
KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD- 
DATA 

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il- 
proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ 
“EURODAC” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 

[…/…] (riformulazzjoni) 

(It-test sħiħ ta’ din l-opinjoni jista’ jinstab bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fuq is-sit tal-KEPD http://www.edps. 
europa.eu) 

(2013/C 28/03) 

1. Introduzzjoni 

1.1. Konsultazzjoni tal-KEPD 

1. Fit-30 ta' Mejju 2012, il-Kummissjoni adottat proposta dwar riformulazzjoni għal Regolament tal- 
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ “EURODAC” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba’ 
għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru […/…] (li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex 
jiġi stabbilit il-Istat Membru responsabbli mill-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għall-protezzjoni internazz
jonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat) u biex 
jitlob li jsir tqabbil mad-dejta ta’ EURODAC mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-Europol għall-finijiet tal- 
infurzar tal-liġi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat- 
tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (minn hawn il- 
quddiem: “il-Proposta”) ( 1 ). 

2. Il-Proposta ntbagħtet mill-Kummissjoni lill-KEPD għal konsultazzjoni fil-5 ta’ Ġunju 2012, skont l- 
Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Il-KEPD jirrakkomanda li referenza għall-konsultazzjoni 
attwali ssir fil-preambolu tal-Proposta. 

3. Il-KEPD jiddispjaċih li s-servizzi tal-Kummissjoni ma talbux lill-KEPD jgħaddi kummenti informali lill- 
Kummissjoni qabel l-adozzjoni tal-Proposta, skont il-proċedura miftiehma fir-rigward ta’ dokumenti tal- 
Kummissjoni relatati mal-ipproċessar ta’ dejta personali ( 2 ). 

4. Il-Proposta ġiet ippreżentata lill-Ministri għall-Affarijiet Interni waqt il-Kunsill tal-Ġustizzja u Affarijiet 
Interni fis-7-8 Ġunju 2012 u bħalissa qiegħda tiġi diskussa fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew bil-għan li 
jiġi adottat regolament skont il-proċedura leġislattiva ordinarja sat-tmiem tal-2012. L-opinjoni attwali tal- 
KEPD għandha l-intenzjoni li tagħti kontribut favur għal din il-proċedura. 

7. Konklużjonijiet 

87. Il-KEPD jinnota li matul l-aħħar snin il-ħtieġa li d-data tal-EURODAC tiġi aċċessata għall-finijiet tal- 
infurzar tal-liġi ġiet diskussa b’mod estensiv fil-Kummissjoni, fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew. Jifhem 
ukoll li d-disponibbiltà ta’ bażi tad-data bil-marki tas-swaba’ tista’ tkun strument addizzjonali utli fil-ġlieda 
kontra l-kriminalità. Madanakollu l-KEPD ifakkar ukoll li dan l-aċċess għal EURODAC għandu impatt serju 
fuq il-protezzjoni ta’ data personali tal-persuni li d-data tagħhom tkun maħżuna fis-sistema EURODAC. Biex 
tkun valida, il-ħtieġa ta’ aċċess bħal dan għandha tkun appoġġjata minn elementi ċari u innegabbli, u 
għandha tintwera l-proporzjonalità tal-ipproċessar. Dan ikun aktar u aktar meħtieġ f’każ ta’ intrużjoni 
fid-drittijiet ta’ individwi li jikkostitwixxu grupp vulnerabbli fil-bżonn ta’ protezzjoni, kif previst fil-proposta. 

88. Evidenza pprovduta s’issa – li tqis ukoll il-kuntest speċifiku deskritt hawn fuq –skont il-KEPD mhijiex 
biżżejjed u aġġornata biex turi l-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-għoti ta’ aċċess lill-EURODAC għall-finijiet
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( 1 ) COM(2012) 254 finali. 
( 2 ) L-aħħar darba li l-KEPD ġie formalment ikkonsultat mill-Kummissjoni dwar emenda tar-Regolament EURODAC kien 

fl-2008.
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tal-infurzar tal-liġi. Diġà hemm għadd ta’ strumenti legali li jippermettu li Stat Membru wieħed jikkonsulta 
marki tas-swaba’ u data oħra tal-infurzar tal-liġi miżmuma minn Stat Membru ieħor. Bħala prekundizzjoni 
għall-infurzar tal-liġi jenħtieġ ikun hemm ġustifikazzjoni ferm aħjar. 

89. F’dan il-kuntest il-KEPD jirrakkomanda li l-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ġdida tal-impatt li tqis 
l-għażliet politiċi rilevanti kollha, li tagħti evidenza solida u statistika affidabbli u li tkun tinkludi valutazz
joni fil-perspettiva tad-drittijiet fundamentali. 

90. Il-KEPD identifika bosta kwistjonijiet addizzjonali bħal: 

Liġi applikabbli għall-protezzjoni tad-data 

91. Il-KEPD jenfasizza l-ħtieġa ta’ ċarezza dwar kif id-dispożizzjonijiet tal-Proposta li jispeċifikaw ċerti 
drittijiet u obbligi tal-protezzjoni tad-data huma relatati mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/JHA kif 
ukoll mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/JHA (ara sezzjoni 4). 

Kundizzjonijiet għall-aċċess għall-infurzar tal-liġi 

Kif iddikjarat hawn fuq, għandu l-ewwel jintwera li l-aċċess għall-infurzar tal-liġi għal EURODAC bħala tali 
huwa meħtieġ u proporzjonat. Imbagħad għandhom jitqiesu l-kummenti li saru hawn taħt. 

92. Il-KEPD jirrakkomanda: 

— li jiġi ċċarat li t-trasferiment ta’ data mill-EURODAC lil pajjiżi terzi huwa pprojbit ukoll anki f’każ tal-użu 
ta’ data ta’ EURODAC għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi (ara l-punti 43-44); 

— iż-żieda tar-raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi mal-informazzjoni kkomunikata mas-suġġetti tad-data (ara l- 
punt 45); 

— li jiġi żgurat b’mod inekwivoku li l-aċċess għad-data ta’ EURODAC minn awtoritajiet maħtura jiġi limitat 
għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi (ara l-punt 49); 

— li l-aċċess għad-data tal-EURODAC għal raġunijiet tal-infurzar tal-liġi jiġi sottomess għal awtorizzazzjoni 
ġudizzjarja minn qabel jew bħala minimu jiġi previst li l-awtorità ta’ verifika għandha twettaq id-dmirijiet 
u l-kompiti tagħha b’mod indipendenti u ma għandhiex tirċievi struzzjonijiet dwar l-eżerċizzju tal- 
verifika (ara l-punti 50-51); 

— iż-żieda tal-kriterju tal-‘ħtieġa li jiġi evitat periklu imminenti assoċjat ma’ reati kriminali jew terroristiċi 
serji’ bħala każ eċċezzjonali li jiġġustifika l-konsultazzjoni ta’ data ta’ EURODAC mingħajr verifika minn 
qabel mill-awtorità ta’ verifika u l-introduzzjoni ta’ limitu konkret ta’ żmien għall-verifika ex-post (ara l- 
punti 53-54); 

— fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ aċċess, iż-żieda tal-kundizzjonijiet ta’ (i) konsultazzjoni minn qabel tas- 
Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża, (ii) ‘suspett sostanzjat li persuna ħatja ta’ offiżi terroristiċi jew 
offiżi kriminali serji oħra tkun applikat għal ażil’ u (iii) il-‘kontribut sostanzjali għal raġunijiet ta’ infurzar 
tal-liġi u jiġi ċċarat x’jinftiehem bil-frażi ‘raġunijiet validi’ (ara l-punti 56-57); 

— deskrizzjoni fi premessa tat-tip ta’ sitwazzjonijiet li jiġġustifikaw aċċess dirett mill-Europol għall-Unità 
Ċentrali tal-EURODAC u jiġi previst li l-kundizzjonijiet stretti ta’ aċċess li japplikaw għall-awtoritajiet 
nazzjonali maħtura japplikaw ukoll għall-Europol (ara l-punti 58-59); 

— jiġi żgurat li t-tqabbil ta’ marki tas-swaba’ għal raġunijiet ta’ infurzar tal-liġi għandu fi kwalunkwe każ 
ikun soġġett għal mill-anqas l-istess salvagwardji previsti għar-raġunijiet tar-Regolament Dublin (ara l- 
punt 62); 

— li r-regoli dwar iż-żamma jew it-tħassir tad-data jiġu speċifikati b’mod aktar ċar (ara l-punt 64); 

— jiġi ċċarat liema informazzjoni addizzjonali għas-‘sejba’ ser tiġi kkomunikata lill-EUROPOL jekk 
applikabbli (ara l-punti 65-66); 

— jiġi speċifikat l-għan(ijiet) preċiż(i) tat-talba mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija tat-tqabbil mad-data tal- 
EURODAC mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri kif ukoll l-anonimizzazzjoni mill-awto
ritajiet tal-infurzar tal-liġi tad-data qabel it-trażmissjoni tagħha lill-Bord ta’ Tmexxija u d-dħul mill-ġdid 
tar-regoli dwar is-segretezza professjonali (ara l-punti 67-68);
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— jingħata aċċess lill-KEPD u lill-awtorità superviżorja tal-Europol għar-reġistri miżmuma mill-Aġenzija u 
mill-Europol rispettivament kif ukoll l-obbligu li r-reġistri jinħażnu wkoll għat-twettiq ta’ awtoawditjar 
regolari tal-EURODAC (ara l-punti 79 u 85); 

— tiġi ċċarata s-superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data tal-Europol (ara l-punt 81). 

Dispożizzjonijiet oħra 

93. Il-KEPD jirrakkomanda: 

— li s-Sistema tal-Kontinwità tan-Negozju tiġi sostitwita bil-ħtieġa għal Pjan tal-Kontinwità tan-Negozju u 
tiġi pprovduta bażi legali għal miżuri ta’ implimentazzjoni li jkun fihom il-modalitajiet ta’ pjan bħal dan 
(ara l-punt 72); 

— li jiġi żgurat li l-impossibbiltà temporanja jew permanenti li jiġu pprovduti marki tas-swaba’ li jistgħu 
jintużaw ma taffettwax b’mod negattiv is-sitwazzjoni legali tal-individwu u fi kwalunkwe każ għandha 
tirrappreżenta raġunijiet suffiċjenti biex applikazzjoni għall-ażil tiġi rrifjutata milli tiġi eżaminata jew tiġi 
miċħuda (ara l-punt 73); 

— tiġi żgurata konsistenza bejn l-obbligi tal-Aġenzija, tal-Istati Membri u tal-Europol li jżommu reġistri u 
dokumentazzjoni ta’ attivitajiet tal-ipproċessar tad-data (ara l-punt 77); 

— jittejbu d-dispożizzjonijiet dwar is-sigurtà tad-data (ara l-punt 82); 

— il-KEPD jiġi inkluż għas-sottomissjoni tar-rapport annwali tal-Aġenzija (ara l-punt 83); 

— fl-Artikolu 43 jiżdied l-obbligu fuq l-Istati Membri u l-Europol li b’mod kontinwu jaġġornaw l-infor
mazzjoni li jkunu pprovdew lill-Kummissjoni u jkun meħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel din l-informazz
joni disponibbli għall-Istati Membri, għall-Europol u għall-pubbliku ‘permezz ta’ pubblikazzjoni elett
ronika kontinwament aġġornata’ (ara l-punt 86). 

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Settembru 2012. 

Peter HUSTINX 
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
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