
OPINJONIJIET 

KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD- 
DATA 

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni amministrattiva permezz tas- 

Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) 

(2012/C 48/02) 

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 7 u 8 tagħha, 

Wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar 
il-moviment liberu ta’ dik id-dejta ( 1 ), 

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parla
ment Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il- 
moviment liberu ta’ dik id-dejta ( 2 ), 

Wara li kkunsidra t-talba għal opinjoni skont l-Artikolu 28(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001, 

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA: 

1. INTRODUZZJONI 

1.1. Konsultazzjoni tal-KEPD 

1. Fid-29 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni adottat Proposta 
għal Regolament (“il-Proposta” jew “ir-Regolament 
propost”) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) ( 3 ). Il-Proposta 
ntbagħtet lill-KEPD għal konsultazzjoni fl-istess ġurnata. 

2. Qabel l-adozzjoni tal-Proposta, il-KEPD ingħata l-poss
ibbiltà li jagħti kummenti informali dwar il-Proposta, u 

qabel dan, dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intito
lata “Tmexxija aħjar tas-Suq Uniku permezz ta’ kooperazz
joni amministrattiva akbar: Strateġija għall-espansjoni u l- 
iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern 
(‘IMI’)” (“il-Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija tal-IMI”) ( 4 ) li 
nħarġet qabel il-Proposta. Ħafna minn dawn il-kummenti 
ttieħdu f’kunsiderazzjoni fil-Proposta, u – bħala riżultat – 
issaħħu s-salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta fil-Proposta. 

3. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni kkon
sultatu formalment u li ġiet inkluża referenza għal din l- 
Opinjoni fil-preambolu tal-Proposta. 

1.2. L-għanijiet u l-ambitu tal-Proposta 

4. L-IMI hija għodda ta’ teknoloġija tal-informatika li tipper
metti lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jiskam
bjaw informazzjoni bejniethom meta japplikaw il-leġiż
lazzjoni dwar is-Suq Intern. L-IMI tippermetti lill-awtorita
jiet lokali, reġjonali u nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE 
jikkomunikaw malajr u faċilment mal-kontropartijiet 
tagħh om f’pajjiżi Ewropej oħrajn. Dan jinvolvi wkoll l- 
ipproċessar ta’ dejta personali rilevanti, inkluża dejta sen
sittiva. 

5. Fil-bidu l-IMI nbniet bħala għodda ta’ komunikazzjoni għal 
skambji wieħed għal wieħed skont id-Direttiva dwar il- 
Kwalifiki Professjonali ( 5 ) u d-Direttiva dwar is-Servizzi ( 6 ). 
L-IMI tgħin lill-utenti jsibu l-awtorità xierqa li jridu jikkun
tattjaw f’pajjiż ieħor u jikkomunikaw magħha bl-użu ta’ 
settijiet ta’ mistoqsijiet u tweġibiet standard tradotti minn 
qabel ( 7 ).
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( 1 ) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. 
( 2 ) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1. 
( 3 ) COM(2011) 522 finali. 

( 4 ) COM(2011) 75. 
( 5 ) Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 

Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
(ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22). 

( 6 ) Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 
12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 
27.12.2006, p. 36). 

( 7 ) Pereżempju, mistoqsija tipika dwar id-dejta sensittiva tkun: “Id-doku
ment mehmuż jiġġustifika leġittimament in-nuqqas ta’ sospensjoni 
jew projbizzjoni tat-twettiq tal-attivitajiet professjonali rilevanti għal 
miskondotta professjonali serja jew reat kriminali fir-rigward tal- 
(professjonist migrant)?”.



6. Madankollu, l-IMI titqies bħala sistema orizzontali fless
ibbli li tista’ tappoġġa bosta oqsma tal-leġiżlazzjoni dwar 
is-suq intern. Huwa previst li l-użu tagħha sejjer jiżdied 
gradwalment sabiex tappoġġa oqsma leġiżlattivi addizz
jonali fil-ġejjieni. 

7. Huwa ppjanat ukoll li l-funzjonalitajiet tal-IMI jiżdiedu. 
Minbarra l-iskambji ta’ informazzjoni wieħed għal wieħed, 
huma previsti wkoll funzjonalitajiet oħrajn, jew saħansitra 
huma diġà implimentati, bħal “proċeduri ta’ notifika, 
mekkaniżmi ta’ twissija, arranġamenti ta’ għajnuna reċip
roka u soluzzjoni tal-problemi” ( 8 ) kif ukoll “repożitorji ta’ 
informazzjoni għal referenza futura mill-atturi tal-IMI” ( 9 ). 
Ħafna minn dawn il-funzjonalitajiet, iżda mhux kollha, 
jistgħu jinkludu wkoll l-ipproċessar ta’ dejta personali. 

8. Il-Proposta għandha l-għan li tipprovdi bażi legali ċara u 
qafas komprensiv tal-protezzjoni tad-dejta għall-IMI. 

1.3. Sfond tal-Proposta: approċċ pass b’pass biex jiġi 
stabbilit qafas komprensiv tal-protezzjoni tad-dejta 

għall-IMI 

9. Matul ir-rebbiegħa tal-2007, il-Kummissjoni talbet l-Opin
joni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezz
joni tad-Dejta (“WP29”) tanalizza l-implikazzjonijiet tal-IMI 
fuq il-protezzjoni tad-dejta. Id-WP29 ħareġ l-Opinjoni 
tiegħu fl-20 ta’ Settembru 2007 ( 10 ). L-Opinjoni rrakko
mandat lill-Kummissjoni tipprovdi bażi legali aktar ċara 
u salvagwardji speċifiċi tal-protezzjoni tad-dejta għall- 
iskambju ta’ dejta fi ħdan l-IMI. Il-KEPD ipparteċipa 
b’mod attiv fil-ħidma tas-sottogrupp li jittratta l-IMI u 
appoġġa l-konklużjonijiet tal-Opinjoni tad-WP29. 

10. Sussegwentement, il-KEPD kompla jipprovdi aktar gwida 
lill-Kummissjoni fuq kif tista’ tiżgura, pass b’pass, qafas 
aktar komprensiv tal-protezzjoni tad-dejta għall-IMI ( 11 ). 
Fil-qafas ta’ din il-kooperazzjoni, u minn mindu ħarġet l- 
Opinjoni tiegħu fit-22 ta’ Frar 2008 dwar l-implimentazz
joni tal-IMI ( 12 ), il-KEPD tkellem konsistentement favur il- 
ħtieġa ta’ strument legali ġdid skont il-proċedura leġiżlatt
iva ordinarja, sabiex jiġi stabbilit qafas aktar komprensiv 
tal-protezzjoni tad-dejta għall-IMI u sabiex tiġi pprovduta 
ċertezza legali. Issa tressqet il-Proposta għal strument legali 
bħal dan ( 13 ). 

2. ANALIŻI TAL-PROPOSTA 

2.1. Il-fehmiet ġenerali tal-KEPD dwar il-Proposta u 
dwar l-isfidi ewlenin li jirregolaw l-IMI 

11. Il-fehmiet ġenerali tal-KEPD dwar l-IMI huma pożittivi. Il- 
KEPD jappoġġa l-għanijiet tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
sistema elettronika għall-iskambju tal-informazzjoni u li 
tirregola l-aspetti tagħha relatati mal-protezzjoni tad-dejta. 
Tali sistema simplifikata mhux biss ittejjeb l-effikaċja tal- 
kooperazzjoni, iżda tista’ tgħin ukoll tiżgura konformità 
konsistenti mal-liġijiet applikabbli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta. Hija tista’ tagħmel dan billi tipprovdi qafas ċar 
fuq liema informazzjoni tista’ tiġi skambjata, ma’ min u 
taħt liema kundizzjonijiet. 

12. Il-KEPD jilqa’ wkoll il-fatt li l-Kummissjoni tipproponi stru
ment legali orizzontali għall-IMI fil-forma ta’ Regolament 
tal-Kunsill u tal-Parlament. Jinsab kuntent li l-Proposta 
tenfasizza b’mod komprensiv l-aktar kwistjonijiet ta’ 
protezzjoni tad-dejta rilevanti għall-IMI. Il-kummenti 
tiegħu għandhom jinqraw f’dan l-isfond pożittiv. 

13. Madankollu, il-KEPD iwissi li t-twaqqif ta’ sistema elett
ronika ċentralizzata waħdanija għal bosta oqsma ta’ 
kooperazzjoni amministrattiva wkoll joħloq xi riskji. 
Dawn jinkludu, l-aktar importanti, li tista’ tinqasam aktar 
dejta, u b’mod aktar wiesa’ milli huwa strettament meħtieġ 
għall-iskopijiet ta’ kooperazzjoni effikaċi, u li d-dejta, 
inkluża dejta potenzjalment skaduta u mhux preċiża, tista’ 
tibqa’ fis-sistema elettronika għal aktar żmien milli 
meħtieġ. Is-sigurtà tas-sistema ta’ informazzjoni aċċessibbli 
f’27 Stat Membru hija wkoll kwistjoni sensittiva, minħabba 
li s-sistema kollha sejra tkun sigura biss daqskemm tipper
metti l-aktar ħolqa dgħajfa fil-katina. 

S f i d i e w l e n i n 

14. Fir-rigward tal-qafas legali għall-IMI li għandu jiġi stabbilit 
fir-Regolament propost, il-KEPD jiġbed l-attenzjoni għal 
żewġ sfidi ewlenin: 

— il-ħtieġa li tiġi żgurata l-konsistenza, filwaqt li tiġi rris
pettata d-diversità, u 

— il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ bejn il-flessibbiltà u ċ- 
ċertezza legali. 

15. Dawn l-isfidi ewlenin iservu bħala punti ta’ referenza 
importanti u jistabbilixxu, fil-parti l-kbira, l-approċċ li 
jieħu l-KEPD f’din l-Opinjoni. 

I l - k o n s i s t e n z a , f i l w a q t l i t i ġ i r r i s p e t t a t a 
d - d i v e r s i t à 

16. L-ewwel nett, l-IMI hija sistema li tintuża f’27 Stat 
Membru. Fl-istat attwali ta’ armonizzazzjoni tal-liġijiet 
Ewropej, hemm differenzi konsiderevoli fost il-proċeduri 
amministrattivi nazzjonali, kif ukoll il-liġijiet nazzjonali

MT 18.2.2012 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 48/3 

( 8 ) Ara l-premessa 10. 
( 9 ) Ara l-Artikolu 13(2). 

( 10 ) Opinjoni tad-WP29 Nru 7/2007 dwar kwistjonijiet tal-protezzjoni 
tad-dejta relatati mas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), 
WP140. Disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ 
docs/wpdocs/2007/wp140_en.pdf 

( 11 ) Id-dokumenti ewlenin li jikkonċernaw din il-kooperazzjoni huma 
disponibbli fuq il-websajt tal-Kummissjoni ddedikata għall-IMI fuq 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html 
kif ukoll fuq il-websajt tal-KEPD fuq http://www.edps.europa.eu 

( 12 ) Opinjoni tal-KEPD dwar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE 
tat-12 ta’ Diċembru 2007 dwar l-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) fir-rigward tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali (ĠU C 270, 25.10.2008, p. 1). 

( 13 ) Id-WP29 qiegħed jippjana wkoll li jikkummenta dwar il-Proposta. 
Il-KEPD kien qiegħed isegwi dawn l-iżviluppi fis-sottogrupp rilevanti 
tad-WP29 u kkontribwixxa l-kummenti tiegħu.

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp140_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp140_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html
http://www.edps.europa.eu


dwar il-protezzjoni tad-dejta. L-IMI jeħtieġ li titfassal b’tali 
mod li l-utenti f’kull wieħed minn dawn is-27 Stat 
Membru jkunu jistgħu jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali 
tagħhom, inklużi l-liġijiet nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, meta jiskambjaw dejta personali permezz tal- 
IMI. Fl-istess ħin, is-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu assi
gurati wkoll li d-dejta tagħhom tkun imħarsa b’mod 
konsistenti, irrispettivament mit-trasferiment tad-dejta 
permezz tal-IMI lil xi Stat Membru ieħor. Il-konsistenza, 
filwaqt li fl-istess ħin tiġi rrispettata d-diversità, hija sfida 
ewlenija għat-tfassil tal-infrastruttura teknika kif ukoll 
legali għall-IMI. Il-kumplessità u l-frammentazzjoni żejda 
għandhom jiġu evitati. L-operazzjonijiet ta’ ipproċessar 
tad-dejta fi ħdan l-IMI għandhom ikunu trasparenti, filwaqt 
li għandhom jiġu allokati b’mod ċar ir-responsabbiltajiet 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet rigward id-disinn tas-sistema, 
il-manutenzjoni u l-użu tagħha ta’ kuljum, kif ukoll is- 
superviżjoni tagħha. 

I l - b i l a n ċ b e j n i l - f l e s s i b b i l t à u ċ - ċ e r t e z z a 
l e g a l i 

17. It-tieni, kuntrarju għal xi sistemi tal-IT oħrajn fuq skala 
kbira, bħas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, is- 
Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża, is-Sistema ta’ Infor
mazzjoni Doganali jew l-EURODAC, li huma kollha ffokati 
fuq il-kooperazzjoni f’oqsma speċifiċi u definiti b’mod ċar, 
l-IMI hija għodda orizzontali għall-iskambju tal-informazz
joni, u tista’ tintuża sabiex tiffaċilita l-iskambju ta’ infor
mazzjoni f’ħafna oqsma ta’ politika differenti. Huwa previst 
ukoll li l-ambitu tal-IMI sejjer jespandi b’mod gradwali għal 
oqsma ta’ politika addizzjonali u l-funzjonalitajiet tagħha 
jistgħu jinbidlu wkoll sabiex ikunu jinkludu tipi mhux 
speċifikati ta’ kooperazzjoni amministrattiva. Dawn il- 
karatteristiċi distinti tal-IMI jagħmluha aktar diffiċli li jiġu 
definiti b’mod ċar il-funzjonalitajiet tas-sistema, u l- 
iskambji ta’ dejta li jistgħu jsiru fis-sistema. Għalhekk, 
hija wkoll sfida akbar li jiġu definiti b’mod ċar is-salvag
wardji xierqa għall-protezzjoni tad-dejta. 

18. Il-KEPD jirrikonoxxi l-ħtieġa tal-flessibbiltà u jieħu nota 
tax-xewqa tal-Kummissjoni li tagħmel ir-Regolament 
wieħed li jilqa’ b’sodisfazzjon għall-ġejjieni. Madankollu, 
dan ma għandux iwassal għal nuqqas ta’ ċarezza jew 
ċertezza legali f’termini tal-funzjonalitajiet tas-sistema u s- 
salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta li għandhom jiġu 
implimentati. Għal din ir-raġuni, kull meta possibbli, il- 
Proposta għandha tkun aktar speċifika u tmur lil hinn 
milli sempliċiment ittenni l-prinċipji ewlenin tal-protezz
joni tad-dejta stipulati fid-Direttiva 95/46/KE u fir-Regola
ment (KE) Nru 45/2001 ( 14 ). 

2.2. L-ambitu tal-IMI u l-espansjoni prevista tiegħu 
(l-Artikoli 3 u 4) 

2.2.1. Introduzzjoni 

19. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon id-definizzjoni ċara tal- 
Proposta tal-ambitu attwali tal-IMI, bl-Anness I jelenka 

l-atti rilevanti tal-Unjoni li abbażi tagħhom tista’ tiġi skam
bjata l-informazzjoni. Dawn jinkludu l-kooperazzjoni 
skont dispożizzjonijiet speċifiċi tad-Direttiva dwar il-Kwali
fiki Professjonali, tad-Direttiva dwar is-Servizzi u tad- 
Direttiva dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil- 
qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali ( 15 ). 

20. Billi l-ambitu tal-IMI mistenni jespandi, il-miri potenzjali 
għall-espansjoni huma elenkati fl-Anness II. Il-punti mill- 
Anness II jistgħu jiġu ttrasferiti għall-Anness I permezz ta’ 
att iddelegat li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni wara 
valutazzjoni tal-impatt ( 16 ). 

21. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon din it-teknika billi hija (i) 
tiddelimita b’mod ċar l-ambitu tal-IMI u (ii) tiżgura t-tras
parenza, filwaqt li fl-istess ħin (iii) tippermetti l-flessibbiltà 
f’każi fejn l-IMI tintuża għal skambji ta’ informazzjoni 
addizzjonali fil-ġejjieni. Hija tiżgura wkoll li ma jsir l- 
ebda skambju ta’ informazzjoni permezz tal-IMI mingħajr 
ma (i) jkollu bażi legali xierqa fil-leġiżlazzjoni speċifika 
dwar is-suq intern li tippermetti jew tagħti mandat għall- 
iskambju ta’ informazzjoni ( 17 ), u (ii) jinkludi referenza 
għal dik il-bażi legali fl-Anness I għar-Regolament. 

22. Madankollu, xorta waħda għad hemm inċertezzi fir- 
rigward tal-ambitu tal-IMI, fir-rigward tal-oqsma ta’ poli
tika fejn tista’ tespandi l-IMI u fir-rigward tal-funzjonalita
jiet li huma jew jistgħu jiġu inklużi fl-IMI. 

23. L-ewwel nett, ma jistax jiġi eskluż li l-ambitu tal-IMI jista’ 
jiġi estiż ’lil hinn mill-oqsma ta’ politika elenkati fl-Anness 
I u fl-Anness II. Dan jista’ jsir jekk l-użu tal-IMI jiġi 
pprovdut għal ċerti tipi ta’ skambji ta’ informazzjoni 
mhux f’att iddelegat tal-Kummissjoni iżda f’att adottat 
mill-Parlament u mill-Kunsill f’każ fejn dan ma kienx 
previst fl-Anness II ( 18 ).
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( 14 ) F’dan ir-rigward, ara wkoll il-kummenti tagħna fit-Taqsima 2.2 
rigward l-espansjoni prevista tal-IMI. 

( 15 ) Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ 
Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45). 

( 16 ) L-abbozz tar-Regolament innifsu ma jirreferix għal valutazzjoni tal- 
impatt. Madankollu, il-paġna 7 tal-Memorandum ta’ Spjegazzjoni 
għall-Proposta tispjega li l-Kummissjoni sejra tingħata s-setgħa li 
ċċaqlaq il-punti mill-Anness II għall-Anness I, billi tadotta att idde
legat u “wara valutazzjoni tal-fattibilità teknika, il-kosteffiċjenza, l- 
użu faċli mill-utenti u l-impatt ġenerali fuq is-sistema, kif ukoll ir- 
riżultat ta’ fażi ta’ ttestjar possibbli”. 

( 17 ) Dan huwa bl-eċċezzjoni ta’ SOLVIT (ara l-Anness II, I(1)), fejn hija 
disponibbli biss liġi mhux vinkolanti (“soft law”) bħala Rakkoman
dazzjoni tal-Kummissjoni. Mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-dejta, 
fil-fehma tal-KEPD, fil-każ speċifiku ta’ SOLVIT, il-bażi legali tal- 
ipproċessar tista’ tkun il-“kunsens” tas-suġġetti tad-dejta. 

( 18 ) Dan jista’ jsir fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, iżda lanqas ma jista’ 
jiġi eskluż li l-idea li l-IMI tintuża f’qasam ta’ politika speċifiku tista’ 
tiżviluppa aktar tard fil-proċess leġiżlattiv, u tista’ tiġi proposta mill- 
Parlament jew mill-Kunsill. Dan diġà sar fil-passat fir-rigward tad- 
Direttiva dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Hemm bżonn ta’ aktar ċarezza f’każ bħal dan fir- 
rigward tal-“proċedura” għall-espansjoni li tidher li kienet qiegħda 
tiffoka biss fuq il-każ ta’ espansjoni permezz ta’ atti ddelegati (ara d- 
dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-impatt, l-atti ddelegati, l- 
aġġornament tal-Anness I).



24. It-tieni, filwaqt li l-estensjoni tal-ambitu għal oqsma ta’ 
politika ġodda f’xi każi tista’ tkun teħtieġ ftit li xejn tibdil 
fil-funzjonalitajiet eżistenti tas-sistema ( 19 ), estensjonijiet 
oħrajn jistgħu jkunu jeħtieġu funzjonalitajiet ġodda u diffe
renti, jew bidliet importanti fil-funzjonalitajiet eżistenti: 

— għalkemm il-Proposta tirreferi għal bosta funzjonalita
jiet eżistenti jew ippjanati, dawn ir-referenzi ta’ spiss 
ma jkunux ċari biżżejjed, jew dettaljati biżżejjed. Dan 
japplika, fi gradi varji, għar-referenzi għat-twissijiet, 
għall-atturi esterni, għar-repożitorji, għall-arranġamenti 
tal-għajnuna reċiproka u għas-soluzzjoni tal-proble
mi ( 20 ). Biex nieħdu eżempju, il-kelma “twissija”, li tirre
feri għal funzjonalità eżistenti ewlenija, tissemma darba 
biss, fil-premessa (10); 

— skont ir-Regolament propost, huwa possibbli li jiġu 
adottati tipi ġodda ta’ funzjonalitajiet li ma jissemmew 
xejn fil-Proposta; 

— l-IMI ilha tiġi deskritta bħala għodda tal-IT għall- 
iskambju tal-informazzjoni: fi kliem ieħor, għodda ta’ 
komunikazzjoni (ara, pereżempju, l-Artikolu 3 tal- 
Proposta). Madankollu, uħud mill-funzjonalitajiet 
imsemmija fil-Proposta, inkluża l-funzjoni ta’ “repożi
torju tal-informazzjoni”, jidhru li jmorru ’lil hinn minn 
hekk. L-estensjoni proposta tal-perjodi taż-żamma għal 
ħames snin tissuġġerixxi wkoll avvanz lejn “database”. 
Dawn l-iżviluppi għandhom ibiddlu l-karattru tal-IMI 
b’mod fundamentali ( 21 ). 

2.2.2. Rakkomandazzjonijiet 

25. Sabiex jiġu indirizzati dawn l-inċertezzi, il-KEPD jirrakko
manda approċċ fuq żewġ binarji. L-ewwel nett, huwa jipp
roponi li l-funzjonalitajiet li huma diġà prevedibbli għan
dhom jiġu kkjarifikati u jiġu indirizzati b’mod aktar speċi
fiku, u t-tieni, li għandhom jiġu applikati salvagwardji 
proċedurali adegwati sabiex jiġi żgurat li l-protezzjoni 
tad-dejta tiġi kkunsidrata wkoll bir-reqqa matul l-iżvilupp 
tal-IMI fil-ġejjieni. 

K j a r i f i k a t a l - f u n z j o n a l i t a j i e t d i ġ à d i s p o 
n i b b l i j e w p r e v e d i b b l i ( p e r e ż e m p j u , 
s k a m b j i m i n n w i e ħ e d g ħ a l w i e ħ e d , t w i s s 
i j i e t , r e p o ż i t o r j i , s o l u z z j o n i t a l - p r o b 
l e m i u a t t u r i e s t e r n i ) 

26. Il-KEPD jirrakkomanda li r-Regolament għandu jkun aktar 
speċifiku fir-rigward ta’ funzjonalitajiet fejn dawn ikunu 
diġà magħrufa, bħal fil-każ tal-iskambji ta’ informazzjoni 
msemmija fl-Annessi I u II. 

27. Pereżempju, jistgħu jiġu previsti miżuri aktar speċifiċi u 
ċari għall-integrazzjoni ta’ SOLVIT ( 22 ) fl-IMI (dispożizz
jonijiet għal “atturi esterni” u “soluzzjoni tal-problemi”) u 
għad-direttorji ta’ professjonisti u fornituri tas-servizzi (dis
pożizzjonijiet għal “repożitorji”). 

28. Għandhom isiru wkoll kjarifiki addizzjonali rigward it- 
“twissijiet”, li diġà qegħdin jintużaw skont id-Direttiva 
dwar is-Servizzi u li jistgħu jiġu introdotti wkoll għal 
oqsma ta’ politika addizzjonali. B’mod partikolari, “twissija” 
bħala funzjonalità għandha tiġi definita b’mod ċar fl- 
Artikolu 5 (flimkien ma’ funzjonalitajiet oħrajn, bħar-repo 
żitorji u l-iskambji ta’ informazzjoni minn wieħed għal 
wieħed). Barra dan, għandhom jiġu kkjarifikati wkoll id- 
drittijiet għall-aċċess u l-perjodi taż-żamma għat-twissi
jiet ( 23 ). 

S a l v a g w a r d j i p r o ċ e d u r a l i ( v a l u t a z z j o n i 
t a l - i m p a t t g ħ a l l - p r o t e z z j o n i t a d - d e j t a u 
k o n s u l t a z z j o n i m a l - a w t o r i t a j i e t t a l - 
p r o t e z z j o n i t a d - d e j t a ) 

29. Jekk l-intenzjoni hija li r-Regolament ikun jilqa’ b’sodis
fazzjon għall-ġejjieni f’dak li għandu x’jaqsam mal-funzjo
nalitajiet addizzjonali li jistgħu jkunu meħtieġa fuq perjodu 
ta’ żmien aktar fit-tul, u għalhekk, li jkunu permessi 
funzjonalitajiet addizzjonali li sa issa għadhom ma ġewx 
definiti fir-Regolament, dan għandu jkun akkumpanjat 
minn salvagwardji proċedurali adegwati bil-għan li jiġi 
żgurat li jkun hemm dispożizzjonijiet xierqa li jimpli
mentaw is-salvagwardji meħtieġa għall-protezzjoni tad- 
dejta qabel l-implimentazzjoni tal-funzjonalità ġdida. L- 
istess għandu japplika għal espansjonijiet fl-oqsma ta’ poli
tika ġodda fejn dan ikollu impatt fuq il-protezzjoni tad- 
dejta. 

30. Il-KEPD jirrakkomanda li jiġi implimentat mekkaniżmu ċar 
li jiżgura li qabel kull estensjoni tal-funzjonalitajiet, jew 
espansjonijiet f’oqsma ta’ politika ġodda, it-tħassib relatat 
mal-protezzjoni tad-dejta jiġi evalwat bir-reqqa u, jekk ikun 
meħtieġ, jiġu implimentati miżuri tekniċi jew salvagwardji 
addizzjonali fl-arkitettura tal-IMI. B’mod partikolari: 

— il-valutazzjoni tal-impatt imsemmija f’paġna 7 tal- 
Memorandum ta’ Spjegazzjoni għandha tkun speċifika
ment meħtieġa fir-Regolament innifsu, u għandha 
tinkludi wkoll valutazzjoni tal-impatt għall-protezzjoni 
tad-dejta, li għandha tindirizza speċifikament liema 
bidliet fid-disinn tal-IMI, jekk hemm, huma meħtieġa 
sabiex jiġi żgurat li hija tkompli tinkludi salvagwardji 
adegwati għall-protezzjoni tad-dejta li jkopru wkoll l- 
oqsma ta’ politika u/jew il-funzjonalitajiet ġodda; 

— ir-Regolament għandu jistabbilixxi speċifikament li l- 
konsultazzjoni tal-KEPD u tal-awtoritajiet nazzjonali 
tal-protezzjoni tad-dejta hija meħtieġa qabel kull espan
sjoni tal-IMI. Din il-konsultazzjoni tista’ ssir permezz 
tal-mekkaniżmu previst għas-superviżjoni kkoordinata 
fl-Artikolu 20.
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( 19 ) Pereżempju, l-iskambji ta’ informazzjoni minn wieħed għal wieħed 
skont id-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u d-Direttiva dwar 
id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
jsegwu essenzjalment l-istess struttura u jistgħu jiġu akkomodati 
bl-użu ta’ funzjonalitajiet simili soġġetti għal salvagwardji simili 
għall-protezzjoni tad-dejta. 

( 20 ) Ara l-premessi (2), (10), (12), (13), (15) u l-Artikoli 5(b), 5(i), 10(7) 
u 13(2). 

( 21 ) Inċidentalment, jekk ikun hemm il-ħsieb li l-IMI tissostitwixxi/tikk
umplimenta s-sistemi eżistenti ta’ arkivjar u trattament tal-fajls, 
u/jew li l-IMI tintuża bħala database, dan għandu jiġi stabbilit 
b’mod aktar ċar fl-Artikolu 3. 

( 22 ) Ara l-Anness II, I(1)). 
( 23 ) Ara t-Taqsimiet 2.4 u 2.5.5. hawn taħt.



31. Dawn is-salvagwardji proċedurali (il-valutazzjoni tal-impatt 
għall-protezzjoni tad-dejta u l-konsultazzjoni) għandhom 
japplikaw għall-espansjoni kemm permezz ta’ att iddelegat 
tal-Kummissjoni (iċ-ċaqliq ta’ punt mill-Anness II għall- 
Anness I), kif ukoll permezz ta’ Regolament tal-Parlament 
u tal-Kunsill, inkluż punt li ma kienx elenkat fl-Anness II. 

32. Fl-aħħar nett, il-KEPD jirrakkomanda li r-Regolament 
għandu jikkjarifika jekk l-ambitu tal-atti ddelegati li l- 
Kummissjoni sejra tingħata s-setgħa li tadotta skont l- 
Artikolu 23 huwiex sejjer jinkludi materji oħrajn minbarra 
ċ-ċaqliq ta’ punti mill-Anness II għall-Anness I. Jekk ikun 
fattibbli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa fir- 
Regolament li tadotta atti implimentattivi jew iddelegati 
speċifiċi sabiex tkompli tiddefinixxi kull funzjonalità 
addizzjonali tas-sistema, jew sabiex tindirizza kull tħassib 
relatat mal-protezzjoni tad-dejta li jista’ jkun hemm fil- 
ġejjieni. 

2.3. Ir-rwoli, il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet 
(l-Artikoli 7-9) 

33. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon id-dedikazzjoni ta’ kapitolu 
sħiħ (il-Kapitolu II) ħalli jikkjarifika l-funzjonijiet u r- 
responsabbiltajiet tal-atturi differenti involuti fl-IMI. Id- 
dispożizzjonijiet jistgħu jkomplu jissaħħu kif ġej. 

34. L-Artikolu 9 jiddeskrivi r-responsabbiltajiet li jirriżultaw 
mir-rwol tal-Kummissjoni bħala kontrollur. Il-KEPD jirr
akkomanda wkoll li tiġi inkluża dispożizzjoni addizzjonali 
li tirreferi għar-rwol tal-Kummissjoni li tiżgura li s-sistema 
titfassal b’tali mod li tapplika l-prinċipji tal-“privatezza 
skont id-disinn” kif ukoll ir-rwol koordinattiv tagħha fir- 
rigward tal-kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-dejta. 

35. Il-KEPD jinsab kuntent jara li l-kompiti tal-koordinaturi tal- 
IMI elenkati fl-Artikolu 7 issa jinkludu speċifikament 
kompiti ta’ koordinazzjoni relatati mal-protezzjoni tad- 
dejta, inkluż li jaġixxu bħala persuna ta’ kuntatt għall- 
Kummissjoni. Huwa jirrakkomanda li għandu jiġi kkjari
fikat ukoll li dawn il-kompiti ta’ koordinazzjoni jkunu 
jinkludu wkoll kuntatti mal-awtoritajiet nazzjonali tal- 
protezzjoni tad-dejta. 

2.4. Id-drittijiet għall-aċċess (l-Artikolu 10) 

36. L-Artikolu 10 jipprovdi salvagwardji fir-rigward tad-dritti
jiet għall-aċċess. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li wara 
l-kummenti tiegħu, dawn id-dispożizzjonijiet issaħħu 
b’mod sinifikanti. 

37. Meta wieħed iqis in-natura orizzontali u espansiva tal-IMI, 
huwa importanti li jiġi żgurat li s-sistema għandha tigga
rantixxi l-applikazzjoni ta’ ostakoli għall-informazzjoni 
(“Chinese walls”) li jillimitaw l-informazzjoni pproċessata 
f’qasam ta’ politika wieħed għal dak il-qasam ta’ politika 
biss: l-utenti tal-IMI għandhom (i) jiksbu aċċess għall-infor
mazzjoni fuq il-bażi tal-ħtieġa tal-għarfien biss u (ii) jkunu 
limitati għal qasam ta’ politika wieħed. 

38. Jekk ikun inevitabbli li utent tal-IMI jkun intitolat jikseb 
aċċess għall-informazzjoni għal bosta oqsma ta’ politika (li 
jista’ jkun il-każ, pereżempju, f’xi uffiċċji tal-gvern lokali), 

mill-inqas, is-sistema ma għandhiex tippermetti l-kombi
nazzjoni ta’ informazzjoni li tkun ġejja minn oqsma ta’ 
politika differenti. Jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu 
stipulati xi eċċezzjonijiet fil-leġiżlazzjoni implimentattiva 
jew f’att tal-Unjoni, billi jiġi osservat strettament il-prin 
ċipju tal-limitazzjoni tal-iskop. 

39. Dawn il-prinċipji huma deskritti fit-test tar-Regolament, 
iżda jistgħu jkomplu jissaħħu u jiġu operazzjonalizzati. 

40. Fir-rigward tad-drittijiet għall-aċċess mill-Kummissjoni, il- 
KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Artikoli 9(2), (4) u 
10(6) tal-Proposta, meħuda flimkien, jispeċifikaw li l- 
Kummissjoni mhux ser ikollha aċċess għad-dejta personali 
skambjata fost l-Istati Membri, għajr f’każi fejn il-Kummiss
joni tkun maħtura bħala parteċipanta għal proċedura ta’ 
kooperazzjoni amministrattiva. 

41. Id-drittijiet għall-aċċess minn atturi esterni, u d-drittijiet 
għall-aċċess għat-twissijiet għandhom ukoll jiġu speċifikati 
aktar ( 24 ). Fir-rigward tat-twissijiet, il-KEPD jirrakkomanda 
li r-Regolament għandu jistabbilixxi li t-twissijiet ma għan
dhomx, b’kontumaċja, jintbagħtu lill-awtoritajiet kompe
tenti rilevanti kollha fl-Istati Membri kollha, iżda għan
dhom jintbagħtu biss lil dawk ikkonċernati, fuq bażi tal- 
ħtieġa tal-għarfien. Dan ma jeskludix it-trażmissjoni ta’ 
twissijiet lill-Istati Membri kollha f’każi speċifiċi jew 
f’oqsma ta’ politika speċifiċi, jekk kollha jkunu kkonċernati. 
Bl-istess mod, hija meħtieġa analiżi ta’ każ b’każ biex jiġi 
deċiż jekk il-Kummissjoni għandux ikollha aċċess għat- 
twissijiet. 

2.5. Iż-żamma ta’ dejta personali (l-Artikoli 13 u 14) 

2.5.1. Introduzzjoni 

42. L-Artikolu 13 tal-Proposta jestendi t-tul tal-ħażna tad-dejta 
fi ħdan l-IMI mill-perjodu ta’ sitt xhur attwali (li għandhom 
jibdew jgħoddu minn meta jingħalaq il-każ) għal ħames 
snin, bid-dejta tiġi “mblokkata” wara 18-il xahar. Matul 
il-perjodu tal-“imblokkar”, id-dejta tkun aċċessibbli biss 
wara proċedura speċifika għall-irkupru, li tista’ tinbeda 
biss fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta jew f’każ li d-dejta 
tkun meħtieġa “għal finijiet ta’ skambju ta’ informazzjoni 
permezz tal-IMI”. 

43. Għalhekk, fil-fatt, id-dejta tinħażen fl-IMI matul tliet 
perjodi distinti: 

— mill-mument li tittella’ d-dejta sal-mument li jingħalaq 
il-każ; 

— mill-għeluq tal-każ sa perjodu ta’ 18-il xahar ( 25 ); 

— minn meta jiskadi l-perjodu ta’ 18-il xahar, f’forma 
mblokkata, sa perjodu ulterjuri ta’ tliet snin u sitt 
xhur (fi kliem ieħor, sakemm jiskadi l-perjodu ta’ 
ħames snin minn meta jingħalaq il-każ).

MT C 48/6 Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 18.2.2012 

( 24 ) Ara wkoll it-Taqsima 2.2.2. 
( 25 ) L-Artikolu 13(1) jissuġġerixxi li perjodu ta’ 18-il xahar huwa limitu 

ta’ żmien “massimu”, għalhekk, jista’ jiġi stabbilit ukoll perjodu 
iqsar. Madankollu, dan ma jkollu ebda effett fuq it-tul totali taż- 
żamma, li għandu jdum, f’kull każ, sal-aħħar tal-ħames snin mill- 
għeluq tal-każ.



44. Minbarra dawn ir-regoli ġenerali, l-Artikolu 13(2) jipper
metti ż-żamma tad-dejta f’“repożitorju ta’ informazzjoni” 
sakemm ikun hemm bżonn għal dan il-għan, bil-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta jew meta “dan ikun neċessarju sabiex 
tintlaħaq konformità ma’ att tal-Unjoni”. Barra dan, l- 
Artikolu 14 jipprovdi għal mekkaniżmu simili ta’ 
mblokkar għaż-żamma ta’ dejta personali tal-utenti tal- 
IMI, għal ħames snin, minn meta huma ma jibqgħux utenti 
tal-IMI. 

45. Ma hemmx dispożizzjonijiet speċifiċi oħrajn. Għalhekk, 
presumibbilment, ir-regoli ġenerali huma intiżi biex japp
likaw mhux biss għall-iskambji minn wieħed għal wieħed, 
iżda wkoll għat-twissijiet, is-soluzzjoni tal-problemi (bħal 
f’SOLVIT ( 26 )) u għall-funzjonalitajiet l-oħrajn kollha li 
jinvolvu l-ipproċessar ta’ dejta personali. 

46. Il-KEPD għandu bosta tħassib rigward il-perjodi taż- 
żamma, fid-dawl tal-Artikolu 6(1)(e) tad-Direttiva 
95/46/KE u tal-Artikolu 4(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 
45/2001, li t-tnejn jitolbu li d-dejta personali għandha 
tinżamm għal mhux aktar żmien milli huwa meħtieġ 
għall-finijiet li għalihom tkun inġabret jew kompliet tiġi 
pproċessata d-dejta. 

2.5.2. Mill-mument li tittella’ d-dejta sa meta jingħalaq il-każ: 
il-ħtieġa għall-għeluq tal-każ f’waqtu 

47. Fir-rigward tal-ewwel perjodu, minn meta tittella’ l-infor
mazzjoni sa meta jingħalaq il-każ, il-KEPD huwa mħasseb 
dwar ir-riskju li xi każi jistgħu ma jingħalqu qatt, jew 
jingħalqu biss wara perjodu ta’ żmien sproporzjonalment 
twil. Dan jista’ jwassal biex xi dejta personali tibqa’ fid- 
database għal aktar żmien milli jkun meħtieġ, jew saħan
sitra għal żmien indefinit. 

48. Il-KEPD jifhem li l-Kummissjoni għamlet progress, fil-livell 
prattiku, sabiex tnaqqas il-backlog fl-IMI u hemm sistema 
fis-seħħ għal skambji minn wieħed għal wieħed sabiex 
timmonitorja l-għeluq f’waqtu tal-każi u biex tfakkar perjo
dikament lil dawk li waqgħu lura. Barra dan, bidla ġdida 
fil-funzjonalitajiet tas-sistema, wara approċċ ta’ “privatezza 
skont id-disinn” tippermetti, bl-għafsa ta’ buttuna waħda, li 
tiġi aċċettata tweġiba, kif ukoll, fl-istess ħin, li jingħalaq il- 
każ. Preċedentement, din talbet li jittieħdu żewġ passi 
separati u setgħet twassal sabiex uħud mill-każi inattivi 
jibqgħu fis-sistema. 

49. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon dawn l-isforzi li saru fil-livell 
prattiku. Madankollu, huwa jirrakkomanda li t-test tar- 
Regolament innifsu għandu jipprovdi garanziji li l-każi 
jingħalqu f’waqthom fl-IMI u li l-każi inattivi (każi 
mingħajr ebda attività riċenti) jitħassru mid-database. 

2.5.3. Mill-għeluq tal-każ sa perjodu ta’ 18-il xahar: l-esten
sjoni tal-perjodu ta’ sitt xhur hija ġustifikata? 

50. Il-KEPD jistieden biex jiġi kkunsidrat mill-ġdid jekk hemmx 
ġustifikazzjoni adegwata għall-estensjoni tal-perjodu 
attwali ta’ sitt xhur sa 18-il xahar wara li jingħalaq il- 
każ, u jekk iva, jekk din il-ġustifikazzjoni tapplikax għal 
skambji ta’ informazzjoni minn wieħed għal wieħed biss, 
jew jekk tapplikax ukoll għal tipi oħrajn ta’ funzjonalitajiet. 
L-IMI issa ilha teżisti għal bosta snin, u għandu jittieħed 
vantaġġ mill-esperjenza prattika akkumulata f’dan ir- 
rigward. 

51. Jekk l-IMI tibqa’ għodda għall-iskambju ta’ informazzjoni 
(kuntrarju għal sistema ta’ trattament tal-fajls, database jew 
sistema ta’ arkivjar), u jkun stabbilit ukoll li l-awtoritajiet 
kompetenti jiġu pprovduti bil-mezzi biex jirkupraw mis- 
sistema l-informazzjoni li rċevew (elettronikament jew fuq 
karta, iżda fi kwalunkwe każ b’tali mod li jkunu jistgħu 
jużaw l-informazzjoni rkuprata bħala evidenza ( 27 )), jidher 
li ftit li xejn ikun hemm bżonn li tinżamm id-dejta fl-IMI 
wara li jingħalaq il-każ. 

52. Fl-iskambji ta’ informazzjoni minn wieħed għal wieħed, il- 
ħtieġa potenzjali li jsiru mistoqsijiet ta’ segwitu saħansitra 
wara li tkun ġiet aċċettata tweġiba, u għalhekk, wara li 
jkun ingħalaq il-każ, tista’ forsi tiġġustifika perjodu (raġo
nevolment qasir) ta’ żamma wara l-għeluq tal-każ. Il- 
perjodu attwali ta’ sitt xhur prima facie jidher li huwa 
ġeneruż biżżejjed għal dan il-għan. 

2.5.4. Minn 18-il xahar sa ħames snin: dejta “mblokkata” 

53. Il-KEPD iqis li l-Kummissjoni naqset ukoll milli tipprovdi 
ġustifikazzjoni suffiċjenti għan-neċessità u l-proporzjona
lità taż-żamma ta’ “dejta mblokkata” sa perjodu ta’ 
ħames snin. 

54. Il-Memorandum ta’ Spjegazzjoni, f’paġna 8, jirreferi għad- 
deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Rijkeboer ( 28 ). Il- 
KEPD jirrakkomanda li l-Kummissjoni għandha terġa’ 
tikkunsidra l-implikazzjonijiet ta’ dan il-każ fuq iż- 
żamma tad-dejta fl-IMI. Fil-fehma tiegħu, il-kawża Rijkeboer 
ma tirrikjedix li l-IMI tiġi kkonfigurata sabiex id-dejta 
tinżamm għal ħames snin wara li jingħalaq il-każ. 

55. Il-KEPD ma jqisx ir-referenza għas-sentenza ta’ Rijkeboer 
jew għad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta li jkollhom aċċess 
għad-dejta tagħhom bħala ġustifikazzjoni suffiċjenti u 
adegwata għaż-żamma tad-dejta fl-IMI għal ħames snin 
wara li jingħalaq il-każ. Iż-żamma tal-“log data” (stretta
ment definita bħala li teskludi kwalunkwe kontenut, fost 
l-oħrajn, kull dokument mehmuż jew dejta sensittiva) tista’ 
tkun għażla inqas intrużiva, li tista’ timmerita ftit aktar 
kunsiderazzjoni. Madankollu, f’dan l-istadju, il-KEPD 
mhuwiex konvint li din tista’ tkun saħansitra neċessarja 
jew proporzjonata.
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( 26 ) Ara l-Anness II, I(1)). 
( 27 ) Aħna nifhmu li saru sforzi sabiex dan jiġi żgurat fil-livell prattiku. 
( 28 ) C-553/07 Rijkeboer [2009] Ġabra I-3889.



56. Barra dan, problema oħra tista’ tkun in-nuqqas ta’ ċarezza 
dwar min jista’ jkollu aċċess għad-“dejta mblokkata” u għal 
liema għanijiet. Mhuwiex biżżejjed li sempliċiment issir 
referenza għall-użu tal-frażi “għal finijiet ta’ evidenza ta’ 
skambju ta’ informazzjoni” (bħal fl-Artikolu 13(3)). Jekk 
tinżamm id-dispożizzjoni dwar l-“imblokkar”, fi 
kwalunkwe każ, għandu jiġi speċifikat aħjar min jista’ jitlob 
għal evidenza tal-iskambju ta’ informazzjoni u f’liema 
kuntest. Minbarra s-suġġett tad-dejta, hemm oħrajn li 
jistgħu jkunu intitolati jitolbu l-aċċess? Jekk iva, dawn 
ikunu biss l-awtoritajiet kompetenti u sempliċiment biex 
juru li sar skambju ta’ informazzjoni partikolari b’kontenut 
partikolari (f’każ li tali skambju jkun ikkontestat mill-awto
ritajiet kompetenti li bagħtu jew irċevew il-messaġġ)? 
Huma previsti xi użijiet possibbli oħrajn “għal finijiet ta’ 
evidenza ta’ skambju ta’ informazzjoni”? ( 29 ) 

2.5.5. Twissijiet 

57. Il-KEPD jirrakkomanda li għandha ssir distinzjoni aktar 
ċara bejn it-twissijiet u r-repożitorji tal-informazzjoni. 
Hija ħaġa li twissija tintuża bħala għodda ta’ komunikazz
joni ħalli twissi lill-awtoritajiet kompetenti dwar irregola
rità jew suspett partikolari, u pjuttost ħaġa oħra li din it- 
twissija tinħażen f’database għal perjodu ta’ żmien estiż 
jew saħansitra mhux definit. Il-ħażna ta’ informazzjoni 
ta’ twissija tqajjem tħassib addizzjonali u tirrikjedi regoli 
speċifiċi u salvagwardji addizzjonali għall-protezzjoni tad- 
dejta. 

58. Għalhekk, il-KEPD jirrakkomanda li r-Regolament għandu 
jistabbilixxi, bħala regola awtomatika, li (i) sakemm ma 
jiġix speċifikat mod ieħor f’leġiżlazzjoni vertikali, u soġġett 
għal salvagwardji addizzjonali adegwati – għandu japplika 
perjodu ta’ żamma ta’ sitt xhur għat-twissijiet u, impor
tanti, li (ii) dan il-perjodu għandu jibda jgħodd minn meta 
tintbagħat it-twissija. 

59. Alternattivament, il-KEPD jirrakkomanda li, fir-rigward tat- 
twissijiet, għandhom jiġu stipulati speċifikament salvag
wardji dettaljati fir-Regolament propost. Il-KEPD huwa 
lest li jgħin lill-Kummissjoni u lil-leġiżlaturi b’aktar pariri 
f’dan ir-rigward, f’każ li jiġi segwit dan it-tieni approċċ. 

2.6. Kategoriji speċjali ta’ dejta (l-Artikolu 15) 

60. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon id-distinzjoni li saret bejn id- 
dejta personali msemmija fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 
95/46/KE minn naħa waħda, u d-dejta personali msemmija 
fl-Artikolu 8(5) min-naħa l-oħra. Huwa jilqa’ b’sodisfazzjon 
ukoll il-fatt li r-Regolament jispeċifika b’mod ċar li l-kate
goriji speċjali tad-dejta jistgħu jiġu pproċessati biss abbażi 
ta’ raġuni speċifika msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
95/46/KE. 

61. F’dan ir-rigward, il-KEPD huwa tal-fehma li l-IMI sejra tipp
roċessa ammont sinifikanti ta’ dejta sensittiva li taqa’ taħt l- 

Artikolu 8(2) tad-Direttiva 95/46/KE. Tabilħaqq, l-IMI, 
mill-bidu nett, meta ġiet imnedija għall-ewwel darba biex 
tappoġġa l-kooperazzjoni amministrattiva skont id-Dirett
ivi dwar is-Servizzi u dwar il-Kwalifiki Professjonali, tfasslet 
bil-għan li tipproċessa din id-dejta, b’mod partikolari, dejta 
relatata mar-rekords ta’ ksur kriminali u amministrattiv li 
jista’ jkollhom effett fuq id-dritt ta’ professjonist jew ta’ 
fornitur tas-servizzi li jwettaq xogħol jew jipprovdi servizzi 
fi Stat Membru ieħor. 

62. Barra dan, ammont sinjifikanti ta’ dejta sensittiva skont l- 
Artikolu 8(1) (l-aktar dejta relatata mas-saħħa) x’aktarx li 
tiġi pproċessata fl-IMI ladarba l-IMI tespandi ħalli tinkludi 
modulu għal SOLVIT ( 30 ). Fl-aħħar nett, ma jistax jiġi 
eskluż li tista’ tinġabar ukoll dejta sensittiva addizzjonali 
permezz tal-IMI fil-ġejjieni, fuq bażi ad hoc jew sistematika. 

2.7. Is-Sigurtà (l-Artikolu 16 u l-premessa 16) 

63. Il-KEPD jinsab kuntent jara li l-Artikolu 16 jirreferi speċi
fikament għall-obbligu tal-Kummissjoni li ssegwi r-regoli 
interni tagħha stess adottati sabiex tikkonforma mal- 
Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u sabiex 
tadotta pjan ta’ sigurtà għall-IMI u żżommu aġġornat. 

64. Sabiex dawn id-dispożizzjonijiet ikomplu jissaħħu, il-KEPD 
jirrakkomanda li r-Regolament jitlob li jitwettqu valutazz
joni tar-riskji u analiżi tal-pjan ta’ sigurtà qabel kull espan
sjoni tal-IMI għal qasam ta’ politika ġdid jew qabel tiżdied 
funzjonalità ġdida b’impatt fuq id-dejta personali ( 31 ). 

65. Barra dan, il-KEPD jinnota wkoll li l-Artikolu 16 u l- 
premessa 16 jirreferu biss għall-obbligi tal-Kummissjoni 
u għar-rwol superviżorju tal-KEPD. Din ir-referenza tista’ 
tkun qarrieqa. Filwaqt li huwa minnu li l-Kummissjoni hija 
l-operatur tas-sistema, u bħala tali, hija responsabbli minn 
parti predominanti tal-manutenzjoni tas-sigurtà fl-IMI, l- 
awtoritajiet kompetenti wkoll għandhom xi obbligi li, 
min-naħa tagħhom, huma ssorveljati mill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta. Għalhekk, l- 
Artikolu 16 u l-premessa 16 għandhom jirreferu wkoll 
għall-obbligi dwar is-sigurtà li huma applikabbli għall- 
bqija tal-atturi tal-IMI skont id-Direttiva 95/46/KE u 
għas-setgħat superviżorji tal-awtoritajiet nazzjonali għall- 
protezzjoni tad-dejta. 

2.8. Informazzjoni lis-suġġetti tad-dejta u t-traspa
renza (l-Artikolu 17) 

2.8.1. Informazzjoni pprovduta fl-Istati Membri 

66. Fir-rigward tal-Artikolu 17(1), il-KEPD jirrakkomanda li 
jkun hemm aktar dispożizzjonijiet speċifiċi fir-Regolament 
sabiex jiġi żgurat li s-suġġetti tad-dejta jkunu infurmati 
kompletament dwar l-ipproċessar tad-dejta tagħhom fl- 
IMI. Meta wieħed iqis li l-IMI tintuża minn bosta awtori
tajiet kompetenti, inklużi ħafna uffiċċji żgħar tal-gvern 
lokali mingħajr riżorsi suffiċjenti, huwa rrakkomandat 
ħafna li l-għoti tal-avviż jiġi kkoordinat fil-livell nazzjonali.
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( 29 ) Għalkemm iż-żamma ta’ dejta personali komparattivament tikkawża 
inqas riskji għall-privatezza, madankollu, il-KEPD huwa tal-fehma li 
ż-żamma ta’ dejta personali tal-utenti tal-IMI għal perjodu ta’ ħames 
snin ladarba ma jkollhomx aktar aċċess għall-IMI ma kinitx ġusti
fikata biżżejjed. 

( 30 ) Ara l-Anness II, I(1)). 
( 31 ) Jekk jogħġbok, ara wkoll it-Taqsima 12 dwar ir-rakkomandazzjoni

jiet rigward il-verifiki.



2.8.2. Informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni 

67. L-Artikolu 17(2)(a) jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi avviż 
ta’ privatezza rigward l-attivitajiet ta’ ipproċessar tad-dejta 
tagħha stess, skont l-Artikoli 10 u 11 tar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001. Barra dan, l-Artikolu 17(2) (b) jitlob lill- 
Kummissjoni tipprovdi wkoll informazzjoni dwar “l-aspetti 
ta’ protezzjoni tad-dejta tal-proċeduri tal-kooperazzjoni 
amministrattiva fl-IMI kif imsemmi fl-Artikolu 12”. Fl- 
aħħar nett, l-Artikolu 17(2)(ċ) jitlob lill-Kummissjoni tipp
rovdi informazzjoni dwar “l-eċċezzjonijiet għal, jew il-limi
tazzjonijiet tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta kif imsemmi 
fl-Artikolu 19”. 

68. Il-KEPD jinsab kuntent jara li dawn id-dispożizzjonijiet 
qegħdin jgħinu sabiex jikkontribwixxu għat-trasparenza 
tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta fl-IMI. Kif 
issemma fit-Taqsima 2.1 hawn fuq, f’każ ta’ sistema tal- 
IT li tintuża f’27 Stat Membru differenti, huwa kruċjali li 
tiġi żgurata l-konsistenza fir-rigward tat-tħaddim tas- 
sistema, is-salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta applikati 
u l-informazzjoni li hija pprovduta lis-suġġetti tad- 
dejta ( 32 ). 

69. Madankollu, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17(2) għan
dhom ikomplu jissaħħu. Il-Kummissjoni, bħala l-operatur 
tas-sistema, tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex tieħu rwol 
proattiv ħalli tipprovdi l-ewwel parti tal-avviż tal-protezz
joni tad-dejta u informazzjoni rilevanti oħra lis-suġġetti 
tad-dejta fuq il-websajt multilingwi tagħha, saħansitra 
'f’isem l-awtoritajiet kompetenti, jiġifieri, tkopri l-infor
mazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 10 jew 11 tad-Direttiva 
95/46/KE. Imbagħad, ġeneralment ikun biżżejjed li l-avviżi 
pprovduti mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
sempliċiment jirreferu għall-avviż ipprovdut mill-Kummiss
joni, fejn jikkumplimentawh biss skont kif ikun meħtieġ 
biex ikun konformi ma’ kwalunkwe informazzjoni addizz
jonali speċifika meħtieġa speċifikament skont il-liġi nazz
jonali. 

70. Barra dan, l-Artikolu 17(2)(b) għandu jikkjarifika li l-infor
mazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni għandha tkopri 
komprensivament l-oqsma ta’ politika kollha, it-tipi kollha 
ta’ proċeduri ta’ kooperazzjoni amministrattiva u l-funzjo
nalitajiet kollha fi ħdan l-IMI u speċifikament għandha 
tinkludi wkoll il-kategoriji ta’ dejta li tista’ tiġi pproċessata. 
Dan għandu jinkludi wkoll il-pubblikazzjoni tas-settijiet ta’ 
mistoqsijiet li jintużaw f’kooperazzjoni minn wieħed għal 
wieħed fuq il-websajt tal-IMI, kif qiegħed isir fil-prattika 
bħalissa. 

2.9. Drittijiet ta’ aċċess, rettifika u tħassir 
(l-Artikolu 18) 

71. Il-KEPD jixtieq jerġa’ jirreferi, kif imsemmi fit-Taqsima 2.1 
fuq, għall-fatt li huwa kruċjali li tiġi żgurata l-konsistenza 
fir-rigward tat-tħaddim tas-sistema u s-salvagwardji għall- 
protezzjoni tad-dejta applikati. Għal din ir-raġuni, il-KEPD 
għandu jkompli jispeċifika d-dispożizzjonijiet dwar id- 
drittijiet ta’ aċċess, korrezzjoni u tħassir. 

72. L-Artikolu 18 għandu jispeċifika għand min għandhom 
jirrikorru s-suġġetti tad-dejta b’talba għall-aċċess. Dan 
għandu jkun ċar fir-rigward tal-aċċess għad-dejta matul 
perjodi ta’ żmien differenti: 

— qabel jingħalaq il-każ, 

— wara li jingħalaq il-każ iżda qabel jiskadi l-perjodu ta’ 
18-il xahar għaż-żamma tad-dejta, 

— u fl-aħħar nett, matul il-perjodu ta’ żmien waqt li d- 
dejta tkun “imblokkata”. 

73. Ir-Regolament għandu jitlob ukoll li l-awtoritajiet kompe
tenti jikkooperaw fir-rigward tat-talbiet għall-aċċess, skont 
kif ikun meħtieġ. Il-korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru 
“mill-aktar fis possibbli, iżda sa mhux aktar tard minn 60 
ġurnata” minflok “fi żmien 60 ġurnata”. Għandha ssir 
ukoll referenza għall-possibbiltà li jitfassal modulu għall- 
protezzjoni tad-dejta u għall-possibbiltà ta’ soluzzjonijiet 
ta’ “privatezza skont id-disinn” għall-kooperazzjoni fost l- 
awtoritajiet rigward id-drittijiet għall-aċċess, kif ukoll “l- 
għoti tas-setgħa lis-suġġetti tad-dejta”, pereżempju, billi 
dawn jiġu pprovduti b’aċċess dirett għad-dejta tagħhom, 
fejn ikun rilevanti u fattibbli. 

2.10. Superviżjoni (l-Artikolu 20) 

74. Matul dawn l-aħħar snin ġie żviluppat il-mudell ta’ “super
viżjoni kkoordinata”. Dan il-mudell ta’ superviżjoni, li issa 
huwa operattiv fl-EURODAC u f’partijiet tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni Doganali, ġie adottat ukoll għas-Sistema 
ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u għas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS-II). 

75. Dan il-mudell għandu tliet saffi: 

— is-superviżjoni fil-livell nazzjonali hija żgurata mill- 
awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta; 

— is-superviżjoni fil-livell tal-UE hija żgurata mill-KEPD; 

— il-koordinazzjoni hija żgurata permezz ta’ laqgħat 
regolari u attivitajiet ikkoordinati oħrajn appoġġati 
mill-KEPD li jaġixxi bħala s-segretarjat ta’ dan il-mekka
niżmu ta’ koordinazzjoni. 

76. Dan il-mudell wera li kien suċċess u effettiv u għandu jkun 
previst fil-ġejjieni għal sistemi ta’ informazzjoni oħrajn. 

77. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Artikolu 20 tal- 
Proposta jipprovdi speċifikament għal kooperazzjoni 
kkoordinata fost l-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni 
tad-dejta u l-KEPD li jsegwu - f’termini wiesgħa - il-mudell 
stabbilit fir-Regolamenti tal-VIS u s-SIS II ( 33 ).
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( 32 ) Dan l-approċċ sabiex tiġi żgurata l-konsistenza għandu, ovvjament, 
jieħu kont xieraq ta’ kull diverġenza nazzjonali, meta jkun meħtieġ 
u ġustifikat. 

( 33 ) Ara r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it- 
tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat- 
tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, p. 4) u r-Rego
lament (KE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il- 
Viża (VIS) u l-iskambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri dwar viżi 
għal perjodu qasir (ir-Regolament tal-VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, 
p. 60).



78. Il-KEPD għandu jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar is-super
viżjoni kkoordinata f’ċerti punti u, għal dak il-għan, 
għandu jappoġġa dispożizzjonijiet simili bħal dawk fis- 
seħħ, pereżempju, fil-kuntest tas-Sistema ta’ Informazzjoni 
dwar il-Viża (l-Artikoli 41-43 tar-Regolament tal-VIS), ta’ 
Schengen II (l-Artikoli 44-46 tar-Regolament tas-SIS-II) u 
previsti għall-EURODAC ( 34 ). B’mod partikolari, ikun utli 
jekk ir-Regolament: 

— fl-Artikolu 20(1) u (2) jistabbilixxi u jaqsam b’mod 
aktar ċar il-kompiti rispettivi ta’ superviżjoni tal-awto
ritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta u tal- 
KEPD ( 35 ); 

— jispeċifika fl-Artikolu 20(3) li l-awtoritajiet nazzjonali 
għall-protezzjoni tad-dejta u l-KEPD, billi jaġixxu fl- 
ambitu tal-kompetenzi tagħhom, “għandhom jikkoo
peraw b’mod attiv” u “għandhom jiżguraw is-superviż
joni kkoordinata tal-IMI” (minflok sempliċiment jirre
feru għas-superviżjoni kkoordinata mingħajr ma 
jsemmu l-kooperazzjoni attiva) ( 36 ); u 

— jispeċifika, f’aktar dettall, x’tista’ tinkludi l-kooperazz
joni, pereżempju, billi jitlob li l-awtoritajiet nazzjonali 
għall-protezzjoni tad-dejta u l-KEPD, “billi jaġixxu fl- 
ambitu tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, jiskambjaw 
informazzjoni rilevanti, jgħinu lil xulxin fit-twettiq ta’ 
verifiki u spezzjonijiet, jeżaminaw id-diffikultajiet tal- 
interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-Regolament 
tal-IMI, jistudjaw il-problemi bit-twettiq ta’ superviżjoni 
indipendenti jew bl-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjoni
jiet konġunti għal kull problema u jippromwovu l- 
għarfien dwar id-drittijiet għall-protezzjoni tad-dejta, 
skont kif ikun meħtieġ”. ( 37 ) 

79. Madankollu, il-KEPD huwa konxju dwar id-daqs iżgħar 
preżenti, in-natura differenti tad-dejta pproċessata, kif 
ukoll in-natura dejjem tevolvi tal-IMI. Għalhekk, huwa jirri
konoxxi li fir-rigward tal-frekwenza tal-laqgħat u l-verifiki, 
tista’ tkun irrakkomandata aktar flessibbiltà. Fil-qosor, il- 
KEPD jirrakkomanda li r-Regolament għandu jipprovdi r- 
regoli minimi neċessarji sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni 
effettiva, iżda ma jinħolqux piżijiet amministrattivi bla 
bżonn. 

80. L-Artikolu 20(3) tal-Proposta ma jitlobx li jsiru laqgħat 
regolari, iżda sempliċiment jistabbilixxi li l-KEPD jista’ “jis
tieden lill-Awtoritajiet Superviżorji Nazzjonali biex 
jiltaqgħu ... meta jkun hemm bżonn”. Il-KEPD jilqa’ b’so
disfazzjon il-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet iħallu f’idejn 
il-partijiet inkwistjoni jiddeċiedu dwar il-frekwenza u l- 
modalitajiet tal-laqgħat, kif ukoll dwar dettalji proċedurali 

oħrajn rigward il-kooperazzjoni tagħhom. Dawn jistgħu 
jiġu maqbula fir-regoli tal-proċeduri, li diġà jissemmew 
fil-Proposta. 

81. Fir-rigward tal-verifiki regolari, jista’ jkun aktar effettiv li 
jitħalla f’idejn l-awtoritajiet kooperattivi li jistabbilixxu, fir- 
regoli tal-proċeduri tagħhom, meta u b’liema frekwenza 
għandhom isiru dawn il-verifiki. Dan jista’ jiddependi fuq 
għadd ta’ fatturi u jista’ wkoll jinbidel maż-żmien. Għal
hekk il-KEPD jappoġġa l-approċċ tal-Kummissjoni, li 
jippermetti aktar flessibbiltà anki f’dan ir-rigward. 

2.11. L-użu nazzjonali tal-IMI 

82. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Proposta tipprovdi 
bażi legali ċara għall-użu nazzjonali tal-IMI u li dan l-użu 
huwa soġġett għal bosta kundizzjonijiet, inkluż il-fatt li l- 
awtorità nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta għandha tiġi 
kkonsultata u li l-użu għandu jsir skont il-liġi nazzjonali. 

2.12. Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
(l-Artikolu 22) 

83. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rekwiżiti stabbiliti fl- 
Artikolu 22(1) għall-iskambji ta’ informazzjoni, kif ukoll 
il-fatt li l-Artikolu 22(3) jiżgura t-trasparenza tal-espansjoni 
permezz tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ lista 
aġġornata ta’ pajjiżi terzi li jużaw l-IMI (l-Artikolu 22(3)). 

84. Il-KEPD jirrakkomanda wkoll li l-Kummissjoni għandha 
tillimita r-referenza li saret għad-derogi skont l- 
Artikolu 26 tad-Direttiva 95/46/KE sabiex jiġi inkluż biss 
l-Artikolu 26(2). Fi kliem ieħor: l-awtoritajiet kompetenti 
jew atturi esterni oħrajn f’pajjiż terz li ma jipprovdux 
protezzjoni adegwata ma għandux ikollhom aċċess dirett 
għall-IMI, sakemm ma jkunx hemm klawżoli kuntrattwali 
xierqa fis-seħħ. Dawn il-klawżoli għandhom jiġu nnegoz
jati fil-livell tal-UE. 

85. Il-KEPD jenfasizza li derogi oħrajn bħal “it-trasferiment 
huwa neċessarju jew legalment meħtieġ fuq bażi impor
tanti ta’ interess pubbliku, jew għall-istabbiliment, l-eżer 
ċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali”, ma għandhomx 
jintużaw sabiex jiġġustifikaw it-trasferimenti ta’ dejta lejn 
pajjiżi terzi bl-użu ta’ aċċess dirett għall-IMI ( 38 ). 

2.13. Responsabbiltà (l-Artikolu 26) 

86. B’konformità mat-tisħiħ mistenni tal-arranġamenti għal 
aktar responsabbiltà matul ir-reviżjoni tal-qafas tal-protezz
joni tad-dejta tal-UE ( 39 ), il-KEPD jirrakkomanda li r-Rego
lament għandu jistabbilixxi qafas ċar għal mekkaniżmi 
adegwati ta’ kontroll intern li jiżgura l-konformità mal- 
protezzjoni tad-dejta u jipprovdi evidenza tagħha, billi 
jkun fih mill-inqas l-elementi msemmija hawn taħt.
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( 34 ) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2725/2000 tal-11 ta’ Diċembru 
2000 dwar l-istabbiliment tal-“Eurodac” għat-tqabbil tal-marki tas- 
swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni ta’ Dublin (ĠU 
L 316, 15.12.2000, p. 1), taħt reviżjoni bħalissa. F’dan il-kuntest, 
huma kkunsidrati dispożizzjonijiet simili bħal fir-Regolamenti tal- 
VIS u s-SIS II. 

( 35 ) Ara, pereżempju, l-Artikoli 41 u 42 tar-Regolament tal-VIS. 
( 36 ) Ara, pereżempju, l-Artikolu 43(1) tar-Regolament tal-VIS. 
( 37 ) Ara, pereżempju, l-Artikolu 43(2) tar-Regolament tal-VIS. 

( 38 ) Approċċ simili kien segwit fl-Artikolu 22(2) għall-Kummissjoni 
bħala attur tal-IMI. 

( 39 ) Ara t-Taqsima 2.2.4 tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parla
ment Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill- 
Kumitat tar-Reġjuni – “Approċċ komprensiv dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali fl-Unjoni Ewropea”, COM(2010) 609 finali. 
Ara wkoll it-Taqsima 7 tal-opinjoni tal-KEPD maħruġa dwar din 
il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fl-14 ta’ Jannar 2011.



87. F’dan il-kuntest, il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rekwiżit 
imsemmi fl-Artikolu 26(2) tar-Regolament li l-Kummiss
joni għandha tirrapporta, kull tliet snin, lill-KEPD dwar 
aspetti relatati mal-protezzjoni tad-dejta, inkluż dwar is- 
sigurtà. Huwa rrakkomandat li r-Regolament jikkjarifika li 
l-KEPD, min-naħa tiegħu, jintalab jaqsam ir-rapport tal- 
Kummissjoni mal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni 
tad-dejta, fil-qafas tas-superviżjoni kkoordinata msemmija 
fl-Artikolu 20. Ikun utli wkoll jekk jiġi kkjarifikat li r- 
rapport għandu jiddiskuti, fir-rigward ta’ kull qasam ta’ 
politika u kull funzjonalità, kif it-tħassib u l-prinċipji 
ewlenin tal-protezzjoni tad-dejta (pereżempju, informazz
joni lis-suġġetti tad-dejta, id-drittijiet għall-aċċess, is-sigurtà) 
ġew indirizzati fil-prattika. 

88. Barra dan, ir-Regolament għandu jikkjarifika li l-qafas 
għall-mekkaniżmi ta’ kontroll intern għandu jinkludi 
wkoll valutazzjonijiet tal-privatezza (kif ukoll analiżi tar- 
riskji għas-sigurtà), politika dwar il-protezzjoni tad-dejta 
(inkluż pjan ta’ sigurtà) adottata abbażi tar-riżultati ta’ 
dawn, kif ukoll analiżi u verifiki regolari. 

2.14. Privatezza skont id-disinn 

89. Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon ir-referenza fil-premessa (6) 
tar-Regolament għal dan il-prinċipju. ( 40 ) Huwa jirrakko
manda li minbarra din ir-referenza, ir-Regolament għandu 
jintroduċi wkoll salvagwardji speċifiċi għall-privatezza 
skont id-disinn bħal: 

— modulu tal-protezzjoni tad-dejta li jippermetti lis- 
suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
b’mod aktar effettiv ( 41 ); 

— iżolament ċar tal-oqsma ta’ politika differenti inklużi fl- 
IMI (“Chinese walls”) ( 42 ); 

— soluzzjonijiet tekniċi speċifiċi biex jiġu llimitati l-kapa 
ċitajiet tat-tfittxija fid-direttorji, informazzjoni ta’ twiss
ija u fi bnadi oħra, biex tiġi żgurata l-limitazzjoni tal- 
iskop; 

— miżuri speċifiċi li jiżguraw li jingħalqu dawk il-każi 
mingħajr ebda attività ( 43 ); 

— salvagwardji proċedurali adegwati fil-kuntest tal-iżvi
luppi fil-ġejjieni. ( 44 ) 

3. KONKLUŻJONIJIET 

90. Il-fehmiet ġenerali tal-KEPD dwar l-IMI huma pożittivi. Il- 
KEPD jappoġġa l-għanijiet tal-Kummissjoni li tistabbilixxi 
sistema elettronika għall-iskambju ta’ informazzjoni u li 
tirregola l-aspetti tagħha relatati mal-protezzjoni tad-dejta. 
Il-KEPD jilqa’ b’sodisfazzjon ukoll il-fatt li l-Kummissjoni 
tipproponi strument legali orizzontali għall-IMI fil-forma 
ta’ Regolament tal-Parlament u tal-Kunsill. Jinsab kuntent li 
l-Proposta tenfasizza b’mod komprensiv l-aktar kwistjoni
jiet ta’ protezzjoni tad-dejta rilevanti għall-IMI. 

91. Fir-rigward tal-qafas legali għall-IMI li għandu jiġi stabbilit 
fir-Regolament propost, il-KEPD jiġbed l-attenzjoni għal 
żewġ sfidi ewlenin: 

— il-ħtieġa li tiġi żgurata l-konsistenza, filwaqt li tiġi rris
pettata d-diversità, u 

— il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ bejn il-flessibbiltà u ċ- 
ċertezza legali. 

92. Il-funzjonalitajiet tal-IMI li huma diġà prevedibbli għan
dhom jiġu kkjarifikati u jiġu indirizzati b’mod aktar speċi
fiku. 

93. Għandhom jiġu applikati salvagwardji proċedurali adegwati 
ħalli jiġi żgurat li l-protezzjoni tad-dejta tiġi kkunsidrata 
bir-reqqa matul l-iżvilupp tal-IMI fil-ġejjieni. Dan għandu 
jindika valutazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni mal-KEPD 
u mal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-dejta 
qabel kull espansjoni tal-ambitu tal-IMI għal qasam ta’ 
politika u/jew għal funzjonalitajiet ġodda. 

94. Id-drittijiet għall-aċċess minn atturi esterni u d-dritt tal- 
aċċess għat-twissijiet għandhom jiġu speċifikati aktar. 

95. Fir-rigward tal-perjodi taż-żamma: 

— ir-Regolament għandu jipprovdi garanziji li l-każi 
jingħalqu f’waqthom fl-IMI u li l-każi inattivi (każi 
mingħajr ebda attività riċenti) jitħassru mid-database; 

— għandu jiġi kkunsidrat mill-ġdid jekk hemmx ġustifi
kazzjoni adegwata għall-estensjoni tal-perjodu attwali 
ta’ sitt xhur sa 18-il xahar wara li jingħalaq il-każ; 

— il-Kummissjoni naqset milli tipprovdi ġustifikazzjoni 
suffiċjenti għan-neċessità u l-proporzjonalità taż- 
żamma ta’ “dejta mblokkata” sa perjodu ta’ ħames 
snin u, għalhekk, din il-proposta għandha tiġi kkunsid
rata mill-ġdid; 

— għandha ssir distinzjoni aktar ċara bejn it-twissijiet u r- 
repożitorji tal-informazzjoni: Ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi, bħala regola awtomatika, li (i) - sakemm 
ma jiġix speċifikat mod ieħor f’leġiżlazzjoni vertikali, u 
soġġett għal salvagwardji addizzjonali adegwati - 
għandu japplika perjodu ta’ żamma ta’ sitt xhur għat- 
twissijiet u li (ii) dan il-perjodu għandu jibda jgħodd 
minn meta tintbagħat it-twissija. 

96. Ir-Regolament għandu jitlob li jitwettqu valutazzjoni tar- 
riskji u analiżi tal-pjan ta’ sigurtà qabel kull espansjoni tal- 
IMI għal qasam ta’ politika ġdid jew qabel tiżdied funzjo
nalità ġdida b’impatt fuq id-dejta personali. 

97. Id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni lis-suġġetti tad- 
dejta u d-drittijiet għall-aċċess għandhom jissaħħu u għan
dhom jinkoraġġixxu t-teħid ta’ approċċ aktar konsistenti.
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( 40 ) Idem. 
( 41 ) Ara t-Taqsima 2.9. fuq. 
( 42 ) Ara t-Taqsima 2.4. fuq. 
( 43 ) Ara t-Taqsima 2.5.2. fuq. 
( 44 ) Ara t-Taqsima 2.2.2. fuq.



98. Il-KEPD għandu jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar is-super
viżjoni kkoordinata f’ċerti punti u, għal dak il-għan, 
għandu jappoġġa dispożizzjonijiet simili bħal dawk fis- 
seħħ, pereżempju, fil-kuntest tas-Sistema ta’ Informazzjoni 
dwar il-Viża, Schengen II u dawk previsti għall-Eurodac. 
Fir-rigward tal-frekwenza tal-laqgħat u l-verifiki, il-KEPD 
jappoġġa l-Proposta fl-approċċ flessibbli tiegħu sabiex 
jiżgura li r-Regolament jipprovdi r-regoli minimi neċessarji 
sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni effettiva mingħajr ma 
jinħolqu piżijiet amministrattivi bla bżonn. 

99. Ir-Regolament għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti 
jew atturi esterni oħrajn f’pajjiż terz li ma jipprovdux 
protezzjoni adegwata ma għandux ikollhom aċċess dirett 
għall-IMI, sakemm ma jkunx hemm klawżoli kuntrattwali 
xierqa fis-seħħ. Dawn il-klawżoli għandhom jiġu nnegoz
jati fil-livell tal-UE. 

100. Ir-Regolament għandu jistabbilixxi qafas ċar għal mekka
niżmi adegwati ta’ kontroll intern li jiżgura l-konformità 
mal-protezzjoni tad-dejta u jipprovdi evidenza tagħha, 
inklużi valutazzjonijiet tal-privatezza (kif ukoll analiżi 
tar-riskji għas-sigurtà), politika dwar il-protezzjoni tad- 
dejta (inkluż pjan ta’ sigurtà) adottata abbażi tar-riżultati 
ta’ dawn, kif ukoll analiżi u verifiki regolari. 

101. Ir-Regolament għandu jintroduċi wkoll salvagwardji speċi
fiċi għall-privatezza skont id-disinn. 

Magħmula fi Brussell, it-22 ta’ Novembru 2011. 

Giovanni BUTTARELLI 
Assistent Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Dejta
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