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www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/03)

1. Introduzzjoni

1.1. Konsultazzjoni tal-KEPD

1. Fil-5 ta’ Ġunju 2014, il-Kummissjoni adottat Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (“id-Deċiżjoni”) (1)

2. Aħna nilqgħu l-fatt li ġejna kkonsultati dwar din id-Deċiżjoni qabel l-adozzjoni tagħha u li ngħatajna l-possibbiltà li 
nipprovdu kummenti informali lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qieset diversi minn dawn il-kummenti. Bħala 
riżultat, ġew imsaħħa s-salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta fid-Deċiżjoni. Nilqgħu wkoll ir-referenza fil-preambolu 
għall-konsultazzjoni tal-KEPD

1.2. Kuntest, objettiv u kamp ta’ applikazzjoni tad-Deċiżjoni

3. Kif spjegat fil-premessi 1-3 tad-Deċiżjoni, fil-komunikazzjoni tagħha ta’ Mejju 2008 (2), il-Kummissjoni ddikjarat li se 
tfassal u tistabbilixxi l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (“il-Portal”), li għandu jiġi ġestit b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri. Il-Portal tnieda fis-16 ta’ Lulju 2010 u issa huwa lest għall-ewwel interkonnessjoni 
ta’ reġistri nazzjonali li jinvolvu l-ipproċessar ta’ dejta personali. L-objettiv tal-Portal huwa li jikkontribwixxi 
għall-kisba tal-ispazju ġudizzjarju Ewropew billi jiffaċilita u jtejjeb l-aċċess għall-ġustizzja u jutilizza t-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni għall-iffaċilitar tal-proċedimenti ġudizzjarji elettroniċi trans-konfini 
u l-kooperazzjoni ġudizzjarja.

4. Il-Premessi 4-5 tad-Deċiżjoni jenfasizzaw l-importanza tal-protezzjoni tad-dejta u jipprevedu li peress li l-kompiti 
u l-funzjonijiet varji tal-Kummissjoni u l-Istati Membri relatati mal-Portal se jinvolvu responsabbiltajiet u obbligi 
differenti fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta, huwa essenzjali li dawn jiġu ddelimitati b’mod ċar. Għaldaqstant, 
id-Deċiżjoni għandha l-għan li tipprovdi aktar ċarezza u ċertezza legali fir-rigward tar-responsabbiltajiet 
tal-Kummissjoni bħala kontrollur b’rabta mal-attivitajiet tagħha relatati mal-operat tal-Portal.

3. Konklużjonijiet

30. Aħna nilqgħu l-fatt li ġejna kkonsultati dwar din id-Deċiżjoni qabel l-adozzjoni tagħha u li l-Kummissjoni qieset 
diversi mill-kummenti tagħna.

31. F’din l-Opinjoni aħna nħeġġu lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha għal adozzjoni rapida tar-Regolament 
futur dwar il-Ġustizzja Elettronika. Din l-Opinjoni tinkludi gwida preliminari għall-abbozzar ta’ tali Regolament 
futur u tipprovdi lista mhux eżawrjenti ta’ punti li għandhom jiġu indirizzati f’dan ir-Regolament futur, inklużi:

— Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Portal

— Raġunijiet legali għall-ipproċessar ta’ dejta fil-Portal

— Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tad-diversi partijiet l-oħra involuti bħala kontrolluri, inkluż fir-rigward 
tas-sigurtà u tal-protezzjoni tad-dejta bit-tfassil

(1) 2014/333/UE.
(2) KUMM(2008) 328 finali, 30.5.2008.
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— Limitazzjoni u restrizzjonijiet tal-iskop, fejn applikabbli, dwar il-kombinazzjoni ta’ dejta

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Settembru 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Assistent Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
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