni" tfisser l-Istat Membru li fih ikun stabbilit il-fornitur tas-servizzi 
jew rappreżentat legalment u li lilu jiġu trażmessi l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u 
ċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea 
u ċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea għan-notifika u l-infurzar tal-
ordni b'mod konformi ma' dan ir-Regolament; 

 (14) "awtorità ta' eżekuzzjoni" tfisser l-awtorità kompetenti fl-Istat ta' eżekuzzjoni li lilha 
jiġu trażmessi l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u ċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea u ċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' 
Preservazzjoni Ewropea mill-awtorità emittenti għan-notifika u l-infurzar tal-ordni 

20 Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI, (ĠU L 218, 
14.8.2013, p. 8).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:32013L0040
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b'mod konformi ma' dan ir-Regolament; meta jkun hekk previst mil-liġi nazzjonali, 
l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' tkun awtorità fl-Istat ta' eżekuzzjoni;

 (15) "każijiet ta' emerġenza" tfisser sitwazzjonijiet fejn ikun hemm theddida imminenti 
għall-ħajja jew għall-integrità fiżika ta' persuna.

Artikolu 3
Kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament japplika għall-Istati Membri u l-fornituri tas-servizzi, li joffru 
servizzi fi Stat Membru wieħed jew aktar marbuta b'dan ir-Regolament u stabbiliti 
jew rappreżentati legalment f'wieħed minn dawn l-Istati Membri.

1a. Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal proċedimenti mibdija mill-awtorità 
emittenti għall-fini li jipprovdu assistenza legali reċiproka lil Stat Membru ieħor jew 
pajjiż terz.

2. L-Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej u l-Ordnijiet ta' Preservazzjoni Ewropej jistgħu 
jinħarġu biss fil-qafas u għall-finijiet ta' proċedimenti kriminali, kemm matul il-fażi 
ta' qabel il-proċess kif ukoll fil-fażi tal-proċess. L-Ordnijiet jistgħu jinħarġu wkoll fi 
proċedimenti relatati ma' reat li għalih persuna ġuridika tista' tinżamm responsabbli 
jew punita fl-Istat emittenti. 

3. L-Ordnijiet previsti minn dan ir-Regolament jistgħu jinħarġu biss għal data relatata 
ma' servizzi kif definiti fl-Artikolu 2(3) offruti fl-Unjoni.

Kapitolu 2: Ordni ta' Produzzjoni Ewropea, Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea u Ċertifikati

Artikolu 4
Awtorità emittenti

1. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għall-kisba ta' data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP 
għall-iskop biss li tiġi determinata l-identità tal-persuni individwali b'rabta diretta 
mal-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 3(2) jistgħu jinħarġu minn:

(a) imħallef, qorti, imħallef inkwirenti jew prosekutur pubbliku kompetenti fil-każ 
ikkonċernat; jew

(b) kwalunkwe awtorità kompetenti oħra kif definita mill-Istat emittenti li, fil-każ 
speċifiku, tkun qiegħda taġixxi fil-kapaċità tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b'kompetenza li tordna l-ġbir ta' evidenza f'konformità mal-liġi 
nazzjonali. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea bħal din għandha tiġi vvalidata, wara eżami 
tal-konformità tagħha mal-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea skont dan ir-Regolament, minn imħallef, qorti, imħallef inkwirenti jew 
prosekutur pubbliku fl-Istat emittenti.

2. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għal data dwar it-traffiku u ta' kontenut tista' tinħareġ 
biss minn:

(a) imħallef, qorti jew imħallef inkwirenti kompetenti fil-każ ikkonċernat; jew
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(b) kwalunkwe awtorità kompetenti oħra kif definita mill-Istat emittenti li, fil-każ 
speċifiku, tkun qiegħda taġixxi fil-kapaċità tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni fi 
proċedimenti kriminali b'kompetenza li tordna l-ġbir ta' evidenza f'konformità mal-liġi 
nazzjonali. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea bħal din għandha tiġi vvalidata, wara eżami 
tal-konformità tagħha mal-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea skont dan ir-Regolament, minn imħallef, qorti jew imħallef inkwirenti fl-Istat 
emittenti.

3. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għall-kategoriji kollha ta' data tista' tinħareġ minn:

(a) imħallef, qorti, imħallef inkwirenti jew prosekutur pubbliku kompetenti fil-każ 
ikkonċernat; jew

(b) kwalunkwe awtorità kompetenti oħra kif definita mill-Istat emittenti li, fil-każ 
speċifiku, tkun qiegħda taġixxi fil-kapaċità tagħha bħala awtorità ta' investigazzjoni 
fi proċedimenti kriminali b'kompetenza li tordna l-ġbir ta' evidenza f'konformità mal-
liġi nazzjonali. Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea bħal din għandha tiġi vvalidata, 
wara eżami tal-konformità tagħha mal-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' 
Preservazzjoni Ewropea skont dan ir-Regolament, minn imħallef, qorti, imħallef 
inkwirenti jew prosekutur pubbliku fl-Istat emittenti. 

4. Fejn l-Ordni tkun ġiet ivvalidata minn awtorità ġudizzjarja skont il-paragrafi 1(b), 
2(b) u 3(b), dik l-awtorità tista' titqies ukoll bħala awtorità emittenti għall-finijiet ta' 
trażmissjoni taċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u ċ-Ċertifikat ta' Ordni 
ta' Preservazzjoni Ewropea.

Artikolu 5

Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea

1. Awtorità emittenti tista' toħroġ Ordni ta' Produzzjoni Ewropea biss meta l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu jkunu ssodisfati.

2. L-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għandha tkun meħtieġa u proporzjonata għall-iskop 
tal-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 3(2), filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-persuna 
kkonċernata. Din tista' toħroġ biss jekk setgħet tiġi ordnata fl-istess kundizzjonijiet 
f'każ nazzjonali simili, jekk hemm motivi suffiċjenti biex wieħed jemmen li twettaq 
reat, jekk reat huwa gravi biżżejjed biex jiġġustifika l-produzzjoni transfruntiera tad-
data u jekk l-informazzjoni mitluba hija rilevanti għall-investigazzjoni. Din 
għandha tkun limitata għad-data ta' persuni speċifiċi li għandhom rabta diretta mal-
proċedimenti speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2).

3. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għall-kisba ta' data dwar l-abbonati jew l-indirizzi IP 
għall-iskop biss li tiġi determinata l-identità tal-persuni individwali b'rabta diretta 
mal-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 3(2) jistgħu jinħarġu għar-reati kollha.

4. Ordni ta' Produzzjoni Ewropea sabiex tiġi prodotta data dwar it-traffiku jew data ta' 
kontenut jistgħu jinħarġu biss għar-reati punibbli fl-Istat emittenti permezz ta' 
sentenza ta' priġunerija ta' massimu ta' mill-anqas 3 snin.
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4a. Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej sabiex tiġi prodotta data dwar it-traffiku jew data 
ta' kontenut jistgħu jinħarġu għar-reati li ġejjin:

(a) għar-reati li ġejjin, jekk jitwettqu kompletament jew parzjalment permezz ta' 
sistema tal-informazzjoni:

– reati kif definiti fl-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2001/413/JHA;

– reati kif definiti fl-Artikoli 3 sa 8 tad-Direttiva 2013/40/UE;

(b) għar-reati kif definiti fl-Artikoli 3 sa 12 u 14 tad-Direttiva (UE) 2017/541;

(ba) għar-reati kif definiti fl-Artikoli 3 sa 7 tad-Direttiva 2011/93/UE.

5. L-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja: 

(a) l-awtorità emittenti u, fejn applikabbli, l-awtorità ta' validazzjoni; għad-data dwar 
it-traffiku u ta' kontenut u meta l-Istat emittenti huwa soġġett għal proċedura 
msemmija fl-Artikolu 7(1) jew 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
informazzjoni dwar il-proċedura speċjali kif imsemmija fl-Artikolu 9(2a) ta' 
dan ir-Regolament;

(b) id-destinatarji tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea kif imsemmija fl-Artikolu 7;

(c) il-persuni identifikabbli individwalment, jew fejn l-uniku għan tal-ordni jkun li 
tiġi identifikata persuna, kwalunkwe identifikatur uniku ieħor bħall-isem tal-
utent jew l-ID tal-Login;

(d) il-kategorija tad-data mitluba (data dwar l-abbonati, data dwar it-traffiku jew data 
ta' kontenut);

(e) il-medda taż-żmien mitluba li tiġi prodotta, imfassla bl-aktar mod ristrett 
possibbli;

(f) id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-liġi kriminali tal-Istat emittenti;

(g) f'każ ta' emerġenza ir-raġunijiet debitament ġustifikati għaliha;

(h) ▐

(i) ir-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura, filwaqt li jitqies kif 
xieraq l-impatt tal-miżura fuq id-drittijiet fundamentali tal-persuni speċifiċi li 
qiegħda titfittex id-data tagħhom u l-gravità tar-reat.

6.  ▐

7. Jekk l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet sabiex temmen li, id-data ▐ mitluba tkun 
protetta b'immunitajiet u privileġġi mogħtija mil-liġi tal-Istat Membru fejn għandu l-
indirizz il-fornitur tad-data jew mil-liġi tal-Istat Membru fejn tirrisjedi l-persuna li 
qiegħda titfittex id-data tagħha jew huwa marbut b'obbligu ta' segretezza 
professjonali jew privileġġ professjonali legali, jew id-divulgazzjoni tagħha tista' 
timpatta l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat Membru bħas-sigurtà u d-difiża 
nazzjonali, l-awtorità emittenti għandha tfittex kjarifika qabel toħroġ l-Ordni ta' 
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Produzzjoni Ewropea, inkluż billi tikkonsulta lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat, jew direttament jew inkella permezz tal-Eurojust jew tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew. Jekk l-awtorità emittenti ssib li d-data ▐ mitluba 
tkun protetta minn tali immunitajiet u privileġġi jew id-divulgazzjoni tagħha timpatta 
l-interessi fundamentali tal-Istat Membru l-ieħor, l-awtorità emittenti ma għandhiex 
toħroġ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea. 

Artikolu 6

Kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea

1. Awtorità emittenti tista' toħroġ Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea biss meta l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu jkunu ssodisfati.

2. Hija tista' tinħareġ fejn dan ikun meħtieġ u proporzjonat sabiex jiġu evitati t-tneħħija, 
it-tħassir jew il-modifika tad-data fid-dawl ta' talba sussegwenti għall-produzzjoni ta' 
din id-data permezz ta' assistenza legali reċiproka, Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea 
jew Ordni ta' Produzzjoni Ewropea, filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-persuna 
kkonċernata. L-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea tista' tinħareġ għal kwalunkwe 
reat, jekk din setgħet tiġi ordnata fl-istess kundizzjonijiet f'każ nazzjonali simili fl-
Istat emittenti, jekk hemm motivi suffiċjenti biex wieħed jemmen li twettaq reat, jekk 
reat huwa gravi biżżejjed biex jiġġustifika l-produzzjoni transfruntiera tad-data u 
jekk l-informazzjoni mitluba hija rilevanti għal dik l-investigazzjoni. Din għandha 
tkun limitata għad-data ta' persuni speċifiċi li għandhom rabta diretta mal-
proċedimenti speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2).

3. L-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja: 

(a) l-awtorità emittenti u, fejn applikabbli, l-awtorità ta' validazzjoni; 

(b) id-destinatarji tal-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea kif imsemmi fl-Artikolu 7;

(c) il-persuni identifikabbli individwalment li d-data tagħhom għandha tiġi 
preservata, jew, fejn l-uniku għan tal-ordni jkun li tiġi identifikata persuna, 
kwalunkwe identifikatur uniku ieħor bħall-isem tal-utent jew l-ID tal-Login;

(d) il-kategorija tad-data li għandha tiġi ppreservata (data dwar l-abbonati, data 
dwar it-traffiku jew data ta' kontenut);

(e) il-medda taż-żmien mitluba li tiġi ppreservata, imfassla bl-aktar mod ristrett 
possibbli;

(f) id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-liġi kriminali tal-Istat emittenti;

(g) ir-raġunijiet għan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżura, filwaqt li jitqies kif 
xieraq l-impatt tal-miżura fuq id-drittijiet fundamentali tal-persuni speċifiċi li 
qiegħda titfittex id-data tagħhom u l-gravità tar-reat.

3a. Jekk l-awtorità emittenti jkollha raġunijiet sabiex temmen li, id-data mitluba tkun 
protetta b'immunitajiet u privileġġi mogħtija mil-liġi tal-Istat Membru fejn għandu 
l-indirizz id-destinatarju jew fejn huwa stabbilit, jew il-preservazzjoni tagħha tista' 
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timpatta l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat Membru bħas-sigurtà u d-difiża 
nazzjonali, l-awtorità emittenti għandha tfittex kjarifika qabel toħroġ l-Ordni ta' 
Preservazzjoni Ewropea, inkluż billi tikkonsulta lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat, jew direttament jew inkella permezz tal-Eurojust jew tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew.  Jekk l-awtorità emittenti ssib li d-data dwar it-
traffiku jew id-data ta' kontenut mitluba tkun protetta minn tali immunitajiet u 
privileġġi jew il-preservazzjonii tagħha timpatta l-interessi fundamentali tal-Istat 
Membru l-ieħor, hija ma għandhiex toħroġ l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea.

Artikolu 6a

Rappreżentant legali

1. Fornitur tas-servizzi, li joffri servizzi fl-Istati Membri marbuta b'dan ir-Regolament, 
iżda li ma jkunx stabbilit fl-Unjoni, għandu jaħtar rappreżentant legali wieħed għar-
riċeviment, għall-konformità ma' u għall-infurzar ta' Ordnijiet ta' Produzzjoni 
Ewropej u Ordnijiet ta' Preservazzjoni Ewropej maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, bil-għan li tinġabar informazzjoni elettronika fi 
proċedimenti kriminali. Ir-rappreżentant legali għandu jkun stabbilit f'wieħed mill-
Istati Membri (marbuta b'dan ir-Regolament) fejn il-fornitur tas-servizzi jipprovdi 
s-servizzi tiegħu.

2. Fornituri tas-servizzi, li joffru servizzi fl-Istati Membri marbuta b'dan ir-
Regolament, iżda huma stabbilit fi Stat Membru li mhux marbut b'dan ir-
Regolament, għandhom jaħtru rappreżentant legali għar-riċeviment, għall-
konformità ma' u għall-infurzar ta' Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej u Ordnijiet 
ta' Preservazzjoni Ewropej maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, 
bil-għan li tinġabar informazzjoni elettronika fi proċedimenti kriminali. Ir-
rappreżentant legali għandu jkun stabbilit f'wieħed mill-Istati Membri marbuta 
b'dan ir-Regolament fejn il-fornitur tas-servizzi jipprovdi s-servizzi tiegħu.

3. Il-fornituri tas-servizzi li jkunu parti minn grupp għandhom jitħallew li, flimkien, 
jaħtru rappreżentant legali wieħed.

4. Ir-rappreżentant legali għandu jkun fdat biex jirċievi, jinforza u jikkonforma mad-
deċiżjonijiet u l-ordnijiet f'isem il-fornitur tas-servizzi kkonċernat.

5. Mal-ħatra tar-rappreżentant legali, il-fornituri tas-servizzi għandhom jinnotifikaw 
bil-miktub lil dak l-Istat Membru fejn ikun stabbilit ir-rappreżentant legali tagħhom. 
In-notifika għandu jkun fiha l-ħatra u d-dettalji ta' kuntatt tar-rappreżentant legali 
tiegħu kif ukoll kwalunkwe tibdil fiha.

6. In-notifika għandha tispeċifika l-lingwa/i uffiċjali tal-Unjoni, kif inhu stipulat fir-
Regolament 1/58, li fiha/fihom ir-rappreżentant legali jista' jiġi indirizzat. Din 
għandha tinkludi, tal-anqas, waħda mil-lingwi aċċettata mill-Istat Membru fejn 
ikun stabbilit ir-rappreżentant legali.
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7. L-informazzjoni, innotifikata lill-Istati Membri f'konformità ma' dan l-Artikolu, 
għandha ssir disponibbli fuq paġna tal-internet iddedikata tan-Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew. Din l-informazzjoni għandha tiġi aġġornata regolarment.

8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rappreżentanti legali maħturin ikunu 
jistgħu jinżammu responsabbli għal nuqqas ta' konformità mal-obbligi fl-ambitu ta' 
dan ir-Regolament meta jirċievu deċiżjonijiet u ordnijiet, mingħajr ħsara għar-
responsabbiltà u l-azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-fornitur tas-servizzi.

9. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur skont dan l-Artikolu u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet previsti għandhom ikunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 7 
Destinatarji ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea u ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea

1. Għall-iskop ta' ġbir ta' informazzjoni elettronika fi proċedimenti kriminali, l-Ordni 
ta' Produzzjoni Ewropea u l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea għandhom jiġu 
indirizzati b'mod dirett u simultanju:

(a) lill-istabbiliment prinċipali tal-fornitur tas-servizzi, jew, fejn applikabbli, ir-
rappreżentant legali tiegħu fl-Istat ta' eżekuzzjoni maħtur mill-fornitur tas-servizzi 
għall-fini tal-ġbir tal-evidenza fi proċedimenti kriminali; kif ukoll 

(b) lill-awtorità ta' eżekuzzjoni. 

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe fornitur ta' servizz stabbilit fit-
territorju tagħhom jinnotifika bil-miktub lil dak l-Istat Membru fejn jinsab l-
istabbiliment prinċipali tiegħu. In-notifika għandu jkun fiha d-dettalji ta' kuntatt, 
kif ukoll kwalunkwe tibdil fiha.

1b. L-informazzjoni, innotifikata lill-Istati Membri f'konformità mal-paragrafu 1a, 
għandha tkun disponibbli fuq paġna tal-internet dedikata tan-Network Ġudizzjarju 
Ewropew. Din l-informazzjoni għandha tiġi aġġornata regolarment. 

2.  ▐

3.  ▐

4.    ▐
Artikolu 7a

Sistema Ewropea Komuni ta' Skambju

1. Sa ... [data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi sistema Ewropea komuni ta' skambju b'mezzi siguri għall-immaniġġjar 
tal-komunikazzjoni, l-awtentikazzjoni u t-trażmissjoni transfruntiera awtorizzati tal-
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Ordnijiet u tad-data mitluba bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tas-servizzi. 
L-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tas-servizzi għandhom jużaw din is-sistema 
għall-fini ta' dan ir-Regolament. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-sistema tiggarantixxi skambju effettiv, 
affidabbli u bla xkiel tal-informazzjoni rilevanti u livell għoli ta' sigurtà, 
kunfidenzjalità u integrità kif ukoll il-ħarsien meħtieġ tal-privatezza u tad-data 
personali f'konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725, ir-Regolament 
(UE) 2016/679, id-Direttiva (UE) 2016/680 u d-Direttiva (KE) 2002/58. Għal dan il-
għan, għandha tiġi applikata teknoloġija fil-qasam tal-firem elettroniċi u tal-
kriptaġġ, li tkun tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, miftuħa u użata b'mod komuni.

3. Fejn il-fornituri tas-servizzi jew l-Istati Membri jkunu diġà stabbilixxew sistemi 
ddedikati jew kanali siguri oħra għall-immaniġġjar tat-talbiet għal data għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi, għandu jkun possibbli li dawn is-sistemi jew kanali jiġu 
interkonnessi ma' din is-sistema Ewropea komuni ta' skambju.

Artikolu 8 

Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni u ta' Preservazzjoni Ewropea
1. L-Ordni ta' Produzzjoni jew ta' Preservazzjoni Ewropea għandha tiġi trażmessa lid-

destinatarji kif definit fl-Artikolu 7 permezz tas-sistema kif definita fl-Artikolu 7a 
permezz ta' Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea (EPOC) jew Ċertifikat ta' 
Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea (EPOC-PR).

L-awtorità emittenti jew ta' validazzjoni għandha timla l-EPOC stabbilit fl-Anness I 
jew l-EPOC-PR stabbilit fl-Anness II, għandha tiffirmah u għandha tiċċertifika l-
kontenut tiegħu bħala preċiż u korrett.

2. L-EPOC jew l-EPOC-PR għandhom jiġu trażmessi direttament permezz tas-sistema 
kif definita fl-Artikolu 7a, li tippermetti lid-destinatarji jipproduċu rekord bil-
miktub ▐ li jippermetti lid-destinatarji jistabbilixxu l-awtentiċità tal-Ordni u tal-
awtorità emittenti.

3. L-EPOC għandu jinkludi l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 5(5)(a) sa (i), 
inkluża informazzjoni suffiċjenti sabiex tippermetti lid-destinatarji jidentifikaw u 
jikkuntattjaw lill-awtorità emittenti, u informazzjoni rigward il-mezzi u l-interfaċċi 
tekniċi li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex tirċievi d-data prodotta, jew fejn 
issib din l-informazzjoni.

4. L-EPOC-PR għandu jinkludi l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 6(3)(a) sa 
(g), inkluża informazzjoni suffiċjenti sabiex tippermetti lid-destinatarji jidentifikaw 
u jikkuntattjaw lill-awtorità emittenti.

5. Fejn ikun meħtieġ, l-EPOC jew l-EPOC-PR għandhom jiġu tradotti f'lingwa uffiċjali 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni jew fi kwalunkwe lingwa oħra aċċettata b'mod espliċitu 



PE642.987v01-00 34/64 RR\1220560MT.docx

MT

mill-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-paragrafu 5a.

Artikolu 8a 

Eżekuzzjoni ta' EPOC għal data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP 

għall-fini unika tal-identifikazzjoni ta' persuna

1. EPOC għal data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP, għall-fini unika tal-
identifikazzjoni ta' persuna, għandu jiġi indirizzat direttament u simultanjament:

(a) lill-istabbiliment prinċipali tal-fornitur tas-servizzi jew, fejn japplika, fejn hu 
stabbilit ir-rappreżentant legali tiegħu; kif ukoll

(b) lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

L-informazzjoni simultanja tal-awtorità ta' eżekuzzjoni m'għandux ikollha effett 
sospensiv fuq l-obbligi tal-fornitur tas-servizzi kif imsemmi fil-paragrafu 1.

2. Malli jirċievi l-EPOC għal data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP, għall-fini unika 
tal-identifikazzjoni ta' persuna, il-fornitur tas-servizzi għandu jiżgura li d-data 
mitluba tiġi trażmessa direttament lill-awtorità emittenti, jew lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi kif indikat fl-EPOC, malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard 
minn għaxart ijiem minn meta jiġi riċevut l-EPOC. Meta jittrażmetti d-data 
mitluba, il-fornitur tas-servizzi għandu jibgħat, simultanjament, kopja tad-data 
trasferita għall-informazzjoni lill-awtorità ta' eżekuzzjoni. 

3. F'każijiet ta' emerġenza, il-fornitur tas-servizzi għandu jittrażmetti d-data mitluba 
mingħajr dewmien indebitu, sa mhux aktar tard minn 16-il siegħa minn meta jiġi 
riċevut l-EPOC. Meta jittrażmetti d-data mitluba, il-fornitur tas-servizzi għandu 
simultanjament jagħmel id-data disponibbli għall-awtorità ta' eżekuzzjoni għall-
informazzjoni.

4. Fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tiddeċiedi li tinvoka kwalunkwe wieħed mill-motivi 
elenkati fl-Artikolu 10a (1) , hi għandha taġixxi malajr kemm jista' jkun u sa 
mhux aktar tard mill-perjodi ta' żmien kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, u b'mod 
immedjat tinforma lill-awtorità emittenti u lill-fornitur tas-servizzi dwar id-
deċiżjoni tagħha. L-awtorità emittenti għandha tħassar id-data. Meta d-data 
mitluba tkun għadha ma ġietx trażmessa lill-awtorità emittenti, il-fornitur tas-
servizzi indirizzat m'għandux jittrażmetti d-data.

5. Fejn l-EPOC ma jkunx komplut, ikun fih żbalji ovvji fil-forma jew fil-kontenut, 
jew ma jkunx fih informazzjoni suffiċjenti għall-eżekuzzjoni tal-EPOC, il-fornitur 
tas-servizzi għandu jinforma lill-awtorità emittenti u lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 
msemmija fl-EPOC mingħajr dewmien indebitu u jitlob kjarifika jew, fejn ikun 
meħtieġ, korrezzjoni mingħand l-awtorità emittenti, billi juża l-Formola stabbilita 
fl-Anness III. L-awtorità emittenti għandha tirreaġixxi b'ħeffa u sa mhux aktar 
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tard minn 5 ijiem. L-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw sakemm tiġi pprovduta l-kjarifika. Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-
awtorità emittenti, l-ordni għandha titqies nulla u bla effett.

6. Fejn il-fornitur tas-servizzi ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu 
minħabba force majeure jew impossibbiltà de facto minħabba ċirkostanzi mhux 
attribwibbli għall-fornitur tas-servizzi, b'mod partikolari minħabba li l-persuna li 
tkun qiegħda titfittex id-data tagħha ma tkunx klijent tagħhom, jew għax id-data 
tkun tħassret qabel il-wasla tal-EPOC, il-fornitur tas-servizzi għandu jinforma 
mingħajr dewmien indebitu lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' 
eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC sabiex jispjega r-raġunijiet, billi juża l-Formola 
stabbilita fl-Anness III. Fejn il-kundizzjonijiet rilevanti jkunu ssodisfati, l-awtorità 
emittenti għandha tirtira l-EPOC u tinforma lid-destinatarji dwar id-deċiżjoni 
tagħha.  

7. Fil-każijiet kollha fejn il-fornitur tas-servizzi ma jipprovdix l-informazzjoni 
mitluba, ma jipprovdihiex b'mod eżawrjenti jew ma jipprovdihiex sal-iskadenza, 
għal raġunijiet oħra, inklużi raġunijiet tekniċi jew operazzjonali, huwa għandu 
jinforma lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-
EPOC, mingħajr dewmien indebitu u sa mhux aktar tard mill-iskadenzi stabbiliti 
fil-paragrafi 1 u 2, dwar ir-raġunijiet għal dan, billi juża l-Formola fl-Anness III. 
L-awtorità emittenti għandha tirrieżamina l-ordni fid-dawl tal-informazzjoni 
pprovduta mill-fornitur tas-servizzi u jekk ikun meħtieġ, tistabbilixxi skadenza 
ġdida għad-destinatarji. F'każ li l-fornitur tas-servizzi jqis li l-EPOC ma jistax jiġi 
eżegwit minħabba li abbażi tal-informazzjoni unika li tinsab fl-EPOC ikun jidher li 
huwa manifestament abbużiv jew li jeċċedi l-fini tal-ordni, il-fornitur tas-servizzi 
għandu jibgħat ukoll il-Formola fl-Anness III lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-
awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC, b'effett sospensiv fir-rigward tat-
trażmissjoni tad-data mitluba. F'każijiet bħal dawn, l-awtorità ta' eżekuzzjoni tista' 
tfittex kjarifiki mingħand l-awtorità emittenti dwar l-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea, jew direttament jew inkella permezz tal-Eurojust jew tan-Network 
Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali. L-awtorità emittenti għandha tirreaġixxi 
b'ħeffa u fi żmien massimu ta' ħamest ijiem. L-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 
2 ma għandhomx japplikaw sakemm tiġi pprovduta l-kjarifika. Fin-nuqqas ta' 
reazzjoni mill-awtorità emittenti, l-ordni għandha titqies nulla u bla effett.

8. Fejn il-fornitur tas-servizz ma jipproduċix id-data mitluba immedjatament, skont 
il-paragrafi 3, 4 u 5, huwa għandu jippreserva d-data mitluba, fejn ikun possibbli. 
Il-preservazzjoni għandha tinżamm sakemm tiġi prodotta d-data jew sakemm l-EPOC 
jiġi rtirat jew null u bla effett.

Artikolu 9 

Eżekuzzjoni ta' EPOC għal data dwar traffiku jew data ta' kontenut
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- 1a. EPOC għal data dwar it-traffiku jew data ta' kontenut għandu jiġi indirizzat 
direttament u simultanjament:

(a) lill-istabbiliment prinċipali tal-fornitur tas-servizzi jew, fejn japplika, fejn hu 
stabbilit ir-rappreżentant legali tiegħu; kif ukoll

(b) lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.1. Malli jirċievi l-EPOC għal data dwar it-traffiku 
jew data ta' kontenut, il-fornitur tas-servizzi għandu jaġixxi b'ħeffa biex jippreserva 
d-data. 

1a. Meta l-awtorità ta' eżekuzzjoni tiddeċiedi li tirrifjuta l-EPOC, abbażi ta' wieħed mill-
motivi previsti fl-Artikolu 10a, hija għandha taġixxi malajr kemm jista' jkun u fi 
żmien massimu ta' għaxart ijiem minn meta tirċievi l-EPOC u tinforma lill-awtorità 
emittenti u lill-fornitur tas-servizzi b'tali deċiżjoni b'mod immedjat. 2. F'każijiet ta' 
emerġenza, fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni tiddeċiedi li tirrifjuta l-EPOC abbażi ta' 
wieħed mill-motivi previsti fl-Artikolu 10a, hi għandha taġixxi malajr kemm jista' 
jkun u fi żmien massimu ta' 16-il siegħa minn meta tirċievi l-EPOC u tinforma lill-
awtorità emittenti u lill-fornitur tas-servizzi dwar din id-deċiżjoni b'mod immedjat.

2a. Fejn l-Istat emittenti huwa soġġett għal proċedura msemmija fl-Artikolu 7(1) 
jew 7(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-fornitur tas-servizzi għandu 
jittrażmetti d-data mitluba unikament wara li jkun irċieva l-approvazzjoni espliċita 
bil-miktub tal-awtorità ta' eżekuzzjoni. Għal dan, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tivvaluta l-ordni tal-awtorità emittenti bid-diliġenza dovuta u tivverifika b'mod 
partikolari għal motivi għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni skont l-
Artikolu 10a, qabel ma tagħti l-approvazzjoni tagħha bil-miktub sal-iskadenzi 
stabbiliti fil-paragrafi 1a u 2. 

2b. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2a, fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkun 
invokat ebda wieħed mill-motivi elenkati fl-Artikolu 10a fi żmien il-perjodi 
msemmija fil-paragrafi 1a u 2, il-fornitur tas-servizzi li lilu tkun indirizzata l-ordni 
għandu jiżgura li d-data mitluba tiġi trażmessa b'mod immedjat u direttament lill-
awtorità emittenti jew lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, kif indikat fl-EPOC.

2c. Fejn ma jkunx possibbli f'każ speċifiku għall-awtorità ta' eżekuzzjoni li tosserva l-
limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 1 jew 2, hija għandha, mingħajr dewmien 
indebitu, tinforma lill-awtorità emittenti u lill-fornitur tas-servizzi bi kwalunkwe 
mezz, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għad-dewmien u l-istima taż-żmien meħtieġ għat-
teħid tad-deċiżjoni.

3. Fejn l-EPOC ma jkunx komplut, ikun fih żbalji ovvji, fil-forma jew fil-kontenut, jew 
ma jkunx fih informazzjoni suffiċjenti għall-eżekuzzjoni tal-EPOC, il-fornitur tas-
servizzi għandu jinforma lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni 
msemmija fl-EPOC mingħajr dewmien eċċessiv u jitlob kjarifika jew, fejn ikun 
meħtieġ, korrezzjoni mingħand l-awtorità emittenti, billi juża l-Formola stabbilita fl-
Anness III. L-awtorità emittenti għandha tirreaġixxi b'ħeffa u sa mhux aktar tard 
minn 5 ijiem. L-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 1a u 2 ma għandhomx japplikaw 
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sakemm tiġi pprovduta l-kjarifika. Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-awtorità emittenti, 
l-ordni għandha titqies nulla u bla effett.

4. Fejn il-fornitur tas-servizzi ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu minħabba 
force majeure jew impossibbiltà de facto minħabba ċirkostanzi mhux attribwibbli 
għall-fornitur tas-servizzi, b'mod partikolari minħabba li l-persuna li tkun qiegħda 
titfittex id-data tagħha ma tkunx klijent tiegħu, jew id-data tkun tħassret qabel ma' 
jkun irċieva l-EPOC, il-fornitur tas-servizzi għandu jinforma mingħajr dewmien 
eċċessiv lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-
EPOC sabiex jispjega r-raġunijiet, billi juża l-Formola stabbilita fl-Anness III. Fejn 
jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet rilevanti, l-awtorità emittenti għandha tirtira l-EPOC 
u tinforma lid-destinatarji dwar id-deċiżjoni tagħha. 

5. Fil-każijiet kollha fejn il-fornitur tas-servizzi ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba, 
ma jipprovdihiex b'mod eżawrjenti jew ma jipprovdihiex sal-iskadenza, għal raġunijiet 
oħra, inklużi raġunijiet tekniċi jew operazzjonali, huwa għandu jinforma lill-awtorità 
emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC mingħajr dewmien 
eċċessiv u mhux aktar tard mill-iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 1a u 2 dwar ir-
raġunijiet għal dan billi juża l-Formola fl-Anness III. L-awtorità emittenti għandha 
tirrieżamina l-ordni fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-fornitur tas-servizzi u 
jekk ikun meħtieġ, tistabbilixxi skadenza ġdida għad-destinatarji.

F'każ li l-fornitur tas-servizzi jqis li l-EPOC ma jkunx jista' jiġi eżegwit għax abbażi 
tal-unika informazzjoni li tinsab fl-EPOC ikun evidenti li dan jikser b'mod ċar il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew ikun abbużiv b'mod ċar jew 
jeċċedi l-fini tal-ordni, il-fornitur tas-servizzi għandu jibgħat ukoll il-Formola fl-
Anness III lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-
EPOC b'effett sospensiv fir-rigward tat-trażmissjoni tad-data mitluba. F'każijiet bħal 
dawn, l-awtorità ta' eżekuzzjoni kompetenti tista' tfittex kjarifiki mingħand l-awtorità 
emittenti dwar l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea, jew direttament jew inkella permezz 
tal-Eurojust jew tan-Network Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali. L-awtorità 
emittenti għandha tirreaġixxi b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn 5 ijiem. L-
iskadenzi stabbiliti fil-paragrafi 1a u 2 ma għandhomx japplikaw sakemm tiġi 
pprovduta l-kjarifika. Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-awtorità emittenti, l-ordni 
għandha titqies nulla u bla effett.

6. Matul il-proċedura msemmija fil-paragrafi 1,  1a, 2, 2b, 2c, 3, 4 u 5, il-fornitur tas-
servizzi għandu jippreserva d-data mitluba fejn ikun possibbli. Il-preservazzjoni 
għandha tinżamm sakemm tiġi prodotta d-data jew sakemm l-EPOC jiġi rtirat jew 
meqjus null u bla effett.

Artikolu 10 
Eżekuzzjoni ta' EPOC-PR

- 1a. EPOC-PR għandu jiġi indirizzat direttament u simultanjament:

(a) lill-istabbiliment prinċipali tal-fornitur tas-servizzi jew, fejn japplika, fejn hu 
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stabbilit ir-rappreżentant legali tiegħu; kif ukoll

(b) lill-awtorità ta' eżekuzzjoni.

L-informazzjoni simultanja tal-awtorità ta' eżekuzzjoni m'għandux ikollha effett 
sospensiv fuq l-obbligi tal-fornitur tas-servizzi kif imsemmi fil-paragrafu 1.

1. Malli jirċievi l-EPOC-PR, il-fornitur tas-servizzi għandu jaġixxi b'ħeffa biex 
jippreserva d-data mitluba. Il-preservazzjoni għandha tieqaf wara 60 jum, sakemm l-
awtorità emittenti ma tikkonfermax li tnediet it-talba sussegwenti għall-produzzjoni. 
L-EPOC-PR jista' jiġi estiż bi 30 jum addizzjonali, unikament meta jkun meħtieġ 
biex tkun tista' ssir valutazzjoni ulterjuri tar-rilevanza tad-data. 

2. Fejn l-awtorità emittenti tissottometti l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea sussegwenti 
fl-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1, il-fornitur tas-servizzi għandu jippreserva d-
data għat-tul ta' żmien meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta' dik l-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea skont l-Artikoli 8a jew 9. 

3. Fejn il-preservazzjoni ma tkunx aktar meħtieġa, l-awtorità emittenti għandha 
tinforma lid-destinatarji mingħajr dewmien eċċessiv u l-preservazzjoni għandha 
tieqaf immedjatament.

4. Fejn l-EPOC-PR ma jkunx komplut, ikun fih żbalji ovvji, fil-forma jew fil-
kontenut, jew ma jkunx fih informazzjoni suffiċjenti għall-eżekuzzjoni tal-EPOC-
PR, il-fornitur ta' servizzi għandu jinforma lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-
awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC-PR mingħajr dewmien eċċessiv u jitlob 
kjarifika jew, fejn ikun meħtieġ, korrezzjoni mingħand l-awtorità emittenti, billi 
juża l-Formola stabbilita fl-Anness III. L-awtorità emittenti għandha tirreaġixxi 
b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn 5 ijiem. Id-destinatarji għandhom jiżguraw li 
min-naħa tagħhom, il-kjarifika meħtieġa tkun tista' tiġi riċevuta sabiex il-fornitur 
tas-servizzi jkun jista' jissodisfa l-obbligi tiegħu stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3. Fin-
nuqqas ta' reazzjoni mill-awtorità emittenti, l-ordni għandha titqies nulla u bla 
effett.

5. Fejn il-fornitur tas-servizzi ma jkunx jista' jikkonforma mal-obbligu tiegħu 
minħabba force majeure jew impossibbiltà de facto dovuti għal ċirkostanzi mhux 
attribwibbli għall-fornitur tas-servizzi, b'mod partikolari minħabba li l-persuna li 
tkun qiegħda titfittex id-data tagħha ma tkunx klijent tagħhom, jew id-data tkun 
tħassret qabel ma jkun wasal l-EPOC-PR, il-fornitur tas-servizzi għandu 
jikkuntattja mingħajr dewmien eċċessiv lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità 
ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC-PR sabiex jispjega r-raġunijiet, billi juża l-
Formola stabbilita fl-Anness III. Fejn il-kundizzjonijiet rilevanti jiġu ssodisfati, l-
awtorità emittenti għandha tirtira l-EPOC-PR u tinforma lid-destinatarji dwar id-
deċiżjoni tagħha.

6. Fil-każijiet kollha fejn il-fornitur tas-servizzi ma jippreservax l-informazzjoni 
mitluba, għal raġunijiet oħra elenkati fil-Formola tal-Anness III, inkluż għal 
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raġunijiet tekniċi jew operazzjonali,il-fornitur tas-servizzi għandu jinforma lill-
awtorità emittenti kif ukoll lill-awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC-PR 
mingħajr dewmien eċċessiv, dwar ir-raġunijiet għal dan, fil-Formola stabbilita fl-
Anness III. L-awtorità emittenti għandha tirrieżamina l-Ordni fid-dawl tal-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-fornitur tas-servizzi. 

F'każ li l-fornitur tas-servizzi jqis li l-EPOC-PR ma jkunx jista' jiġi eżegwit 
minħabba li abbażi tal-informazzjoni unika li tinsab fl-EPOC-PR ikun jidher li 
huwa manifestament abbużiv jew li jeċċedi l-fini tal-ordni, il-fornitur tas-servizzi 
għandu wkoll jibgħat il-Formola fl-Anness III lill-awtorità emittenti kif ukoll lill-
awtorità ta' eżekuzzjoni msemmija fl-EPOC-PR. F'każijiet bħal dawn, l-awtorità 
ta' eżekuzzjoni kompetenti tista' tfittex kjarifiki mingħand l-awtorità emittenti dwar 
l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea, jew direttament jew inkella permezz tal-
Eurojust jew tan-Network Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali. L-awtorità 
emittenti għandha tirreaġixxi b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn 5 ijiem. L-
iskadenza stabbilita fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw sakemm tiġi 
pprovduta l-kjarifika. Fin-nuqqas ta' reazzjoni mill-awtorità emittenti, l-ordni 
għandha titqies nulla u bla effett. 

Artikolu 10a
Motivi għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1(2), fejn l-EPOC jiġi vvalutat mill-awtorità 
ta' eżekuzzjoni, l-EPOC għandu jiġi rrifjutat, fejn:

(a) il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament ma jkunux issodisfati;

(b) l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tmur kontra l-prinċipju ta' 
ne bis in idem;

(c) ikun hemm motivi sostanzjali biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni tal-Ordni 
ta' Produzzjoni Ewropea tkun inkompatibbli mal-obbligi tal-Istati Membri 
f'konformità mal-Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta; jew

(d) ikun hemm immunità, privileġġ jew regoli dwar id-determinazzjoni u l-
limitazzjoni ta' responsabbiltà kriminali relatata mal-libertà tal-istampa u l-
libertà ta' espressjoni f'midja oħra skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, li 
jagħmluha impossibbli li tiġi eżegwita l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea.

2. Flimkien mal-paragrafu 1, EPOC għal data tat-traffiku u tal-kontenut jista' jiġi 
rrifjutat mill-awtorità ta' eżekuzzjoni, fejn:
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(a) l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun ta' dannu għall-
interessi essenzjali ta' sigurtà nazzjonali, tipperikola s-sors tal-informazzjoni 
jew tinvolvi l-użu ta' informazzjoni klassifikata relatata ma' attivitajiet 
speċifiċi ta' intelligence;

(b) l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun tirrigwarda reat kriminali li jkun 
allegat li twettaq barra t-territorju tal-Istat emittenti u totalment jew 
parzjalment fit-territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-imġiba li għaliha jkun 
inħareġ l-EPOC ma tkunx tikkostitwixxi reat kriminali skont il-liġi tal-Istat 
ta' eżekuzzjoni;(c) l-imġiba li fir-rigward tagħha jkun inħareġ l-EPOC 
ma tikkostitwixxix reat skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, sakemm ma 
tirrigwardax reat elenkat fil-kategoriji ta' reati stabbiliti fl-Anness IIIa, kif 
indikat mill-awtorità emittenti fl-EPOC, jekk tkun punibbli fl-Istat emittenti 
b'sentenza ta' kustodja jew ordni ta' detenzjoni għal perjodu massimu ta' 
mill-anqas tliet snin;

(d) l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun ristretta taħt id-dritt 
tal-Istat ta' eżekuzzjoni għal lista jew kategorija ta' reati jew għal reati 
punibbli b'sanzjonijiet li l-livell limitu tagħhom ikun ogħla; or

(e) il-konformità mal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun f'kunflitt mal-liġijiet 
applikabbli ta' pajjiż terz li jipprojbixxi d-divulgazzjoni tad-data 
kkonċernata.

3. Il-paragrafu 2(e) għandu jiġi applikat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 14a.

4. Fejn l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tittratta reat konness ma' taxxi jew dazji, 
dwana u kambju, l-awtorità ta' eżekuzzjoni m'għandhiex tirrifjuta r-rikonoxximent 
jew l-eżekuzzjoni għar-raġuni li l-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni ma timponix l-istess 
tip ta' taxxa jew dazju jew m'għandhiex regolament tal-istess tip dwar taxxa, dazju, 
dwana u kambju bħal-liġi tal-Istat emittenti.

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, qabel ma tiddeċiedi li 
ma tirrikonoxxix jew ma teżegwix Ordni ta' Produzzjoni Ewropea, kompletament 
jew parzjalment, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tikkonsulta mal-awtorità 
emittenti, bi kwalunkwe mezz xieraq, u għandha, fejn ikun xieraq, titlob lill-
awtorità emittenti tipprovdi kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mingħajr 
dewmien.

6. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(d) u fejn is-setgħa ta' rinunzja għal privileġġ jew 
immunità tkun f'idejn awtorità tal-Istat ta' eżekuzzjoni, l-awtorità ta' eżekuzzjoni 
għandha titolbu li jeżerċita dik is-setgħa minnufih. Fejn is-setgħa ta' rinunzja għal 
privileġġ jew immunità tkun f'idejn awtorità ta' Stat ieħor jew organizzazzjoni 
internazzjonali, għandha tkun l-awtorità emittenti li titlob lill-awtorità 
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kkonċernata biex teżerċita dik is-setgħa.

7. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tinforma lill-awtorità emittenti dwar l-użu ta' 
kwalunkwe wieħed mill-motivi għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni kif 
elenkat fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, billi tuża l-formola li tinsab fl-
Anness III.

Artikolu 11 
Informazzjoni lill-utent u kunfidenzjalità

1. Il-fornitur tas-servizzi għandu jinforma lill-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data 
tagħha mingħajr dewmien indebitu. Il-fornitur tas-servizzi għandu jieħu l-miżuri 
operazzjonali u tekniċi l-aktar avvanzati meħtieġa sabiex jiżgura l-kunfidenzjalità, 
is-segretezza u l-integrità tal-EPOC jew tal-EPOC-PR u tad-data prodotta jew 
ippreservata.

1a. Sakemm ikun meħtieġ u proporzjonat, sabiex ma jiġux imfixkla l-proċedimenti 
kriminali rilevanti jew sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali ta' persuna 
oħra, l-awtorità emittenti, filwaqt li tqis kif jixraq l-impatt tal-miżura fuq id-
drittijiet fundamentali tal-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha, tista' 
titlob lill-fornitur tas-servizzi jżomm lura milli jinforma lill-persuna li tkun 
qiegħda tiġi mfittxija d-data tagħha, abbażi ta' ordni ġudizzjarja. Tali ordni 
għandha tkun ġustifikata debitament, tispeċifika t-tul ta' żmien tal-obbligu ta' 
kunfidenzjalità u għandha tkun soġġetta għal rieżami perjodiku.

2. Fejn l-awtorità emittenti tkun talbet lid-destinatarji biex iżommu lura milli jinformaw 
lill-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha, abbażi ta' ordni ġudizzjarja, l-
awtorità emittenti għandha tinforma mingħajr dewmien eċċessiv lill-persuna li d-data 
tagħha tkun qiegħda titfittex bl-EPOC jew bl-EPOC-PR, dwar il-produzzjoni jew il-
preservazzjoni tad-data. Din l-informazzjoni tista' tiġi ttardjata sakemm ikun meħtieġ 
u proporzjonat sabiex ikun evitat li jiġu ostakolati l-proċedimenti kriminali rilevanti, 
filwaqt li jitqiesu d-drittijiet tal-persuna suspettata u akkużata u mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet ta' difiża u rimedji legali effettivi.

3. Meta tkun qiegħda tinforma lill-persuna, l-awtorità emittenti għandha tinkludi 
informazzjoni dwar kwalunkwe rimedju disponibbli kif imsemmi fl-Artikolu 17.

Artikolu 11a
Limitazzjonijiet fl-użu tal-informazzjoni miksuba

L-informazzjoni elettronika miksuba skont dan ir-Regolament m'għandhiex tintuża għall-
fini ta' proċedimenti għajr dawk li kienet inkisbet għalihom skont dan ir-Regolament, ħlief 
fejn ikun hemm theddida imminenti għall-ħajja jew għall-integrità fiżika ta' persuna. 

Artikolu 11b
Tħassir ta' informazzjoni elettronika

1. L-informazzjoni elettronika li tkun inġabret bi ksur ta' dan ir-Regolament 
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għandha titħassar mingħajr dewmien indebitu.

2. L-informazzjoni elettronika li ma tkunx għadha meħtieġa għall-fażijiet kollha tal-
proċediment li għalih tkun ġiet prodotta jew ippreservata, inklużi appelli possibbli, 
għandha titħassar mingħajr dewmien indebitu, sakemm dan ma jkunx jolqot id-
drittijiet tad-difiża tal-persuna suspettata jew akkużata. Għandhom jiġu stabbiliti 
rieżamijiet perjodiċi tal-ħtieġa tal-ħżin tal-informazzjoni elettronika.

3. Il-persuna li tkun ġiet imfittxija d-data tagħha għandha tiġi infurmata dwar it-
tħassir mingħajr dewmien indebitu.

Artikolu 11c

Ammissibbiltà ta' informazzjoni elettronika fi proċedimenti tal-qorti

Informazzjoni elettronika li tkun inkisbet bi ksur ta' dan ir-Regolament, inkluż fejn il-
kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament ma jkunux issodisfati, m'għandhiex tkun ammissibbli 
quddiem qorti. Fejn tkun inkisbet informazzjoni elettronika qabel ma tkun ġiet invokata 
raġuni għan-nonrikonoxximent elenkata fl-Artikolu 10a (ġdid), lanqas din m'għandha 
tkun ammissibbli quddiem qorti.

Artikolu 12

Rimborż ta' spejjeż

Jekk dan jintalab mill-fornitur tas-servizzi, l-Istat emittenti għandu jirrimborża l-ispejjeż 
ġustifikati mġarrba mill-fornitur tas-servizzi u relatati mal-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea. Għal raġunijiet prattiċi, il-
fornitur tas-servizzi jista' jitlob ir-rimborż tal-ispejjeż mingħand l-Istat ta' eżekuzzjoni. Fejn 
il-fornitur tas-servizzi jagħżel l-Istat ta' eżekuzzjoni, l-istat emittenti għandu jirrimborża 
lill-istat ta' eżekuzzjoni għal dawn l-ispejjeż. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar ir-regoli għar-rimborż, li l-Kummissjoni għandha tippubblika.

Kapitolu 3: Sanzjonijiet, proċedura ta' rieżami u rimedji

Artikolu 13

Sanzjonijiet

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar is-sanzjonijiet ▐ applikabbli 
għall-ksur tal-obbligi skont l-Artikoli 8a, 9, 10 u 11 ta' dan ir-Regolament fir-
rigward tal-fornituri tas-servizzi fit-territorju tagħhom u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet ▐ previsti 
mil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom, mingħajr dewmien, jinnotifikaw lill-
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Kummissjoni b'dawk ir-regoli u b'dawk il-miżuri u għandhom jinnotifikawha, 
mingħajr dewmien, bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

1a. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' protezzjoni tad-data, il-fornituri tas-servizzi 
m'għandhomx jinżammu responsabbli fl-Istati Membri għall-konsegwenzi li 
jirriżultaw mill-konformità ma' EPOC jew EPOC-PR.

Artikolu 14 

Proċedura għall-infurzar

1. Fejn il-fornitur tas-servizzi ma jikkonformax ma' EPOC sal-iskadenza jew ma' EPOC-
PR, mingħajr ma jipprovdi raġunijiet u fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx 
invokat xi wieħed mill-motivi għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni kif previst 
fl-Artikolu 10a, l-awtorità emittenti tista' titlob lill-awtorità kompetenti fl-Istat ta' 
eżekuzzjoni biex tinforza l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea ▐ jew l-Ordni ta' 
Preservazzjoni Ewropea ▐. 

2. ▐

3. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tirrikjedi formalment lill-fornitur tas-servizzi 
jikkonforma mal-obbligu rilevanti, waqt li tinforma lill-fornitur tas-servizzi dwar il-
possibbiltà li jopponi l-eżekuzzjoni billi jinvoka l-motivi elenkati fl-Artikoli 8a, 9 
u 10, kif ukoll is-sanzjonijiet applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' konformità, u tistabbilixxi 
skadenza għall-konformità jew għall-oppożizzjoni.

4. ▐

5. ▐ 

6. F'każ ta' oġġezzjoni mill-fornitur tas-servizzi, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tiddeċiedi jekk tinfurzax jew li ma tirrikonoxxix l-Ordni fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta mill-fornitur tas-servizzi u, jekk ikun meħtieġ, informazzjoni supplimentari 
miksuba mingħand l-awtorità emittenti ▐. L-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha 
tinnotifika d-deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien indebitu lill-fornitur tas-servizzi u 
lill-awtorità emittenti. 

7. ▐
8. ▐

9. Jekk l-awtorità ta' eżekuzzjoni tikseb id-data mingħand il-fornitur tas-servizzi, hija 
għandha tittrażmettiha lill-awtorità emittenti mingħajr dewmien indebitu. 

10. Jekk il-fornitur tas-servizzi ma jikkonformax mal-obbligi tiegħu ▐, l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandha timponi sanzjoni ▐ skont l-Artikolu 13. Għandu jkun disponibbli 
rimedju ġudizzjarju effettiv kontra d-deċiżjoni li tiġi imposta multa.

Artikolu 14a

Proċedura ta' rieżami f'każ ta' obbligi konfliġġenti mal-liġi ta' pajjiż terz
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1. Fejn il-fornitur tas-servizzi jew l-awtorità ta' eżekuzzjoni jikkunsidraw li l-konformità 
mal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea tkun 
f'kunflitt mal-liġijiet applikabbli ta' pajjiż terz li jipprojbixxu d-divulgazzjoni tad-data 
kkonċernata, huma għandhom jinfurmaw lill-awtorità emittenti u lid-destinatarji 
rilevanti fi żmien għaxart ijiem mill-wasla tal-ordni. F'dan il-każ, l-eżekuzzjoni ta' 
ordni għandha tiġi sospiża.

2. Dan l-avviż għandu jinkludi d-dettalji rilevanti kollha dwar il-liġi tal-pajjiż terz, l-
applikabbiltà tagħha għall-każ inkwistjoni u n-natura tal-obbligu konfliġġenti.

3. L-awtorità kompetenti tal-Istat emittenti għandha tirrieżamina l-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea u tinforma lid-
destinatarji, fi żmien 10 ijiem minn meta tirċievi n-notifika, abbażi ta' dawn il-kriterji:

a. l-interessi protetti mil-liġi rilevanti tal-pajjiż terz, inklużi d-drittijiet 
fundamentali kif ukoll interessi oħra li jipprevjenu d-divulgazzjoni tad-data, 
b'mod partikolari l-interessi ta' sigurtà nazzjonali tal-pajjiż terz;

b. il-grad ta' konnessjoni tal-każ kriminali li għalih tkun inħarġet l-Ordni lill-
ġurisdizzjoni tal-Istat emittenti u tal-pajjiż terz, kif indikat, fost oħrajn, minn:

i. il-lokalizzazzjoni, in-nazzjonalità u r-residenza tal-persuna li d-data 
tagħha tkun qiegħda titfittex u/jew tal-vittma/i;

ii. il-post fejn twettaq ir-reat kriminali inkwistjoni;

c. il-grad ta' konnessjoni bejn il-fornitur tas-servizzi u l-pajjiż terz inkwistjoni; 
d. l-interessi tal-Istat emittenti sabiex jikseb l-informazzjoni elettronika 

kkonċernata, fuq il-bażi tal-gravità tar-reat u l-importanza li tinkiseb l-
informazzjoni elettronika b'mod rapidu;

e. il-konsegwenzi possibbli għad-destinatarji jekk jikkonformaw mal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew mal-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea, inklużi s-
sanzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuq il-fornituri tas-servizzi skont il-liġi tal-
pajjiż terz.

4. Fi żmien 10 ijiem wara li tirċievi l-avviż, l-awtorità emittenti għandha tirtira, iżżomm 
jew tadatta l-Ordni fejn meħtieġ sabiex tagħti effett lil dawn il-kriterji. Għal dan il-
għan, l-awtorità emittenti tista' titlob kjarifiki dwar il-liġi applikabbli mill-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż terz, f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/680, sa fejn dan ma 
jfixkilx l-iskadenzi previsti f'dan ir-Regolament. Fil-każ tal-irtirar, l-awtorità 
emittenti għandha minnufih tinforma lid-destinatarji bl-irtirar.

5. Meta l-awtorità emittenti tiddeċiedi li tikkonferma l-Ordni, jeħtiġilha tinforma lid-
destinatarji bid-deċiżjoni tagħha. Filwaqt li tqis kif xieraq id-deċiżjoni tal-awtorità 
emittenti u wara li tikkonsulta wkoll lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz, 
f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/680, sa fejn dan ma jostakolax l-iskadenzi 
previsti f'dan ir-Regolament, l-awtorità ta' eżekuzzjoni għandha tieħu deċiżjoni finali 
abbażi tal-kriterji elenkati fil-paragrafu 3, fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi 
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d-deċiżjoni tal-awtorità emittenti, u tinforma lill-awtorità emittenti, lill-fornitur tas-
servizzi u lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz dwar id-deċiżjoni finali tagħha. 

6. Matul il-proċedura kollha msemmija fl-Artikolu 14a, il-fornitur ta' servizz għandu 
jippreserva d-data mitluba.

Artikolu 15 

▐

Artikolu 16

▐

Artikolu 17

Rimedji effettivi

1. Il-persuni ▐ li d-data tagħhom tkun qed tiġi mfittxija permezz ta' Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea għandu jkollhom id-
dritt għal rimedji effettivi kontra Ordnijiet ta' dan it-tip, mingħajr preġudizzju għar-
rimedji disponibbli skont id-Direttiva (UE) 2016/680 u r-Regolament 
(UE) 2016/679.

2. ▐

3. Tali dritt għal rimedju effettiv għandu jiġi eżerċitat quddiem qorti fl-Istat emittenti 
jew l-Istat ta' eżekuzzjoni skont il-liġi nazzjonali ▐ u għandu jinkludi l-possibbiltà li 
tiġi kkontestata l-legalità tal-miżura, inklużi n-neċessità u l-proporzjonalità tagħha.

3a. Ir-raġunijiet sostantivi għall-ħruġ tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni 
ta' Preservazzjoni Ewropea jistgħu jiġu kkontestati fl-Istat emittenti, mingħajr 
preġudizzju għall-garanziji tad-drittijiet fundamentali fl-Istat ta' eżekuzzjoni.

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11, l-awtorità emittenti u l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiżguraw li tiġi pprovduta 
informazzjoni f'waqtha dwar il-possibbiltajiet skont il-liġi nazzjonali għal rimedji 
legali, inkluż dwar meta japplikaw tali rimedji, u jiżguraw li dawn ikunu jistgħu 
jiġu eżerċitati b'mod effettiv.

5. L-istess limiti ta' żmien jew kundizzjonijiet oħra għat-tfittxija ta' rimedju f'każijiet 
domestiċi simili għandhom japplikaw hawnhekk u b'mod li jiggarantixxi eżerċizzju 
effettiv ta' dawn ir-rimedji għall-persuni kkonċernati.

6. ▐

Artikolu 18
▐
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Kapitolu 5: Dispożizzjonijiet finali 

Artikolu 19

Monitoraġġ u rappurtar

1. Sa ... [id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi programm dettaljat għall-monitoraġġ tal-eżiti, tar-riżultati u tal-impatti ta' 
dan ir-Regolament. Il-programm ta' monitoraġġ għandu jistabbilixxi l-mezzi li 
permezz tagħhom, u l-intervalli li fihom, se tinġabar id-data u l-informazzjoni oħra 
meħtieġa. Għandu jispeċifika l-azzjoni li għandha tittieħed mill-Kummissjoni u mill-
Istati Membri fil-ġbir u fl-analiżi tad-data u ta' informazzjoni oħra.

2. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri għandhom jiġbru u jżommu statistika komprensiva 
mill-awtoritajiet rilevanti. Id-data miġbura għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull 
sena sal-31 ta' Marzu għas-sena kalendarja preċedenti u għandha tinkludi:

a) l-għadd ta' EPOCs u EPOC-PRs maħruġa skont it-tip ta' data mitluba, id-
destinatarji u s-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le);

aa) l-għadd ta' EPOCs maħruġa fl-ambitu ta' derogi ta' każ ta' emerġenza, 
inklużi dettalji dwar iċ-ċirkostanzi u l-eżiti possibbli; 

ab) l-għadd ta' EPOCs u EPOC-PRs maħruġa li jagħmlu użu mill-possibbiltà li 
l-awtorità emittenti titlob lill-fornitur tas-servizzi jżomm lura milli jinforma 
lill-persuna li tkun qiegħda titfittex id-data tagħha skont l-Artikolu 11(1a), 
inkluża informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi u informazzjoni aktar tard 
possibbli skont l-Artikolu 11(2);

b) l-għadd ta' EPOCs u EPOC-PRs issodisfati u mhux issodisfati skont it-tip ta' 
data mitluba, id-destinatarji u s-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le);

ba) l-għadd ta' EPOCs u EPOC-PRs li ġew miċħuda, skont it-tip ta' data mitluba, 
id-destinatarji, is-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le) u r-raġuni għan-
nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni;

c) għall-EPOCs issodisfati, it-tul ta' żmien medju sabiex tinkiseb id-data mitluba 
mill-mument li jinħareġ l-EPOC sal-mument li tinkiseb, skont it-tip ta' data 
mitluba, id-destinatarji u s-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le);

ca) għal EPOC-PRs issodisfati, it-tul medju ta' żmien għall-proċedura rispettiva 
tal-EPOC wara l-EPOC-PR, mill-mument li fih jinħareġ l-EPOC-PR sal-
mument li fih jinħareġ l-EPOC, skont it-tip ta' data mitluba u d-destinatarji;

d) ▐;
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e) l-għadd ta' rimedji legali użati kontra Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej u 
Ordnijiet ta' Preservazzjoni Ewropej fl-Istat emittenti u fl-Istat ta' 
eżekuzzjoni, skont it-tip ta' data mitluba;

f) is-sanzjonijiet imposti f'konformità mal-Artikolu 13, skont it-tip ta' data 
mitluba, id-destinatarji, is-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le) u l-ammont 
ta' sanzjonijiet.

g) ħarsa ġenerali tal-ispejjeż dikjarati mill-fornituri tas-servizzi relatati mal-
eżekuzzjoni tal-EPOC jew l-EPOC-PR, u l-ispejjeż rimborżati mill-
awtoritajiet emittenti.

h) l-għadd ta' proċeduri ta' infurzar varati skont it-tip ta' data mitluba, id-
destinatarji, is-sitwazzjoni (każ ta' emerġenza jew le) u l-eżitu finali.

2a. Il-Kummissjoni għandha, sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena, tippubblika rapport li jkun 
fih id-data msemmija fil-paragrafu 2, f'forma miġbura subdiviża għal kull Stat 
Membru.

Artikolu 20

▐

Artikolu 21

▐

Artikolu 22

Notifiki

1. Sa...  [12-il xahar qabel id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], kull Stat 
Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dan li ġej:

(a) l-awtoritajiet li, skont il-liġi nazzjonali tiegħu, ikunu kompetenti skont l-Artikolu 4 
biex joħorġu u/jew jivvalidaw Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej u Ordnijiet ta' 
Preservazzjoni Ewropej;

(b) l-awtorità ta' eżekuzzjoni li lilha tiġi trażmessa l-EPOC jew l-EPOC-PRgħall-
eżekuzzjoni jew l-infurzar ta' Ordnijiet ta' Produzzjoni Ewropej u Ordnijiet ta' 
Preservazzjoni Ewropej;

(ba) fejn il-fornituri tas-servizzi jew l-Istati Membri jkunu diġà stabbilixxew sistemi 
ddedikati jew kanali siguri oħra għall-immaniġġjar ta' talbiet għal data għal 
finijiet ta' infurzar tal-liġi, il-mezzi u l-interfaċċi tekniċi li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jirċievu jew jaċċedu d-data prodotta 
biex ikunu interkonnessi mas-sistema msemmija fl-Artikolu 7a; 

(c) ▐
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1a. Sal-istess data, il-fornituri tas-servizzi bi stabbilimenti f'aktar minn Stat Membru 
wieħed għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-post ta' stabbiliment 
prinċipali tagħhom fl-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni li tirċievi skont dan l-Artikolu 
pubblikament disponibbli, jew fuq sit web iddedikat jew fuq is-sit web tan-Network 
Ġudizzjarju Ewropew f'materji kriminali iimsemmimsemmi fl-Artikolu 9 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI21.

Artikolu 23

Relazzjoni mal-Ordnijiet ta' Investigazzjoni Ewropej u Proċeduri ta' Assistenza Legali 
Reċiproka

L-awtoritajiet tal-Istati Membri jistgħu jkomplu joħorġu Ordnijiet ta' Investigazzjoni Ewropej 
skont id-Direttiva 2014/41/UE, jew jużaw proċeduri eżistenti ta' assistenza legali reċiproka 
għall-ġbir ta' informazzjoni elettronika, li taqa' wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. 

Artikolu 24

Evalwazzjoni

Sa ... [sentejn mid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni tar-Regolament u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-funzjonament ta' dan ir-Regolament, li għandu, b'mod partikolari, jevalwa l-
għadd ta' każijiet fejn id-deroga ta' emerġenza, skont l-Artikolu 9(2), u d-deroga mill-
prinċipju tal-informazzjoni għall-utent, skont l-Artikolu 11, ġew applikati. ▐ Ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat b'valutazzjoni tal-funzjonament tas-sistema Ewropea komuni ta' 
skambju kif ukoll valutazzjoni tal-funzjonament tar-Regolament fir-rigward tad-Direttiva 
2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-evalwazzjoni għandha ssir skont il-linji 
gwida tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar. L-Istati Membri għandhom jgħaddu 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-Rapport.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tiegħu].

21 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/976/ĠAI tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar in-Network Ġudizzjarju 
Ewropew (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 130).
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Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu japplika direttament fl-Istati 
Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Strasburgu,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill
Il-President Il-President
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ANNESS I

ĊERTIFIKAT TA' ORDNI TA' PRODUZZJONI EWROPEA (EPOC) GĦALL-
PRODUZZJONI TA' INFORMAZZJONI ELETTRONIKA

Skont ir-Regolament (UE).... 1 iċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea (EPOC) jeħtieġ 
li jiġi indirizzat b'mod dirett u simultanju lill-fornitur tas-servizzi u lill-awtorità ta' 
eżekuzzjoni biex jiġi eżegwit l-EPOC ▐ . Jekk id-data ma tiġix prodotta, id-destinatarju, hekk 
kif jirċievi l-EPOC, jeħtieġ li jippreserva d-data mitluba, sakemm l-informazzjoni fl-EPOC 
ma tkunx tippermettilu jidentifika din id-data. Il-preservazzjoni għandha tibqa' sakemm id-
data tiġi prodotta jew sakemm l-awtorità emittenti jew, fejn japplika, l-awtorità tal-infurzar, 
tindika li ma għadx hemm aktar bżonn li d-data tiġi ppreservata u prodotta.
Id-destinatarji jeħtieġ li jieħdu l-passi kollha neċessarji biex jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-
EPOC u tad-data prodotta jew ippreservata.

TAQSIMA A:
Stat emittenti: …………………………………………………………………………………..
Nota: id-dettalji tal-awtorità emittenti għandhom jingħataw fl-aħħar (it-Taqsimiet E u F)
Destinatarji (immarka l-kaxxa rilevanti):
- fornitur tas-servizzi, jew, fejn japplika, ir-rappreżentant legali tiegħu:
- awtorità ta' eżekuzzjoni
           
TAQSIMA B: Skadenzi
Id-data mitluba trid tiġi prodotta (immarka l-kaxxa rilevanti u imla, jekk meħtieġ):
□ sa mhux aktar minn għaxart ijiem, fejn l-awtorità ta' eżekuzzjoni ma tkunx invokat xi 
wieħed mill-motivi għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni;
□ fi żmien mhux aktar minn 16-il siegħa fl-eventwalità ta' emerġenza, fejn l-awtorità ta' 
eżekuzzjoni ma tkunx invokat xi wieħed mill-motivi għal nonrikonoxximent jew 
noneżekuzzjoni;
- theddida imminenti għall-ħajja jew għall-integrità fiżika ta' persuna. Ġustifikazzjoni:
▐ 

TAQSIMA C: Informazzjoni lill-utent
Jekk jogħġbok innota li (immarka, jekk applikabbli):
□ il-fornitur tas-servizzi jeħtieġ li jżomm lura milli jinforma lill-persuna li tkun qiegħda 
titfittex id-data tagħha dwar l-EPOC abbażi ta' ordni ġudizzjarja. Ġustifikazzjoni: ...

TAQSIMA D: Informazzjoni elettronika li trid tiġi prodotta

(i) Dan l-EPOC jikkonċerna (immarka l-kaxxa/i rilevanti):
□ data dwar l-abbonati ▐:
□ l-isem, l-indirizz, id-data tat-twelid, l-informazzjoni ta' kuntatt (l-indirizz tal-posta 
elettronika, in-numru tat-telefon) u informazzjoni rilevanti oħra li tirrigwarda l-identità tal-
utent/id-detentur tal-abbonament
□ id-data u l-ħin tal-ewwel reġistrazzjoni, it-tip ta' reġistrazzjoni, il-kopja ta' kuntratt, il-mezzi 
ta' verifika tal-identità fil-waqt tar-reġistrazzjoni, il-kopji tad-dokumenti provduti mill-
abbonat

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0225#footnote2
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□ it-tip ta' servizz, inkluż l-identifikatur (in-numru tat-telefon, ▐ in-numru tas-SIM card, l-
indirizz MAC) kif ukoll kull apparat assoċjat
□ informazzjoni tal-profil (isem l-utent, ir-ritratt tal-profil)
□ data dwar il validazzjoni tal-użu tas-servizz, bħal indirizz alternattiv tal-posta elettronika 
provdut mill-utent/mid-detentur tal-abbonament
▐ 
□ il-kodiċijiet PUK
□ l-indirizz IP, għall-fini unika ta' identifikazzjoni tal-utent: 
- l-indirizz IP
- rekords tal-konnessjonijiet tal-IP/logs għall-finijiet ta' identifikazzjoni
□ data dwar it-traffiku▐:
(a) għat-telefonija (mobbli):
□ identifikaturi li ħerġin (A) u li deħlin (B) (numru tat-telefon, IMSI, IMEI)
□ ħin u durati tal-kollegamenti
□ tentattivi ta' telefonati
□ l-ID tal-istazzjon bażi, inkluża l-informazzjoni ġeografika (il-koordinati X/Y), fil-ħin meta 
beda u meta ntemm il-kollegament
□ il-portatur/it-teleservizz użat (pereż. UMTS, GPRS)
(b) għall-internet:
□ informazzjoni ta' routing (l-indirizz IP tas-sors, l-indirizz(i) IP tad-destinazzjoni, in-numru/i 
tal-port, il-brawser,▐ , l-ID tal-messaġġ)
□ l-ID tal-istazzjon bażi, inkluża l-informazzjoni ġeografika (il-koordinati X/Y), fil-ħin meta 
beda u meta ntemm il-kollegament
□ il-volum tad-data
(c) għall-hosting:
□ il-fajls tal-logs
□ ir-rikjesti għall-assistenza (tickets)
□ ir-rekords tax-xiri
- ir-rekords tal-ammonti miżjuda mal-bilanċ imħallas minn qabel
▐
□ data ta' kontenut▐:
- il-listi tal-kuntatti
□ dump tal-kaxxa postali (web)
□ dump tal-arkivjar online (data ġġenerata mill-utent)
□ pagedump
□ log/backup tal-messaġġi
□ dump tal-voicemail
□ kontenuti tas-server
□ backup tal-apparat
(ii) Informazzjoni addizzjonali sabiex jiġi eżegwit l-EPOC:
   Indirizz IP: ….……………………………………………………………………………..
   Numru tat-telefon: 
….…………………………………………………………………………..
   Indirizz tal-posta elettronika: 
….……………………………………………………………………………..
   Numru tal-IMEI: ….…………………………………………………………………………..
   Indirizz tal-MAC: 
….…………………………………………………………………………..
   Persuna/i li qed tintalab id-data tagħha/tagħhom: 
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….……………………………………………………………………………..
   L-isem tas-servizz: ………………………………………………………………..
   Informazzjoni oħra: 
……………………………………………………………………………….

(iii) Il-medda taż-żmien mitluba li tiġi prodotta:
……..…………………………………………………………………………………………….

(iv) Jekk jogħġbok innota li (immarka u imla, jekk applikabbli):
□ id-data mitluba ġiet ippreservata f'konformità ma' talba oħra għall-preservazzjoni li saret 
qabel, maħruġa minn ….…..……………………………………………………………… 
(indika l-awtorità, u jekk applikabbli, id-data tat-trażmissjoni tat-talba u n-numru ta' 
referenza) u trażmessa lil 
…………………………………………………………………………..…..… (indika d-
destinatarji li ġiet trażmessa lilhom u jekk applikabbli, in-numru ta' referenza mogħti mid-
destinatarju)

(v) In-natura u l-klassifikazzjoni legali tar-reat(i) li għalih(om) jinħareġ l-EPOC u d-
dispożizzjoni/l-kodiċi statutorja applikabbli:
……………………………………………..……………………………….……………………
L-EPOC attwali jinħareġ għal data dwar it-traffiku u/jew ta' kontenut (immarka l-kaxxa/i 
rilevanti, jekk applikabbli):
    reat(i) kriminali li fl-Istat emittenti jkunu punibbli b'piena ta' kustodja ta' perjodu massimu 
ta' minn tal-anqas 3 snin;
ir-reat(i) segwenti, jekk jitwettqu kompletament jew parzjalment permezz ta' sistema tal-
informazzjoni:
reat(i) kif definit(i) fl-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/ĠAI;
reat(i) kif definit(i) fl-Artikoli 3 sa 7 tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;
reat(i) kif definiti fl-Artikoli 3 sa 8 tad-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;
reati kif definiti fl-Artikoli 3 sa 12 u 14 tad-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill.

(vi) Jekk jogħġbok innota li (immarka, jekk applikabbli):
Id-data mfittxija hija maħżuna jew ipproċessata bħala parti minn infrastruttura korporattiva 
pprovduta minn fornitur tas-servizzi lil kumpanija jew entità oħra għajr persuni fiżiċi, u l-
EPOC attwali jkun indirizzat lill-fornitur tas-servizzi għaliex il-miżuri investigattivi 
indirizzati lill-kumpanija jew lill-entità mhumiex xierqa, b'mod partikolari minħabba li jistgħu 
jipperikolaw l-investigazzjoni.

(vii) Kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti:
………………………………………….……………………………….………………………

TAQSIMA E: Dettalji tal-awtorità li ħarġet l-EPOC
It-tip ta' awtorità li ħarġet l-EPOC (immarka l-kaxxa rilevanti):
□ imħallef, qorti jew imħallef investigattiv
□ prosekutur pubbliku (għad-data u l-indirizzi IP tal-abbonati għall-fini unika li tiġi 
determinata l-identità ta' persuni speċifiċi)
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□ prosekutur pubbliku (għad-data dwar it-traffiku u l-kontenut) → jekk jogħġbok imla wkoll 
it-Taqsima (F)
□ kwalunkwe awtorità kompetenti oħra kif definita mill-Istat emittenti → jekk jogħġbok imla 
wkoll it-Taqsima (F)
Dettalji tal-awtorità emittenti u/jew tar-rappreżentant tagħha li jiċċertifikaw li l-kontenut tal-
EPOC huwa preċiż u korrett:
Isem tal-awtorità: …………………………………………..…………………………………..
Isem tar-rappreżentant tagħha: 
……….……………………...……………………………………
Kariga (titlu/grad):…...…
Nru tal-fajl: 
….………………………………………………………………..……………………..
Indirizz: …………………………………………………………………………..……………..
Numru tat-telefown: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt) 
…………………………………………..…………….
Nru tal-fax: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt) 
…………………………………………..…………….
Posta elettronika: 
………………………………………………………………………………..………….
Data:    ………………………………………………………………………………….………
…
Timbru uffiċjali (jekk jeżisti) u l-firma: ………………………………………………...……

TAQSIMA F: Dettalji tal-awtorità li vvalidat l-EPOC
It-tip ta' awtorità li vvalidat din l-EPOC (immarka l-kaxxa rilevanti, jekk applikabbli):
□ imħallef, qorti jew imħallef investigattiv
□ prosekutur pubbliku (għad-data dwar l-abbonati u l-indirizzi IP għall-fini unika li tiġi 
determinata l-identità ta' persuni speċifiċi )
Dettalji tal-awtorità ta' validazzjoni u/jew tar-rappreżentant tagħha li jiċċertifikaw li l-kontenut tal-
EPOC huwa preċiż u korrett:
Isem tal-awtorità: …………………………………………..…………………………………..
Isem tar-rappreżentant tagħha: ……….……………………...………………………………
Kariga (titlu/grad): ………………………………………………...………...…
Nru tal-fajl: ………………………………………………...…….............
Indirizz: ……………………………………………………...……………………..…………..
Numru tat-telefown: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-żona/belt) 
……………………….……………………..………....
Nru tal-fax: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-
żona/belt)……………………….……………………..………....
Posta elettronika: 
………………………………………………………………………………..………….
Data:    ……………………………………………………………………….………………….
Timbru uffiċjali (jekk jeżisti) u l-firma: ………………………………………………...……

TAQSIMA G: Trasferiment tad-data u dettalji ta' kuntatt
(i) L-awtorità għand min trid tiġi trasferita d-data (immarka u imla, jekk meħtieġ):
□ l-awtorità emittenti
□ l-awtorità ta' validazzjoni
□ awtorità kompetenti oħra kif definita mill-Istat emittenti: ........................................
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(ii) L-awtorità/l-punt ta' kuntatt li jistgħu jiġu kkuntattjati għal kull mistoqsija marbuta mal-
infurzar tal-EPOC: 
……………………….………………………………………………………………
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ANNESS II

ĊERTIFIKAT TA' ORDNI TA' PRESERVAZZJONI EWROPEA (EPOC-PR) GĦALL-
PRESERVAZZJONI TA' INFORMAZZJONI ELETTRONIKA

Skont ir-Regolament (UE) ... 2 iċ-Ċertifikat ta' Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea (EPOC-PR) 
jeħtieġ li jiġi indirizzat b'mod dirett u simultanju lill-fornitur tas-servizzi (jew, fejn japplika, 
ir-rappreżentant legali tiegħu) u lill-awtorità ta' eżekuzzjoni biex jiġi eżegwit l-EPOC-PR. ▐ 
Il-preservazzjoni tieqaf wara 60 jum, sakemm l-awtorità emittenti ma tikkonfermax li tkun 
tnediet talba sussegwenti għall-produzzjoni. Jekk l-awtorità emittenti tikkonferma li fiż-żmien 
dawk is-60 jum, tkun tnediet talba sussegwenti għall-produzzjoni, id-destinatarju jrid 
jippreserva d-data għal kemm ikun hemm bżonn biex jipproduċi d-data ladarba tiġi notifikata 
t-talba sussegwenti għall-produzzjoni.
Id-destinatarji jeħtieġ li jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw il-kunfidenzjalità tal-EPOC-
PR u tad-data ppreservata jew prodotta.
   
TAQSIMA A:
Stat emittenti:  
……………………………………………………………………………………
   Nota: id-dettalji tal-awtorità emittenti li jridu jiġi provduti fl-aħħar (it-Taqsimiet D u E)
Destinatarji (immarka l-kaxxa rilevanti u imliha):
- fornitur ta' servizz jew, fejn japplika, ir-rappreżentant legali tiegħu: ...
- awtorità ta' eżekuzzjoni: ...
       
TAQSIMA B: Informazzjoni għall-utent
Jekk jogħġbok innota li (immarka, jekk applikabbli):
□ il-fornitur tas-servizzi jeħtieġ li jżomm lura milli jinforma lill-persuna li tkun qiegħda 
titfittex id-data tagħha dwar l-EPOC-PR abbażi ta' ordni ġudizzjarja. Ġustifikazzjoni:...

TAQSIMA C: Informazzjoni elettronika li trid tiġi ppreservata
(i) L-EPOC-PR jikkonċerna (immarka l-kaxxa/i rilevanti):
data dwar l-abbonati ▐:
□ l-isem, l-indirizz, id-data tat-twelid, l-informazzjoni ta' kuntatt (l-indirizz tal-posta 
elettronika, in-numru tat-telefon) u informazzjoni rilevanti oħra li tirrigwarda l-identità tal-
utent/id-detentur tal-abbonament
□ id-data u l-ħin tal-ewwel reġistrazzjoni, it-tip ta' reġistrazzjoni, il-kopja ta' kuntratt, il-mezzi 
ta' verifika tal-identità fil-waqt tar-reġistrazzjoni, il-kopji tad-dokumenti provduti mill-
abbonat
□ it-tip ta' servizz, inkluż l-identifikatur (in-numru tat-telefon, ▐ in-numru tas-SIM card, l-
indirizz MAC) kif ukoll kull apparat assoċjat
□ informazzjoni tal-profil (isem l-utent, ir-ritratt tal-profil)
□ data dwar il validazzjoni tal-użu tas-servizz, bħal indirizz alternattiv tal-posta elettronika 
provdut mill-utent/mid-detentur tal-abbonament
▐ 
□ il-kodiċijiet PUK
l-indirizzi IP, għall-fini unika li jiġi identifikat l-utent:

- l-indirizz IP
- rekords tal-konnessjonijiet tal-IP/logs għall-finijiet ta' identifikazzjoni

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0225#footnote3
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▐ 
□ data dwar it-traffiku ▐:
(a) għat-telefonija (mobbli):
□ identifikaturi li ħerġin (A) u li deħlin (B) (numru tat-telefon, IMSI, IMEI)
□ ħin u durati tal-kollegamenti
□ tentattivi ta' telefonati
□ l-ID tal-istazzjon bażi, inkluża l-informazzjoni ġeografika (il-koordinati X/Y), fil-ħin meta 
beda u meta ntemm il-kollegament
□ il-portatur/it-teleservizz użat (pereż. UMTS, GPRS)
(b) għall-internet:
□ informazzjoni ta' routing (l-indirizz IP tas-sors, l-indirizz(i) IP tad-destinazzjoni, in-numru/i 
tal-port, il-brawser, ▐ l-ID tal-messaġġ)
□ l-ID tal-istazzjon bażi, inkluża l-informazzjoni ġeografika (il-koordinati X/Y), fil-ħin meta 
beda u meta ntemm il-kollegament
□ il-volum tad-data
(c) għall-hosting:
□ il-fajls tal-logs
□ ir-rikjesti għall-assistenza (tickets)
□ ir-rekords tax-xiri
□ data oħra dwar it-tranżazzjonijiet ▐:
□ ir-rekords tal-ammonti miżjuda mal-bilanċ imħallas minn qabel
▐ data ta' kontenut ▐:
- il-lista tal-kuntatti
□ dump tal-kaxxa postali (web)
□ dump tal-arkivjar online (data ġġenerata mill-utent)
□ pagedump
□ log/backup tal-messaġġi
□ dump tal-voicemail
□ kontenuti tas-server
□ backup tal-apparat
   
(ii) Informazzjoni addizzjonali sabiex jiġi eżegwit l-EPOC-PR:
   Indirizz IP: ….……………………………………………………………………………..
   Numru tat-telefon: 
….…………………………………………………………………………..
   Indirizz tal-posta elettronika: 
….……………………………………………………………………………..
   Numru tal-IMEI: ….…………………………………………………………………………..
   Indirizz tal-MAC: 
….…………………………………………………………………………..
   Persuna/i li qed tintalab id-data tagħha/tagħhom: 
….……………………………………………………………………………..
   L-isem tas-servizz: ……………………………………………………………
   Oħrajn: ………………………………………………………….……………………

(iii) ▐ Il-perjodu ta' żmien li għalih intalbet il-preservazzjoni:
……..…………………………………………………………………………………………….

(iv) In-natura u l-klassifikazzjoni legali tar-reat(i) li għalih/għalihom jinħareġ l-EPOC-PR u d-
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dispożizzjoni/l-kodiċi statutorja applikabbli:
…………………………………………………………………………………..………….…… 

(v) Kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti:
…………………………………………………………………………………………………..

TAQSIMA D: Dettalji tal-awtorità li ħarġet l-EPOC-PR
It-tip ta' awtorità li ħarġet l-EPOC-PR (immarka l-kaxxa rilevanti):
□ imħallef, qorti jew imħallef investigattiv
□ prosekutur pubbliku
□ kwalunkwe awtorità kompetenti oħra kif definita mil-liġi tal-Istat emittenti → jekk 
jogħġbok imla wkoll it-Taqsima (E)
Dettalji tal-awtorità emittenti u/jew tar-rappreżentant tagħha li jiċċertifikaw li l-kontenut tal-
EPOC-PR huwa preċiż u korrett:
Isem tal-awtorità: …………………………………………..…………………………………..
Isem tar-rappreżentant tagħha: ……….……………………...………………………………
Kariga (titlu/grad): ………………………………………………...………...…
Nru tal-fajl: 
.…………………………………………………………….………………………..
Indirizz:…………………………………………………………………………..………
Numru tat-telefown: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-
żona/belt)……………………….……………………..………....
Nru tal-fax: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-
żona/belt)……………………….……………………..………....
Posta elettronika: 
………………………………………………………………….……………………….
Data:    …………………………………………………………………………………………
…
Timbru uffiċjali (jekk jeżisti) u l-firma: ……………………………………………………..

TAQSIMA E: Dettalji tal-awtorità li vvalidat l-EPOC-PR
It-tip ta' awtorità li vvalidat l-EPOC-PR (immarka l-kaxxa rilevanti):
□ imħallef, qorti jew imħallef investigattiv
□ prosekutur pubbliku
Dettalji tal-awtorità ta' validazzjoni u/jew tar-rappreżentant tagħha li jiċċertifikaw li l-
kontenut tal-EPOC-PR huwa preċiż u korrett:
Isem tal-awtorità: …………………………………………..…………………………………..
Isem tar-rappreżentant tagħha: ……….……………………...………………………………
Kariga (titlu/grad): ………………………………………………...………...…
Nru tal-fajl: 
………………………………………………………………………..………………..
Indirizz: ………………………………………………………………………………………..
Numru tat-telefown: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-
żona/belt)……………………….……………………..………....
Nru tal-fax: (kodiċi tal-pajjiż) (kodiċi taż-
żona/belt)……………………….……………………..………....
Posta elettronika: 
………………………………………………………………….……………………….
Data:    …………………………………………………………………………………………..
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Timbru uffiċjali (jekk jeżisti) u l-firma: ……………………………………………………..

TAQSIMA F: Id-dettalji ta' kuntatt
L-awtorità li tista' tiġi kkuntattjata għal kull mistoqsija marbuta mal-eżekuzzjoni tal-EPOC-PR: 
………………………………………………………………………………………………
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ANNESS III

INFORMAZZJONI DWAR L-IMPOSSIBBILTÀ LI L-EPOC / L-EPOC-PR IKUNU 
EŻEGWITI JEW IN-NONRIKONOXXIMENT TAL-EPOC

TAQSIMA A:
L-informazzjoni segwenti tikkonċerna:
□ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea (EPOC)
□ l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea (EPOC-PR)

TAQSIMA B:
Destinatarji tal-EPOC / tal-EPOC-PR:
- fornitur ta' servizz jew, fejn japplika, ir-rappreżentant legali tiegħu: ...
- awtorità ta' eżekuzzjoni: ...
L-awtorità li ħarġet l-EPOC/l-EPOC-PR: ……………………………..…………………
Jekk applikabbli, l-awtorità li vvalidat l-EPOC/l-EPOC-PR: ……………………………….

TAQSIMA C:
Ir-referenza tal-fajl tad-destinatarju tal-EPOC/tal-EPOC-PR: 
……………………….…………….
Ir-referenza tal-fajl tal-awtorità emittenti: 
…………………………………………………………
Jekk applikabbli, ir-referenza tal-fajl tal-awtorità ta' validazzjoni: 
……………………….……………….
▐ Id-data tat-trażmissjoni tal-EPOC/tal-EPOC-PR: ………………...…………………

TAQSIMA D: Raġunijiet għall-impossibilità ta' eżekuzzjoni tal-EPOC / tal-EPOC-PR

(i) L-EPOC/l-EPOC-PR ma jistax jiġi eżegwit jew ma jistax ikun eżegwit fl-iskadenza 
mitluba għar-raġuni(jiet) segwenti:
□ l-EPOC/l-EPOC-PR mhux komplut
□ l-EPOC/l-EPOC-PR fih żbalji ovvji, fil-forma jew fil-kontenut,
□ l-EPOC/l-EPOC-PR ma fihx informazzjoni suffiċjenti
□ force majeure jew impossibbiltà de facto minħabba ċirkostanzi mhux attribwibbli għad-
destinatarju jew għall-fornitur tas-servizzi
□ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea ma tkunx inħarġet jew ma tkunx ġiet ivvalidata minn 
awtorità emittenti kif speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) …
□ l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea ma tkunx inħarġet jew ma tkunx ġiet ivvalidata minn 
awtorità emittenti kif speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE)…
□ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea ma tkunx inħarġet għal reat previst mill-Artikolu 5(4) tar-
Regolament (UE)…
□ il-fornitur tas-servizzi ma jkunx kopert mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE)....
□ l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea/l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea ma tkunx tirrigwarda 
data maħżuna mill-fornitur tas-servizzi jew f'ismu fil-mument li jinħareġ l-EPOC/l-EPOC-PR
□ abbażi tal-unika informazzjoni li tinsab fl-EPOC/fl-EPOC-PR, ikun evidenti li l-EPOC/l-
EPOC-PR ▐ b'mod ċar huwa abbużiv jew jeċċedi l-fini tal-ordni
□ il-konformità mal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea jew l-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea 
tkun f'kunflitt mal-liġi(jiet) applikabbli ta' pajjiż terz li jipprojbixxu d-divulgazzjoni tad-data 
kkonċernata.
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(ii) Jekk jogħġbok spjega ulterjorment ir-raġunijiet għan-noneżekuzzjoni f'dan il-każ, inkluża, 
fejn meħtieġ, indikazzjoni ta' raġunijiet oħra li mhumiex elenkati taħt il-punt (i) ta' din it-
Taqsima :
………………………………………………………………………………………………….

TAQSIMA Da: 

Raġunijiet għal nonrikonoxximent jew noneżekuzzjoni tal-EPOC (immarka l-kaxxa 
rilevanti):

Għall-EPOC kollha: 

[ ] il-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' Ordni ta' Produzzjoni Ewropea kif stabbilit fl-
Artikolu 5 ta' dan ir-Regolament mhumiex issodisfati;

[ ] l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tmur kontra l-prinċipju ta' ne 
bis in idem;

[ ] hemm motivi sostanzjali biex wieħed jemmen li l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' 
Produzzjoni Ewropea jew tal-Ordni ta' Preservazzjoni Ewropea tkun inkompatibbli 
mal-obbligi tal-Istat Membru f'konformità mal-Artikolu 6 tat-TUE u l-Karta; 

[ ] hemm immunità, privileġġ jew regoli dwar id-determinazzjoni u l-limitazzjoni ta' 
responsabbiltà kriminali relatata mal-libertà tal-istampa u l-libertà ta' espressjoni 
f'media oħra skont il-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni, li jagħmluha impossibbli li tiġi 
eżegwita l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea;

Għal EPOC għal data dwar it-traffiku u l-kontenut: 

[ ] l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun ta' dannu għall-interessi 
essenzjali ta' sigurtà nazzjonali, tipperikola s-sors tal-informazzjoni jew tinvolvi l-
użu ta' informazzjoni klassifikata relatata ma' attivitajiet speċifiċi tal-intelligence;

[ ] l-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea hija relatata ma' reat kriminali allegatament 
imwettaq barra t-territorju tal-Istat emittenti u totalment jew parzjalment fit-
territorju tal-Istat ta' eżekuzzjoni, u l-imġiba li għaliha jkun inħareġ l-EPOC ma 
tkunx tikkostitwixxi reat kriminali fil-liġi tal-Istat ta' eżekuzzjoni;

[ ] l-imġiba li għaliha jkun inħareġ l-EPOC ma tikkostitwixxix reat fil-liġi tal-Istat 
ta' eżekuzzjoni, sakemm dan mhuwiex reat elenkat fil-kategoriji ta' reati stabbiliti fl-
Anness IIIa, kif indikat mill-awtorità emittenti fl-EPOC, jekk ikun punibbli fl-Istat 
emittenti b'sentenza ta' kustodja jew ordni ta' detenzjoni għal perjodu massimu ta' 
mill-anqas tliet snin;

[ ] l-eżekuzzjoni tal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun ristretta skont il-liġi tal-
Istat ta' eżekuzzjoni għal lista jew kategorija ta' reati jew għal reati punibbli 
b'sanzjonijiet li l-livell limitu tagħhom ikun ogħla;
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[ ] il-konformità mal-Ordni ta' Produzzjoni Ewropea tkun f'kunflitt ma' liġijiet 
applikabbli ta' pajjiż terz li jipprojbixxi d-divulgazzjoni tad-data kkonċernata.

TAQSIMA E: Obbligi konfliġġenti, li jirriżultaw minn liġi ta' pajjiż terz
F'każ ta' obbligi konfliġġenti li jirriżultaw minn liġi ta' pajjiż terz, jekk jogħġbok inkludi l-
informazzjoni segwenti:
- it-titolu tal-liġi(jiet) tal-pajjiż terz, inkluża/inklużi d-dispożizzjoni(jiet) rilevanti:
…………………………………………………………………….…………………………….
- it-test tad-dispożizzjoni(jiet) rilevanti:
…………………………………………………..………………………………..…………….
- in-natura tal-obbligi konfliġġenti, inkluż l-interess imħares mil-liġi tal-pajjiż terz:
□ id-drittijiet fundamentali tal-individwi (jekk jogħġbok speċifika):
……………………………………………………………………………….………………..
□ l-interessi fundamentali tal-pajjiż terz relatati mas-sigurtà nazzjonali u mad-difiża (jekk 
jogħġbok speċifika):
…………………………………………………………………………………………………..
□ interessi oħrajn (jekk jogħġbok speċifika):
…………………………………………………..……………………………………………….
- spjega għaliex f'dan il-każ il-liġi hija applikabbli:
……………………………………………………………..………………….…..……………..
- spjega għaliex f'dan il-każ tqis li hemm kunflitt:
……………………………………………………………………..……………………………
- spjega r-rabta bejn il-fornitur tas-servizzi u l-pajjiż terz inkwistjoni:
…………………………………………………………………………………….……………..
- il-konsegwenzi possibbli għad-destinatarju jekk jikkonforma mal-Ordni ta' Produzzjoni 
Ewropea, inklużi s-sanzjonijiet li jistgħu jiġġarrbu:
……………………………………………………………………………...……………….…...

TAQSIMA F: Informazzjoni mitluba
Hija meħtieġa informazzjoni ulterjuri mill-awtorità emittenti sabiex l-EPOC/l-EPOC-PR jiġi 
eżegwit (imla, jekk applikabbli):
……………………………………………………………………………….…………………..

TAQSIMA G: Preservazzjoni tad-data
Id-data mitluba (immarka l-kaxxa rilevanti u imliha, jekk applikabbli):
□ se tibqa' ppreservata għal ħamest ijiem għal kjarifika jew, fejn ikun meħtieġ, korrezzjoni 
mill-awtorità emittenti ▐.
□ mhux se tiġi prodotta jew ippreservata billi l-informazzjoni pprovduta fl-EPOC/fl-EPOC-
PR ma tippermettix li tiġi identifikata.
- mhux se tiġi prodotta minħabba li jeżisti wieħed mill-motivi għal nonrikonoxximent jew 
noneżekuzzjoni. 

TAQSIMA H: Id-dettalji tal-fornitur tas-servizzi, jew, fejn japplika, ir-rappreżentant legali 
tiegħu
Isem il-fornitur tas-servizzi / ir-rappreżentant legali tiegħu: 
……………………………………………………..
Isem il-persuna awtorizzata: ……………………………………………………..
Timbru uffiċjali (jekk jeżisti) u l-firma: ……………………………………………………..
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ANNESS IIIa

Il-kategoriji ta' reati msemmijin fl-Artikolu 10a(2)(c):
- parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali,
- terroriżmu,
- traffikar ta' bnedmin,
- sfruttament sesswali tat-tfal u pornografija tat-tfal,
- traffikar illeċitu ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi,
- traffikar illeċitu ta' armi, munizzjon u splussivi,
- korruzzjoni,
- frodi, inkluża dik li tolqot l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea fis-sens tal-

Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni Ewropea,

- ħasil ta' flus ta' rikavat minn attività kriminali,
- falsifikazzjoni ta' munita, inkluż tal-euro,
- kriminalità relatata mal-informatika,
- kriminalità ambjentali, inkluż it-traffikar illeċitu ta' speċijiet ta' annimali fil-periklu 

u ta' speċijiet u varjetajiet ta' pjanti fil-periklu,
- faċilitazzjoni ta' dħul u residenza mhux awtorizzati,
- omiċidju, offiża gravi fuq il-persuna,
- kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti umani,
- ħtif ta' persuni, żamma illegali ta' persuni u teħid ta' ostaġġi,
- razziżmu u ksenofobija,
- serq organizzat jew bl-użu ta' armi,
- traffikar illeċitu ta' beni kulturali, inkluż antikitajiet u opri tal-arti,
- qligħ b'qerq,
- racketeering u estorsjoni,
- falsifikazzjoni u piraterija ta' prodotti,
- falsifikazzjoni ta' dokumenti amministrattivi u t-traffikar fihom,
- falsifikazzjoni ta' mezzi ta' ħlas,
- traffikar illeċitu ta' sustanzi ormonali u promoturi oħra tat-tkabbir,
- traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjuattivi,
- traffikar ta' vetturi misruqa,
- stupru,
- ħruq doluż,
- reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Kriminali Internazzjonali,
- ħtif illegali ta' inġenji tal-ajru/ta' bastimenti,
- sabutaġġ.



RR\1220560MT.docx 63/64 PE642.987v01-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu L-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza 
elettronika f’materji kriminali

Referenzi COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE 17.4.2018

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE
31.5.2018

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO
31.5.2018

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija
       Data tad-deċiżjoni

IMCO
16.5.2018

Rapporteurs
       Data tal-ħatra

Birgit Sippel
4.9.2019

Eżami fil-kumitat 11.11.2019 28.1.2020 7.12.2020

Data tal-adozzjoni 7.12.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

35
22
7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, 
Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, 
Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia 
Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul 
Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, 
Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita 
Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, 
Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno 
Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf 
Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke 
Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, 
Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier 
Zarzalejos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, 
Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde 
Vautmans, Petar Vitanov

Data tat-tressiq 11.12.2020



PE642.987v01-00 64/64 RR\1220560MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

35 +
PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, 
Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath, 

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI Milan Uhrík

22 -
PPE Andor Deli, Lívia Járóka

Renew Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Rob Rooken 

NI Kostas Papadakis, Martin Sonneborn

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Assita Kanko

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


