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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
 

Wara li kkunsidra l-Artikolu 70.1(s) tar-Regolament 2016/679/UE 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, (minn hawn ’il quddiem 

“GDPR”), 

 

Wara li kkunsidra l-Ftehim taż-ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendat 

bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 2018, 

 

Wara li kkunsidra l-Artikolu 12 u l-Artikolu 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu tal-25 ta’ Mejju 2018, 

 

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA: 

 

1 SOMMARJU EŻEKUTTIV 

1. Il-Kummissjoni Ewropea approvat l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tagħha dwar il-protezzjoni 

adegwata tad-data personali mill-Ġappun skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data 

(minn hawn ’il quddiem: Il-GDPR)1 fil-5 ta’ Settembru 20182. Wara dan, il-Kummissjoni Ewropea bdiet 

il-proċedura għall-adozzjoni formali tagħha. 

2. Fil-25 ta’ Settembru 2018, il-Kummissjoni Ewropea talbet l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data (“BEPD”)3. Il-Kummissjoni ntalbet tipprovdi lill-BEPD bid-dokumentazzjoni kollha 

meħtieġa fir-rigward ta’ dan il-pajjiż, inkluża kwalunkwe korrispondenza rilevanti mal-gvern tal-

Ġappun. 

3. Fid-dawl tad-diskussjonijiet li saru mal-BEPD, il-Kummissjoni Ewropea mmodifikat id-doppju tal-abbozz 

ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha, u bagħtet l-aħħar verżjoni tagħha fit-13 ta’ Novembru 20184. Il-

BEPD ibbaża din l-Opinjoni tiegħu fuq din l-aktar verżjoni reċenti tal-abbozz ta' deċiżjoni 

implimentattiva (minn hawn iktar 'il quddiem "abbozz ta' deċiżjoni tal-adegwatezza"). 

4. Il-valutazzjoni tal-BEPD tal-livell ta’ protezzjoni żgurat mid-deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni 

saret fuq l-eżami tad-deċiżjoni nnifisha kif ukoll fuq il-bażi ta’ analiżi tad-dokumentazzjoni li saret 

disponibbli5– mill-Kummissjoni6. 

5. Il-BEPD iffoka fuq il-valutazzjoni kemm tal-aspetti kummerċjali tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza u kif ukoll fuq l-aċċess tal-gvern għad-data personali ttrasferita mill-UE għall-finijiet tal-

                                                           
1 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. 
2 Ara l-istqarrija għall-istampa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5433_en.htm. 
3 Skont l-Artikolu 70 (1) (s) tal-GDPR. 
4 Ara l-Anness I tal-Opinjoni tal-BEPD għall-verżjoni aġġornata tal-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea. 
5 Il-BEPD ibbaża l-analiżi tiegħu fuq traduzzjonijiet ipprovduti mill-awtoritajiet Ġappuniżi vverifikati mill-
Kummissjoni Ewropea 
6 Ara l-Anness II tal-Opinjoni tal-BEPD għal-lista ta’ dokumenti mhux ipprovduti mill-Kummissjoni Ewropea lill-
BEPD. 
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infurzar tal-liġi u tas-sigurtà nazzjonali, inklużi r-rimedji legali disponibbli għall-individwi tal-UE. Il-BEPD 

ivvaluta wkoll jekk is-salvagwardji stipulati taħt il-qafas legali Ġappuniż humiex fis-seħħ u effettivi. 

6. Il-BEPD uża bħala referenza ewlenija għal dan ix-xogħol l-adegwatezza referenzjali tiegħu7 adottata fi 

Frar 2018. 

1.1   Oqsma ta’ konverġenza 
7. L-għan ewlieni tal-BEPD kien li jagħti opinjoni lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-livell ta’ protezzjoni 

mogħti lil individwi fil-qafas Ġappuniż. Huwa importanti li jiġi rikonoxxut li l-BEPD ma jistennix li l-qafas 

legali Ġappuniż jirreplika l-liġi Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data. 

8. Madankollu, il-BEPD ifakkar li biex jiġi kkunsidrat li jipprovdi livell adegwat ta’ protezzjoni, il-każistika 

tal-QtĠ-UE kif ukoll l-Artikolu 45 tal-GDPR jirrikjedu li l-leġiżlazzjoni tal-pajjiż terz teħtieġ li tiġi allinjata 

mal-essenza tal-prinċipji fundamentali minquxa fil-GDPR. Fl-oqsma tal-protezzjoni tad-data, il-BEPD 

jinnota wkoll li hemm oqsma ewlenin ta’ allinjament bejn il-qafas tal-GDPR u l-qafas Ġappuniż dwar 

ċerti dispożizzjonijiet ewlenin bħall-preċiżjoni u l-minimizzazzjoni tad-data, il-limitazzjoni tal-ħżin, is-

sigurtà tad-data, il-limitazzjoni tal-iskop u awtorità ta’ superviżjoni indipendenti, il-Kummissjoni għall-

Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali (PPC). 

9. Barra minn hekk, il-BEPD jilqa’ l-isforzi li saru mill-Kummissjoni Ewropea u mill-awtoritajiet Ġappuniżi 

biex jiżguraw li l-Ġappun jipprovdi livell adegwat ta’ protezzjoni għal dak tal-GDPR speċjalment billi 

jimla l-lakuni bejn il-GDPR u l-qafas Ġappuniż tal-protezzjoni tad-data permezz tal-adozzjoni ta’ regoli 

addizzjonali mill-PPC applikabbli biss għad-data personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun, ir-Regoli 

Addizzjonali. Pereżempju, il-BEPD jinnota li l-PPC qablet li tittratta kategoriji ulterjuri ta’ data bħala 

data sensittiva (data sensittiva skont il-leġiżlazzjoni Ġappuniża ma tinkludix l-orjentazzjoni sesswali u 

lanqas is-sħubija fi trejdjunjin). Barra minn hekk, ir-Regoli Supplimentari jiżguraw li d-drittijiet tas-

suġġett tad-data japplikaw għad-data personali kollha trasferita mill-UE, irrispettivament mill-perjodu 

taż-żamma tagħhom (filwaqt li s-sistema legali Ġappuniża tipprovdi li d-drittijiet tas-suġġett tad-data 

ma japplikawx għad-data personali li mistennija titħassar f’perjodu ta’ sitt xhur). 

10. Il-BEPD jinnota wkoll l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea fit-tisħiħ tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza bi 

tweġiba għat-tħassib imqajjem mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. 

1.2  Sfidi ġenerali 
11. Madankollu, għad hemm sfidi u l-BEPD jissuġġerixxi dan li ġej bħala l-oqsma ewlenin li għandhom 

jissaħħu u jiġu mmonitorjati mill-qrib fis-sistema Ġappuniża. 

12. L-ewwel sfida hija relatata mal-monitoraġġ ta’ din l-arkitettura l-ġdida ta’ adegwatezza, li qed tgħaqqad 

qafas legali eżistenti ma’ Regoli Addizzjonali speċifiċi, biex jiġi żgurat li din tkun sistema sostenibbli u 

affidabbli li ma tqajjimx kwistjonijiet prattiċi rigward il-konformità konkreta u effiċjenti mill-entitajiet 

Ġappuniżi u l-infurzar mill-PPC. 

13. It-tieni, il-BEPD jieħu nota tal-impenji u r-riassigurazzjonijiet ripetuti tal-Kummissjoni Ewropea u tal-

awtoritajiet Ġappuniżi rigward in-natura vinkolanti u infurzabbli tar-Regoli Supplimentari filwaqt li 

jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja kontinwament in-natura vinkolanti tagħhom u 

l-applikazzjoni effettiva fil-Ġappun peress li l-valur legali tagħhom huwa element assolutament 

essenzjali tal-UE — l-adegwatezza tal-Ġappun. Fir-rigward tal-linji gwida tal-PPC, il-BEPD jilqa’ kjarifiki 

                                                           
7 WP254, Referenzjali tal-Adegwatezza, 6 ta’ Frar 2018. 
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fl-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza fir-rigward tan-natura vinkolanti tagħhom u jitlob lill-

Kummissjoni tissorvelja dan l-aspett bir-reqqa8 

1.3  Aspetti kummerċjali speċifiċi 
14. Fil-qasam tal-aspetti kummerċjali tal-abbozz ta’ deċiżjoni tal-UE dwar l-adegwatezza tal-Ġappun, il-

BEPD għandu xi tħassib speċifiku u jixtieq jitlob kjarifiki dwar xi kwistjonijiet importanti. 

1.3.1 Tħassib tal-BEPD fir-rigward ta’ prinċipji ewlenin tal-protezzjoni tad-data 
15. Il-BEPD jilqa’ l-fatt li r-Regoli Addizzjonali jeskludu li d-data personali ttrasferita mill-UE hija trasferita 

ulterjorment lil pajjiż terz fuq il-bażi tal-APEC – CBPRs. Barra minn hekk, il-BEPD jirrikonoxxi li fl-abbozz 

il-ġdid tiegħu tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li tissospendi 

d-deċiżjoni ta’ adegwatezza meta t-trasferimenti ulterjuri ma jibqgħux jiżguraw il-kontinwità tal-

protezzjoni. 

16. Skont il-leġiżlazzjoni Ġappuniża, waħda mill-bażijiet legali għal trasferimenti ulterjuri hija r-

rikonoxximent ta’ pajjiż terz li jipprovdi livell adegwat ta’ protezzjoni lil dak tal-Ġappun. Madankollu, 

il-valutazzjoni ta’ pajjiż terz kif xieraq mill-Ġappun tidher li ma tinkludix ir-“Regoli Supplimentari” 

speċifiċi nnegozjati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-PPC li huma applikabbli biss għad-data personali 

tal-UE sabiex jipprevedu livell ta’ protezzjoni essenzjalment ekwivalenti għall-istandards tal-GDPR. 

Minn dan isegwi li d-data personali tal-UE li tiġi trasferita mill-Ġappun għal pajjiż terz ieħor mhux 

rikonoxxut bħala li għandu essenzjalment qafas ta’ protezzjoni tad-data ekwivalenti għall-GDPR fuq il-

bażi ta’ adegwatezza Ġappuniża mhux neċessarjament se tgawdi aktar il-protezzjoni speċifika għal data 

personali tal-UE. 

17. Madankollu, wieħed għandu jżomm f’moħħu li trasferimenti ulterjuri ta’ data personali jistgħu 

jseħħu f’pajjiżi terzi li jsiru soġġetti għal deċiżjoni possibbli aktar tard dwar l-adegwatezza Ġappuniża. 

Dawn il-pajjiżi terzi ma kinux soġġetti għal evalwazzjoni preċedenti jew għal sejba ta’ adegwatezza 

tal-UE. F’dan il-punt, il-Kummissjoni għandha tassumi r-rwol ta’ monitoraġġ tagħha u tiżgura li l-livell 

ta’ protezzjoni tad-data tal-UE jinżamm jew tqis is-sospensjoni ta’ din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza. 

18. Barra minn hekk, il-BEPD għandu tħassib fir-rigward tal-obbligi ta’ kunsens u trasparenza tal-

kontrolluri tad-data (PIHBOs). Il-BEPD għamel verifika bir-reqqa ta’ dawn l-elementi għar-raġuni li, 

b’mod differenti mil-liġi Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data, l-użu tal-kunsens bħala bażi għall-

ipproċessar u għat-trasferimenti għandu rwol ċentrali fis-sistema legali Ġappuniża. Pereżempju, il-

BEPD għandu tħassib rigward il-kunċett ta’ kunsens li mhuwiex definit b’mod li jinkludi d-dritt għall-

irtirar, element essenzjali skont il-liġi tal-UE biex jiġi żgurat il-kontroll ġenwin tas-suġġett tad-data fuq 

id-data personali tiegħu. Rigward l-obbligi tat-trasparenza ta’ PIHBO, hemm dubji dwar jekk tingħatax 

informazzjoni proattiva lis-suġġetti tad-data. 

19. Il-BEPD huwa mħasseb li s-sistema ta’ rimedju Ġappuniż tista’ ma tkunx ta’ aċċess faċli għal individwi 

fl-UE li jeħtieġu appoġġ jew li jixtiequ jagħmlu lment fid-dawl tal-fatt li l-appoġġ tal-PPC huwa 

disponibbli permezz tal-Helpline u bil-Ġappuniż biss. L-istess kwistjoni teżisti mas-servizz ta’ 

medjazzjoni pprovdut mill-PPC peress li s-sistema mhijiex ippubblikata fuq il-verżjoni Ingliża tas-sit web 

ta’ PPC, filwaqt li dokumenti informattivi importanti, bħall-mistoqsijiet frekwenti dwar l-APPI, huma 

disponibbli wkoll bil-Ġappuniż biss. F’dan ir-rigward, il-BEPD jilqa’ li l-Kummissjoni setgħet tiddiskuti 

ma’ PPC il-possibbiltà li jiġi stabbilit servizz online, tal-inqas bl-Ingliż, bil-għan li jingħata appoġġ u jiġu 

trattati l-ilmenti tal-individwi fl-UE – simili għal dik prevista fl-Anness II ta’ din id-deċiżjoni ta’ 

                                                           
8 Ara t-Taqsima 1.3.4 ta’ din l-opinjoni għal aktar informazzjoni. 



 

7 
 

adegwatezza. Il-Kummissjoni Ewropea se jkollha bżonn ukoll tissorvelja mill-qrib l-effettività tas-

sanzjonijiet u tar-rimedji rilevanti. 

1.3.2 Ħtieġa ta’ kjarifika 
20. Il-BEPD jilqa’ assigurazzjonijiet fuq xi aspetti tal-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza li għalihom għad 

hemm bżonn ta’ aktar kjarifika. 

21. Dawn huma relatati, pereżempju, ma’ xi kunċetti ewlenin tal-leġiżlazzjoni Ġappuniża. B’mod aktar 

speċifiku, hemm nuqqas ta’ ċarezza dwar l-istatus tal-hekk imsejjaħ “fiduċjarju” - terminu li jixbah lil 

dak tal-proċessur tad-data taħt il-GDPR iżda li l-kapaċità tiegħu li jiddetermina u jbiddel l-iskopijiet u l-

mezzi tal-ipproċessar tad-data personali tibqa’ ambigwa. 

22. Il-BEPD jeħtieġ ukoll assigurazzjonijiet minħabba nuqqas ta’ dokumenti rilevanti, dwar jekk ir-

restrizzjonijiet għad-drittijiet ta’ individwi (b’mod partikolari, drittijiet ta’ aċċess, rettifika u 

oġġezzjoni) humiex meħtieġa u proporzjonati f’soċjetà demokratika u jirrispettaw l-essenza tad-

drittijiet fundamentali. 

23. Il-BEPD jistenna wkoll li l-Kummissjoni Ewropea tissorvelja mill-qrib il-protezzjoni effettiva tad-data 

personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun, abbażi tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, matul 

iċ-“ċiklu tal-ħajja” kollu tagħhom anki jekk il-leġiżlazzjoni Ġappuniża timponi l-obbligu ta’ żamma ta’ 

rekords tal-oriġini tad-data għal massimu ta’ tliet snin. 

1.4 Dwar l-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi għad-data ttrasferita lejn il-Ġappun 
24. Il-BEPD analizza wkoll il-qafas legali għall-entitajiet governattivi Ġappuniżi meta jaċċessaw data 

personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun għal finijiet ta’ infurzar tal-liġi jew ta’ sigurtà nazzjonali. 

Filwaqt li jirrikonoxxi r-riassigurazzjonijiet mogħtija mill-gvern Ġappuniż, imsemmija fl-Anness II tal-

abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-BEPD identifika għadd ta’ aspetti għal kjarifiki u ta’ tħassib, li 

minnhom għandhom jiġu enfasizzati dawn li ġejjin. 

25. Fil-qasam tal-infurzar tal-liġi, il-BEPD jinnota li l-prinċipji legali li japplikaw għad-data ta’ aċċess spiss 

jidhru li huma simili għar-regoli fl-UE, sa fejn huma disponibbli. In-nuqqas ta’ traduzzjonijiet disponibbli 

ta’ diversi testi legali u ta’ każistika rilevanti jagħmluha diffiċli, madankollu, li jiġi konkluż li l-proċeduri 

kollha għall-aċċess tad-data huma meħtieġa u proporzjonati u li l-applikazzjoni ta’ dawk il-prinċipji 

huma applikati b’mod li huwa “essenzjalment ekwivalenti” għal-liġi tal-UE. 

26. Fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali, il-BEPD jirrikonoxxi li l-gvern Ġappuniż reġa’ ddikjara li l-informazzjoni 

tista’ tinkiseb biss minn sorsi aċċessibbli b’mod ħieles jew permezz ta’ żvelar volontarju mill-kumpaniji, 

u li ma jiġborx informazzjoni dwar il-pubbliku ġenerali. Huwa konxju, madankollu, tat-tħassib imlissen 

minn esperti u fil-midja, u jilqa’ kjarifika ulterjuri dwar miżuri ta’ sorveljanza minn entitajiet 

governattivi Ġappuniżi. 

27. Fir-rigward tar-rimedju legali tal-individwi tal-UE, fil-qasam tal-infurzar tal-liġi kif ukoll tas-sigurtà 

nazzjonali, il-BEPD jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Ġappuniż innegozjaw mekkaniżmu 

addizzjonali biex l-individwi tal-UE jipprovdulhom triq ta’ rimedju addizzjonali, u b’hekk jiġu estiżi s-

setgħat tal-awtorità Ġappuniża għall-protezzjoni tad-data. Madankollu, jibqa’ punt ta’ tħassib li dan il-

mekkaniżmu l-ġdid ma jikkumpensax għal kollox għan-nuqqasijiet tas-sorveljanza u r-rimedju skont il-

liġi Ġappuniża. Il-BEPD għalhekk ifittex kjarifiki ulterjuri sabiex jiżgura li dan il-mekkaniżmu ġdid 

jikkumpensa bis-sħiħ dawn in-nuqqasijiet. 



 

8 
 

1.5 Konklużjoni 
28. Il-BEPD iqis li din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza hija ta’ importanza kbira. Bħala l-ewwel deċiżjoni ta’ 

adegwatezza mid-dħul fis-seħħ tal-GDPR, dan se jikkostitwixxi preċedent għal applikazzjonijiet ta’ 

adegwatezza futuri kif ukoll għar-rieżami tad-deċiżjonijiet ta’ adegwatezza mogħtija skont id-

Direttiva 95/469. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li l-individwi huma aktar u aktar konxji tal-

impatt tal-globalizzazzjoni fuq il-privatezza tagħhom u jirrikorru għand l-awtoritajiet superviżorji 

tagħhom biex jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ garanziji adegwati meta d-data personali tagħhom tiġi 

trasferita barra mill-pajjiż. Fid-dawl ta’ dawn l-implikazzjonijiet, il-BEPD jemmen li l-Kummissjoni 

Ewropea għandha tiżgura li ma jkun hemm l-ebda nuqqas fil-protezzjoni offruta mill-adegwatezza bejn 

l-UE u l-Ġappun u li dan it-tip speċifiku ta’ adegwatezza huwa allinjat mar-rekwiżiti tal-Artikolu 45 tal-

GDPR. 

29. Il-BEPD jilqa’ l-isforzi li saru mill-Kummissjoni Ewropea u l-PPC Ġappuniż biex jallinjaw kemm jista’ jkun 

il-qafas legali Ġappuniż ma’ dak Ewropew. It-titjib miġjub mir-Regoli Addizzjonali biex tingħalaq xi ftit 

mid-differenzi bejn iż-żewġ oqfsa huwa importanti ħafna u milqugħ tajjeb. 

30. Madankollu, wara analiżi bir-reqqa tal-abbozz tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-adegwatezza kif 

ukoll tal-qafas għall-protezzjoni tad-data Ġappuniża, il-BEPD jinnota li għad hemm għadd ta’ punti ta’ 

tħassib, flimkien mal-ħtieġa ta’ aktar kjarifiki. Barra minn hekk, dan it-tip speċifiku ta’ adegwatezza li 

jgħaqqad qafas nazzjonali eżistenti ma’ regoli speċifiċi addizzjonali jqajjem ukoll mistoqsijiet dwar l-

implimentazzjoni operattiva tiegħu. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-BEPD jirrakkomanda li l-

Kummissjoni Ewropea tindirizza t-tħassib u t-talbiet għal kjarifika mqajma mill-BEPD u tipprovdi aktar 

evidenza u spjegazzjonijiet rigward il-kwistjonijiet imqajma. Il-BEPD jistieden ukoll lill-Kummissjoni 

Ewropea twettaq rieżami ta’ din is-sejba ta’ adegwatezza (mill-inqas) kull sentejn u mhux kull erba’ 

snin kif issuġġerit fl-abbozz tad-deċiżjoni attwali dwar l-adegwatezza. 

2 INTRODUZZJONI 

2.1 Il-qafas tal-protezzjoni tad-data tal-Ġappun. 
31. Il-qafas tal-protezzjoni tad-data tal-Ġappun ġie modernizzat reċentement ħafna, fl-2017. Dan il-qafas 

jinkludi diversi pilastri, li fiċ-ċentru tagħhom hemm liġi statutorja ġenerali, l-Att dwar il-Protezzjoni tal-

Informazzjoni Personali (APPI). Att leġiżlattiv importanti ieħor huwa l-Ordni tal-Kabinett għall-Infurzar 

tal-APPI (“Ordni tal-Kabinett”) li tispeċifika ċerti prinċipji ewlenin tal-APPI. 

32. Fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-Kabinett, adottata fit-12 ta’ Ġunju 201810 u l-Artikolu 6 tal-APPI, il-PPC 

ingħatat is-setgħa li “tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tnaqqas id-differenzi tas-sistemi u l-operazzjonijiet 

bejn il-Ġappun u l-pajjiż barrani kkonċernat bil-ħsieb li jiġi żgurat it-trattament xieraq tal-informazzjoni 

personali li tasal minn kull pajjiż”11. Id-Deċiżjoni tal-Kabinett tissuġġerixxi wkoll li r-regoli adottati mill-

PPC li jissupplimentaw jew imorru lil hinn minn dawk stabbiliti fl-APPI jkunu vinkolanti u infurzabbli fuq 

l-operaturi tan-negozju Ġappuniżi12. 

                                                           
9 Wara li kkunsidra d-Direttiva Nru 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru, 1995 dwar 
il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data. 
10 Il-BEPD jinnota li skont l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza din id-Deċiżjoni tal-Kabinett ġiet adottata fit-12 
ta’ Ġunju 2018. Madankollu, il-BEPD ġie pprovdut biss bl-abbozz tal-verżjoni tad-Deċiżjoni tal-Kabinett, datata 
April 2018. 
11 Deċiżjoni tal-Kabinett tal-25 ta’ April, 2018. 
12 Ara t-Taqsima 1.3.4 hawn taħt għal aktar informazzjoni. 
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33. Għaldaqstant, il-PPC daħlet f’negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u f’Ġunju 2018 adottat regoli aktar 

stretti għall-APPI u l-Ordni tal-Kabinett li għandha tiġi applikata għad-data ttrasferita mill-UE. Dawn 

huma r-Regoli Supplimentari skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali għall-

ipproċessar ta’ Data Personali Trasferita mill-UE abbażi ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, minn hawn ’il 

quddiem “Regoli Supplimentari”13. Dawn ir-Regoli Addizzjonali huma annessi wkoll mal-abbozz ta’ 

deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikat f’Lulju 2018. 

34. Huwa importanti li wieħed jinnota li r-Regoli Addizzjonali huma applikabbli biss għad-data personali 

ttrasferita mill-Unjoni Ewropea lejn il-Ġappun abbażi tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza u għandhom l-għan 

li jtejbu l-protezzjoni applikabbli għal dik id-data. Bħala tali ma japplikawx għal data personali ta’ 

individwi fil-Ġappun jew li jkunu ġejjin minn pajjiżi oħra minbarra dawk taż-ŻEE. 

35. Barra minn hekk, il-BEPD jixtieq jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-APPI emendat daħal fis-seħħ fit-30 ta' 

Mejju 2017 u l-PPC fil-forma attwali tagħha ġiet stabbilita fl-2016. Barra minn hekk, ir-Regoli 

Supplimentari nnegozjati mill-PPC mal-Kummissjoni Ewropea għad iridu jidħlu fis-seħħ billi dan 

jiddependi fuq ir-rikonoxximent min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ġappun bħala ġurisdizzjoni 

adegwata għal dik fl-UE. 

2.2 Kamp ta’ applikazzjoni tal-valutazzjoni tal-BEPD 
36. L-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni Ewropea huwa r-riżultat ta’ valutazzjoni tar-

regoli Ġappuniżi dwar il-protezzjoni tad-data, segwita minn negozjati mal-awtoritajiet Ġappuniżi. L-

eżitu ta’ dawn in-negozjati huwa rifless b’mod partikolari fiż-żewġ annessi mehmuża mal-abbozz tad-

deċiżjoni ta’ adegwatezza: l-ewwel waħda tipprevedi protezzjonijiet addizzjonali li l-operaturi 

kummerċjali Ġappuniżi jkollhom japplikaw għall-ipproċessar ta’ data personali trasferita mill-UE, 

filwaqt li t-tieni wieħed ikun fih assigurazzjonijiet u impenji mill-gvern Ġappuniż li jikkonċernaw l-aċċess 

tal-awtoritajiet pubbliċi għad-data. 

37. Il-BEPD eżamina l-qafas Ġappuniż tal-protezzjoni tad-data, ir-Regoli Addizzjonali nnegozjati mill-

Kummissjoni Ewropea u l-assigurazzjonijiet u l-impenji mill-gvern Ġappuniż. Il-BEPD huwa mistenni li 

jipprovdi opinjoni indipendenti dwar is-sejbiet tal-Kummissjoni Ewropea, jidentifika l-insuffiċjenzi fil-

qafas tal-adegwatezza, jekk ikun hemm, u jagħmel ħiltu biex jipproponi bidliet jew emendi biex dawn 

jiġu indirizzati. 

38. Kif imsemmi fl-adegwatezza tal-BEPD, “l-informazzjoni li tingħata mill-Kummissjoni Ewropea għandha 

tkun eżawrjenti u tqiegħed lill-BEPD f’pożizzjoni li jagħmel valutazzjoni tiegħu dwar il-livell tal-

protezzjoni tad-data fil-pajjiż terz”14. 

39. Madankollu, il-BEPD irċieva l-biċċa l-kbira tad-dokumenti fit-traduzzjonijiet bl-Ingliż, li hemm referenza 

għalihom fl-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, li jiffurmaw parti essenzjali mis-sistema legali 

Ġappuniża. Għalhekk, il-BEPD, jagħti l-opinjoni preżenti abbażi tal-analiżi tad-dokumenti disponibbli 

bl-Ingliż. Il-BEPD qies il-qafas tal-protezzjoni tad-data applikabbli fl-Unjoni Ewropea, inkluż l-Artikolu 8 

tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (minn hawn ’il quddiem: Il-KEDB) il-protezzjoni 

tad-dritt għall-ħajja privata u tal-familja kif ukoll l-Artikoli 7, 8 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem: il-Karta) rispettivament jipproteġu d-dritt għall-ħajja 

privata u tal-familja, id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għal rimedju effettiv u għal 

                                                           
13 Regoli Supplimentari, l-Anness I tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-
Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-
Ġappun, mibgħuta lill-BEPD f’Settembru 2018.- 
14 WP254, p.3. 
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proċess ġust. Minbarra dan ta’ hawn fuq, il-BEPD ikkunsidra r-rekwiżiti tal-GDPR kif ukoll ħares lejn il-

ġurisprudenza rilevanti. 

40. L-għan ta’ dan l-eżerċizzju huwa li jiġi żgurat li l-qafas Ġappuniż tal-protezzjoni tad-data jkun 

essenzjalment ekwivalenti għal dak tal-Unjoni Ewropea. Il-kunċett ta’ “livell adegwat ta’ protezzjoni” li 

diġà kien jeżisti skont id-Direttiva 95/46 kompla jiġi żviluppat mill-QtĠ-UE. Huwa importanti li jiġi 

mfakkar l-istandard stabbilit mill-QtĠUE fi Schrems, jiġifieri li filwaqt li “l-livell ta’ protezzjoni” fil-pajjiż 

terz għandu jkun “sostanzjalment ekwivalenti” għal dak garantit fl-UE, “il-mezzi li dan il-pajjiż terz juża, 

f’dan ir-rigward, sabiex jiżgura tali livell ta’ protezzjoni jistgħu jkunu differenti minn dawk implementati 

fi ħdan l-[UE]”15. Għalhekk, l-objettiv mhuwiex li tiġi riflessa b’mod preċiż il-leġiżlazzjoni Ewropea, iżda 

li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti essenzjali u prinċipali tal-leġiżlazzjoni li qed tiġi eżaminata. L-adegwatezza 

tista’ tinkiseb permezz ta’ taħlita ta’ drittijiet għas-suġġetti tad-data u obbligi fuq dawk li jipproċessaw 

id-data, jew li jeżerċitaw kontroll fuq dan l-ipproċessar u superviżjoni minn korpi indipendenti. 

Madankollu, ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data huma effettivi biss jekk ikunu infurzabbli u jiġu 

segwiti fil-prattika. Għalhekk, jeħtieġ li mhux biss jiġi kkunsidrat il-kontenut tar-regoli applikabbli għal 

data personali li tintbagħat lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, iżda għandha tiġi 

kkunsidrata wkoll is-sistema li hemm fis-seħħ sabiex tiġi żgurata l-effettività ta’ dawn ir-regoli. 

Mekkaniżmi ta’ infurzar effiċjenti huma importanti ħafna għall-effettività tar-regoli dwar il-protezzjoni 

tad-data16. 

2.3 Kummenti u preokkupazzjonijiet ġenerali 

2.3.1 L-ispeċifiċitajiet ta’ din it-tip ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza 
41. L-adegwatezza bejn l-UE u l-Ġappun hija l-ewwel waħda li għandha tiġi eżaminata skont il-bażi legali l-

ġdida tal-GDPR. Dan jagħmel il-ħidma tal-BEPD aktar importanti fid-dawl tal-effetti ta’ dan l-abbozz ta’ 

deċiżjoni ta’ adegwatezza għal applikazzjonijiet ta’ adegwatezza futuri. 

42. L-UE – l-adegwatezza tal-Ġappun tkun ukoll l-ewwel waħda reċiproka. Meta u jekk l-UE tirrikonoxxi l-

Ġappun bħala wieħed li jipprovdi livell ta’ protezzjoni essenzjalment ekwivalenti għal dak tal-GDPR, il-

Ġappun se joħroġ ukoll id-deċiżjoni ta’ adegwatezza tiegħu skont l-Artikolu 24 tal-APPI, filwaqt li 

jirrikonoxxi li l-UE toffri livell adegwat ta’ protezzjoni skont il-qafas Ġappuniż ta’ protezzjoni tad-data. 

Għalhekk, dan ippreveda li l-adegwatezza tal-Ġappun – UE hija ta’ natura partikolari li l-BEPD ikkunsidra 

fil-valutazzjoni tiegħu. Kif imsemmi hawn fuq, il-PPC Ġappuniż innegozja regoli speċifiċi u aktar stretti 

mal-Kummissjoni Ewropea, applikabbli biss għad-data personali ttrasferita mill-UE. Dawn ir-regoli 

aktar stretti huma vinkolanti u infurzabbli skont id-Deċiżjoni tal-Kabinett u għandhom jiġu osservati 

mill-Operaturi tan-Negozju ta’ Trattament ta’ Informazzjoni Personali (minn hawn ’il quddiem il-

PIHBOs) fil-Ġappun meta jipproċessaw data personali li tkun ġejja mill-UE skont dan l-abbozz ta’ 

deċiżjoni ta’ adegwatezza. 

43. Il-Kummissjoni Ewropea għalhekk ibbażat il-kostatazzjoni ta’ adegwatezza tagħha mhux biss fuq il-

qafas ġenerali eżistenti Ġappuniż dwar il-protezzjoni tad-data, iżda wkoll fuq dawn ir-regoli speċifiċi. 

Il-fatt li r-Regoli Supplimentari kienu meħtieġa li jikkomplementaw l-APPI huwa indikattiv tal-fatt li l-

Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi li l-leġiżlazzjoni Ġappuniża dwar il-protezzjoni tad-data mhijiex, per 

se, essenzjalment ekwivalenti għall-GDPR. 

44. Fid-dawl tal-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 

tiżgura li din l-arkitettura ta’ adegwatezza ġdida, l-ewwel waħda li ġiet adottata skont il-GDPR, li 

                                                           
15 Kawża C- 362/14, Maximillian Schrems vs Il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data, is-6 ta’ Ottubru 2015 (§§ 73, 
74). 
16 WP254, p.2. 
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tiddependi fuq ir-Regoli Supplimentari, tkun sistema sostenibbli u affidabbli li ma tqajjimx 

kwistjonijiet prattiċi rigward il-konformità konkreta u effiċjenti mill-entitajiet Ġappuniżi u l-infurzar 

mill-PPC. 

2.3.2 Ċertezza tat-traduzzjonijiet 
45. Bħall-Kummissjoni Ewropea, il-BEPD ħadem fuq il-bażi tat-traduzzjonijiet bl-Ingliż ipprovduti mill-

awtoritajiet Ġappuniżi17 Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiċċara li bbażat l-abbozz ta’ 

deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha fuq it-traduzzjonijiet bl-Ingliż riċevuti u tivverifika l-kwalità u ċ-

ċertezza ta’ dawn it-traduzzjonijiet regolarment. 

2.3.3 Adegwatezza Settorjali 
46. Is-sejba tal-adegwatezza ta’ dan l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza hija limitata għall-

protezzjoni tal-informazzjoni personali mill-PIHBOs fi ħdan it-tifsira tal-APPI. Dan ifisser li l-

adegwatezza hija settorjali peress li tapplika biss għas-settur privat, bl-esklużjoni mill-ambitu tagħha 

tat-trasferimenti ta’ data personali bejn l-awtoritajiet u l-korpi pubbliċi. Bħalissa, il-Kummissjoni 

Ewropea ssemmi fil-qosor din l-ispeċifiċità tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-adegwatezza fil-premessa 10 

tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza. 

47. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssemmi b’mod espliċitu n-natura settorjali ta’ din is-sejba 

ta’ adegwatezza fit-titolu tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni kif ukoll fl-Artikolu 1 tagħha 

f’konformità mal-Artikolu 45 (3) tal-GDPR. 

2.3.4 In-natura vinkolanti tar-Regoli Addizzjonali u tal-Linji Gwida PPC 
48. L-Artikolu 6 tal-APPI jsemmi li “il-gvern għandu...jieħu azzjoni leġiżlattiva u azzjoni oħra meħtieġa 

sabiex ikun jista’ jieħu azzjoni diskreta sabiex jipproteġi informazzjoni personali li b’mod speċjali 

teħtieġ l-iżgurar tal-implimentazzjoni stretta tat-trattament xieraq tiegħu sabiex ifittex protezzjoni 

mtejba tad-drittijiet u l-interessi ta’ individwu, u għandu jieħu l-azzjoni meħtieġa f’kollaborazzjoni mal-

gvernijiet f’pajjiżi oħra biex tinbena sistema li tista’ tinbidel internazzjonalment li tikkonċerna 

informazzjoni personali permezz tat-trawwim ta’ kooperazzjoni ma’ organizzazzjoni internazzjonali u 

qafas internazzjonali ieħor.” Għalkemm il-gvern huwa identifikat b’mod ċar f’dan l-Artikolu tal-APPI 

bħala kompetenti biex jieħu tali azzjoni legali, ma jagħmilx referenza direttament għall-PPC bħala l-

korp kompetenti biex jadotta regoli speċifiċi18. Minħabba restrizzjonijiet ta’ ħin, il-BEPD ma setax 

jiġbor, jirrieżamina u jeżamina l-evidenza eżistenti dwar dan il-punt. 

49. Fid-dawl tal-importanza ta’ din il-kwistjoni, il-BEPD jieħu nota tal-impenji u r-riassigurazzjonijiet 

ripetuti tal-Kummissjoni Ewropea u tal-awtoritajiet Ġappuniżi rigward in-natura vinkolanti u 

infurzabbli tar-Regoli Supplimentari. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex timmonitorja 

kontinwament in-natura vinkolanti tagħhom u l-applikazzjoni effettiva fil-Ġappun peress li l-valur 

legali tagħhom huwa element essenzjali tal-UE – l-adegwatezza tal-Ġappun. 

50. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea tagħmel referenza f’diversi taqsimiet tal-abbozz tad-

deċiżjoni dwar l-adegwatezza tagħha għal-Linji Gwida PPC (Linji Gwida). 

51. Għalkemm il-Kummissjoni Ewropea tiċċara li l-Linji Gwida jipprovdu interpretazzjoni awtorevoli tal-

APPI fil-premessa 16 tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha, fl-istess premessa tagħmel 

referenza għan-natura vinkolanti ta’ dawn il-Linji Gwida: “Skont l-informazzjoni li waslet mill-PPC, dawk 

                                                           
17 Il-Kummissjoni Ewropea vverifikat dawn it-traduzzjonijiet. 
18 Skont artiklu li ġie ppubblikat f’Lulju 2018, meta r-Regoli Supplimentari kienu qegħdin jiġu abbozzati, in-natura 
vinkolanti legali ta’ dawn ir-Regoli x’aktarx li kienet se tkun is-suġġett ta’ dibattitu intern fil-pajjiż. See Fujiwara 
S., Comparison between the EU and Japan’s Data Protection Legal Frameworks’, Jurist, vol. 1521 (Lulju 2018): p. 
19. 
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il-Linji Gwida huma kkunsidrati bħala regoli vinkolanti li jiffurmaw parti integrali mill-qafas legali, li 

għandhom jinqraw flimkien mat-test tal-APPI, l-Ordni tal-Kabinett, ir-Regoli PPC u sett ta' Mistoqsijiet 

u Tweġibiet imħejjija mill-PPC.”19 

52. Madankollu, il-fehim tal-BEPD, ibbażat fuq l-istess informazzjoni pprovduta mill-PPC, huwa li l-Linji 

Gwida mhumiex legalment vinkolanti. Minflok, dawn jipprovdu “interpretazzjoni awtorevoli” tal-liġi. 

Il-PPC targumenta li l-Linji Gwida huma segwiti mill-PIHBOs fil-prattika, użati mill-PPC biex jinfurzaw il-

liġi kontra l-PIHBOs u użati mill-qrati meta jagħtu s-sentenza tagħhom. Madankollu, dawn l-elementi 

ma jikkostitwixxux biżżejjed evidenza li l-Linji Gwida huma normi legalment vinkolanti. 

53. Il-BEPD jilqa’ kjarifiki fid-deċiżjoni dwar l-adegwatezza b’rabta man-natura vinkolanti tal-Linji Gwida 

tal-PPC u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tissorvelja dan l-aspett bir-reqqa. 

54. Skont il-PPC, il-linji gwida huma segwiti fil-prattika minkejja li hija d-drawwa lokali. Il-PPC issemmi li l-

qrati Ġappuniżi jużaw il-Linji Gwida tal-PPC biex jagħmlu l-ġudizzji tagħhom meta japplikaw ir-regoli 

tal-APPI. Il-Kummissjoni Ewropea tagħmel referenza għal deċiżjoni tal-qorti20 li tmur lura għall-2006 

biex tipprovdi evidenza li l-qrati Ġappuniżi jibbażaw lilhom infushom fuq linji gwida għas-sejbiet 

tagħhom. Minkejja l-fatt li l-BEPD ma ngħatax din is-sentenza tal-qorti, l-BEPD japprezza kieku l-

Kummissjoni Ewropea setgħet tipprovdi, jekk disponibbli, deċiżjoni aktar reċenti tal-qorti, jew fil-

qasam tal-protezzjoni tad-data jew f’settur ieħor fejn il-qrati Ġappuniżi użaw il-Linji Gwida PPC jew linji 

gwida simili oħrajn bħala bażi tad-deċiżjoni tagħhom. 

2.3.5 Rieżami perjodiku tas-sejba ta’ adegwatezza 
55. L-Artikolu 45 (3) tal-GDPR jipprevedi li għandha ssir reviżjoni perjodika mill-inqas kull erba’ snin. Skont 

l-adegwatezza referenzjali tal-BEPD21, dan huwa perjodu ta’ żmien ġenerali li jrid jiġi aġġustat għal kull 

pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali b’deċiżjoni dwar l-adegwatezza. Skont iċ-ċirkostanzi 

partikolari preżenti, jista’ jkun meħtieġ ċiklu ta’ reviżjoni iqsar. Barra minn hekk, inċidenti jew 

informazzjoni oħra dwar il-qafas legali fil-pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni 

jew bidliet fih jistgħu jwasslu għall-ħtieġa li ssir reviżjoni qabel iż-żmien. Jidher ukoll li huwa xieraq li l-

ewwel reviżjoni ta’ deċiżjoni kompletament ġdida dwar l-adegwatezza ssir pjuttost malajr u ċ-ċiklu tar-

reviżjoni jiġi aġġustat gradwalment skont l-eżitu. 

56. B’kunsiderazzjoni ta’ għadd ta’ fatturi, inkluż il-fatt li l-APPI daħal fis-seħħ fl-2017, li l-PPC ġiet stabbilita 

fl-2016 u li ma hemm l-ebda informazzjoni jew evidenza dwar l-applikazzjoni prattika tar-Regoli 

Supplimentari s’issa, il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea twettaq rieżami ta’ din is-sejba ta’ 

adegwatezza (mill-inqas) kull sentejn u mhux kull erba’ snin kif issuġġerit fl-abbozz tad-deċiżjoni 

attwali dwar l-adegwatezza. 

2.3.6 Impenji internazzjonali meħuda mill-Ġappun 
57. Skont l-Artikolu 45 (2) (c) tal-GDPR u l-adegwatezza referenzjali22, meta tiġi vvalutata l-adegwatezza 

tal-livell ta’ protezzjoni ta’ pajjiż terz, il-Kummissjoni Ewropea għandha tqis, fost l-oħrajn, l-impenji 

internazzjonali li l-pajjiż terz ikun daħal għalihom, jew obbligi oħra li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni tal-

                                                           
19 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 
ta’ Novembru 2018, Premessa 16. 
20 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 
ta’ Novembru 2018, paġna 5, nota 16 ta’ qiegħ il-paġna, “Qorti tad-Distrett ta’ Osaka, id-deċiżjoni tat-19 ta’ Mejju 
2006, Hanrei Jiho, Vol.1948, p. 122. 
21 WP254, p.3. 
22 WP254, p.2. 



 

13 
 

pajjiż terz f’sistemi multilaterali jew reġjonali b’mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni ta’ data 

personali, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ tali obbligi. Barra minn hekk, l-adeżjoni ta' pajjiż terz għall-

Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tat-28 ta' Jannar 1981 dwar il-Protezzjoni tal-Individwi fir-rigward 

tal-Ipproċessar Awtomatiku tad-Data Personali (“Konvenzjoni 108+”23 u l-Protokoll Addizzjonali tagħha 

għandha tiġi kkunsidrata. 

58. F’dan ir-rigward, il-BEPD jinnota li l-Ġappun huwa osservatur tal-Kumitat Konsultattiv tal-

Konvenzjoni 108+. 

2.3.7 Is-setgħat tad-DPAs24 biex iressqu azzjonijiet li jikkonċernaw il-validità ta’ deċiżjoni ta’ 

adegwatezza quddiem qorti 
59. Il-BEPD jenfasizza li għalkemm il-premessa 179 tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza ssemmi 

biss każijiet fejn DPA tkun irċeviet ilment li jikkontesta l-kompatibbiltà ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza 

mad-drittijiet fundamentali tal-individwu għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data, din id-dikjarazzjoni 

għandha tinftiehem bħala eżempju ta’ sitwazzjonijiet, fejn DPA tista’ tressaq il-kwistjoni quddiem qorti 

nazzjonali, li tista’ tkun possibbli wkoll fin-nuqqas ta’ lment, aktar milli bħala restrizzjoni għas-setgħat 

mogħtija lil DPAs taħt il-GDPR u l-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri f’dan ir-rigward. Tabilħaqq, id-

dispożizzjonijiet tal-GDPR jinkludu kemm is-setgħa li jiġu sospiżi t-trasferimenti tad-data anki meta 

dawn ikunu bbażati fuq deċiżjoni ta’ adegwatezza u li tittieħed azzjoni dwar il-validità ta’ deċiżjoni ta’ 

adegwatezza, mhumiex limitati għal każijiet fejn huma jkunu rċevew ilment, jekk il-liġi nazzjonali 

tagħhom tagħtihom is-setgħa li jagħmlu dan b’mod usa’ u indipendenti minn ilment, f’konformità mad-

dispożizzjonijiet rilevanti tal-GDPR. 

60. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiċċara fl-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha li s-

setgħa tal-awtoritajiet superviżorji li jieħdu azzjoni kontra l-validità ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza 

wara lment hija biss eżempju tas-setgħat usa’ ta’ DPAs li jsegwu mill-GDPR, li jinkludu s-setgħa li jiġu 

sospiżi t-trasferimenti u li titressaq azzjoni dwar il-validità ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza fin-nuqqas 

ta’ lment jekk il-liġi nazzjonali tagħhom tipprovdih. 

3 ASPETTI KUMMERĊJALI 

3.1 Il-prinċipji dwar il-kontenut 
61. Il-Kapitolu 3 Referenzjarju tal-Adegwatezza huwa ddedikat għall-“Prinċipji tal-Kontenut”. Is-sistema ta’ 

pajjiż terz jew tal-organizzazzjoni internazzjonali għandha tinkludihom sabiex jitqies il-livell ta’ 

protezzjoni pprovdut bħala essenzjalment ekwivalenti għal dak garantit mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-BEPD 

jirrikonoxxi l-fatt li s-sistema legali Ġappuniża ssegwi approċċ differenti għal dak tal-GDPR sabiex 

jingħata effett lid-dritt għall-privatezza. Għalkemm id-dritt għall-privatezza mhuwiex imnaqqax fil-

Kostituzzjoni Ġappuniża fiha nfisha, ġie rikonoxxut bħala dritt kostituzzjonali permezz tal-każistika kif 

imsemmi wkoll fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea25. 

62. Speċjalment minħabba l-fatt li l-approċċ Ġappuniż ivarja b’mod evidenti minn dak Ewropew, irid jiġi 

osservat b’attenzjoni jekk, mhux biss l-aspetti uniċi, iżda s-sistema kollha kemm hi, tipprovdi livell ta’ 

                                                           
23 Konvenzjoni għall-protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar ta’ data personali, Konvenzjoni 108+, 18 
ta’ Mejju 2018. 
24 Kawża C- 362/14, Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner, 6 ta’ Ottubru 2015. 
25 Il-BEPD ma ngħatax it-traduzzjoni Ingliża ta’ din id-deċiżjoni tal-Qorti. Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 ta’ Novembru 2018, nota f’qiegħ il-paġna 
9. 
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protezzjoni “essenzjalment ekwivalenti”. Dan ifisser, li “nuqqasijiet” potenzjali dwar prinċipju ta’ 

kontenut wieħed jistgħu jiġu kkumpensati b’xi aspetti oħra li jipprovdu kontrolli u bilanċi adegwati. 

3.1.1 Kunċetti 
63. Abbażi tal-adegwatezza referenzjali, kunċetti u/jew prinċipji ta’ protezzjoni tad-data bażiċi għandhom 

jeżistu fil-qafas legali tal-pajjiż terz. Għalkemm dawn m’għandhomx għalfejn jirriflettu t-terminoloġija 

tal-GDPR, għandhom jirriflettu u jkunu konsistenti mal-kunċetti inkorporati fil-liġi dwar il-protezzjoni 

tad-data Ewropea. Pereżempju, il-GDPR jinkludi l-kunċetti importanti li ġejjin: “data personali”, 

“ipproċessar tad-data personali”, “kontrollur tad-data”, “proċessur tad-data”, “riċevitur” u “data 

sensittiva”26. 

64. L-APPI jinkludi wkoll għadd ta’ definizzjonijiet bħal, fost oħrajn, dawk ta’ “informazzjoni personali”, 

“data personali”, “operatur ta’ negozju li jittratta l-informazzjoni personali”. Madankollu, jidher li l-

APPI ma jinkludix definizzjoni tat-terminu “l-immaniġġjar tad-data personali” li huwa simili għat-

terminu “l-ipproċessar tad-data personali”. 

65. Fir-rigward tad-definizzjoni tat-terminu “l-immaniġġjar tad-data personali”, il-PPC ipprovdiet tweġibiet 

bil-miktub għall-mistoqsija tal-BEPD dwar din id-definizzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea kkwotat din it-

tweġiba għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni "Filwaqt li l-APPI ma tużax it-terminu “pproċessar”, 

hija tibbaża fuq il-kunċett ekwivalenti ta’ “maniġġ” li, skont l-informazzjoni riċevuta mill-KNE, ikopri 

“kwalunkwe att fuq id-data personali” inkluż l-akkwist, l-input, l-akkumulazzjoni, l-organizzazzjoni, il-

ħżin, l-editjar/l-ipproċessar, it-tiġdid, il-produzzjoni, l-assigurazzjoni, il-produzzjoni, l-użu, jew l-għoti ta’ 

informazzjoni personali.”27 

66. Madankollu, peress li t-test ta’ referenza għal din id-definizzjoni ma ġiex ipprovdut, il-BEPD jistieden 

lill-Kummissjoni Ewropea tissorvelja mill-qrib li d-definizzjoni tal-kunċett imsemmi hawn fuq, kif 

ipprovdut mill-KNE, tiġi segwita fil-prattika b’mod effettiv. 

3.1.1.1 Il-kunċett ta’ proċessur tad-data u l-obbligi ta’ “trustee” 

67. Kif imsemmi hawn fuq, l-adegwatezza referenzjarja teħtieġ li l-kunċetti u/jew prinċipji ta’ protezzjoni 

tad-data bażiċi għandhom jeżistu fil-qafas legali tal-pajjiż terz. 

68. L-APPI jinkludi definizzjoni ta’ “operatur tan-negozju tal-immaniġġjar tal-informazzjoni personali” li 

skont il-Kummissjoni Ewropea tinkludi kemm it-termini ta’ kontrollur tad-data kif ukoll proċessur tad-

data kif ipprovdut mill-GDPR u ma tagħmilx distinzjoni bejn it-tnejn28. Madankollu, l-APPI jinkludi wkoll 

terminu “fiduċjarju” fl-Artikolu 22 tiegħu, li b’xi mod jixbah it-terminu ta’ proċessur tad-data skont il-

GDPR. 

69. Kif spjegat mill-KNE fit-tweġibiet tagħha pprovduti lill-BEPD, u inklużi wkoll fl-abbozz ta’ deċiżjoni dwar 

l-adegwatezza tal-Kummissjoni Ewropea, fiduċjarju huwa meqjus bħala l-ekwivalenti ta’ proċessur tad-

data taħt il-GDPR — fdat bit-trattament tad-data personali minn PIHBO. Dan it-trustee għandu l-istess 

obbligi u drittijiet bħal kwalunkwe PIHBO, inkluż dawk tar-Regoli Addizzjonali għad-data personali 

                                                           
26 WP254, p.4. 
27 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 
ta’ Novembru 2018, premessa 17. 
28 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 
ta’ Novembru 2018, premessa 35. 



 

15 
 

trasferita mill-UE. Il-PIHBO li tafda t-trattament ta’ data personali lil trustee hija marbuta li “teżerċita 

sorveljanza neċessarja u xierqa”29 fuq il-fiduċjarju. 

70.  Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tispjega l-istatus u l-obbligi tad-depożitarju meta d-

depożitarju jibdel il-finijiet u l-mezzi tal-ipproċessar u jiċċara jekk il-kunsens tas-suġġett tad-data 

jibqax kundizzjoni neċessarja għal tali bidla fl-għan jew għad-determinazzjoni ta’ mezzi30. 

3.1.1.2 Kunċett ta’ data personali miżmuma 

71. L-APPI fih il-kunċett ta’ “data personali miżmuma” li hija kkunsidrata bħala sottokategorija tad-data 

personali. Skont l-APPI, id-dispożizzjonijiet relatati mad-drittijiet tas-suġġett tad-data31 japplikaw biss 

għad-data personali miżmuma. Id-definizzjoni ta’ data personali miżmuma hija inkluża fl-Artikolu 2(7) 

tal-APPI. 

72. Id-data personali miżmuma hija d-data personali ħlief dik li (i) hi stabbilita li tiġi mħassra fi żmien 

perjodu ta’ mhux aktar minn 6 xhur32 jew li (ii) taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Ordni tal-

Kabinett u li x’aktarx tagħmel ħsara lill-pubbliku jew interessi oħra jekk il-preżenza jew l-assenza tagħha 

tkun saret magħrufa. 

73. Ir-Regola Supplimentari (2) tipprovdi li “data personali li tasal mill-UE bbażata fuq deċiżjoni ta’ 

adegwatezza hija meħtieġa li tiġi ttrattata bħala data personali miżmuma irrispettivament mill-

perjodu li fih għandha titħassar.” 

74. Madankollu, id-data personali li taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Ordni tal-Kabinett ma tkunx 

meħtieġa li tiġi ttrattata bħala data personali miżmuma u li d-drittijiet tas-suġġett tad-data ma 

japplikawx. 

75. L-Artikolu 23 tal-GDPR jipprevedi li, bħall-Artikolu 4 tal-Ordni tal-Kabinett, il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat 

Membru li għaliha jkun soġġett il-kontrollur/proċessur tad-data, tista’ tillimita l-kamp ta’ applikazzjoni 

tal-obbligi applikabbli għalih u d-drittijiet disponibbli għas-suġġett tad-data. Dan jista’ jsir permezz ta’ 

miżura leġiżlattiva. Dawn ir-restrizzjonijiet jeħtieġ li jirrispettaw l-essenza tad-dritt u l-libertajiet 

fundamentali u huma miżura meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà demokratika. 

76. Rigward is-sustanza tal-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 4 tal-Ordni tal-Kabinett, il-BEPD ma ngħatax 

biżżejjed dokumentazzjoni dwar dawn il-limitazzjonijiet jew elementi addizzjonali biex jiċċara l-kamp 

ta’ applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet33. Il-BEPD mhuwiex f’pożizzjoni li jivvaluta jekk dawn il-

limitazzjonijiet għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data humiex limitati għal dak li jkun meqjus strettament 

neċessarju u proporzjonat skont il-liġi tal-UE, u għalhekk ikunu essenzjalment ekwivalenti għad-

drittijiet ipprovduti lis-suġġetti tad-data tal-UE. 

77. Minħabba nuqqas ta’ xi dokumenti rilevanti, il-BEPD jilqa’ wkoll assigurazzjonijiet mill-Kummissjoni 

Ewropea, jekk ir-restrizzjonijiet għad-drittijiet ta’ individwi (b’mod partikolari, drittijiet ta’ aċċess, 

rettifika u oġġezzjoni) humiex meħtieġa u proporzjonati f’soċjetà demokratika u jekk dawn 

jirrispettawx l-essenza tad-drittijiet fundamentali. 

                                                           
29 Artikolu 22 tal-Att Emendat dwar il-Protezzjoni ta’ l-Informazzjoni Personali (APPI), li daħal fis-seħħ fit-30 ta’ 
Mejju, 2017. 
30 Art. 23 para 5 (i) APPI. Ara wkoll it-taqsima dwar il-prinċipju tat-trasparenza hawn taħt. 
31 L-Artikoli 27-30 tal-APPI. 
32 Emenda għall-Ordni tal-Kabinett sabiex l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali (Ordni tal-Kabinett) 
jiġi Infurzat, li ddaħħlet fis-seħħ fit-30 ta' Mejju 2017, l-Artikolu 5. 
33 Il-BEPD ma ngħatax id-deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema msemmija fil-premessa 53 tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ 
adegwatezza. 
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78. Rekwiżit essenzjali skont il-GDPR huwa li d-data personali tkun protetta matul iċ-“ċiklu tal-ħajja” kollu 

tagħhom. 

79. B’kont meħud tal-fatt li r-Regoli Supplimentari japplikaw biss għad-data personali ttrasferita mill-UE, 

il-BEPD japprezza jekk jirċievi aktar informazzjoni dwar l-implimentazzjoni prattika ta’ dawn ir-regoli 

mill-PIHBOs, speċjalment meta din id-data tiġi kkomunikata ulterjorment lil PIHBO oħra wara l-ewwel 

trażmissjoni tagħha lejn il-Ġappun. 

80. Il-Kummissjoni Ewropea ċċarat fil-premessa 15 tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza tagħha li 

l-PIHBOs li jirċievu u/jew li jkomplu jipproċessaw data personali mill-UE se jkunu taħt obbligu legali li 

jikkonformaw mar-Regoli Supplimentari u li sabiex jagħmlu dan huma għandhom jiżguraw li jkunu 

jistgħu jidentifikaw tali data personali matul iċ-“ċiklu tal-ħajja” tagħhom. 

81. Fit-tweġibiet tagħha, il-PPC spjegat34 li tali identifikazzjoni se ssir bl-użu ta’ metodi tekniċi (tagging) jew 

metodi organizzattivi (il-ħażna tad-data li toriġina mill-UE f’bażi ta’ data dedikata). 

82. Fin-nota 14 ta’ qiegħ il-paġna tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha, il-Kummissjoni Ewropea 

tispjega li l-PIHBOs għandhom jirreġistraw l-informazzjoni dwar l-oriġini tad-data tal-UE għal kemm 

ikun hemm bżonn sabiex ikunu jistgħu jikkonformaw mar-Regoli Addizzjonali. Dan huwa mnaqqax ukoll 

fl-Artikolu 26 (1), (3) u (4) tal-APPI li tiddikjara li PIHBO hija taħt l-obbligu li tikkonferma u tirreġistra s-

sors ta’ din id-data u ċ-ċirkostanzi kollha relatati mal-akkwiżizzjoni ta’ din id-data. 

83. Madankollu, il-BEPD jinnota li l-Artikolu 18 tar-Regoli PPC35 jispeċifika li l-obbligi taż-żamma ta’ rekords 

tal-PIHBOs huma limitati għal massimu ta’ tliet snin għall-każijiet li jaqgħu barra l-metodi speċifiċi taż-

żamma tar-rekords deskritti fl-Artikolu 16 tar-Regoli PPC (bl-użu ta’ dokument bil-miktub, rekord 

elettromanjetiku jew mikrofilm). Dan huwa ddikjarat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea fil-premessa 71 

tal-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha: “Kif speċifikat fl-Artikolu 18 tar-Regoli PPC, dawn ir-

rekords iridu jiġu ppreservati għal perjodu ta’ sena sa tliet snin, skont iċ-ċirkustanzi”. 

84. Anki jekk, kif tiddikjara l-Kummissjoni Ewropea fin-nota 14 ta’ qiegħ il-paġna tal-abbozz ta’ deċiżjoni 

ta’ adegwatezza tagħha, il-PIHBOs mhumiex ipprojbiti milli jżommu rekords dwar l-oriġini tad-data għal 

aktar minn tliet snin, sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont ir-Regola Addizzjonali (2), 

dan la huwa rifless b’mod ċar fil-leġiżlazzjoni Ġappuniża u lanqas fir-Regoli Addizzjonali. Il-BEPD iqis li 

hemm riskju li l-PIHBOs fil-fatt jikkonformaw mal-Artikolu 18 tar-Regoli PPC anke meta jipproċessaw 

data li toriġina mill-UE. Dan huwa prinċipalment minħabba li bħalissa, fil-fehma tal-BEPD u abbażi ta’ 

dokumenti disponibbli, m'hemm l-ebda dispożizzjoni li tqiegħed lill-PIHBOs taħt obbligu bħal dan biex 

jikkonformaw mar-Regoli Supplimentari minflok. Dan jirriżulta f’data trasferita mill-UE li ma tibqax tiġi 

protetta mill-protezzjonijiet addizzjonali inklużi fir-Regoli Addizzjonali. 

85. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tissorvelja mill-qrib il-protezzjoni effettiva tad-data 

personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun, abbażi tal-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, matul 

iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom anki jekk il-leġiżlazzjoni Ġappuniża timponi l-obbligu ta’ żamma ta’ 

rekords tal-oriġini tad-data għal massimu ta’ tliet snin. 

3.1.2 Raġunijiet għal ipproċessar legali u ġust għal skopijiet leġittimi 
86. Skont l-adegwatezza referenzjali, f’konformità mal-GDPR, id-data trid tiġi pproċessata b’mod legali, 

ġust u leġittimu36. Il-bażi legali, li skonthom id-data personali tista’ tiġi pproċessata b’mod legali, ġust 

                                                           
34 L-Anness III ta’ din l-Opinjoni. 
35 Ir-regoli ta’ Infurzar għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali (Regoli PPC), li ddaħħlu fis-seħħ 
fit-30 ta' Mejju, 2017, l-Artikolu 16. 
36 WP254, p.4. 
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u leġittimu, għandha tiġi stabbilita b’mod ċar biżżejjed. Il-qafas Ewropew jirrikonoxxi diversi raġunijiet 

leġittimi bħal dawn inkluż, pereżempju, dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali, il-kunsens tas-suġġett tad-

data, il-prestazzjoni ta’ kuntratt jew l-interess leġittimu tal-kontrollur tad-data jew ta’ parti terza li ma 

jegħlibx l-interessi tal-individwu. 

87. Taħt l-APPI, il-kunsens għandu rwol ċentrali fis-sistema legali Ġappuniża tal-protezzjoni tad-data. Il-

kunsens huwa l-bażi legali ċentrali għall-ipproċessar ta’ data personali fil-Ġappun, u huwa wkoll il-bażi 

legali ewlenija għat-trasferimenti ta’ data personali mill-Ġappun għal pajjiż terz. Barra minn hekk, il-

kunsens huwa meħtieġ għal alterazzjoni tal-iskop tal-ipproċessar. 

88. Skont ir-Regola Addizzjonali (3), il-bażi legali għall-ipproċessar tad-data personali ttrasferita mill-UE 

lejn il-Ġappun se tkun il-bażi legali li għaliha d-data hija trasferita lill-Ġappun. Jekk il-PIHBO jixtieq 

jipproċessa aktar din id-data għal skop differenti, jeħtieġ li jikseb il-kunsens tas-suġġett tad-data minn 

qabel. 

89. Il-BEPD iqis li l-kwalità tal-kunsens, speċjalment minħabba r-rwol ċentrali tiegħu fil-qafas legali 

Ġappuniż, għandu jikkonforma mar-rekwiżiti fundamentali tal-kunċett tal-kunsens, jiġifieri skont il-liġi 

tal-UE, “indikazzjoni mogħtija liberament, speċifika, infurmata u mhux ambigwa tax-xewqat tas-

suġġett tad-data...”. Is-suġġett tad-data jista’ jirtira tali kunsens bħala salvagwardja essenzjali biex tiġi 

żgurata r-rieda ħielsa tas-suġġett tad-data matul iż-żmien37. Id-dritt għall-irtirar, bħala element 

obbligatorju ta’ kunsens, jidher li huwa nieqes fil-qafas legali Ġappuniż. Tabilħaqq, skont il-linji gwida 

tal-PPC38 l-irtirar huwa biss “mixtieq” u jiddependi fuq “il-karatteristiċi, id-daqs u l-istatus tal-attivitajiet 

tan-negozju”. 

3.1.3 Il-prinċipju tat-trasparenza 
90. Abbażi tal-Artikolu 5 tal-GDPR, it-trasparenza hija prinċipju fundamentali tas-sistema tal-protezzjoni 

tad-data39 tal-UE. L-adegwatezza ssemmi espliċitament “trasparenza” bħala wieħed mill-prinċipji tal-

kontenut li għandhom jitqiesu fl-evalwazzjoni tal-livell essenzjalment ekwivalenti ta’ protezzjoni 

pprovdut minn pajjiż terz. Il-prinċipju tat-trasparenza u ġustizzja għandu l-għan li jiżgura li s-suġġett 

tad-data jkollu kontroll fuq id-data tiegħu/tagħha u, għal dan il-għan, l-informazzjoni għandha tiġi 

pprovduta lis-suġġett tad-data b’mod proattiv bħala regola. Fil-każ tal-Ħarsien tal-Privatezza, il-Grupp 

ta’ Ħidma tal-Artikolu40 29 fl-opinjoni tiegħu 1/2016 għamel referenza għall-Anness II, II 1 (b) tal-ftehim 

dwar it-Tarka tal-Privatezza (avviż lill-individwu) u ddikjara li, jekk id-data ma tinġabarx direttament, 

organizzazzjoni għandha tinnotifika lis-suġġett tad-data “fil-punt fejn id-data tiġi rreġistrata mill-

organizzazzjoni Shield” (it-taqsima 2.2.1.a). Li jkollok il-politika ta’ privatezza disponibbli għall-pubbliku 

huwa kriterju addizzjonali (ara t-taqsima 2.2.1.b). Għalhekk, skont id-Direttiva 95/46/KE, kien meqjus 

neċessarju li s-suġġett tad-data jiġi infurmat direttament. 

                                                           
37 Il-GDPR, l-Artikolu 4(11). Għal aktar informazzjoni ara wkoll il-linji gwida rilevanti tal-BEPD dwar il-kunsens 
WP259, 10 ta’ April 2018. 
38 Il-konsorzju tal-Protezzjoni tad-Data u r-Riċerka Teknika u l-Konsorzju għall-Analiżi (DPC), Valutazzjoni tal-livell 
ta’ protezzjoni tad-data personali pprovduta taħt il-liġi Ġappuniża, p. 46: “Barra minn hekk, mill-perspettiva tal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi ta’ prinċipju bħal konsumaturi, huwa mixtieq, fil-każ li tkun ġiet riċevuta 
talba minn prinċipal għad-data personali miżmuma, li jkun hemm reazzjoni ulterjuri għad-domanda tal-prinċipal 
b’tali mod li titwaqqaf, eċċ., il-posta diretta li tibgħat jew li volontarjament tissodisfa waqfa tal-utilizzazzjoni, eċċ. 
meta jitqiesu l-karatteristiċi, id-daqs u l-istatus tal-attivitajiet tan-negozju”. 
39 WP 254, Kapitolu 3, punt 7, p. 5; ara wkoll il-premessa (39) tal-GDPR. 
40 Dan il-Grupp ta’ Ħidma ġie stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE. Kien korp konsultattiv 
indipendenti Ewropew dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza. Il-kompiti tiegħu huma deskritti fl-Artikolu 30 
tad-Direttiva 95/46/KE u l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2002/58/KE. Id-WP29 issa sar il-BEPD 
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91. Tqajjem l-ewwel tħassib dwar il-modalità ta’ informazzjoni pprovduta lis-suġġett tad-data skont l-APPI. 

Skont l-Artikolu 27 (1) tal-APPI, PIHBO hija obbligata tipprovdi l-informazzjoni deskritta fl-Artikolu 27 

(1) APPI billi titqiegħed “fi stat fejn il-prinċipal jista’ jkun jaf”. Madankollu, din il-formulazzjoni ma 

tagħmilhiex ċara sa liema punt il-PIHBO għandha tieħu miżuri pożittivi biex tinforma b’mod ġenwin lis-

suġġett tad-data. 

92. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni tiċċara t-tifsira tat-terminu “jista’ jkun jaf” u jekk l-APPI tipprovdix 

bħala regola l-obbligu li s-suġġetti tad-data jkunu informati b’mod ġenwin. 

93. Barra minn hekk, skont l-adegwatezza referenzjali, jistgħu jeżistu restrizzjonijiet għall-informazzjoni li 

trid tiġi pprovduta lis-suġġett tad-data, simili għall-Artikolu 23 tal-GDPR. Fuq nota simili, l-Artikolu 

14(5) tal-GDPR jipprevedi eċċezzjoni għad-dritt li wieħed ikun infurmat meta l-informazzjoni hija 

probabbli li tagħmel impossibbli jew li xxekkel serjament il-kisba tal-ipproċessar. Madankollu, anki 

f’dan il-każ, il-kontrollur għandu jipprovdi xi tip ta’ informazzjoni bħal, pereżempju, billi jagħmel 

informazzjoni “ġeneralizzata” disponibbli għall-pubbliku. Barra minn hekk, meta r-riskju ma jibqax 

jeżisti, is-suġġett tad-data għandu jiġi nnotifikat41 Dawn l-aspetti huma importanti sabiex jiġi żgurat il-

prinċipju fundamentali tal-ġustizzja. 

94. Skont l-Artikolu 23 tal-APPI, il-PIHBO ġeneralment irid jagħti informazzjoni bil-quddiem lis-suġġett tad-

data dwar l-għoti tad-data tiegħu lil parti terza jew b’mod impliċitu meta jikseb il-kunsens tiegħu jew 

b’mod espliċitu permezz ta’ notifika ta’ esklużjoni fakultattiva. Il-BEPD jifhem li ma hemm l-ebda 

notifika lis-suġġett tad-data, li tinfurmah dwar il-fatt li d-data tiegħu/tagħha mhijiex miżmuma bħala 

data personali taħt l-APPI minħabba li taqa’ taħt l-eċċezzjonijiet tal-Artikolu 4 tal-Ordni tal-Kabinett. 

B’riżultat ta’ dan, mhux se jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mid-drittijiet tagħhom. Is-suġġetti tad-

data mhumiex infurmati fil-każijiet tal-Artikolu 18(4) tal-APPI. 

95. Il-BEPD jirrikonoxxi li d-drittijiet jistgħu jiġu ristretti għal objettivi leġittimi segwiti mill-PIHBO u l-

awtoritajiet tal-istat. Fl-istess ħin, il-BEPD iqis li għandu jkun hemm mill-inqas informazzjoni ġenerali 

minn qabel dwar il-possibbiltà tar-restrizzjoni tad-drittijiet għall-għanijiet imsemmija fil-liġi u li s-

suġġett tad-data għandu jiġi nnotifikat meta r-riskji li għalihom hija ristretta l-informazzjoni ma 

jibqgħux jeżistu. 

96. Fl-aħħar nett, aspetti oħrajn ta’ trasparenza huma żviluppati aktar ‘l isfel. Dawn jirreferu għar-riskji li 

jinvolvi t-trasferiment lejn pajjiż terz42 u l-informazzjoni dwar il-loġika tal-ipproċessar fil-kuntest tat-

teħid awtomatizzat ta’ deċiżjonijiet, inkluż it-tfassil ta’ profili.43 

3.1.4 Restrizzjonijiet fuq trasferimenti ulterjuri 
97. Il-BEPD jilqa’ l-isforzi li saru mill-awtoritajiet Ġappuniżi u mill-Kummissjoni Ewropea biex itejbu l-livell 

ta’ protezzjoni għal trasferimenti ulterjuri skont ir-Regola Addizzjonali (4), li jeskludi li d-data personali 

trasferita mill-UE tiġi trasferita ulterjorment lil pajjiż terz fuq il-bażi ta’ APEC-PCBRs. Barra minn hekk, 

il-BEPD jirrikonoxxi li fil-premessi 177 u 184 tal-abbozz il-ġdid tiegħu tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, 

il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li tissospendi d-deċiżjoni ta’ adegwatezza meta t-trasferimenti 

ulterjuri ma jibqgħux jiżguraw il-kontinwità tal-protezzjoni. Madankollu, il-BEPD jixtieq iqajjem żewġ 

punti rigward dawn it-trasferimenti ta’ data personali tal-UE mill-Ġappun għal pajjiżi terzi. 

                                                           
41 Tele2, Il-Kawżi Magħquda C 203/15 u C 698/15, is-sentenza tal-Qorti tat-21 ta’ Diċembru 2016, rec. 121 u 
Digital Rights Ireland, il-Kawżi Magħquda C-293/12 u C-594/12, is-sentenza tal-Qorti tat-8 ta’ April 2014, rec. 54-
62. 
42 Ara t-taqsima 2.1.4. 
43 Ara t-taqsima 2.1.6. 
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98. L-użu tal-kunsens bħala bażi għat-trasferimenti ta’ data mill-Ġappun għal pajjiż terz fis-sistema legali 

Ġappuniża jqajjem tħassib peress li l-BEPD iqis li l-informazzjoni mogħtija lis-suġġett tad-data tal-UE 

qabel ma jagħti l-kunsens tidher li mhijiex komprensiva. 

99. L-APPI tal-Artikolu 24 jipprojbixxi t-trasferiment ta’ data personali lil parti terza barra t-territorju tal-

Ġappun mingħajr il-kunsens minn qabel tal-individwu kkonċernat. Ir-Regola Addizzjonali (4) jistipula li 

s-suġġetti tad-data tal-UE għandhom jiġu pprovduti b’informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tat-

trasferiment meħtieġa biex tittieħed deċiżjoni dwar il-kunsens tiegħu. 

100. Il-Kummissjoni Ewropea tikkonkludi fl-abbozz tagħha ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza li r-Regola 

Supplimentari (4) tiżgura kunsens infurmat tajjeb partikolari tas-suġġett tad-data tal-UE44 peress li 

hu/hi jiġi avżat bil-fatt li d-data se tiġi trasferita f’pajjiż ieħor u barra mill-pajjiż speċifiku tad-

destinazzjoni. Dan jippermetti lis-suġġett tad-data jivvaluta r-riskju għall-privatezza involut mat-

trasferiment. 

101. Skont il-prinċipju tat-trasparenza dwar l-adegwatezza referenzjali, għandu jiġi żgurat ċertu grad ta’ 

ġustizzja meta jiġu infurmati l-individwi. Fil-kuntest ta’ trasferimenti ulterjuri bbażati fuq il-kunsens, il-

BEPD huwa tal-opinjoni li sabiex jiġi żgurat tali livell adegwat ta’ ġustizzja, is-suġġetti tad-data 

għandhom ikunu infurmati b’mod espliċitu dwar ir-riskji possibbli ta’ tali trasferimenti li jirriżultaw min-

nuqqas ta’ protezzjoni adegwata fil-pajjiż terz u n-nuqqas ta’ salvagwardji xierqa qabel il-kunsens. Dan 

l-avviż għandu jinkludi pereżempju informazzjoni li fil-pajjiż terz jista’ ma jkunx hemm awtorità 

superviżorja u/jew il-prinċipji tal-ipproċessar tad-data u/jew id-drittijiet tas-suġġett tad-data jistgħu 

ma jkunux previsti fil-pajjiż terz45. Għall-BEPD, l-għoti ta’ din l-informazzjoni huwa essenzjali sabiex 

jippermetti lis-suġġett tad-data jagħti l-kunsens tiegħu b’għarfien sħiħ ta’ dawn il-fatti speċifiċi tat-

trasferiment46. 

102. Il-kunsens infurmat huwa importanti wkoll fir-rigward tal-esklużjonijiet settorjali. Id-Deċiżjoni ta’ 

adegwatezza ma tkoprix ċerti tipi ta’ pproċessar minn ċerti korpi bħall-universitajiet għall-ipproċessar 

ta’ data personali għal skopijiet akkademiċi. It-tħassib tal-BEPD hawnhekk huwa relatat max-xenarju 

speċifiku ta’ meta d-data trasferita mill-UE taħt id-deċiżjoni ta’ adegwatezza – pereżempju d-data tal-

HR ta’ studenti tal-Erasmus fil-Ġappun – imbagħad tintuża għal skop differenti li jaqa’ barra mill-kamp 

ta’ applikazzjoni tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza (eż. skopijiet ta’ riċerka), bil-kunsens tas-suġġett tad-

data, - u għalhekk ma tibqax koperta mill-protezzjoni addizzjonali pprovduta mir-Regoli Supplimentari. 

103. Il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara fil-premessa 38 tal-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha li 

xenarju bħal dan se jaqa’ taħt il-kuntest ta’ trasferimenti ulterjuri u li, fejn dan iseħħ, il-PIHBO għandu 

jipprovdi lis-suġġett tad-data bl-informazzjoni kollha meħtieġa qabel ma jikseb il-kunsens 

tiegħu/tagħha, inkluż li l-informazzjoni personali ma taqax taħt il-protezzjoni tar-regoli APPI. 

104. Ir-Regola Supplimentari (4) teħtieġ biss li l-PIHBO tikseb il-kunsens tas-suġġett tad-data wara li tkun 

ġiet ipprovduta b’informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi tat-trasferiment meħtieġa għall-prinċipal biex jieħu 

deċiżjoni dwar il-kunsens tiegħu/tagħha. 

                                                           
44 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD fit-13 
ta' Novembru, Premessa 76. 
45 Il-linji Gwida tal-BEPD 2/2018 dwar id-derogi tal-Artikolu 49 skont ir-Regolament 2016/679, 25 ta’ Mejju 
2018, p. 8. 
46 Il-linji Gwida tal-BEPD 2/2018 dwar id-derogi tal-Artikolu 49 skont ir-Regolament 2016/679, 25 ta’ Mejju 
2018, p. 7. 
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105. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura li l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lis-

suġġett tad-data “dwar iċ-ċirkostanzi tat-trasferiment” għandha tinkludi l-informazzjoni dwar ir-

riskji possibbli ta’ trasferimenti li jirriżultaw min-nuqqas ta’ protezzjoni adegwata fil-pajjiż terz u n-

nuqqas ta’ salvagwardji xierqa, jew fil-każ ta’ esklużjonijiet settorjali, tan-nuqqas ta’ protezzjonijiet 

tar-Regoli Supplimentari u tal-APPI. 

106. Trasferimenti ulterjuri ta’ data personali jistgħu jseħħu f’pajjiżi terzi li jsiru soġġetti għal deċiżjoni 

possibbli aktar tard dwar l-adegwatezza Ġappuniża. 

107. Mingħajr preġudizzju għad-derogi stabbiliti fl-Artikolu 23 (1) tal-APPI, id-data trasferita inizjalment 

mill-UE lejn il-Ġappun tista’ mbagħad tiġi ttrasferita mill-Ġappun għal pajjiż terz mingħajr il-kunsens 

tagħha f’żewġ każijiet: 

 Jekk il-PIHBO u r-riċevitur parti terza flimkien ikunu implimentaw miżuri li jipprovdu livell ta’ 

protezzjoni ekwivalenti għall-APPI li jinqara flimkien mar-Regoli Supplimentari permezz ta’ 

kuntratt, forom oħra ta’ ftehimiet vinkolanti jew ftehimiet vinkolanti fi ħdan grupp 

korporattiv47. 

 Jekk il-pajjiż terz ikun ġie rikonoxxut mill-PPC skont l-Artikolu 24 tal-APPI u l-Artikolu 11 tar-

Regoli tal-PPC48 bħala li jipprovdi livell ekwivalenti ta’ protezzjoni lil dak garantit fil-Ġappun. 

108. Il-BEPD jevalwa l-Artikolu 24 APPI bħala r-regola aktar speċifika, li tinkludi deroga mir-regola ġenerali 

skont l-Artikolu 23 APPI. Għalhekk, il-BEPD ma jaqbilx mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fl-

aħħar sentenza l-ġdida tal-Premessa 78 tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza li tiddikjara li anki 

f’dawk il-każijiet, it-trasferiment lill-parti terza jibqa’ soġġett għar-rekwiżit li jinkiseb il-kunsens skont l-

Artikolu 23 (1) tal-APPI. 

109. Skont l-Artikolu 11 (1) tar-Regoli PPC, deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-PPC tirrikjedi standards sostantivi 

ekwivalenti għall-APPI li l-implimentazzjoni tagħha tkun żgurata f’pajjiż terz u li tkun sorveljata b’mod 

effettiv minn awtorità indipendenti tal-infurzar. Barra minn hekk, il-PPC tista’ timponi l-kundizzjonijiet 

meħtieġa biex tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’ individwi fil-Ġappun, skont l-Artikolu 11 (2) tar-

Regoli PPC. 

110. Ir-Regola Addizzjonali (4) tiddikjara li d-data personali tal-UE tista’ tiġi ttrasferita lil pajjiż terz soġġett 

għal deċiżjoni ta’ adegwatezza Ġappuniża mingħajr restrizzjonijiet ulterjuri. Iżda l-Artikolu 44 tal-GDPR 

jirregola li kwalunkwe trasferiment ta’ data personali lil pajjiż terz irid jissodisfa l-kundizzjonijiet 

stabbiliti fil-Kapitolu V tal-GDPR inklużi trasferimenti mill-pajjiż terz għal pajjiż terz ieħor. Il-livell ta’ 

protezzjoni tal-persuni fiżiċi li d-data tagħhom tiġi ttrasferita m'għandux jiġi pperikolat mit-

trasferiment ulterjuri49. Għalkemm fil-prinċipju din l-interpretazzjoni hija kondiviża wkoll mill-

Kummissjoni Ewropea fl-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha50, ma jidhirx li hija segwita għal 

kollox. Il-Kummissjoni Ewropea nnegozjat il-projbizzjoni ta’ data li toriġina mill-UE li tiġi ttrasferita lil 

pajjiż terz fuq il-bażi tal-Kooperazzjoni Ekonomika għall-Asja tal-Paċifiku (APEC) – Regoli dwar il-

Privatezza Transkonfinali (CBPRs). Fid-dawl tal-għodda komparattiva żviluppata fl-2014 skont il-qafas 

                                                           
47 Regola Supplimentari (4) (ii). 
48 Ir-regoli ta’ Infurzar għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali, 30 ta’ Mejju 2017. Traduzzjoni bl-
Ingliż tal-Artikolu 11 il-ġdid ġiet ikkomunikata mill-Kummissjoni Ewropea lill-BEPD, iżda dan l-Artikolu għadu ma 
ġiex ippubblikat. 
49 WP 254, p.5. 
50 Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta’ XXXX, skont ir-Regolament 2016/679 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali mill-Ġappun, kif mibgħuta lill-BEPD 
f’Novembru 13, Premessa 75. 
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tad-Direttiva tal-UE bejn il-BCR u s-CBPR li turi r-rekwiżiti taż-żewġ sistemi, il-konverġenzi u d-differenzi 

tagħhom (l-Opinjoni 02/2014 tal-WP29), il-BEPD huwa mħasseb dwar l-użu tas-CBEPRs bħala għodda 

ta’ trasferiment ulterjuri għad-data personali ttrasferita mill-UE lejn pajjiżi barra l-Ġappun. 

111. B’kuntrast għal dan, it-trasferimenti ulterjuri ta’ data personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun abbażi 

ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza Ġappuniża, jidhru li huma aċċettati mill-Kummissjoni Ewropea, mingħajr 

il-possibbiltà għall-PPC li timponi r-Regoli Addizzjonali bħala kundizzjonijiet biex tipproteġi d-drittijiet 

u l-interessi tal-individwi tal-UE, jekk ikun meħtieġ. Il-BEPD jiddeduċi mill-Artikolu 44 tal-GDPR li l-

protezzjoni msaħħa tad-data li qed tiġi ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun prevista fir-Regoli 

Supplimentari għandha dejjem tiġi estiża meta d-data personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun tiġi 

trasferita ulterjorment lil pajjiż terz, jekk il-qafas tal-protezzjoni tad-data f’dak il-pajjiż ma jiġix 

rikonoxxut bħala essenzjalment ekwivalenti għall-GDPR. 

112. Għalhekk, il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tieħu r-rwol ta’ monitoraġġ tagħha u tiżgura li 

l-livell ta’ protezzjoni tad-data tal-UE jinżamm jew iqis is-sospensjoni ta’ din id-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza jekk data personali ttrasferita mill-UE lejn il-Ġappun tiġi trasferita ulterjorment lil 

pajjiżi terzi soġġett għal deċiżjoni possibbli aktar tard dwar l-adegwatezza Ġappuniża, meta dawn il-

pajjiżi terzi ma jkunux ġew soġġetti għal valutazzjoni preċedenti jew għal sejba ta’ adegwatezza tal-

UE. 

3.1.5 Kummerċjalizzazzjoni diretta 
113. Skont ir-Regola Addizzjonali (3), PIHBO huwa pprojbit milli jipproċessa d-data għall-finijiet ta’ 

kummerċjalizzazzjoni diretta jekk ikun ġie ttrasferit mill-Unjoni Ewropea għal skop ieħor u s-suġġett 

tad-data tal-UE ma jkunx ta l-kunsens tiegħu jew tagħha għall-bidla tal-iskop tal-użu. 

114. Skont l-Adegwatezza referenzjali fejn id-data tiġi pproċessata għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni 

diretta, is-suġġett tad-data għandu jkun jista’ joġġezzjona milli jkollu d-data tiegħu/tagħha pproċessata 

għal dawn l-iskopijiet meta jrid mingħajr ma jeħel imposta. Skont l-Artikolu 16 tal-APPI, PIHBO huwa 

permess biss li jipproċessa informazzjoni personali jekk is-suġġett tad-data jagħti l-kunsens tiegħu jew 

tagħha. L-irtirar tal-kunsens jista’ jipprovdi l-istess riżultat bħall-dritt privileġġat li joġġezzjona għall-

kummerċjalizzazzjoni. 

115. Il-qafas Ġappuniż tal-protezzjoni tad-data ma jipprovdix dritt privileġġjat ta’ oġġezzjoni u kif spjegat 

hawn fuq fit-taqsima dwar il-kunsens, l-irtirar tal-kunsens skont il-Linji Gwida PPC huwa sempliċement 

mixtieq u kundizzjonali u għalhekk ma jistax jitqies bħala ekwivalenti għal dritt ta’ oġġezzjoni fi 

kwalunkwe ħin kif mitlub taħt l-Adegwatezza referenzjali Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 

tipprovdi riassigurazzjonijiet dwar id-dritt ta’ rtirar tal-kunsens u ta’ monitoraġġ ta’ każijiet fir-

rigward tal-kummerċjalizzazzjoni diretta. 

3.1.6 Teħid ta’ deċiżjonijiet u tfassil ta’ profil awtomatizzati 
116. Skont l-adegwatezza referenzjali, deċiżjonijiet ibbażati biss fuq ipproċessar awtomatizzat (teħid ta’ 

deċiżjonijiet individwali awtomatizzati), inkluż it-tfassil ta’ profil, li jipproduċu effetti legali jew li 

jaffettwaw b’mod sinifikanti s-suġġett tad-data, jistgħu jseħħu biss taħt ċerti kundizzjonijiet stabbiliti 

fil-qafas legali tal-pajjiż terz. Għalhekk, kull darba li jsir teħid ta’ deċiżjonijiet u ġbir ta’ profili 

awtomatizzati skont iċ-ċirkostanzi msemmija hawn fuq, għandu jkun hemm bażi legali għal dan. 

117. Fil-qafas Ewropew, il-kundizzjonijiet għat-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat jinkludu, pereżempju, il-

ħtieġa li jinkiseb kunsens espliċitu51 tas-suġġett tad-data jew il-ħtieġa ta’ tali deċiżjoni għall-konklużjoni 

                                                           
51 Għar-rimarki ta’ kritika għall-kunċett ta’ kunsens fil-qafas legali Ġappuniż dwar il-protezzjoni tad-data, ara: 2.1. 

Ġenerali u 2.2.8. Kummerċjalizzazzjoni diretta. 
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ta’ kuntratt. Jekk id-deċiżjoni ma tikkonformax ma’ dawn il-kundizzjonijiet kif stabbilit fil-qafas legali 

tal-pajjiż terz, is-suġġett tad-data għandu jkollu d-dritt li ma jkunx soġġett għaliha. Barra minn hekk, il-

liġi tal-pajjiż terz, fi kwalunkwe każ, għandha tipprevedi s-salvagwardji neċessarji, inkluż id-dritt li 

wieħed jiġi informat dwar ir-raġunijiet speċifiċi li hemm wara d-deċiżjoni u l-loġika involuta, li wieħed 

jikkoreġi informazzjoni mhux preċiża jew inkompleta, u li jikkontesta deċiżjoni fejn din tkun ġiet 

adottata fuq bażi fattwali inkorretta. 

118. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tirreferi biss għas-settur bankarju fejn japplikaw regoli settorjali52 dwar 

deċiżjonijiet awtomatizzati. Il-linji Gwida Komprensivi għas-Superviżjoni fuq Banek Ewlenin imsemmija 

fil-premessa 93 tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jindikaw li l-individwu kkonċernat għandu 

jiġi pprovdut bi spjegazzjonijiet speċifiċi dwar ir-raġunijiet għar-rifjut ta’ talba għall-konklużjoni ta’ 

ftehim ta’ self. 

119. L-argumentazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea li jirreferu għall-abbozz ta’ deċiżjoni dwar l-

adegwatezza (Premessa 94), li n-nuqqas ta’ regoli speċifiċi dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati 

fil-PPI x’aktarx li ma jaffettwax il-livell ta’ protezzjoni jidher (pereżempju) li ma jikkunsidrawx il-każ li 

fih data personali trasferita mill-UE tiġi sussegwentement ipproċessata minn kontrollur ieħor Ġappuniż 

tad-data (differenti mill-importatur tad-data Ġappuniż oriġinali). 

120. Jidher għalhekk, li ma hemm l-ebda regola ġenerali applikabbli fis-setturi kollha fil-Ġappun li tirregola 

t-teħid awtomatizzat ta’ deċiżjonijiet u t-tfassil ta’ profili. 

121. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-każijiet relatati mat-teħid ta’ deċiżjonijiet 

u t-tfassil ta’ profili awtomatizzati. 

3.2  Mekkaniżmi proċedurali u ta’ infurzar 
122. Abbażi tal-kriterji stabbiliti fl-adegwatezza referenzjali, il-BEPD analizza l-aspetti li ġejjin tal-protezzjoni 

tad-data Ġappuniża u l-qafas legali kif kopert mill-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza: l-eżistenza 

u l-funzjonament effettiv ta’ awtorità ta’ superviżjoni indipendenti; l-eżistenza ta’ sistema li tiżgura 

livell tajjeb ta’ konformità u sistema ta’ aċċess għal mekkaniżmi ta’ rimedju xierqa li jgħammru lill-

individwi tal-UE bil-mezzi biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jfittxu rimedju mingħajr ma jiltaqgħu 

ma’ ostakli ingombranti għal rimedju amministrattiv u ġudizzjarju. 

123. Filwaqt li jibni fuq il-parametri stabbiliti mill-QtĠ-UE fil-każ Schrems53 u dawk deskritti fil-premessa 104 

u l-Artikolu 45 tal-GDPR, il-BEPD isib li, għalkemm sistema konsistenti ma’ dik Ewropea teżisti fil-

Ġappun, din is-sistema tista’ tkun diffiċli biex tiġi aċċessata fil-prattika għal individwi tal-UE, li d-data 

tagħhom se tiġi ttrasferita taħt din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza fid-dawl tal-eżistenza ta’ ostakli 

lingwistiċi u istituzzjonali. 

124. It-taqsimiet ta’ hawn taħt se jeżaminaw l-aspetti msemmija hawn fuq tal-qafas Ġappuniż qabel ma 

jenfasizzaw xi rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni. 

3.2.1 Awtorità ta’ Superviżjoni indipendenti Kompetenti 
125. Il-PPC ġiet stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2016 wara l-emendi tal-APPI tal-2015, li ssostitwixxew il-

predeċessur tagħha – il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali Speċifika (stabbilita 

fl-2013 skont l-Att My Number). Għalkemm organizzazzjoni żagħżugħa, sa mit-twaqqif tagħha, il-PPC 

għamlet sforzi konsiderevoli biex tibni l-infrastruttura meħtieġa biex takkomoda l-implimentazzjoni tal-

APPI emendata. Fost dawn hemm l-istabbiliment tar-regoli tal-PPC, il-Linji Gwida tal-PPC biex jagħtu 

                                                           
52 Dawn ir-Regoli Settorjali ma ġewx ipprovduti lill-BEPD. 
53 Kawża 362/14 (2015) Maximilian Schrems vs il-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data, (para. 73 u 74). 
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gwida lill-PIBIO dwar l-interpretazzjoni tal-APPI, il-pubblikazzjoni tal-PPC Q&A54 u l-istabbiliment ta’ 

linja telefonika ta’ għajnuna biex tagħti pariri lill-operaturi tan-negozju u liċ-ċittadini dwar id-

dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data kif ukoll dwar servizz ta’ medjazzjoni biex jittratta l-

ilmenti. 

126. L-istabbiliment u l-funzjonament tal-PPC huma regolati fil-kapitolu V tal-APPI. Għalkemm il-PPC taqa’ 

fil-ġurisdizzjoni tal-Prim Ministru, l-Artikolu 62 jordna li PPC teżerċita l-funzjoni tagħha b’mod 

indipendenti. Il-BEPD jilqa’ l-kjarifika magħmula mill-Kummissjoni Ewropea fl-abbozz emendat tad-

deċiżjoni dwar l-adegwatezza li ġiet iċċirkolata fl-13 ta’ Novembru 2018 biex jiġi deskritt ulterjorment 

il-grad sa fejn il-PPC hija ħielsa minn influwenzi interni u esterni. 

3.2.2 Is-sistema tal-protezzjoni tad-data trid tiżgura livell tajjeb ta’ konformità 
127. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jieħu ħsieb li jsir eżami komprensiv tas-setgħat li l-PPC hija 

mgħammra bih skont l-Artikoli 40, 41 u 42 tal-APPI sabiex jiġi żgurat il-monitoraġġ u l-infurzar tal-

leġiżlazzjoni. L-Artikolu 40 jagħti s-setgħa lill-PPC li titlob lill-PIHBOs iressqu rapporti u dokumentazzjoni 

relatati ma’ operazzjonijiet ta’ pproċessar kif ukoll li jwettqu spezzjonijiet fuq il-post. Skont l-Artikolu 

42, il-PPC għandha s-setgħa – meta tirrikonoxxi li huwa meħtieġ li jiġu protetti d-drittijiet tal-individwu 

jew fejn jinstab ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi – li toħroġ rakkomandazzjonijiet u, dawk li jonqsu milli 

jagħmlu dan, tordna lill-PIHBOs sabiex jissospendu l-att ta’ ksur jew jieħdu l-miżuri neċessarji biex 

jirrettifikaw il-ksur. 

128. F’Ottubru 2018, il-PPC ħadet waħda mill-ewwel azzjonijiet tagħha skont l-Artikolu 41 tal-APPI emendat 

u ħarġet “gwida” għal PIHBO, billi tat pariri lill-kumpanija biex issaħħaħ il-miżuri ta’ sigurtà tagħha u 

biex b’mod effettiv tissorvelja l-fornituri tal-applikazzjonijiet filwaqt li tagħti spjegazzjonijiet ċari u li 

jinftiehmu faċilment lill-utenti dwar kif tintuża l-informazzjoni personali tagħhom, u tikseb kunsens 

minn qabel meta l-informazzjoni tkun kondiviża ma’ parti terza kif ukoll biex twieġeb b’mod xieraq 

għat-talba tal-utenti għat-tħassir tal-informazzjoni tagħhom. Fit-tweġibiet mogħtija lill-BEPD55, l-

uffiċjali tal-PPC avżaw li l-kumpanija ħabbret li se tikkoopera u li, meta l-kumpanija tonqos milli tagħmel 

dan, hija se tagħti lill-kumpanija “rakkomandazzjoni” skont l-Artikolu 42(1) tal-APPI. 

129. L-investigazzjoni mwettqa mill-PPC fuq il-PIHBO msemmija hawn fuq hija indikatur pożittiv ħafna tal-

isforzi tal-awtorità superviżorja Ġappuniża biex tiżgura livell tajjeb ta’ konformità fil-pajjiż. 

130. Għalkemm hemm titjib fir-rigward tal-qafas fis-seħħ qabel l-emendi tal-2015, il-BEPD jinnota li l-PPC 

għandha inqas setgħat minn DPA Ewropea taħt il-GDPR, speċjalment fir-rigward tal-infurzar. Il-multi 

amministrattivi56, pereżempju, huma pjuttost modesti. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-

premessa (108) tenfasizza li, f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità jew xi ksur tal-APPI, is-sanzjonijiet 

kriminali huma fis-seħħ u li l-President tal-PPC jista’ jgħaddi l-każijiet lill-prosekutur pubbliku. 

Madankollu, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea ma tqisx il-fatt li l-prosekuzzjoni pubblika fil-

Ġappun hija diskrezzjonali u xi drabi tista’ tkun soġġetta għal proċessi ta’ rieżami li jieħdu fit-tul57. Barra 

minn hekk, il-piena ta’ priġunerija (bi jew mingħajr xogħol) assoċjata ma’ ksur tal-APPI skont id-

                                                           
54 Dan id-dokument ma ngħatax mill-Kummissjoni Ewropea lill-BEPD bl-Ingliż. 
55 Anness III. 
56 Dawn huma pprovduti fil-Kapitolu VII tal-APPI. Il-piena massima tingħata skont l-Artikolu 83 (dispożizzjoni jew 
użu bil-moħbi minn bażi tad-data dwar informazzjoni personali għall-profitt illegali tagħha stess jew ta’ parti 
terza) u hija ekwivalenti għal priġunerija ta’ sena b’xogħol jew multa li ma taqbiżx il-500,000 yen (bejn wieħed u 
ieħor EUR 3900). Skont l-ispjegazzjonijiet ipprovduti mill-Kummissjoni, il-multi huma kumulattivi għal kull ksur. 
Għalkemm dan jista’ jkun il-każ, il-BEPD josserva li, anki jekk jiġu applikati multi kumulattivi, l-ammont totali 
x’aktarx li jibqa’ konsiderevolment baxx meta mqabbel mal-istandards Ewropej. 
65 Oda H., Japanese Law, Oxford University Press (III edition), 2009: 439 – 440. 



 

24 
 

dispożizzjonijiet fil-Kapitolu VII tista’ tkun diffiċli biex tiġi eżegwita minħabba li tkun diretta lejn persuni 

fiżiċi u, fi kwalunkwe każ, ma tikkastigax lill-PIHBO bħala entità legali li tonqos milli teżerċita l-obbligi 

ta’ responsabbiltà tagħha. 

131. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni Ewropea timmonitorja mill-qrib l-

effikaċja tas-sanzjonijiet u r-rimedji rilevanti fis-sistema Ġappuniża tal-protezzjoni tad-data. 

3.2.3 Is-sistema tal-protezzjoni tad-data trid tipprovdi appoġġ u tgħin lis-suġġetti tad-data 

individwali jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u mekkaniżmi ta’ rimedju xierqa 
132. Il-PPC tipprovdi informazzjoni u linji gwida estensivi fuq is-sit web tagħha bil-għan li tqajjem kuxjenza 

fost il-PIHBOs dwar l-obbligi u r-responsabbiltajiet tagħhom skont il-qafas tal-protezzjoni tad-data kif 

ukoll dwar Helpline biex tipprovdi informazzjoni u appoġġ liċ-ċittadini Ġappuniżi rigward id-drittijiet 

individwali tagħhom skont l-APPI. Is-sit web għandu wkoll taqsima, imsejħa “Kamra tat-tfal”, li huwa 

mmirat espliċitament għal udjenza żagħżugħa. Il-BEPD josserva li din l-informazzjoni – flimkien mal-

appoġġ tal-Helpline, gwida u dokumentazzjonijiet Mistoqsija u Tweġiba – hija disponibbli bil-

Ġappuniż58. Għaldaqstant, il-BEPD jemmen bil-qawwa, li jkun ta’ benefiċċju jekk il-PPC tkun tista’ 

tipprovdi paġna apposta fuq il-verżjoni Ingliża tas-sit web li jkollha l-għan li tipprovdi informazzjoni 

dwar id-drittijiet individwali tagħhom skont il-qafas Ġappuniż ta’ protezzjoni tad-data u skont ir-Regoli 

Supplimentari għall-individwi li d-data tagħhom se tiġi trasferita l-Ġappun skont id-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza tal-Kummissjoni Ewropea. 

133. Il-BEPD jilqa’ l-kjarifika li saret mill-Kummissjoni Ewropea fil-premessa 104 tal-abbozz emendat ta’ 

deċiżjoni ta’ adegwatezza li ġiet iċċirkolata fl-13 ta’ Novembru 2018 dwar is-servizz ta’ medjazzjoni 

ġestit mill-KNE skont l-Artikolu 61(ii) tal-APPI. Madankollu, il-BEPD jixtieq iqajjem tliet punti fir-rigward 

ta’ dan. L-ewwel nett, is-servizz ta’ medjazzjoni mhuwiex ippubblikat fuq il-verżjoni Ingliża tas-sit web 

ta’ PPC. It-tieni nett, is-servizz huwa aċċessibbli biss permezz tat-telefown u huwa disponibbli mill-

Ġappuniżi. Fl-aħħar nett, il-medjazzjoni hija biss proċess ta’ faċilitazzjoni li ma jwassalx għal ftehim 

vinkolanti bejn il-partijiet li għandu implikazzjonijiet għall-effikaċja tal-għażliet ta’ rimedju disponibbli 

għas-suġġetti tad-data59. 

134. Fl-aħħar nett, il-BEPD jinnota li l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza jagħmel enfasi fuq ir-rimedji 

disponibbli permezz ta’ azzjoni tal-liġi ċivili kif ukoll proċedimenti kriminali, iżda ma jirrikonoxxix l-

eżistenza ta’ ostakli istituzzjonali għal litigazzjoni fil-Ġappun bħal spejjeż legali (id-drittijiet legali huma 

maqsuma b’mod ugwali bejn l-attur u l-konvenut, irrispettivament minn liema parti tirbaħ il-

proċedimenti60), in-nuqqas ta’ avukati fil-pajjiż61, il-fatt li avukati barranin mhumiex permessi 

jipprattikaw il-liġi domestika kif ukoll l-oneru tal-prova skont il-Liġi Tort. Il-BEPD jibża’ li dawn il-fatturi 

jistgħu – fil-prattika – ixekklu l-aċċess tal-individwi għall-ġustizzja u jipperikolaw id-dritt tagħhom li 

jfittxu rimedji legali malajr u mingħajr spejjeż projbittivi. 

135. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-BEPD huwa mħasseb li hemm riskju li l-individwi tal-UE jista’ jkollhom 

diffikultajiet biex ikollhom aċċess għal rimedju amministrattiv u ġudizzjarju u, għalhekk, jilqa’ l-fatt li 

l-Kummissjoni Ewropea tista’ tiddiskuti mal-PPC dwar il-possibbiltà li jiġi stabbilit servizz online, tal-

                                                           
58https://www.ppc.go.jp/en/contactus/piinquiry/. 
59 Kojima T., Civil Procedure and ADR in Japan, Chuo University Press, 2004; and Menkel-Meadow C., Dispute 
Processing and Conflict Resolution: Theory, Practice and Policy, Ashgate (2003) (ed.). 
60 Wagatsuma (2012), ‘Recent Issues of Cost and Fee Allocation in Japanese Civil Procedure’ in Reimann (ed.), 
Cost and Fee Allocation in Civil Procedure – Ius Gentium; comparative Perspectives on Law and Justice Vol. 11, 
pp. 195 – 200. 
61 Skont l-aħħar ċifri, in-numru ta’ avukati fil-Ġappun huwa ta’ 38,980 (bejn wieħed u ieħor 290 avukat għal kull 
miljun persuna [Japan Federation of Bar Association] (2017), White Paper dwar l-Avukati: p. 8 – 9. 
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inqas bl-Ingliż, bil-għan li jingħata appoġġ u jiġu trattati l-ilmenti62 ta’ individwi mill-UE. Barra minn 

hekk, il-BEPD jilqa’ l-possibbiltà li d-DPAs tal-UE jitħallew jaġixxu bħala intermedjarji għal ilmenti dwar 

is-suġġett tad-data tal-UE ma’ organizzazzjonijiet li joperaw fil-Ġappun u l-PPC. 

4 DWAR L-AĊĊESS MILL-AWTORITAJIET PUBBLIĊI GĦAD-DATA 

TTRASFERITA LEJN IL-ĠAPPUN 

136. L-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li tirrikonoxxi, permezz ta’ deċiżjoni tal-adegwatezza, li “Il-Ġappun 

jiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni għad-data personali ttrasferita mill-Unjoni Ewropea għal 

informazzjoni personali li tittratta l-operaturi tan-negozju fil-Ġappun”, kif iddikjarat fl-Artikolu 1 tal-

abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza. F’konformità mal-Artikolu 45 (2) tal-GDPR, il-Kummissjoni 

analizzat ukoll il-limitazzjonijiet u s-salvagwardji fir-rigward tal-aċċess għad-data personali mill-

awtoritajiet pubbliċi. Dan il-kapitolu jiffoka fuq il-valutazzjoni tal-aċċess għad-data personali mill-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u minn entitajiet oħra tal-gvern għall-finijiet ta’ sigurtà nazzjonali. L-

analiżi tal-BEPD hija bbażata fuq l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, l-Anness II tiegħu, li fih il-

Gvern Ġappuniż jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-qafas legali rilevanti, u lejn it-testi legali Ġappuniżi, sa 

fejn kienu pprovduti mill-COM. Għalhekk, fil-kuntest speċifiku ta’ din il-valutazzjoni, il-BEPD ikkunsidra 

l-elementi li jikkonċernaw il-liġijiet Ġappuniżi li mhumiex parti mis-sejbiet tal-Kummissjoni Ewropea, 

iżda li huma rilevanti biex jiġu vvalutati l-kundizzjonijiet u s-salvagwardji li bihom l-awtoritajiet pubbliċi 

Ġappuniżi jistgħu jaċċessaw data personali trasferita mill-Unjoni Ewropea. 

4.1 Aċċess għall-infurzar tal-liġi għad-data 

4.1.1 Proċeduri għall-aċċess ta’ data fil-qasam tal-liġi kriminali 
137. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jippreżenta tliet modi previsti fil-liġi Ġappuniża għall-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jaċċessaw id-data fil-Ġappun: 

4.1.1.1 Talbiet għall-aċċess b’mandat tal-qorti 

138. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jiddikjara li għall-aċċess tal-gvern fil-Ġappun, u speċjalment 

għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kriminali biex jitolbu aċċess għall-evidenza elettronika fil-kuntest 

ta’ investigazzjonijiet kriminali, dejjem jenħtieġ li jkollhom mandat, sakemm ma jużawx il-proċedura 

ta’ żvelar volontarju – ara hawn taħt. 

4.1.1.1.1 Rekwiżit ta’ “kawża adegwata”, neċessità u proporzjonalità tal-mandati 

139. Il-BEPD jirrikonoxxi li skont il-Kostituzzjoni Ġappuniża kwalunkwe ġbir ta’ data personali b’mezzi 

obbligatorji għandu jkun ibbażat fuq mandat tal-qorti. B’mod aktar speċifiku, id-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza tal-abbozz tindika li fil-każijiet kollha ta’ “tiftix u sekwestri”, iċ-ċertifikati tal-qorti 

għandhom jinħarġu għal “kawża adegwata”, li l-Qorti Suprema tikkunsidra li teżisti biss meta l-

individwu kkonċernat (suspettat jew akkużat) huwa kkunsidrat li wettaq reat u t-tfittxija u s-sekwestru 

huma meħtieġa għall-investigazzjoni kriminali. Hawnhekk il-Kummissjoni tirreferi għas-sentenza tal-

Qorti Suprema tat-18 ta’ Marzu 1969, il-kawża Nru 100 (1968 (Shi)).). Il-BEPD ifakkar li taħt il-każistika 

tal-QtĠ-UE, qorti63 biss u mhux prosekuturi pereżempju, tista’ tawtorizza l-ġbir ta’ data dwar it-traffiku 

u dwar il-lok b’mod partikolari. 

140. Barra minn hekk, fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE, li skontha l-aċċess għad-data jista’ jkun 

soġġett għal ċertifikat, bħal fit-Tele2, il-BEPD jiddispjaċih li ma ġiet ipprovduta l-ebda informazzjoni 

                                                           
62 Simili għal dak previst fl-Anness II ta’ din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza għal ilmenti minn residenti tal-UE rigward 
aċċess għad-data tagħhom minn awtoritajiet pubbliċi Ġappuniżi. 
63 Ara l-każijiet 203/15 u C 293/12 u C 594/12 tal-QtĠ-UE. 
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addizzjonali sabiex jiġi vvalutat kif il-kriterji għall-valutazzjoni tan-neċessità ta’ mandat – il-gravità tar-

reat u kif sar; il-valur u l-importanza tal-materjali maqbuda bħala evidenza; il-probabilità ta’ ħabi jew 

il-qerda ta’ materjali maqbuda; il-firxa tal-iżvantaġġi kkawżati minn sekwestru; kundizzjonijiet oħrajn 

relatati – u l-kunċett ta’ “kawża adegwata” derivati mill-Kostituzzjoni huma applikati fil-prattika. 

Għalhekk, il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja jekk il-ħruġ ta’ warrants jissodisfax il-kriterji 

stabbiliti mill-QtĠ-UE fil-prattika. 

4.1.1.1.2 Tipi ta’ reati li għalihom jistgħu jinħarġu ċertifikati 

141. Il-proċedura ta’ mandat tapplika biss kull meta titwettaq “investigazzjoni obbligatorja”. Fil-prinċipju, 

dawn il-mandati jistgħu jinħarġu biss f’każijiet fejn ikun seħħ ksur tal-liġi. F’dan ir-rigward, il-BEPD 

jinnota l-“Att dwar il-Kastig tad-Delitti Organizzati u l-Kontroll tar-Rikavat mill-Kriminalità Organizzata” 

li ġie adottat dan l-aħħar fil-15 ta’ Ġunju 2017 fil-kuntest tal-adeżjoni tal-Ġappun mal-Konvenzjoni 

internazzjonali tan-NU dwar il-Kriminalità Transnazzjonali (UNTOC)64. Fin-nuqqas ta’ verżjoni bl-Ingliż 

disponibbli ta’ din il-leġiżlazzjoni, u minħabba r-rekwiżit skont il-liġi tal-UE li xi data tinġabar biss fil-

kuntest ta’ investigazzjoni, detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati serji65, kif ukoll tħassib partikolari 

espress minn bosta kummentaturi, inkluż ir-Rapporteur Speċjali tan-NU Joseph Cannataci66, dwar il-

kamp ta’ applikazzjoni wiesa’, u li jiddependi fuq definizzjoni ta’ “grupp ta’ kriminalità organizzata” 

allegatament vag u wiesa’ wisq, il-BEPD mhuwiex f’pożizzjoni li jikkonkludi li l-aċċess għal evidenza 

elettronika skont il-leġiżlazzjoni Ġappuniża rilevanti huwa limitat għal-limiti previsti mil-liġi tal-UE. 

142. Għandu jiġi nnutat ukoll li għal ċerti tipi ta’ reati, il-Pulizija tal-Prefettura hija kompetenti u li għandhom 

l-ordinanzi tal-pulizija speċifiċi tagħhom. Ir-regoli interni applikabbli għall-pulizija tal-Prefettura ma 

kinux disponibbli għall-BEPD. 

143. Skont l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Adegwatezza, il-ġbir ta’ tagħrif elettroniku fil-qasam tal-infurzar tal-liġi 

kriminali jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Pulizija tal-Prefettura. 

4.1.1.2 Mandati bil-wiretapping 

144. L-Anness II tal-abbozz ta’ adegwatezza jindika li l-Att dwar l-interċettazzjoni telefonika għal 

Investigazzjoni Kriminali jipprevedi speċifiċitajiet għall-interċettazzjoni ta’ komunikazzjonijiet. Din il-

leġiżlazzjoni ġiet ipprovduta tard ħafna u dan ma ppermettiex li ssir analiżi fil-fond. Għalhekk, 

għalkemm ħafna salvagwardji jidhru li huma pprovduti fi ħdan dan il-qafas legali, il-BEPD mhuwiex 

f’pożizzjoni li jivvaluta jekk il-kundizzjonijiet stipulati f’din il-leġiżlazzjoni humiex protetti b’garanziji 

ekwivalenti b’mod sostanzjali għal dawk meħtieġa fl-UE kemm mill-Karta kif interpretata mill-QtĠ-UE 

kif ukoll mill-KEDB kif interpretata mill-Qorti ta’ Strasburgu. 

4.1.1.3 Il-proċedura ta’ “żvelar volontarju” ibbażata fuq skeda ta’ informazzjoni 

145. Din il-forma ta’ kooperazzjoni mhux obbligatorja tippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi jitolbu lill-

kontrolluri (ħlief it-trasportaturi tat-telekomunikazzjoni) biex jipprovdulhom data li għandhom. In-

nuqqas ta’ konformità mat-talba ma jistax jiġi infurzat. Għadu mhux ċar liema awtoritajiet jistgħu jużaw 

din it-tip ta’ proċedura, iżda tidher limitata għal dawk li jinvestigaw ir-reati. 

4.1.1.3.1 Il-kundizzjonijiet biex jinħarġu “dokumenti ta’ informazzjoni” 

146. Il-BEPD jirrikonoxxi li l-Qorti Suprema Ġappuniża, b’referenza għall-Kostituzzjoni, stabbilixxiet 

limitazzjonijiet għall-użu ta’ “żvelar volontarju”67. Jidher mill-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza li 

b’mod konkret “divulgazzjoni volontarja” tista’ tintalab biss mill-awtoritajiet kompetenti permezz tal-

                                                           
64 Ara: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html . 
65 Ara l-kawżi konġunti C 293/12 u C 594/12 u l-kawża C 203/15. 
66 Relatur Speċjali tan-NU dwar id-dritt għall-privatezza, kif ukoll Graham Greenleaf, Riċerkatur tal-liġi UNSW. 
67 Ara l-Anness II paġna 8. 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
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ħruġ ta’ “karta ta’ informazzjoni”. Jingħad li l-bgħit ta' “skeda ta’ informazzjoni” bħal din huwa permess 

biss bħala parti minn investigazzjoni kriminali, u għalhekk biex dejjem ikun hemm is-suppożizzjoni ta' 

suspett konkret ta’ reat li diġà jkun sar. Dawn l-investigazzjonijiet ġeneralment jitwettqu mill-Pulizija 

tal-Prefettura, fejn japplikaw il-limitazzjonijiet skont l-Artikolu 2(2) tal-Liġi tal-Pulizija, li jfisser li 

għandhom ikunu rilevanti għall-attivitajiet tal-Pulizija. Madankollu, il-BEPD jitlob aktar kjarifika rigward 

il-kontorni konkreti tal-kriterji li jippermettu l-ħruġ ta’ karta ta’ informazzjoni (bħal ġurisprudenza li turi 

l-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji), u r-relazzjoni bejn il-proċedura ta’ divulgazzjoni volontarja u s-

sekwestru ta’ data abbażi ta’ mandat. Tabilħaqq, jidher li anki fejn id-data ma setgħetx tinkiseb 

permezz tal-proċedura volontarja, xorta tista' tinkiseb b’mandat jekk tkun indispensabbli għall-

awtoritajiet investigattivi.68 

4.1.1.3.2 Każistika disponibbli dwar il-limitazzjonijiet għall-użu ta’ żvelar volontarju 

147. Il-każijiet ikkwotati fl-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza69 sabiex jintwerew il-limitazzjonijiet tal-

użu ta’ proċeduri ta’ żvelar volontarju huma relatati ma’ każijiet, fejn il-persuna akkużata jew kienet 

fotografata jew iffilmjata fl-ispazju pubbliku mill-pulizija direttament, u għalhekk tagħti indikazzjonijiet 

limitati dwar sitwazzjonijiet fejn l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lil kontrollur biex jiżvela d-

data, b’mod partikolari fir-rigward tal-kriterji elenkati fl-Anness II dwar “l-adegwatezza tal-metodi”, li 

jidher li jikkonċerna l-valutazzjoni ta’ jekk l-investigazzjoni volontarja hijiex “xierqa” jew raġonevoli 

sabiex jintlaħaq l-għan tal-investigazzjoni. L-istess jista’ jingħad dwar il-kriterji ġenerali ta’ “jekk jistax 

jitqies raġonevoli skont konvenzjonijiet li huma soċjalment aċċettati” li tiġi vvalutata l-legalità tal-

investigazzjonijiet volontarji. Barra minn hekk, l-Aġenzija tal-Pulizija Nazzjonali, li hija l-awtorità 

federali responsabbli għall-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-pulizija kriminali, ħarġet struzzjonijiet 

lill-Pulizija tal-Prefettura dwar “l-użu xieraq jekk isiru inkjesti bil-miktub fi kwistjonijiet investigattivi”. 

Fost l-oħrajn, il-kap investigatur għandu jirċievi approvazzjoni interna minn uffiċjal ta’ grad għoli. Il-

BEPD m’għandu l-ebda informazzjoni jekk dawn l-istruzzjonijiet humiex vinkolanti. Madankollu, il-BEPD 

jiddikjara li l-użu ta’ din il-proċedura għandu jkun proporzjonat jew meħtieġ. 

4.1.1.3.3 Drittijiet u obbligi tal-kontrolluri fil-kuntest ta’ żvelar volontarju 

148. Barra minn hekk, huwa f’idejn il-kontrolluri li jagħtu l-kunsens tagħhom li tiġi pprovduta data (iżda 

jidher li ma hemm l-ebda obbligu min-naħa tagħhom li jfittxu l-kunsens tas-suġġetti tad-data jew li 

jinfurmawhom), fejn dawn it-talbiet ma jkunux f’kunflitt ma’ obbligi legali oħra (bħal obbligi ta’ 

kunfidenzjalità). Ir-rapport ipprovdut mill-Kummissjoni jidher li jindika li wara rata għolja ta’ 

konformità, il-kontrolluri bdew iqisu l-protezzjoni tad-data tal-klijenti tagħhom u għalhekk bdew 

iwieġbu inqas ta’ spiss għal dawn it-talbiet. 

149. Għadu mhux ċar ukoll jekk il-kontrolluri għandhomx xi inċentiv biex jikkonformaw mat-talbiet 

(pereżempju, jekk għandhomx vantaġġ meta jikkonformaw, jew jekk humiex eżentati mill-

prosekuzzjoni, eċċ.). B’mod partikolari, ma jissemma' l-ebda prinċipju bħal pereżempju l-“prinċipju ta’ 

nonawtoinkriminazzjoni”. 

150. Il-BEPD jilqa’ informazzjoni addizzjonali, jekk disponibbli, ċifri dwar in-numru u t-tipi ta’ talbiet, kif ukoll 

dwar it-tweġibiet ipprovduti mill-kontrolluri mitluba. Fin-nuqqas ta’ każistika u ċifri, il-BEPD jistieden 

lill-Kummissjoni biex timmonitorja l-effiċjenza u l-applikazzjoni konkreta ta’ din il-proċedura fil-prattika 

                                                           
68 Ara l-Anness II paġna 7. 
69 Ara l-Anness II, paġna 8 – żewġ Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema tal-24 ta’ Diċembru, 1969 (1965 (A) Nru 1187) 
u 15 ta’ April, 2008 (2007 (A) Nru 839). 
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151. Madankollu, il-BEPD m’għandux każistika u ċifri dwar din il-proċedura biex jistabbilixxi dawn l-

elementi. Konsegwentement, il-BEPD mhuwiex f’pożizzjoni li jipprovdi valutazzjoni dwar l-effiċjenza u 

l-applikazzjoni konkreta ta’ din il-proċedura mingħajr elementi ulterjuri dwar il-prattika. 

4.1.1.4 Konklużjoni dwar proċeduri għall-aċċess ta’ data għal finijiet ta’ infurzar tal-liġi 

152. Bħala konklużjoni, il-BEPD jirrikonoxxi li l-prinċipju li skontu d-data personali tista’ tiġi aċċessata b’mod 

obbligatorju mill-awtoritajiet kompetenti biss meta jkun meħtieġ u proporzjonat għall-iskop, u abbażi 

ta’ mandat, jikkorrispondi għall-garanziji essenzjali ewlenin ipprovduti skont il-liġi tal-UE u l-KEDB. 

Wara s-sejbiet ta’ hawn fuq, il-BEPD jitlob lill-Kummissjoni biex timmonitorja l-kamp ta’ applikazzjoni 

ta’ dawn il-miżuri, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċedura ta’ żvelar volontarju u l-applikazzjoni ta’ dan 

il-prinċipju mill-Pulizija tal-Prefettura u mill-Qrati fil-każistika rilevanti u biex timmonitorja wkoll, jekk 

il-qafas legali Ġappuniż huwiex qiegħed jipprovdi l-garanziji essenzjali mfassla mill-QtĠ-UE fuq il-bażi 

tal-Karta u tal-KEDB fuq il-bażi tal-Konvenzjoni. 

4.1.2 Sorveljanza fil-qasam tal-liġi kriminali 
153. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza kif ukoll l-Anness II jippreżentaw erba’ tipi ta’ żvisti 

mwettqa fuq il-pulizija, il-ministeri u l-aġenziji pubbliċi. 

4.1.2.1 Sorveljanza ġudizzjarja 

4.1.2.1.1 F’każijiet fejn l-informazzjoni elettronika tinġabar permezz ta’ mezzi obbligatorji (tfittxija 

u sekwestru) 

154. Skont l-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, fil-każijiet kollha fejn l-informazzjoni elettronika tinġabar 

permezz ta’ mezzi obbligatorji (tfittxija u sekwestru), il-pulizija għandha tikseb mandat minn qabel tal-

qorti. Madankollu, hemm eċċezzjoni għal din ir-regola.70. Fil-fatt, l-Artikolu 220 (1) tal-Kodiċi ta’ 

Proċedura Kriminali jippermetti lil prosekutur pubbliku, lill-assistent tiegħu jew lil uffiċjal tal-pulizija 

ġudizzjarja, meta jkunu qed jarrestaw persuna ssuspettata li jfittxu jew jissekwestraw informazzjoni 

elettronika dwar il-post tal-arrest. F’din is-sitwazzjoni, hemm il-possibbiltà li dik l-informazzjoni tiġi 

eskluża bħala evidenza minn imħallef. 

155. Il-BEPD huwa konxju li jeżistu eċċezzjonijiet simili fil-liġi tal-UE. Hija tinnota li mhux dejjem ikun hemm 

kontroll ġudizzjarju f’każijiet fejn l-informazzjoni elettronika tinġabar permezz ta’ mezzi obbligatorji, 

kif inhu stipulat fl-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza. F’dan il-kuntest, il-BEPD ifakkar il-

ġurisprudenza tal-KEDB dwar il-kontrolli ġudizzjarji a posteriori.71 

4.1.2.1.2 Fil-każ ta’ talbiet għal żvelar volontarju 

156. Skont l-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, fil-każ tat-talbiet għal żvelar volontarju, ma jkunx hemm 

kontroll ex ante minn imħallef. F’dan il-każ, il-Pulizija tal-Prefettura topera taħt is-superviżjoni tal-

prosekutur pubbliku. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jsemmi l-Artikoli 192 (1) u 246 dwar 

il-kooperazzjoni reċiproka u l-koordinazzjoni tal-prosekuturi, il-Kummissjoni tas-Sikurezza Pubblika tal-

Prefettura u l-Uffiċjali tal-Pulizija Ġudizzjarja u l-iskambju ta’ informazzjoni bejniethom. Jirreferi wkoll 

għall-Artikolu 193 (1) li jgħid li l-prosekutur pubbliku jista’ jagħti l-istruzzjoni meħtieġa lill-pulizija 

ġudizzjarja kif ukoll jistabbilixxi standards għal investigazzjoni ġusta. Fl-aħħar nett, hija ssemmi l-

Artikolu 194 dwar l-azzjonijiet dixxiplinari kontra l-pulizija ġudizzjarja talli ma rrispettatx lill-prosekuturi 

pubbliċi tal-Kummissjoni Nazzjonali jew tal-Prefettura tas-Sikurezza Pubblika. 

157. Il-BEPD jirrikonoxxi l-istabbiliment tal-miżuri preċedenti u s-sorveljanza mwettqa mill-Kummissjoni 

Nazzjonali u Prefetturali tas-Sikurezza Pubblika fuq il-pulizija ġudizzjarja (ara hawn taħt). 

                                                           
70 Ara l-Anness II. 
71 KEDB, Modestou vs. Il-Greċja, Nru 51693/13. 
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4.1.2.2 Sorveljanza mill-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-pulizija 

158. Skont l-Anness II tal-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, żewġ tipi ta’ kummissjonijiet qed jeżerċitaw 

sorveljanza tal-pulizija. It-tnejn li huma għandhom l-għan li jiżguraw ġestjoni demokratika u n-

newtralità politika tal-amministrazzjoni tal-pulizija. 

4.1.2.2.1 Sorveljanza mwettqa mill-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika 

159. L-Anness II tal-abbozz ta’ deċiżjoni dwar l-adegwatezza semma s-sorveljanza mwettqa mill-

Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika fuq l-NPA. Il-liġi tal-Pulizija tagħti lista tad-dmirijiet tal-

Kummissjoni li minnha joħroġ is-setgħat superviżorji tagħha (ara l-Artikolu 5). 

160. Skont l-Artikolu 4 tal-Liġi tal-Pulizija, il-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika hija stabbilita 

taħt il-ġurisdizzjoni tal-Prim Ministru u hija magħmula minn president u ħames membri. L-Artikolu 7 

jistabbilixxi xi limitazzjonijiet għall-ħatra tal-membri tal-Kummissjoni. It-terminu tal-Uffiċċju tal-

Membri tal-Kummissjoni huwa ta’ ħames snin u jista’ jsir mill-ġdid darba biss, kif preskritt fl-Artikolu 8. 

Barra minn hekk, id-Diet, jidher li għandu setgħa qawwija fuq il-ħatra u t-tkeċċija tal-membru tal-

Kummissjoni li jiżgura l-indipendenza tal-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika. 

161. Tali dispożizzjonijiet legali jsaħħu n-newtralità politika tal-Kummissjoni Nazzjonali għas-Sikurezza 

Pubblika. 

4.1.2.2.2 Sorveljanza mwettqa mill-Kummissjonijiet tal-Prefettura tas-Sikurezza Pubblika 

162. Il-Pulizija tal-Prefettura hija soġġetta għas-sorveljanza tal-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-

Prefettura stabbiliti f’kull prefettura. Skont l-Artikoli 2 u 36 (2) tal-Liġi tal-Pulizija, il-Kummissjonijiet 

tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura huma responsabbli għall-“protezzjoni tad-drittijiet u l-libertà ta’ 

individwu”. L-Artikolu 38 kif ukoll l-Artikolu 42 tal-Liġi tal-Pulizija jelenkaw id-dmirijiet tal-

Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura. Dawk il-Kummissjonijiet għandhom ukoll l-għan 

li jiżguraw ġestjoni demokratika u n-newtralità politika tal-amministrazzjoni tal-pulizija kif stipulat fl-

Artikolu 43 (2) billi joħorġu lill-Pulizija tal-Prefettura każijiet individwali meta jqisu li dan ikun meħtieġ 

fil-kuntest ta’ spezzjoni tal-attivitajiet tal-Pulizija tal-Prefettura jew ta’ kondotta ħażina tal-persunal 

tiegħu. 

163. Madankollu, mhuwiex ċar jekk dawk il-Kummissjonijiet għandhomx setgħat oħra ħlief l-ispezzjoni tal-

imġiba tal-pulizija. Il-BEPD qed jistaqsi jekk it-terminu “mġiba ħażina” jinkludix aċċess illegali għad-data 

u, f’każ bħal dan, jekk dawk il-Kummissjonijiet humiex kapaċi jordnaw it-tħassir tad-data jew le. 

164. Rigward in-newtralità u l-indipendenza ta’ dawk il-Kummissjonijiet, kif iddikjarat fl-abbozz tad-

deċiżjoni ta’ adegwatezza72, il-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura huma stabbiliti 

taħt il-ġurisdizzjoni tal-gvernatur tal-prefettura li jrid jaħtar membri tal-Kummissjoni bil-kunsens tal-

assemblea prefettorjali. Il-membri tal-Kummissjoni għas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura għandhom 

terminu ta’ tliet snin u jistgħu jerġgħu jinħatru sa darbtejn. L-Artikolu 39 tal-Liġi tal-Pulizija għandu 

limitazzjonijiet dwar il-ħatra tal-membri. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jsemmi wkoll is-

sorveljanza tal-Pulizija tal-Prefettura mill-assemblea lokali, billi jagħmel referenza għall-Artikolu 100 

tal-Att dwar l-Awtonomija Lokali. Madankollu, dan l-att ma ġiex ipprovdut lill-BEPD73. 

165. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 42 (2) u (3) tal-Liġi tal-Pulizija, “L-ebda membru tal-Kummissjoni ma 

jsir fl-istess ħin membru tal-assemblea jew tal-persunal fis-servizz full-time tal-entitajiet pubbliċi lokali 

jew ikun involut f’servizz part-time stabbilit fid-dispożizzjoni tal-paragrafu 1, l-Artikolu 28 (5) tal-Liġi 

dwar is-Servizz Pubbliku Lokali. 

                                                           
72 Ara l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza p. 31. 
73 Ara l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza p. 33. 
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166. Skont l-elementi msemmija hawn fuq u meta titqies il-kollaborazzjoni bejn il-Kummissjonijiet tal-

Prefettura tas-Sikurezza Pubblika u l-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika, il-BEPD jaqbel 

mal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza u jilqa’ n-newtralità u l-indipendenza tal-membri tal-

Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura. Il-BEPD jifhem li l-Kummissjonijiet tas-Sikurezza 

tal-Prefettura għandhom setgħa biss biex jinvestigaw l-imġiba tal-pulizija u ma għandhomx setgħat 

superviżorji oħrajn, inkluż it-tħassir ta’ data miġbura mill-pulizija prefettorali. Għalhekk, jidher li hemm 

bżonn ta’ aktar kjarifika dwar jekk is-sorveljanza mwettqa mill-Kummissjonijiet tal-Prefettura tas-

Sikurezza Pubblika hijiex biżżejjed skont l-istandards stabbiliti skont il-liġi tal-UE. 

4.1.2.2.3 Sorveljanza mwettqa mid-Diet 

167. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza74 u l-Anness II75 qed jipprovdu xi informazzjoni dwar is-

sorveljanza mwettqa mid-Diet fir-rigward tal-gvern, inkluż fir-rigward tal-legalità tal-ġbir tal-

informazzjoni mill-pulizija. Tabilħaqq, it-tnejn li huma jsemmgħu l-Artikolu 62 tal-Kostituzzjoni skont 

liema, id-Diet jista’ jitlob il-produzzjoni ta’ dokumenti u t-testimonjanza tax-xhieda. It-tnejn li huma 

jagħmlu referenza għal dispożizzjonijiet legali mil-liġi tad-Diet, speċjalment l-Artikolu 104, li 

jikkonċerna s-setgħat tad-Diet kif ukoll l-Artikolu 74 dwar is-sottomissjoni ta’ investigazzjonijiet bil-

miktub, li għandhom jitwieġbu mill-Kabinett bil-miktub fi żmien sebat ijiem kif preskritt fl-Artikolu 75. 

L-abbozz ta’ deċiżjoni dwar l-adegwatezza jżid ukoll “Ir-rwol tad-Diet fis-superviżjoni tal-eżekuttiv huwa 

appoġġat minn obbligi ta’ rappurtar, pereżempju skont l-Artikolu 29 tal-Att dwar l-interċettazzjoni 

telefonika”. 

168. Il-BEPD jirrikonoxxi l-implikazzjoni tad-Diet fis-sorveljanza tal-gvern u l-pulizija dwar il-legalità tal-ġbir 

tad-data. 

4.1.2.2.4 Sorveljanza mmexxija mill-eżekuttiv 

169. Skont l-Anness II tal-abbozz ta’ adegwatezza, minn naħa waħda, il-Ministru jew il-Kap ta’ kull ministeru 

jew aġenzija għandu l-awtorità ta’ sorveljanza u infurzar ibbażata fuq l-APPIHAO76. Min-naħa l-oħra, il-

Ministru tal-Affarijiet Interni u l-Komunikazzjonijiet (MIC) għandu setgħa investigattiva dwar l-infurzar 

tal-APUIO mill-ministeri l-oħra kollha, inkluż il-Ministru tal-Ġustizzja għall-Pulizija kif imsemmi fl-

abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza77. 

170. Il-Ministru jista’ jitlob lill-kap ta’ korp amministrattiv jissottometti materjali u spjegazzjonijiet dwar it-

trattament ta’ informazzjoni personali mill-korp amministrattiv ikkonċernat ibbażat fuq l-Artikolu 50 

tal-APPIHAO. Hija tista’ titlob reviżjoni tal-miżuri meta jkun hemm suspett li seħħ ksur jew operazzjoni 

mhux xierqa tal-Att kif ukoll toħroġ opinjonijiet dwar it-trattament ta’ informazzjoni personali mill-

Korp Amministrattiv ikkonċernat skont l-Artikoli 50 u 51 tal-APPIHAO. 

171. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza u l-Anness II isemmu wkoll l-istabbiliment ta’ 51 ċentru 

komprensiv ta’ informazzjoni li “jiżguraw l-implimentazzjoni bla xkiel ta’ dan l-Att” skont l-Artikolu 47 

tal-APPIHAO. Il-BEPD jinnota li l-APPIHAO ma jispjegax ulterjorment ir-rwol u s-setgħat ta’ dawk iċ-

ċentri ta’ informazzjoni iżda l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jipprovdi xi preċiżjonijiet. 

172. Għaldaqstant, il-BEPD jilqa’ l-fatt li hemm sorveljanza eżekuttiva fuq ir-rispett tal-APPIHAO fuq il-

Ministeri u l-organi amministrattivi mill-MIC. 

173. Bħala konklużjoni, il-liġijiet tal-UE u l-KEDB, fil-ġurisprudenza tal-Qrati rispettivi tagħhom, qed 

jistabbilixxu standards u garanziji li skonthom, is-sorveljanza għandha tkun sħiħa, newtrali u 

                                                           
74 Ara l-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza p. 30. 
75 Ara l-Anness II, p. 12. 
76 Ara l-Anness II, p. 10. 
77 Ara l-Anness II, p. 11. 
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indipendenti. Il-BEPD jinnota li l-PPC ma għandhiex setgħat superviżorji fi kwistjonijiet relatati mal-

infurzar tal-liġi. Barra minn hekk, jekk skont is-sorveljanza mwettqa mid-Diet, il-Kummissjoni Nazzjonali 

u tal-Prefettura tidher li hija newtrali u indipendenti, ikun hemm bżonn ta' aktar kjarifika dwar is-

setgħat superviżorji tal-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura. 

4.1.3 Rimedju fil-qasam tal-liġi kriminali 
174. L-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza, ikkomplementat bl-Anness II, jippreżenta diversi 

possibbiltajiet li permezz tagħhom l-individwi jistgħu jressqu l-ilmenti tagħhom, kemm quddiem 

awtoritajiet indipendenti kif ukoll quddiem l-imħallfin. 

175. Dawn it-toroq u l-elementi ewlenin ta’ dawn il-proċeduri li jirriżultaw mid-dokumentazzjoni disponibbli 

huma ppreżentati minn hawn 'il quddiem, wara ħarsa ġenerali fil-qosor tad-drittijiet disponibbli biex 

jiġi ċċarat liema suġġetti tad-data jistgħu jistennew mill-awtoritajiet pubbliċi fil-kuntest tal-ipproċessar 

tad-data fil-qasam tal-proċeduri kriminali. 

4.1.3.1 Drittijiet disponibbli ta’ suġġetti tad-data fil-kuntest ta’ proċeduri kriminali 

176. Sabiex jiksbu rimedju, is-suġġetti tad-data jeħtieġ li jkollhom drittijiet skont il-liġi biex ikunu jistgħu 

jitolbu li ma jiġux rispettati. Għalhekk, il-BEPD ivvaluta wkoll id-drittijiet disponibbli fil-kuntest tal-

proċeduri kriminali ppreżentati fl-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza. 

4.1.3.1.1 Limitazzjonijiet ġenerali fuq id-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont l-APPIHAO 

177. Fl-abbozz tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza tagħha, il-Kummissjoni tirreferi u tibbaża fuq prinċipji ġenerali 

tal-protezzjoni tad-data li l-awtoritajiet pubbliċi jridu jirrispettaw, ladarba jkunu ġabru d-data 

personali. Dawn il-prinċipji huma wkoll deskritti aktar fid-dettall fl-Anness II sabiex il-BEPD iddeċieda 

wkoll li jikkummenta dwarhom. 

178. Rigward id-drittijiet disponibbli, il-BEPD jinnota li, skont l-Anness II tal-abbozz ta’ Deċiżjoni dwar l-

Adegwatezza, xi wħud mid-drittijiet ġenerali pprovduti lis-suġġetti tad-data fil-kuntest ta’ data 

pproċessata minn korpi amministrattivi, jibqgħu disponibbli wkoll fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet 

kriminali. Madankollu, limitazzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-ġbir u l-ġestjoni ulterjuri ta’ 

informazzjoni personali f’dan il-kuntest isegwu wkoll mill-APPIHAO nnifsu. 

179. Dawn il-limitazzjonijiet, li jidhru wkoll li japplikaw kemm fil-kuntest ta’ data miġbura abbażi ta’ mandat 

kif ukoll abbażi ta’ skeda ta’ informazzjoni fil-kuntest ta’ żvelar volontarju, iqajmu mistoqsijiet dwar 

diversi aspetti. 

180. Rigward il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop, għalkemm fil-prinċipju l-korpi amministrattivi huma 

meħtieġa li jispeċifikaw l-iskop li għalih huma jżommu data personali, u ma għandhomx iżommuha lil 

hinn mill-ambitu meħtieġ għall-ilħuq tal-għan tal-użu speċifikat, jistgħu jbiddlu l-għan jekk ikun “dak li 

raġonevolment jista’ jitqies bħala rilevanti b’mod xieraq għall-iskop oriġinali”. 

181. L-APPIHAO jipprovdi wkoll għall-prinċipju ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni, li skontu, impjegat ma għandux 

jiżvela l-informazzjoni personali miksuba lil persuna oħra mingħajr raġuni ġustifikabbli jew juża tali 

informazzjoni għal skop inġust. Madankollu, ma tingħata l-ebda informazzjoni addizzjonali dwar l-

interpretazzjoni ta’ x’tista’ tkopri “raġuni mhux ġusta” jew “skop inġust”, sabiex tkun meħtieġa kjarifika 

ulterjuri għall-valutazzjoni. 

182. L-Artikolu 8(1) tal-APPIHAO jistabbilixxi wkoll il-projbizzjoni li tintuża jew tiġi żvelata data “ħlief kif 

previst mod ieħor mil-liġijiet u r-regolamenti”. Madankollu, għalkemm din id-dispożizzjoni fil-prinċipju 

mhijiex kuntrarja għal-livell ta’ protezzjoni mogħti mid-dritt tal-UE, il-BEPD m’għandux elementi 

addizzjonali dwar il-punt sa fejn kwalunkwe superviżjoni jew kontroll jiġu eżerċitati meta l-iżvelar ikun 

previst minn liġijiet jew regolamenti. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 8(2), japplikaw eċċezzjonijiet 
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addizzjonali għal din ir-regola fejn “tali żvelar eċċezzjonali mhuwiex probabbli li ma jikkawża ħsara 

inġusta għad-drittijiet u l-interessi tas-suġġett tad-data jew ta’ parti terza”. Mingħajr ebda element 

ieħor fuq dan il-punt, din l-eċċezzjoni, li tiddependi fuq il-kunċett mhux ċar ta’ ħsara “inġusta”, teħtieġ 

aktar kjarifika, jekk din tkun żgħira biżżejjed. 

183. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 9 tal-APPIHAO jipprovdi għal restrizzjonijiet addizzjonali dwar l-iskop jew il-

metodu tal-użu jew kwalunkwe restrizzjoni oħra, li għandha tiġi imposta mill-kap ta’ korp 

amministrattiv fejn l-informazzjoni personali miżmuma tingħata lil persuna oħra. Billi l-kunċetti ta’ 

“kwalunkwe restrizzjoni oħra meħtieġa” u “pprovdut lil persuna oħra” huma wesgħin ħafna, dawn ir-

restrizzjonijiet addizzjonali għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data jqajmu tħassib mingħajr aktar kjarifiki 

dwar il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni. 

184. Filwaqt li l-BEPD huwa kompletament konxju li d-drittijiet tal-aċċess u prinċipji oħra tal-protezzjoni tad-

data huma limitati wkoll fi proċedimenti kriminali skont il-liġi tal-UE, huma pprovduti salvagwardji 

addizzjonali meta tali limitazzjonijiet huma previsti, inkluż f’termini ta’ superviżjoni, sorveljanza u 

rimedju. Fin-nuqqas ta’ ġurisprudenza suffiċjenti dwar dawn il-limitazzjonijiet jew elementi 

addizzjonali biex jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, il-BEPD mhuwiex 

f’pożizzjoni li jivvaluta jekk dawn il-limitazzjonijiet għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data humiex limitati 

għal dak li jkun meqjus strettament neċessarju u proporzjonat skont il-liġi tal-UE, u għalhekk ikunu 

essenzjalment ekwivalenti għad-drittijiet ipprovduti lis-suġġetti tad-data tal-UE. 

4.1.3.1.2 Limitazzjonijiet addizzjonali għad-drittijiet tal-APPIHAO li jirriżultaw mill-Kodiċi ta’ 

Proċedura Kriminali u l-ordinanzi tal-Pulizija tal-Prefettura 

185. Il-BEPD jinnota li għalkemm l-APPIHAO jidher li huwa applikabbli għall-ipproċessar kollu mill-korpi 

amministrattivi fil-Ġappun, xi limitazzjonijiet importanti għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data jirriżultaw 

minn leġiżlazzjonijiet speċifiċi. B’mod partikolari, l-Artikolu 53 (2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali78 

jipprovdi li “l-informazzjoni personali rreġistrata f’dokumenti li għandhom x’jaqsmu ma’ provi u oġġetti 

maqbuda” hija eskluża mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-drittijiet individwali fil-Kapitolu IV tal-APPAIAO. 

B’mod konkret, il-BEPD għalhekk jifhem li fil-kuntest tal-proċeduri kriminali, is-suġġetti tad-data ma 

jibbenefikawx mid-drittijiet għall-informazzjoni, l-aċċess, ir-rettifika jew it-tħassir ta’ data personali 

rreġistrata f’dokumenti relatati ma’ provi u oġġetti kkonfiskati. 

186. Fir-rigward ta’ dawn il-limitazzjonijiet, il-BEPD jifhem li dawn japplikaw fil-kuntest ta’ data miġbura 

abbażi ta’ ċertifikati, kif ukoll fil-kuntest ta’ data miġbura taħt l-iżvelar volontarju permezz ta’ skedi ta’ 

informazzjoni (ara hawn taħt). Fil-fatt, il-bażi legali taż-żewġ proċeduri għall-aċċess tad-data (permezz 

ta’ mandat u permezz ta’ folja ta’ informazzjoni) li qed tiġi pprovduta fil-kodiċi tal-proċedura kriminali, 

l-Artikolu 53-2 ta’ dan il-kodiċi jidher li japplika għaż-żewġ tipi ta’ ġbir. Madankollu, peress li l-Artikolu 

53-2 jirreferi għall-artikoli “maqbuda”, jista’ jiġi ċċarat jekk il-limitazzjonijiet għad-drittijiet previsti taħt 

din id-dispożizzjoni japplikawx ukoll fil-kuntest ta’ żvelar volontarju. 

187. Il-BEPD jiddispjaċih li ma jiġix ipprovdut bl-ordinanzi tal-Pulizija tal-Prefettura, li jingħad li qed 

jipproteġu l-informazzjoni, id-drittijiet u l-obbligi ekwivalenti għall-APPIHAO. Minħabba kemm in-

nuqqas ta’ ċarezza rigward l-interpretazzjoni tal-APPIHAO u n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ ordinanzi 

tal-Pulizija tal-Prefettura, il-BEPD huwa dubjuż, jekk id-drittijiet mogħtija lill-individwi f’dan il-kuntest, 

u s-sorveljanza addizzjonali u/jew il-mekkaniżmi ta’ rimedju humiex suffiċjenti biex jikkumpensaw 

għan-nuqqas ta’ drittijiet. 

                                                           
78 Disponibbli hawnhekk 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02 u kkwotata fl-Anness 
II tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, nota 25 f’qiegħ il-paġna. 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=2283&re=02&vm=02
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4.1.3.2 Rimedju permezz ta’ rimedju mill-awtoritajiet indipendenti 

4.1.3.2.1 Rimedju amministrattiv 

188. Il-BEPD jinnota li l-korpi amministrattivi li jiġbru d-data, bħall-Pulizija tal-Prefettura, huma kompetenti 

biex jittrattaw talbiet li joħorġu minn individwi li jikkonċernaw id-drittijiet tagħhom – limitati – fir-

rigward tad-data miġbura bħala parti minn investigazzjonijiet kriminali (ara hawn fuq dwar id-drittijiet 

disponibbli), li jidhru li jinkludu kemm il-ġbir ta’ data abbażi ta’ mandat kif ukoll fuq skedi ta’ 

informazzjoni. B’mod konkret, dawn id-drittijiet jidhru li huma limitati għall-prinċipji ġenerali, bħan-

neċessità taż-żamma tad-data, b’rabta mal-għan (ara l-Artikolu 3.1 APPIHAO), il-prinċipju tal-

limitazzjoni tal-iskop (l-Artikolu 4) jew il-preċiżjoni tad-data (l-Artikolu 5), filwaqt li drittijiet individwali 

bħad-dritt għal informazzjoni, aċċess, rettifika jew tħassir huma esklużi għad-data personali rreġistrata 

f’dokumenti relatati ma’ provi u oġġetti ssekwestrati79. Għalkemm dawn il-korpi ma jistgħux jitqiesu 

bħala indipendenti u għalhekk bħala li jipprovdu rimedju indipendenti jew sorveljanza, il-BEPD jilqa’ 

din it-triq. Madankollu, huwa jenfasizza li l-ilmenti ppreżentati f’dan il-kuntest jibqgħu limitati għal ftit 

drittijiet tas-suġġetti tad-data minħabba l-limitazzjonijiet tad-drittijiet ipprovduti mill-APPIHAO. 

189. Barra minn hekk, peress li “informazzjoni personali rreġistrata f’dokumenti relatati ma’ provi u oġġetti 

maqbuda” hija eskluża mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-drittijiet individwali fil-Kapitolu IV tal-APPIHAO 

skont l-Artikoli 53-2 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali, il-possibbiltajiet li jintalab aċċess għal 

informazzjoni personali huma limitati wkoll għall-proċeduri previsti skont dispożizzjonijiet oħra ta’ dan 

il-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali. Jidher li huma biss il-vittmi, il-persuni suspettati jew akkużati li jistgħu 

jaġixxu f’dan il-kuntest, u xorta waħda, skont l-istadju tal-proċedura kriminali. Għalhekk, il-BEPD huwa 

mħasseb dwar il-fatt li l-ebda dritt ġenerali għal aċċess u/jew rettifika jew tħassir ta’ informazzjoni ma 

jkun disponibbli għas-suġġetti tad-data skont il-liġi Ġappuniża fil-kuntest tal-proċedura kriminali, u li l-

mezzi kollha ta’ rimedju disponibbli jimplikaw li jkunu jew vittma (f’liema każ il-persuna x’aktarx tkun 

taf li tkun inġabret id-data tagħha) jew persuna suspettata jew akkużata, jew li turi li saret xi ħsara, 

filwaqt li s-suġġetti tad-data għandu jkollhom ukoll id-dritt li jkollhom aċċess għad-data tagħhom u 

possibbilment li d-data tagħhom tiġi rettifikata jew imħassra meta ma jġarrbu l-ebda ħsara (iżda 

possibbilment) u/jew meta ma jkunux vittma, persuna suspettata jew persuna akkużata, iżda x-xhieda 

pereżempju. 

4.1.3.2.2 Rimedju amministrattiv permezz tal-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-

Prefettura 

190. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura tidher li hija kompetenti biex 

tittratta l-ilmenti. Abbażi tal-Artikolu 79 tal-Liġi tal-Pulizija msemmija fl-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ 

adegwatezza, l-individwi jistgħu jilmentaw kontra kwalunkwe mġiba illegali jew mhux xierqa ta’ aġent 

fil-qadi ta’ dmirijietu. 

191. Il-BEPD ifittex kjarifika dwar jekk kwalunkwe pproċessar “illegali” ta’ data personali jikkwalifikax għal 

“imġiba illegali jew mhux xierqa ta’ aġent” u fuq it-turija ta’ żvantaġġ li jidher li huwa meħtieġ mis-

suġġett tad-data. Tabilħaqq, in-notifika maħruġa mill-NPA lill-Pulizija u l-Kummissjonijiet tal-Prefettura 

tas-Sikurezza Pubblika dwar it-trattament xieraq tal-ilmenti li jirrigwardaw l-eżekuzzjoni ta’ dmirijiet 

mill-uffiċjali tal-pulizija jillimitaw l-ilmenti għal pretensjonijiet konkreti li jikkonċernaw “korrezzjoni 

għal kwalunkwe żvantaġġ speċifiku li ġie kkawżat minħabba mġiba illegali jew mhux xierqa, jew nuqqas 

li tittieħed azzjoni meħtieġa, minn uffiċjal tal-pulizija fit-twettiq ta’ dmir tiegħu/tagħha” u l-possibbiltà 

li “jitressaq ilment/skuntentizza dwar modalità mhux xierqa ta’ eżekuzzjoni tad-dazju minn uffiċjal tal-

pulizija”. Huwa ċċarat b’mod espliċitu li “l-ilmenti dwar in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ uffiċjal tal-pulizija dwar 

                                                           
79 Ara supra dwar il-limitazzjonijiet għal APPIHAO u b’mod partikolari ara l-Artikolu 53-2 tal-Kodiċi tal-Proċedura 
Kriminali (mhux provduta iżda kkwotata fl-Anness II tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, nota 25 
f’qiegħ il-paġna). 
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kwalunkwe kwistjoni li ma tkunx meqjusa li taqa’ taħt id-dmir ta’ uffiċjal tal-pulizija, kif ukoll dawk li 

jesprimu opinjoni ġenerali jew proposta, li ma jaffettwawx direttament il-parti li qed tilmenta nnifisha, 

għandhom jiġu esklużi”. 

192. Fir-rigward tar-rekwiżiti proċedurali biex jitressaq ilment, għalkemm iridu jiġu ppreżentati bil-miktub, 

il-BEPD jinnota li l-assistenza għall-kitba tal-ilment hija pprovduta f’dan il-kuntest skont il-liġi 

Ġappuniża, inkluż għall-barranin. Barra minn hekk, jidher li l-gvern Ġappuniż inkariga lill-PPC bl-obbligu 

li jipprovdi assistenza lis-suġġetti tad-data tal-UE biex jittrattaw u jsolvu l-ilmenti f’dan il-qasam, li l-

BEPD jilqa’. Il-BEPD jenfasizza li fil-fehma tiegħu, f’dan il-kuntest, il-PPC se taġixxi biss bħala punt ta’ 

kuntatt bejn is-suġġetti tad-data tal-UE u l-awtoritajiet kompetenti fil-Ġappun. 

193. Ir-riżultati tal-Kummissjoni tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura wara lment ma għandhomx jiġu 

nnotati fil-każijiet elenkati fl-Artikolu 79–2 tal-Att dwar il-Pulizija, li jinkludi l-każ fejn “resident preżenti 

tal-persuna li qed tressaq l-ilment ma jkunx magħruf”. Il-BEPD jirrikonoxxi li r-referenza għar-resident 

ma timplikax li fil-każijiet kollha, is-suġġetti tad-data tal-UE, għalhekk, jiġu esklużi min-notifika tar-

riżultati tal-ilmenti tagħhom għar-raġuni li ma jkunux residenti fil-Ġappun. 

4.1.3.2.3 Mekkaniżmu ad hoc li jimplika l-PPC 

194. Fid-dawl tas-sejbiet deskritti hawn fuq, il-BEPD jilqa’ l-fatt li l-gvern Ġappuniż u l-Kummissjoni tal-UE 

qablu dwar mekkaniżmu ta’ rimedju addizzjonali li jipprovdi lil individwi tal-UE b’possibbiltà 

addizzjonali għal rimedju fil-Ġappun li permezz tagħha l-individwi jistgħu wkoll ifittxu rimedju kontra l-

investigazzjonijiet illegali jew mhux xierqa mill-awtoritajiet pubbliċi. Il-BEPD jinnota wkoll u jilqa’ l-fatt 

li t-talbiet jistgħu jiġu ppreżentati lill-PPC, minflok lil uffiċjal tal-gvern ieħor, u b’hekk jiġi estiż l-ambitu 

tal-kompetenza tal-PPC għall-qasam tal-infurzar tal-liġi u s-sigurtà nazzjonali. 

195. L-enfasi tal-BEPD, meta jiġi analizzat il-mekkaniżmu l-ġdid, kienet li wieħed jifhem is-setgħat li l-PPC 

għandha f’dan il-kuntest. 

196. Minkejja li l-lingwa mhijiex kompletament ċara, il-BEPD jifhem li l-mekkaniżmu ta’ rimedju addizzjonali 

ma jeħtieġx “reputazzjoni” fis-sens li min jagħmel it-talba ma jkunx meħtieġ li juri li d-data personali 

tiegħu hija probabbli li tkun ġiet soġġetta għal sorveljanza minn awtorità Ġappuniża. Il-BEPD xorta 

jixtieq jitlob konferma mill-Kummissjoni. 

197. F’konformità mal-valutazzjoni tiegħu tal-mekkaniżmu tal-Ombudsman, maħluq taħt il-Ħarsien tal-

Privatezza, il-BEPD jenfasizza l-ħtieġa għal setgħat effettivi tad-destinatarju tat-talba, f’dan il-każ il-PPC, 

sabiex jitqies il-mekkaniżmu ta’ rimedju bħala essenzjalment ekwivalenti għal rimedju effettiv fit-tifsira 

tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

198. Meta jkun qed jispjega l-mekkaniżmu ta’ rimedju, il-gvern Ġappuniż jirreferi għall-Artikolu 6, 61 (ii) u 

80 APPI u jistabbilixxi dawn is-setgħat fl-Anness II. Huwa l-fehim tal-BEPD li l-proċedura kif deskritta fl-

Anness II tispeċifika jew testendi s-setgħat tal-PPC, peress li l-lingwa fl-Artikolu 6, 61 (ii) u 80 APPI hija 

pjuttost vaga u ġenerali. Sa fejn l-Anness II jispeċifika jew jestendi s-setgħat tal-PPC, il-BEPD jixtieq 

jitlob għal kjarifika li l-aġenziji l-oħra tal-gvern Ġappuniż huma marbuta bihom. 

199. Abbażi tal-proċedura fl-Anness II, il-BEPD jinnota li l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti fil-Ġappun huma 

meħtieġa jikkooperaw mal-PPC, “inkluż billi jipprovduha bl-informazzjoni meħtieġa u bil-materjal 

rilevanti, sabiex il-PPC tkun tista’ tevalwa jekk il-ġbir jew l-użu sussegwenti ta’ informazzjoni personali 

jkunx sar f’konformità mar-regoli applikabbli”. Għall-valutazzjoni tal-effettività tas-sistema, huwa 

għalhekk importanti li terġa’ ssir referenza għas-setgħat li dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom 

magħhom il-PPC. Huwa l-fehim tal-BEPD li dawk is-setgħat ma jiġux estiżi permezz tar-

riassigurazzjonijiet fl-Anness II. 
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200. Il-BEPD jinnota wkoll li, jekk ġie identifikat ksur tar-regoli, “il-kooperazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi 

kkonċernati mal-PPC tinkludi l-obbligu li jiġi rimedjat il-ksur”, li jinkludi b’mod espliċitu t-tħassir tad-

data miġbura bi ksur tar-regoli applikabbli. Il-BEPD jifhem li l-obbligi tal-awtorità kompetenti joriġinaw 

mill-“kooperazzjoni mal-PPC”, aktar milli minn deċiżjoni tal-PPC. 

201. Fl-aħħar nett, il-PPC se tinforma lil min għamel it-talba dwar l-“eżitu tal-evalwazzjoni, inkluża 

kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda fejn applikabbli.” Barra minn hekk, il-PPC se tinforma lil min 

għamel it-talba dwar il-“possibbiltà li tintalab konferma tar-riżultat mill-awtorità pubblika kompetenti 

u dwar l-awtorità li lilha għandha ssir talba għal konferma bħal din.” 

202. Barra minn hekk, il-PPC ħadet l-impenn li tassisti lil min għamel it-talba biex jieħu aktar azzjoni taħt il-

liġi Ġappuniża, jekk min għamel it-talba ma jkunx sodisfatt bir-riżultat tal-proċedura. 

203. Fid-dawl tal-ħtieġa li jkun hemm mekkaniżmu ta’ rimedju effettiv ekwivalenti essenzjalment għall-

istandards tal-UE, il-BEPD madankollu jistaqsi jekk il-PPC għandhiex setgħat speċifiċi oħra minbarra l-

evalwazzjoni ta’ jekk il-ġbir jew l-użu sussegwenti ta’ informazzjoni personali seħħewx b’konformità 

mar-regoli applikabbli u titlob lill-awtoritajiet kompetenti biex jużaw is-setgħat rispettivi tagħhom u 

biex jittrattaw l-ilmenti mressqa lilhom mill-PPC. Jekk il-PPC taġixxi biss bħala punt ta’ kuntatt għall-

individwi tal-UE, il-BEPD jikkunsidra dan bħala insuffiċjenti biex jipprevedi mekkaniżmu ta’ rimedju 

effettiv ekwivalenti essenzjalment għall-istandards tal-UE. Il-BEPD għalhekk jistieden lill-Kummissjoni 

sabiex tipprovdi kjarifiki dwar il-punti msemmija f’dan is-sottokapitolu, b’mod partikolari dwar jekk u 

kif il-mekkaniżmu jestendi l-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti, kif inhuma marbutin bih, u kif PPC tista’ 

effettivament tiżgura l-konformità u mhux biss taġixxi bħala punt ta’ kuntatt għall-individwi tal-UE. 

4.1.3.3 Rimedju ġudizzjarju 

4.1.3.3.1 Mekkaniżmu ta’ kważi lment 

204. Il-proċedura hekk imsejħa “kważi-ilment” tippermetti li tittieħed azzjoni kontra l-ġbir obbligatorju ta’ 

informazzjoni bbażata fuq mandat biex jiġi revokat jew mibdul b’mod illegali. 

205. Din it-triq timplika li l-individwu jkun konxju mid-data li tkun qed tiġi kkonfiskata. Madankollu, il-BEPD 

jifhem li l-proċedura għall-ġbir ta’ data bbażata fuq mandat mhijiex notifikata lis-suġġett tad-data. Bl-

istess mod, huwa jifhem li l-iżvelar volontarju ma jimplikax li l-kumpaniji mitluba għandhom l-obbligu 

li jinfurmaw lis-suġġetti tad-data bit-talbiet riċevuti u li jkun sar konformità magħhom. Għalhekk, 

għalkemm huwa enfasizzat fl-Anness II li “tali sfida tista’ titressaq mingħajr il-bżonn li l-individwu jkollu 

jistenna l-konklużjoni tal-każ”, fil-prattika, minbarra ċertifikati li jawtorizzaw l-interċezzjoni telefonika, 

li għalihom huwa indikat li l-Liġi tipprovdi għal rekwiżit ta’ notifika80, din it-triq tidher li hija 

effettivament disponibbli biss ladarba s-suġġett tad-data jsir konxju tal-kollezzjoni permezz ta’ kawża 

mressqa kontriha jew kontriha. 

4.1.3.3.2 Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni 

206. Barra minn hekk, sabiex jinkiseb it-tħassir tad-data miġbura permezz ta’ proċedura kriminali (l-hekk 

imsejjaħ “rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni”), jew biex jinkiseb kumpens għad-danni, l-individwi jistgħu 

wkoll iressqu azzjonijiet ċivili quddiem imħallef. 

207. Fir-rigward tal-kumpens, il-BEPD jinnota li l-proċedura tidher li hija limitata għal sitwazzjonijiet fejn 

uffiċjal pubbliku fil-qadi ta’ dmirijietu, b’mod illegali u bi ħsara (b’intenzjoni jew b’negliġenza) ikkawża 

ħsara lill-individwu kkonċernat. Fil-fehim tal-BEPD, id-dannu jidher li jinkludi danni morali. Madankollu 

                                                           
80 L-Artikolu 23 tal-Att dwar l-interċettazzjoni telefonika jissemma' fil-paġna 33 tal-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-
adegwatezza, madankollu l-BEPD ma ġiex ipprovdut b’dan it-test u għalhekk mhuwiex f’pożizzjoni li jivvaluta sa 
liema punt japplika dan l-obbligu ta’ notifika u f’liema każijiet jista’ jkun limitat. 
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mhuwiex stabbilit f’aktar dettall dak li jeħtieġ li jintwera mill-individwu li hu/hi sofra/sofriet ħsara. Il-

BEPD ma kienx f’pożizzjoni li jivvaluta l-ġurisprudenza dwar l-għoti ta’ kumpens, u għalhekk ma jistax 

jivvaluta jekk din it-triq tipprovdix rimedju effettiv f’każ ta’ ħsara. 

208. Fir-rigward tar-“rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni”, il-BEPD jinnota wkoll li sabiex jippreżenta talba, l-

individwu għandu l-ewwel ikun konxju li d-data tiegħu/tagħha nġabret u li dawn għadhom miżmuma. 

Għalhekk, minħabba d-drittijiet limitati tal-informazzjoni u l-aċċess tal-individwi fil-kuntest tal-

investigazzjonijiet u l-proċeduri kriminali, l-effiċjenza tal-proċedura tidher li hija pjuttost limitata wisq. 

4.1.3.4 Valutazzjoni ġenerali ta’ modi ta’ rimedju 

209. Wara l-valutazzjoni ta’ kull possibilità ta’ rimedju miftuħa għall-individwi taħt il-liġi Ġappuniża kif ukoll 

għas-suġġetti tad-data tal-UE quddiem il-PPC, il-BEPD jilqa’ l-mekkaniżmu ad hoc ta’ riżoluzzjoni tat-

tilwim, li jinvolvi l-PPC. Għandha valur miżjud għas-suġġetti tad-data tal-UE, b’mod partikolari peress 

li tippermettilhom li jifhmu liema mezzi huma disponibbli għalihom biex jiksbu rimedju u/jew kumpens, 

kif ukoll biex jippreżentaw it-talbiet tagħhom skont ir-rekwiżiti proċedurali applikabbli skont il-liġi 

Ġappuniża. Madankollu, huma meħtieġa aktar kjarifiki, b’mod partikolari dwar jekk u kif il-mekkaniżmu 

jestendi l-obbligi tal-awtoritajiet kompetenti, kif inhuma marbuta bih, u kif PPC tista’ effettivament 

tiżgura l-konformità, sabiex jiġi żgurat li dan il-mekkaniżmu ġdid jipprovdi għal rimedju effettiv. 

210. Din il-valutazzjoni turi li ma jidher li hemm l-ebda mekkaniżmu ta’ rimedju fil-liġi Ġappuniża li 

jippermetti l-aċċess, ir-rettifika jew it-tħassir ta’ data għal suġġetti tad-data li mhumiex vittmi, persuni 

suspettati jew akkużati fil-kuntest ta’ proċedura kriminali, pereżempju biex jiġi rimedjat il-ġbir illegali 

jew iż-żamma tad-data tagħhom. Turi wkoll li l-mekkaniżmi u l-proċeduri ta’ rimedju u ta’ kumpens 

disponibbli skont il-liġi Ġappuniża għall-vittmi, il-persuni suspettati jew akkużati jimplikaw l-għarfien 

dwar il-ġbir ta’ data, li jidher li huwa limitat fil-prattika peress li huma pprovduti lilhom drittijiet limitati 

ta’ aċċess u informazzjoni. Barra minn hekk, jidher li hemm bżonn ta’ aktar kjarifika dwar it-turija ta’ 

mġiba illegali min-naħa tal-awtoritajiet, b’mod partikolari jekk imġiba bħal din tinkludix kwalunkwe 

pproċessar illegali ta’ data personali, jew ta’ dannu mġarrab mill-individwu. 

211. Għaldaqstant, mingħajr aktar dokumentazzjoni u elementi, il-BEPD huwa kkonċernat dwar jekk ir-

rimedju skont il-liġi Ġappuniża u skont l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza huwiex effettiv 

biżżejjed meta mqabbel mal-istandards fil-liġi tal-UE. 
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4.2 Aċċess għal finijiet ta’ sigurtà nazzjonali 

4.2.1 Kamp ta’ applikazzjoni tas-sorveljanza 
212. Fl-abbozz ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza, il-kapitolu dwar “l-aċċess u l-użu minn awtoritajiet pubbliċi 

Ġappuniżi għal finijiet ta’ sigurtà nazzjonali” huwa introdott permezz ta’ dikjarazzjoni ġenerali, 

f’konformità mar-riassigurazzjoni pprovduta mill-gvern Ġappuniż fl-Anness II, li skontu l-ebda liġi 

Ġappuniża ma tipprovdi u b’hekk tippermetti “talbiet obbligatorji għal informazzjoni jew “interċezzjoni 

amministrattiva telefonika” barra minn investigazzjonijiet kriminali”. Bħala konklużjoni, jingħad li “għal 

raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali, l-informazzjoni tista’ tinkiseb biss minn sors ta’ informazzjoni li kulħadd 

jista’ jkollu aċċess liberu għalih jew permezz ta’ żvelar volontarju. Dan jeskludi kwalunkwe attività ta’ 

sorveljanza sigrieta f’dan il-qasam. L-operaturi tan-negozju li jirċievu talba għal kooperazzjoni 

volontarja (fil-forma ta’ divulgazzjoni ta’ informazzjoni elettronika) ma għandhom l-ebda obbligu legali 

li jipprovdu tali informazzjoni.”81 

213. Fi ħdan dawn il-limitazzjonijiet, erba’ entitajiet tal-gvern huma elenkati li għandhom is-setgħa li jiġbru 

informazzjoni elettronika miżmuma mill-operaturi kummerċjali Ġappuniżi għal raġunijiet ta’ sigurtà 

nazzjonali. Fir-rigward tal-Ministeru tad-Difiża, bħala wieħed minn dawk l-erba’ entitajiet, jingħad li 

“għandha biss l-awtorità li tiġbor informazzjoni (elettronika) permezz ta’ żvelar volontarju”.82 

214. Għall-valutazzjoni tal-istruttura ġenerali tal-ġbir tad-data għall-iskop ta’ sigurtà nazzjonali, il-BEPD 

jixtieq ifakkar l-ewwel mill-erba’ hekk imsejħa “garanziji essenzjali”, li skonthom “l-ipproċessar għandu 

jkun ibbażat fuq regoli ċari, preċiżi u aċċessibbli”83. B’mod aktar speċifiku, il-KEDB kienet ċara ħafna li 

l-programmi ta’ sorveljanza huma biss “skont il-liġi” jekk il-miżuri ta’ sorveljanza “għandhom xi bażi fil-

liġi domestika”. Il-Qorti ċċarat li l-kompatibilità mal-istat tad-dritt titlob li l-liġi li tawtorizza l-miżura 

tkun aċċessibbli u prevedibbli fir-rigward tal-effetti tagħha. Filwaqt li tirreferi għar-riskju tal-

arbitrarjetà, il-qorti talbet regoli ċari u dettaljati dwar miżuri ta’ sorveljanza sigrieti”; “ċari biżżejjed 

biex jagħtu liċ-ċittadini indikazzjoni adegwata dwar iċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet li fihom l-

awtoritajiet pubbliċi għandhom is-setgħa li jirrikorru għal kwalunkwe miżura bħal din”.84 

215. Għall-applikazzjoni ta’ dawn il-garanziji essenzjali għas-sistema legali tal-Ġappun, il-BEPD huwa konxju 

mhux biss tal-fatt li, fi kwistjonijiet ta’ sigurtà nazzjonali, l-istati għandhom marġni wiesa’ ta’ 

apprezzament, rikonoxxut mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Barra minn hekk, is-setgħat 

tas-sigurtà nazzjonali jirriflettu l-esperjenzi storiċi li jagħmlu n-nazzjonijiet. Il-BEPD għalhekk jifhem li, 

kif enfasizzat mill-gvern Ġappuniż, wara t-Tieni Gwerra Dinjija, l-aġenziji tal-intelliġenza nazzjonali 

Ġappuniżi ġew mgħammra b’setgħat aktar limitati milli fi stati oħra. 

216. Fil-qari tal-BEPD, l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, f’konformità mar-riassigurazzjoni tal-

gvern Ġappuniż, jissuġġerixxi li l-entitajiet tal-gvern Ġappuniż ma jħaddmux programmi, li 

jimmonitorjaw b’mod strateġiku jew b’mod wiesa’ l-komunikazzjoni (fuq l-internet) tas-sorveljanza. Kif 

intqal hawn fuq, f’ittra ffirmata mill-Ministru tal-Ġustizzja, il-Gvern Ġappuniż ta serħan il-moħħ li “għal 

raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali, l-informazzjoni tista’ tinkiseb biss minn sors ta’ informazzjoni li kulħadd 

jista’ jkollu aċċess liberu għalih jew permezz ta’ żvelar volontarju”. 

217. Fir-rigward tal-bażi legali tal-Ministeru tad-Difiża, il-BEPD jinnota li l-abbozz tad-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza jinkludi informazzjoni ġenerali dwar is-setgħat tiegħu u jikkwota l-missjoni tiegħu “li 

                                                           
81 Id-Deċiżjoni dwar l-adegwatezza, il-paragrafu 151. 
82 Id-Deċiżjoni dwar l-adegwatezza, il-paragrafu 153. 
83 WP29, WP 237: Dokument ta’ Ħidma 01/2016 dwar il-ġustifikazzjoni tal-interferenzi mad-drittijiet 
fundamentali permezz ta’ miżuri ta’ sorveljanza meta tiġi ttrasferita data personali (Garanziji Essenzjali Ewropej). 
84 Ara eż. Big Brother Watch u oħrajn vs. ir-Renju Unit, il-paragrafu 305. 
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jwettaq tali affarijiet kif relatati miegħu sabiex jiżgura l-paċi u l-indipendenza nazzjonali, u s-sikurezza 

tan-nazzjon”. Madankollu, il-BEPD ma ngħatax traduzzjoni Ingliża tal-bażi ġuridika. 

218. Fl-istess ħin, il-BEPD huwa konxju tar-rapporti ppubblikati f’midja differenti li jissuġġerixxu li l-

programmi ta’ sorveljanza jitmexxew mid-Direttorat għall-Intelligence tas-Sinjali tal-Ministeru tad-

Difiża tal-Ġappun (MOD)85. Fir-rapport, qiegħed jiġi sostnut ukoll li l-Ministeru tad-Difiża Ġappuniż, 

filwaqt li rrifjuta li jiddiskuti l-ispeċifiċitajiet tar-rapport, “irrikonoxxa li l-Ġappun għandu “uffiċċji fil-

pajjiż kollu” li qegħdin jinterċettaw komunikazzjonijiet” u li dawk “se jkunu ffukati fuq attivitajiet 

militari u “theddid ċibernetiku” u “mhumiex jiġbru l-informazzjoni tal-pubbliku ġenerali”. Id-

dikjarazzjoni tal-aħħar (li l-MD ma tiġborx informazzjoni dwar il-pubbliku ġenerali) hija parti mid-

dikjarazzjoni b’mod ġdid mill-gvern Ġappuniż. 

219. Huwa jenfasizza li l-gvern Ġappuniż reġa’ ddikjara, f’ittra ffirmata mill-Ministru tal-Ġustizzja, li l-MD ma 

jiġborx informazzjoni dwar il-pubbliku ġenerali. 

220. Huwa lil hinn mill-kompitu tal-BEPD li jagħmel valutazzjoni ġenerali tal-kapaċitajiet ta’ sorveljanza 

possibbli tal-gvern Ġappuniż. Dawk l-attivitajiet huma importanti biss għall-valutazzjoni tiegħu jekk 

ikunu rilevanti għat-trasferiment ta’ data personali bejn l-UE u l-Ġappun. F’dan il-kuntest, il-BEPD 

jixtieq jafferma mill-ġdid l-approċċ tiegħu li diġà ġie adottat mill-predeċessur tiegħu meta mitlub li 

jagħti l-opinjoni tiegħu fit-Tarka tal-Privatezza UE-US. Waqt li kien qed jagħti opinjoni dwar it-Tarka tal-

Privatezza, id-WP29 inkluda fl-analiżi tiegħu s-setgħat u l-limiti tal-Istati Uniti biex iwettqu sorveljanza 

tad-data “fi triqitha” lejn l-Istati Uniti86. Filwaqt li japplika l-istess standard għad-deċiżjoni ta’ 

adegwatezza dwar il-Ġappun, il-BEPD huwa tal-fehma li l-informazzjoni dwar is-setgħat tal-awtoritajiet 

Ġappuniżi għad-data ta’ sorveljanza “fi triqitha” lejn il-Ġappun hija rilevanti. Jekk dawn is-setgħat ta’ 

sorveljanza jeżistu, anke d-deċiżjoni fil-Big Brother Watch mill-KEDB tidher li tissuġġerixxi li setgħat 

bħal dawn għandhom jiġu regolati skont l-istandards stabbiliti mill-KEDB. 

221. Bħala konsegwenza, jekk l-interċettazzjonijiet ikunu limitati għall-“assistenza tal-azzjoni militari”, dawn 

jistgħu ma jkunux rilevanti għall-valutazzjoni tad-deċiżjoni ta’ adegwatezza. Huwa għalhekk l-interess 

tal-BEPD li jirċievi kjarifiki dwar il-miżuri ta’ sorveljanza mill-entitajiet governattivi Ġappuniżi. F’dan ir-

rigward, kjarifika bħal din tkun milqugħa tajjeb sabiex jiġi ddeterminat jekk id-data li qed tiġi trasferita 

taħt dan il-qafas ta’ adegwatezza tistax tkun is-suġġett ta’ aċċess għal skopijiet ta’ sigurtà nazzjonali 

mill-awtoritajiet Ġappuniżi kompetenti f’dak il-qasam. 

4.2.2 Żvelar volontarju fil-każ ta’ sigurtà nazzjonali 
222. L-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza jiddikjara li l-erba’ entitajiet tal-gvern għandhom l-awtorità 

li jiġbru informazzjoni (elettronika) permezz ta’ żvelar volontarju. Skont l-abbozz ta’ deċiżjoni u l-

Anness II, hemm xi limitazzjonijiet fuq raġunijiet statutorji, li jfisser li l-ġbir ta’ data huwa limitat għal 

dak li huwa meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti mill-entitajiet. 

223. Fil-qasam tal-liġi kriminali, kif imsemmi fit-taqsima dwar l-infurzar tal-liġi, l-iżvelar volontarju huwa 

permissibbli biss bħala parti minn investigazzjoni kriminali, u għalhekk jippresupponi suspett konkret 

                                                           
85 F’Mejju 2018, il-pubblikazzjoni tal-aħbarijiet online “The Intercept” ippubblikat rapport bit-titolu “The untold 
story of Japan’s secret spy agency” (L-istorja mhux imlissna tal-aġenzija ta' spijjar sigrieta tal-Ġappun). 
86 Ara WP255, il-Ħarsien tal-Privatezza UE-U.S. – l-ewwel rieżami konġunt annwali, adottat fl-28 ta’ Novembru 
2017, p. 16: “Il-WP29 huwa tal-fehma li l-analiżi tal-liġijiet tal-pajjiż terz li għalihom tkun ikkunsidrata l-
adegwatezza, ma għandhiex tkun limitata għal-liġi u l-prattika li jippermettu s-sorveljanza fi ħdan il-fruntieri fiżiċi 
ta’ dak il-pajjiż, iżda għandha tinkludi wkoll analiżi tar-raġunijiet legali fil-liġi ta’ dak il-pajjiż terz li jippermettulha 
twettaq sorveljanza barra mit-territorju tagħha f’dak li għandu x’jaqsam mad-data tal-UE. Kif diġà ġie enfasizzat 
fl-opinjoni preċedenti tiegħu, “għandu jkun ċar li l-Prinċipji tal-Ħarsien tal-Privatezza se japplikaw mill-mument li 
fih iseħħ it-trasferiment tad-data, li jfisser inkluż fir-rigward tad-data “fi triqtu” lejn dak il-pajjiż.” 
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ta’ reat li diġà jkun twettaq. L-investigazzjonijiet fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali jvarjaw minn 

investigazzjonijiet fil-qasam tal-infurzar tal-liġi. Il-BEPD jirrikonoxxi li, skont l-Anness II, il-prinċipji 

ċentrali ta’ “neċessità għall-investigazzjoni” u “adegwatezza tal-metodu” japplikaw b’mod simili fil-

qasam tas-sigurtà nazzjonali u għandhom jiġu rrispettati filwaqt li jitqiesu b’mod xieraq iċ-ċirkostanzi 

speċifiċi ta’ kull każ87. Jiddispjaċih li l-applikazzjoni mhijiex iċċarata aktar, inkluż permezz ta’ referenza 

ulterjuri għall-każistika. Madankollu, il-BEPD jiddikjara li l-użu ta’ din il-proċedura għandu jkun 

proporzjonat jew meħtieġ. 

224. Skont l-abbozz ta’ deċiżjoni, meta tinġabar informazzjoni personali (“miksuba”), il-ġestjoni tagħha hija 

regolata mill-APPIHAO għajr għall-Pulizija tal-Prefettura88. L-Anness II jgħid li t-trattament ta’ 

informazzjoni personali mill-Pulizija tal-Prefettura huwa regolat minn ordinanzi prefettorali li jistipulaw 

prinċipji għall-protezzjoni ta’ informazzjoni personali, drittijiet u obbligi ekwivalenti għall-APPIHAO89. 

Minħabba li m’hemmx traduzzjonijiet bl-Ingliż disponibbli għal dawn l-ordinanzi, il-BEPD mhuwiex 

f’pożizzjoni li jivvaluta jekk il-prinċipji humiex ekwivalenti għal dawk tal-APPIHAO. 

225. Għar-rimarki l-oħra dwar l-iżvelar volontarju, issir referenza għat-taqsima dwar l-infurzar tal-liġi. 

4.2.3 Sorveljanza 

4.2.3.1 Punti Ġenerali 

226. L-erba’ entitajiet tal-gvern li għandhom is-setgħa li jiġbru informazzjoni elettronika miżmuma mill-

operaturi kummerċjali Ġappuniżi għal raġunijiet ta’ sigurtà nazzjonali huma: (i) l-Uffiċċju tal-

Intelliġenza u Riċerka tal-Kabinett (CIRO); (ii) il-Ministeru tad-Difiża (“MOD”); (iii) il-pulizija (kemm l-

Aġenzija tal-Pulizija Nazzjonali (NPA)90 kif ukoll il-Pulizija tal-Prefettura); u (iv) l-Aġenzija tal-Intelligence 

dwar is-Sigurtà Pubblika (“PSIA”). 

227. Skont l-abbozz tad-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, dawn l-entitajiet tal-gvern huma soġġetti għal diversi 

saffi ta’ sorveljanza minn tliet fergħat tal-gvern91. Il-BEPD jinnota li hemm mekkaniżmu ta’ sorveljanza 

fi ħdan il-fergħa leġiżlattiva (Diet Ġappuniż) u l-fergħa eżekuttiva (l-Uffiċċju tal-Ispettur Ġenerali ta’ 

Konformità Legali (IGO), il-Kummissjonijiet tas-Sikurezza Pubblika tal-Prefettura u l-Kummissjoni ta’ 

Eżami tas-Sigurtà Pubblika). Il-BEPD jenfasizza li l-COM għandha tiċċara s-superviżjoni ġudizzjarja (ex 

officio/garanzija C tal-Grupp ta’ Ħidma 237; għal rimedju, hemm kapitolu separat fl-abbozz ta’ deċiżjoni 

u garanzija addizzjonali fil-Grupp ta’ Ħidma 237) tal-korpi tal-gvern imsemmija hawn fuq, peress li 

mhuwiex ċar jekk hemmx tali sorveljanza ġudizzjarja fil-qasam tal-ġbir ta’ informazzjoni personali għal 

skopijiet ta’ sigurtà nazzjonali mingħajr mezzi obbligatorji. 

4.2.3.2 Superviżjoni mid-Diet Ġappuniż 

228. Il-BEPD jinnota li Diet Ġappuniż jista’ jwettaq investigazzjonijiet fir-rigward tal-attivitajiet tal-

awtoritajiet pubbliċi, għalhekk għall-entitajiet governattivi kollha msemmija qabel. Barra minn hekk, 

id-Diet jista’ jitlob ukoll il-produzzjoni ta’ dokumenti u t-testimonjanza tax-xhieda (l-Artikolu 62 tal-

Kostituzzjoni Ġappuniża, l-Artikolu 104 tal-Liġi dwar id-Diet). Il-BEPD jirrimarka wkoll li skont l-Artikoli 

74 u 75 tal-Liġi dwar id-Diet, il-membri tad-Diet jistgħu jistaqsu mistoqsijiet bil-miktub lill-Kabinett li 

jistgħu jispiċċaw fi tweġiba mill-Kabinett (l-Artikolu 75 tal-Liġi dwar id-Diet). Fl-aħħar nett, huwa nnutat 

ukoll li hemm obbligi ta’ rappurtar speċifiċi għal pereżempju l-Aġenzija tal-Intelligence tas-Sigurtà 

                                                           
87 Ara l-Anness II, p. 23. 
88 Id-Deċiżjoni dwar l-adegwatezza, il-paragrafi 118 u 157. 
89 Ara l-Anness II, p. 3. 
90 Madankollu, skont l-informazzjoni li waslet, ir-rwol ewlieni tal-NPA huwa li tikkoordina l-investigazzjonijiet 

mid-diversi dipartimenti tal-Pulizija tal-Prefettura u l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni tagħha huma 
limitati għal skambji ma’ awtoritajiet barranin. 

91 Ara l-Anness II, p. 39. 
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Pubblika (PSIA) (l-Artikolu 36 SAPA/Art 31 ACO), permezz ta’ rapport annwali lid-Diet. Tali rapport ma 

ġiex ipprovdut lill-BEPD. 

4.2.3.3 Sorveljanza mill-Uffiċċju tal-Ispettur Ġenerali għall-Konformità Legali (IGO) 

229. Il-BEPD jinnota li hemm korp ta’ sorveljanza għall-MOD, imsejjaħ IGO. Il-BEPD ma ngħatax l-Att dwar l-

Istabbiliment tal-MOD (Att għall-Istabbiliment tal-MOD), iżda biss mar-rappreżentazzjonijiet fl-Anness 

II tal-abbozz tad-deċiżjoni. Skont l-Anness II, l-IGO huwa uffiċċju indipendenti fil-MOD, li jaqa’ taħt is-

superviżjoni diretta tal-Ministru tad-Difiża skont l-Artikolu 29 tal-Att ta’ Stabbiliment tal-MOD. L-IGO 

għandu s-setgħat li jwettaq spezzjonijiet ta’ konformità ma’ liġijiet u regolamenti minn uffiċjali tal-

MMK (“Spezzjonijiet ta’ Difiża”), madwar il-ministeru kollu inkluż il-Forzi ta’ Forzi Awto-Difiża. 

230. Skont l-Anness II, l-IGO jaqdi d-dmirijiet tiegħu b’mod indipendenti mid-dipartimenti operattivi ta’ 

MOD. Il-BEPD jinnota li l-IGO huwa korp intern ta’ sorveljanza. 

231. L-ispezzjonijiet iwasslu għal sejbiet u, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità, miżuri li huma rrapportati 

direttament lill-Ministru tad-Difiża. Fuq il-bażi tar-rapport tal-IGO, il-Ministru tad-Difiża jista’ joħroġ 

ordnijiet biex jimplimenta l-miżuri meħtieġa biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni. Id-Deputat Viċi Ministru 

tad-Difiża huwa responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri u għandu jirrapporta lill-

Ministru tad-Difiża dwar l-istatus ta’ tali implimentazzjoni. 

232. L-analiżi tal-Anness II, mingħajr ma tkun ipprovduta bid-dispożizzjonijiet legali (l-Att dwar l-

Istabbiliment tal-MOD) għal din il-kunsiderazzjoni, il-BEPD jilqa’ l-possibbiltà li jiġu ordnati miżuri ta’ 

konformità meħtieġa biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni. Madankollu, il-BEPD iqajjem dubji dwar l-

indipendenza tal-IGO, peress li dan huwa uffiċċju fi ħdan il-MOD u jinsab taħt superviżjoni diretta tal-

Ministru tad-Difiża skont l-Anness II (skont il-WP 237 “l-indipendenza funzjonali mhijiex biżżejjed 

minnha nnifisha biex tipproteġi lil dik l-awtorità superviżorja minn kull influwenza esterna”). 

233. F’allinjament mal-ġurisprudenza tal-KEDB u WP 237 rispettivament wara l-kunsiderazzjonijiet tal-

Anness II, l-Ispettur Ġenerali jista’ jitlob għal rapporti mill-uffiċċju kkonċernat (dokumenti, siti, 

spjegazzjonijiet). Kjarifika dwar jekk l-uffiċċji kkonċernati humiex obbligati li jsegwu dawn it-talbiet jew 

le u jekk id-dokumenti mitluba jinkludux materjali magħluqa, bħar-referenza WP 237 jew le, jidhru 

meħtieġa għall-BEPD. 

234. Għalkemm il-BEPD jilqa’ l-fatt li jidher li esperti legali anzjani ħafna (magħrufin preċedentament bħala 

Superintendent tal-Prosekutur) huma l-kap tal-IGO, jidher li hemm bżonn ta’ kjarifika dwar il-mod ta’ 

kif jinħatar dan il-korp superviżorju. 

4.2.3.4 Sorveljanza mill-Kummissjoni għall-Eżaminazzjoni tas-Sigurtà Pubblika 

235. Skont l-Anness II (paġna 25), il-PSIA twettaq spezzjonijiet regolari u speċjali fuq l-operazzjonijiet tal-

uffiċċji u l-uffiċċji individwali tagħha (l-Uffiċċju tal-Intelligence tas-Sigurtà Pubblika, l-Uffiċċji ta’ 

Intelligence tas-Sigurtà Pubblika u s-Sub Uffiċċji, eċċ). Għall-finijiet tal-ispezzjoni regolari, Assistent 

Direttur Ġenerali u/jew Direttur huma nnominati bħala spetturi. Dawn l-ispezzjonijiet għandhom 

jikkonċernaw ukoll il-ġestjoni ta’ informazzjoni personali. 

236. Skont il-premessa 163 tal-abbozz ta’ deċiżjoni, il-Kummissjoni ta’ Eżami tas-Sigurtà Pubblika topera 

bħala korp ta’ sorveljanza indipendenti ex ante għall-PSIA, fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ ACO92 u 

SAPA93. Il-BEPD jilqa’ dan il-fatt. 

                                                           
92 L-Att dwar il-Kontroll tal-Organizzazzjonijiet Li Jwettqu l-Atti Impenjati tal-Indiscriminate Mass Murder (Att 
Nru. 147 tas-7 ta’ Diċembru, 1999). 
93 L-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Attivitajiet Sovversivi (Att Nru 240 tal-21 ta’ Lulju, 1952). 
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237. Għalkemm is-sit web tal-Ministeru Ġappuniż tal-Ġustizzja jipprovdi xi informazzjoni94, il-BEPD mhuwiex 

f’pożizzjoni li jkompli jivvaluta bir-reqqa l-indipendenza tal-Kummissjoni għall-Eżami tas-Sigurtà 

Pubblika peress li ma kinitx ipprovduta mal-Att tal-Kummissjoni ta’ Eżami tas-Sigurtà Pubblika95 u r-

Regoli tal-Kummissjoni ta’ Eżami tas-Sigurtà Pubblika96. 

4.2.3.5 Sorveljanza mill-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sikurezza Pubblika, il-Kummissjonijiet tas-

Sikurezza Pubblika tal-Prefettura u l-APPIHAO (eżekuttivi) 

238. Ara 3.1.2.2.1 (Kummissjoni Nazzjonali għas-Sikurezza Pubblika), 3.1.2.2.2. (il-Kummissjonijiet tal-

Prefettura tas-Sikurezza Pubblika) u 3.1.2.2.4. (Eżekuttiv). 

4.2.3.6 Sorveljanza mill-PPC 

239. Il-BEPD jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-Premessa 164, issemmi li l-PPC mhijiex korp ta’ sorveljanza 

għall-entitajiet tal-gvern imsemmija hawn fuq u li hija kompetenti biss għar-rimedju tal-individwi jew 

biex iċċaqlaq il-passaġġ fil-premessa 164 dwar il-PPC għat-taqsima “rimedju individwali”. 

4.2.4 Mekkaniżmu ta’ rimedju 
240. Għall-analiżi tal-mekkaniżmu ta’ rimedju ġdid innegozjat, issir referenza għat-taqsima dwar l-infurzar 

tal-liġi. 

241. Barra minn hekk, ta’ min jinnota li l-liġi Ġappuniża tipprovdi għal rimedju speċifiku individwali 

disponibbli fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali. Huwa l-fehim tal-BEPD li l-individwi kollha, inklużi l-

individwi tal-UE, jistgħu ġeneralment jitolbu l-iżvelar, il-korrezzjoni (inkluż it-tħassir) jew is-sospensjoni 

tal-użu mill-korpi amministrattivi, anke jekk dawn jiġu pproċessati għal skopijiet ta’ sigurtà nazzjonali. 

F’każ li tali talba tiġi “miċħuda fuq il-bażi li l-informazzjoni kkonċernata titqies li ma tkunx tista’ tiġi 

żvelata, jista’ jsir appell għal reviżjoni, u “il-Bord ta’ Reviżjoni dwar l-Informazzjoni dwar l-Iżvelar ta’ 

Informazzjoni u dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni għandu jiġi kkonsultat. Il-Bord huwa magħmul 

minn membri maħtura mill-Prim Ministru bil-kunsens taż-żewġ Kmamar, mgħammra b’setgħat 

investigattivi, u jikkonkludi b’rapport bil-miktub għall-individwu kkonċernat, li mhux legalment 

vinkolanti, iżda kważi dejjem segwit97. Skont l-Anness II, kien hemm biss tnejn minn 2000 każ, fejn 

awtorità amministrattiva ħadet deċiżjoni li kienet differenti mill-konklużjoni tal-Bord.98 

                                                           
94 Ara http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html (Settembru 2018): l-organu extra-ministerjali" 
huwa magħmul minn president u sitt membri. Huma magħżula minn fost persuni ta’ karattru tajjeb li huma kapaċi 
jieħdu deċiżjoni ġusta dwar il-kontroll ta’ organizzazzjonijiet u dawk li għandhom biżżejjed għarfien u esperjenza 
kemm tal-liġi kif ukoll tas-soċjetà.Dawn jinħatru mill-Prim Ministru u jridu jkunu approvati miż-żewġt ikmamar 
tad-Diet. Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġijiet imsemmija qabel (SAPA/ACO), il-membri jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom indipendentement, mingħajr ebda direzzjoni jew superviżjoni tal-Prim Ministru jew tal-Ministru tal-
Ġustizzja.” 
95 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613 (Settembru 2018). 
96 L-Artikolu 28 ACO. 
97 Anness VII, p. 25, 26 L-Att dwar l-Istabbiliment tal-Bord ta’ Reviżjoni tal-Informazzjoni dwar l-Iżvelar u l-
Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali, Artikoli 4, 9, 11. 
98 Anness II, nota 35 f’qiegħ il-paġna. 

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/MEOM/meom-01.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=613
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242. Jidher li ssegwi mill-ispjegazzjoni, diment li l-analiżi ma tkunx disponibbli, jekk l-informazzjoni tista’ tiġi 

“żvelata” iżda l-individwu ma jkunx issodisfat bir-riżultat. Il-BEPD jirrikonoxxi din it-triq għal rimedju, 

iżda jixtieq li jfittex kjarifika ulterjuri dwar dan l-aħħar aspett, li jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha 

b’mod sinifikanti. 
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