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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Wara li kkunsidra l-Artikolu 63, l-Artikolu 64 (1c), (3) - (8) u l-Artikolu 43 (3) tarRegolament 2016/679/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar ilprotezzjoni 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-Artikolu 51 (1b) tad-Direttiva 2016/680/UE dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi firrigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, linvestigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u
dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (minn
hawn ’il quddiem id-“Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi”).
Wara li kkunsidra l-Ftehim ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendat midDeċiżjoni 154/2018 tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE tas-6 ta’ Lulju 2018,1
Wara li kkunsidra l-Artikolu 10 u 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu tal-25 ta’ Mejju 2018,

Billi:
(1) Ir-rwol prinċipali tal-Bord huwa li jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tar-Regolament 2016/679
(minn hawn ’il quddiem “GDPR”) fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha. F’konformità mal-Artikolu 64.1
tal-GDPR, il-Bord għandu joħroġ opinjoni fejn awtorità superviżorja (SA) tkun biħsiebha tapprova rrekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43. Għalhekk, l-għan ta’ din
l-opinjoni huwa li jinħoloq approċċ armonizzat fir-rigward tar-rekwiżiti li awtorità superviżorja talprotezzjoni tad-data jew Korp Nazzjonali ta’ Akkreditazzjoni japplikaw għall-akkreditazzjoni ta’ korp
taċ-ċertifikazzjoni. Anke jekk il-GDPR ma jimponix direttament sett wieħed ta’ rekwiżiti għallakkreditazzjoni, huwa jippromwovi l-konsistenza. Il-Bord ifittex li jilħaq dan l-objettiv fl-opinjonijiet
tiegħu l-ewwel nett billi jħeġġeġ lill-SAs biex jabbozzaw ir-rekwiżiti tagħhom għall-akkreditazzjoni
skont l-istruttura stipulata fl-Anness għal-Linji gwida tal-EDPB dwar l-akkreditazzjoni tal-korpi taċċertifikazzjoni u, it-tieni nett billi janalizzahom permezz ta’ mudell ipprovdut mill-EDPB li jippermetti lvalutazzjoni komparattiva tar-rekwiżiti (iggwidat mill-ISO 17065 u mil-linji gwida tal-EDPB dwar lakkreditazzjoni tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni).
(2) B’referenza għall-Artikolu 43 tal-GDPR, l-awtoritajiet superviżorji kompetenti għandhom jadottaw
rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni. Madankollu, dawn għandhom japplikaw il-mekkaniżmu ta’ konsistenza
sabiex jippermettu l-bini ta’ fiduċja fil-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni, b’mod partikolari billi
jistabbilixxu livell għoli ta’ rekwżiti.
(3) Filwaqt li r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni huma soġġetti għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza, dan ma
jfissirx li r-rekwiżiti għandhom ikunu identiċi. L-awtoritajiet superviżorji kompetenti għandhom marġni
ta’ diskrezzjoni fir-rigward tal-kuntest nazzjonali jew reġjonali, u għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni
l-leġiżlazzjoni lokali tagħhom. L-għan tal-opinjoni tal-EDPB mhijiex li jinħoloq sett uniku ta’ rekwiżiti

1

Referenzi għall-“Unjoni” li jsiru f’din l-opinjoni għandhom jinftiehmu bħala referenzi għaż-“ŻEE”.
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tal-UE, iżda minflok li jiġu evitati inkonsistenzi sinifikanti li jistgħu pereżempju jaffettwaw il-fiduċja flindipendenza jew fl-għarfien espert ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni akkreditati.
(4) Il-“Linji gwida 4/2018 dwar l-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43 tarRegolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (2016/679)” (minn hawn ’il quddiem il-“Linji
gwida”), u l-“Linji gwida 1/2018 dwar iċ-ċertifikazzjoni u l-identifikazzjoni ta’ kriterji ta’ ċertifikazzjoni
f’konformità mal-Artikolu 42 u 43 tar-Regolament 2016/679” jservu ta’ gwida fil-kuntest talmekkaniżmu ta’ konsistenza.
(5) Jekk Stat Membru jistipula li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu akkreditati mill-awtorità
superviżorja, l-awtorità superviżorja għandha tistabbilixxi rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni li jinkludu rrekwiżiti dettaljati fl-Artikolu 43(2), iżda li ma jkunux limitati għalihom biss. Bi tqabbil mal-obbligi
relatati mal-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni minn korpi nazzjonali ta’ akkreditazzjoni, lArtikolu 43 jipprovdi inqas dettalji dwar ir-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni meta l-awtorità superviżorja
twettaq l-akkreditazzjoni hija stess. Fl-interess li jsir kontribut għal approċċ armonizzat għallakkreditazzjoni, ir-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni użati mill-awtorità superviżorja għandhom isegwu
ISO/IEC 17065 u għandhom ikunu kkomplementati mir-rekwiżiti addizzjonali li awtorità superviżorja
tistabbilixxi skont l-Artikolu 43(1)(b). L-EDPB jinnota li l-Artikolu 43(2)(a)-(e) jirrifletti u jispeċifika rrekwiżiti tal-ISO 17065 li se jikkontribwixxu għall-konsistenza.2
(6) L-opinjoni tal-EDPB għandha tiġi adottata skont l-Artikolu 64(1)(c), (3) u (8) tal-GDPR, flimkien malArtikolu 10 (2) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-EDPB, fi żmien tmien ġimgħat mill-ewwel jum ta’ xogħol
wara li l-President u l-awtorità superviżorja kompetenti jkunu ddeċidew li l-fajl huwa komplut. Fuq
deċiżjoni tal-President, dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’sitt ġimgħat oħra, filwaqt li tittieħed
inkunsiderazzjoni l-kumplessità tas-suġġett.

ADOTTA L-OPINJONI:

SOMMARJU TAL-FATTI
1.

L-awtorità superviżorja ta’ LU ppreżentat l-abbozz ta’ rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tagħha skont lArtikolu 43(1)(a) lill-EDPB. Wara deċiżjoni li qieset il-fajl bħala komplut, dan ixxandar fil25 ta’ Ottubru 2019. L-awtorità superviżorja ta’ LU se twettaq akkreditazzjoni tal-korpi taċċertifikazzjoni biex tiċċertifika l-użu tal-kriterji ta’ ċertifikazzjoni tal-GDPR.

2.

F’konformità mal-Artikolu 10 (2) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord, minħabba l-kumplessità talkwistjoni preżenti, il-President iddeċieda li jestendi l-perjodu inizjali ta’ adozzjoni ta’ tmien ġimgħat
b’sitt ġimgħat oħra.

Linji gwida paragrafu 39:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationb
odies_annex1_en.pdf
2
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VALUTAZZJONI
Raġunament ġenerali tal-EDPB rigward l-abbozz ta’ rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni
sottomess
L-għan ta’ din l-opinjoni huwa li jiġu vvalutati r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni żviluppati minn SA, jew
flimkien ma’ ISO 17065 jew bħala sett sħiħ ta’ rekwiżiti, biex skont l-Artikolu 43(1) tal-GDPR, korp
nazzjonali ta’ akkreditazzjoni jew SA jakkreditaw korp taċ-ċertifikazzjoni responsabbli mill-ħruġ u ttiġdid ta’ ċertifikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 42 tal-GDPR. Dan huwa mingħajr preġudizzju għallkompiti u s-setgħat tal-awtorità superviżorja kompetenti. F’dan il-każ speċifiku, il-Bord josserva li lawtorità superviżorja ta’ LU ngħatat kompitu mid-dritt nazzjonali biex twettaq l-akkreditazzjoni talkorpi taċ-ċertifikazzjoni. Għal dan il-għan, l-awtorità superviżorja ta’ LU żviluppat sett ta’ rekwiżiti
speċifikament għall-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni, flimkien ma’ sett ta’ kriterji ta’
ċertifikazzjoni li għadu jrid jiġi approvat formalment.
Il-valutazzjoni tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni hija mmirata lejn l-eżaminar ta’ varjazzjonijiet
(addizzjonijiet jew tħassir) mil-Linji gwida u, b’mod notevoli, mill-Anness. Barra minn hekk, l-Opinjoni
tal-EDPB hija ffukata wkoll fuq l-aspetti kollha li jista’ jkollhom impatt fuq approċċ konsistenti rigward
l-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni.
Għandu jiġu osservat li l-għan tal-Linji gwida dwar l-akkreditazzjoni ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoni huwa li
jgħin lill-SAs waqt id-definizzjoni tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tagħhom. L-Anness tal-linji gwida ma
jikkostitwixxix rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni minnu nnifsu. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni għal
korpi taċ-ċertifikazzjoni jridu jiġu ddefiniti mill-SA b’tali mod li jippermetti l-applikazzjoni prattika u
konsistenti tagħhom kif meħtieġ mill-kuntest tal-SA.
Il-Bord wettaq il-valutazzjoni tiegħu f’konformità mal-istruttura prevista fl-Anness 1 għal-Linji gwida.
Meta din l-Opinjoni ma tikkummentax dwar taqsima speċifika tal-abbozz tar-rekwiżiti ta’
akkreditazzjoni tal-awtorità superviżorja ta’ LU, dan għandu jinftiehem bħala li l-Bord ma għandux
kummenti x’jagħmel u li mhuwiex qed jitlob lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex tieħu xi azzjoni
ulterjuri. Il-Bord jinnota li l-awtorità superviżorja ta’ LU pprovdiet informazzjoni biex tgħin ilvalutazzjoni tal-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni. Madankollu, l-Opinjoni tal-Bord tindirizza biss
l-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni.
Barra minn hekk, din l-opinjoni ma tirriflettix fuq punti sottomessi mill-awtorità superviżorja ta’ LU, li
jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 43(2) tal-GDPR, bħal referenzi għal-leġiżlazzjoni
nazzjonali. Minkejja dan, il-Bord josserva li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tikkonforma mal-GDPR,
fejn meħtieġ.

Punti prinċipali ta’ fokus għall-valutazzjoni (l-Artikolu 43.2 tal-GDPR u l-Anness 1
għal-Linji gwida tal-EDPB) li r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni jipprevedu li dawn li
ġejjin jiġu vvalutati b’mod konsistenti:
a.

l-indirizzar tal-oqsma ewlenin kollha kif enfasizzat fl-Anness għal-Linji gwida, u lkunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe devjazzjoni mill-Anness.

b. l-indipendenza tal-korp taċ-ċertifikazzjoni
c. il-kunflitti ta’ interess tal-korp taċ-ċertifikazzjoni
d. l-għarfien espert tal-korp taċ-ċertifikazzjoni
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e. salvagwardji xierqa biex jiġi żgurat li l-kriterji ta’ ċertifikazzjoni tal-GDPR jiġu applikati
kif xieraq mill-korp taċ-ċertifikazzjoni
f.

proċeduri għall-ħruġ, ir-rieżami perjodiku u l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni tal-GDPR; u

g. indirizzar trasparenti ta’ lmenti dwar ksur taċ-ċertifikazzjoni.
3.

Filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni li:
a. l-Artikolu 43(2) tal-GDPR jipprovdi lista ta’ oqsma ta’ akkreditazzjoni li korp taċ-ċertifikazzjoni
jeħtieġ jindirizza sabiex jiġi akkreditat;
b. l-Artikolu 43(3) tal-GDPR jipprevedi li r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni tal-korpi taċċertifikazzjoni għandhom jiġu approvati mill-Awtorità Superviżorja kompetenti.
c. L-Artikolu 57(1)(p) u (q) tal-GDPR jipprevedi li awtorità superviżorja kompetenti trid tabbozza
u tippubblika r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni għal korpi taċ-ċertifikazzjoni, u li tista’ tiddeċiedi li
twettaq l-akkreditazzjoni tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni hija stess,
d. l-Artikolu 64(1) (c) tal-GDPR jipprevedi li l-Bord għandu joħroġ opinjoni fejn awtorità
superviżorja tkun biħsiebha tapprova r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni għal korp taċċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43(3)
il-Bord huwa tal-fehma li:

4.

Il-Bord jinnota li l-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni ma jsegwix kompletament l-istruttura
stipulata fl-Anness 1 għal-Linji gwida. Pereżempju, it-taqsimiet dwar “kamp ta’ applikazzjoni” u
“termini u definizzjonijiet” huma neqsin. B’konnessjoni ma’ dan, il-Bord josserva li xi termini ma
jintużawx b’mod konsistenti tul id-dokument, bħal “klijent” u “applikant”. Sabiex tiġi evitata lkonfużjoni, dawn it-termini għandhom jiġu allinjati mad-definizzjonijiet tal-Linji gwida u tal-Anness
fejn possibbli, u għandhom jintużaw b’mod konsistenti. Għalhekk, bl-għan li tiġi ffaċilitata lvalutazzjoni, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex issegwi l-istruttura tal-Anness 1 [għalLinji gwida] fl-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni, u żżid it-taqsimiet neqsin.

5.

Il-Bord josserva li, tul id-dokument, hemm bosta referenzi għar-rekwiżiti “ta’ dan il-mekkaniżmu ta’
ċertifikazzjoni” (pereżempju r-rekwiżit 4.6.4) jew għal korpi taċ-ċertifikazzjoni li huma akkreditati “taħt
(...) il-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni” (pereżempju r-rekwiżit 2.2.2). Jidher li r-referenza għallmekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni hija kwistjoni ta’ abbozzar. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità
superviżorja ta’ LU biex terġa’ tabbozza r-referenzi sabiex jirriflettu li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jiġu
akkreditati bi tqabbil mar-rekwiżiti approvati mill-awtorità superviżorja.

6.

Fuq nota simili, ir-referenza għar-“rekwiżiti stipulati f’dan il-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni”, użata tul
id-dokument (pereżempju r-rekwiżit 1.1.1.2) toħloq konfużjoni. Referenza aktar xierqa tista’ tkun “ilkriterji stipulati fil-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni”. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja
ta’ LU biex tiċċara r-referenzi kollha għal “il-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni” fid-dokument kollu.

7.

Il-Bord josserva li diversi rekwiżiti (eż. 3.2.1.1 u 4.1.2) jirreferu għall-“Istandards Internazzjonali
rilevanti”, l-“istandard rilevanti” jew l-“istandard speċifikat”. Madankollu, ma hemmx definizzjoni ta’
dawn l-istandards u għalhekk mhuwiex ċar għal liema standards qed issir referenza. Għalhekk, il-Bord
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jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU tiċċara t-tifsira ta’ dawn l-istandards. Pereżempju, dan
jista’ jsir fit-taqsimiet tal-“kamp ta’ applikazzjoni” jew tat-“termini u definizzjonijiet”.
8.

Il-Bord jinnota li r-rekwiżit 1.1.1.1 tal-awtorità superviżorja ta’ LU jirreferi għal standard ieħor
(“ISAE 3000”), li l-EDPB ma vvalutax. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU
tiċċara li r-rekwiżiti dejjem għandhom ikunu prevalenti fuq xi standard estern, bħal ISAE 3000.

9.

Il-Bord josserva li r-rekwiżiti f’1.6 ma jinkludux l-obbligu li l-korp taċ-ċertifikazzjoni jippubblika u
jagħmel faċilment disponibbli għall-pubbliku il-verżjonijiet kollha tal-kriterji approvati u l-proċeduri ta’
ċertifikazzjoni kollha, kif inhu stabbilit fl-Anness għal-Linji gwida (it-Taqsima 4.6). Il-Bord jinnota li lawtorità superviżorja ta’ LU tista’ tkun sid l-iskema ta’ ċertifikazzjoni, madankollu l-Bord iqis li jkun utli
li kieku tiżdied referenza xierqa biex jiġi żgurat li l-kriterji jkunu aġġornati u faċilment aċċessibbli
permezz tal-korp taċ-ċertifikazzjoni nnifsu. F’dan ir-rigward, il-Bord iqis li billi l-informazzjoni tkun
disponibbli fuq talba biss, kif stabbilit fir-rekwiżit 1.6.1, l-awtorità superviżorja ta’ LU qed tistabbilixxi
rekwiżit aktar strett mill-Anness, li jistabbilixxi li l-informazzjoni għandha tkun disponibbli faċilment
għall-pubbliku. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU temenda r-rekwiżit
sabiex tinkludi l-obbligu tal-korp taċ-ċertifikazzjoni li jagħmel faċilment disponibbli għall-pubbliku lverżjonijiet kollha tal-kriterji approvati u l-proċeduri ta’ ċertifikazzjoni kollha, f’konformità mal-Anness
għal-Linji gwida.

10.

Il-Bord josserva li r-rekwiżit 1.2.4 jirreferi għall-“proċess iċċertifikat”. Il-Bord iqis li tista’ tintuża
formulazzjoni aktar preċiża, f’konformità mal-Linji gwida, bħal “operazzjonijiet/attivitajiet ta’
pproċessar iċċertifikati”. Dan jipprevedi kamp ta’ applikazzjoni usa’ għaċ-ċertifikazzjoni, kif previst
mill-GDPR. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex temenda l-abbozz ta’
rekwiżiti kif meħtieġ.

11.

Il-Bord jinnota li jidher li r-rekwiżit 3.1.1.2 huwa ripetittiv u mhux ċar, u mhuwiex megħjun mitterminoloġija differenti. Pereżempju, it-tielet paragrafu jinqara bħallikieku s-sieħeb tal-inkarigu jieħu
d-deċiżjoni dwar l-idoneità abbażi tal-ġudizzju tiegħu biss. Il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità
superviżorja ta’ LU tabbozza mill-ġdid biex tiċċara aktar ir-rekwiżit u ġġibu jinftiehem aħjar, filwaqt li
tuża terminoloġija konsistenti.

12.

Il-Bord josserva li r-rekwiżit 4.2.1 jipprovdi diversi eżempji ta’ informazzjoni meħtieġa. Minkejja dan,
l-ewwel żewġ eżempji pprovduti għandhom ikunu rekwiżit separat, f’konformità mat-Taqsima 7.2 talAnness 1 għal-Linji gwida. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex temenda lformulazzjoni u tinkludi l-eżempji msemmija hawn fuq bħala rekwiżiti.

13.

Fir-rigward tat-Taqsima 4.4 (Evalwazzjoni) tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tal-awtorità superviżorja ta’
LU, il-Bord huwa tal-fehma li r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni għandhom jinkludu l-obbligu tal-korp taċċertifikazzjoni li jiżgura li jkun hemm stabbiliti metodi ta’ evalwazzjoni, u li dawk il-metodi ta’
evalwazzjoni, deskritti fil-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni, ikunu standardizzati u ġeneralment
applikabbli. Dan jiżgura li jintużaw metodi ta’ evalwazzjoni kumparabbli għal miri ta’ evalwazzjoni
kumparabbli. Kwalunkwe devjazzjoni minn dawn il-metodi ta’ evalwazzjoni tkun trid tiġi ġġustifikata
mill-korp taċ-ċertifikazzjoni. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU temenda
l-abbozz sabiex tinkludi l-obbligu msemmi hawn fuq għall-korp taċ-ċertifikazzjoni.
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14.

Barra minn hekk, il-Bord josserva li r-rekwiżit 4.4.2 jiddikjara li, għalkemm l-esternalizzazzjoni mhijiex
permessa, il-korp taċ-ċertifikazzjoni jista’ juża esperti esterni għal oqsma speċifiċi. F’dan ir-rigward,
huwa importanti li jiġi ċċarat li l-korp taċ-ċertifikazzjoni jżomm ir-responsabbiltà għat-teħid ta’
deċiżjonijiet, anke meta juża esperti esterni. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja
ta’ LU temenda l-formulazzjoni fir-rekwiżit 4.4.2 kif meħtieġ.

15.

Il-Bord josserva li t-Taqsima 4.7 tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tal-awtorità superviżorja ta’ LU
(“dokumentazzjoni ta’ ċertifikazzjoni”) ma tindirizzax ir-rekwiżit fl-Anness għad-dokumentazzjoni talperjodu ta’ sorveljanza (it-Taqsima 7.9). Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex
tinkludi l-perjodu ta’ monitoraġġ skont it-tifsira tat-Taqsima 7.9 dwar is-sorveljanza.

16.

Fir-rigward tat-Taqsima 4.8 (“direttorju ta’ attivitajiet ta’ pproċessar iċċertifikati”) tar-rekwiżiti ta’
akkreditazzjoni tal-awtorità superviżorja ta’ LU, ir-rekwiżit 4.8.1 jiddikjara li l-informazzjoni tiġi
ppubblikata “fuq talba”. Il-Bord huwa tal-fehma li l-obbligu ta’ trasparenza stipulat fit-Taqsima 7.8 talAnness 1 jiġi ssodisfat aħjar li kieku l-informazzjoni tkun disponibbli b’mod proattiv mill-korp taċċertifikazzjoni. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU temenda l-abbozz
sabiex jipprevedi li l-korp taċ-ċertifikazzjoni jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni
msemmija fit-Taqsima 7.8 tal-Anness 1 għal-Linji gwida.

17.

Il-Bord josserva li t-Taqsima 4.8 għandha intestatura għas-sorveljanza mingħajr rekwiżiti. Il-Bord
jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU tiċċara kif ikun se jitwettaq il-monitoraġġ.

18.

Rigward it-terminazzjoni, it-tnaqqis, is-sospensjoni jew l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni (isSottotaqsima 4.10), il-Bord jinnota li ma hemmx referenza għall-obbligu tal-korp taċ-ċertifikazzjoni li
jaċċetta deċiżjonijiet u ordnijiet mill-awtorità superviżorja kompetenti biex jirtira jew ma joħroġx
ċertifikazzjoni lil klijent (applikant), jekk ir-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni ma jkunux issodisfati jew ma
għadhomx issodisfati. Dan l-obbligu huwa stipulat fl-Artikolu 58(2)(h) tal-GDPR kif ukoll fitTaqsima 7.11 tal-Anness 1. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU temenda
r-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli li jkopru l-irtirar, it-terminazzjoni, it-tnaqqis jew issospensjoni taċ-ċertifikazzjoni.

19.

Il-Bord jinnota li t-Taqsima 9 tal-Anness, li għandha intestaturi ġenerali, ma għandhiex rekwiżiti.
Pereżempju, it-Taqsima 9.3.4 dwar is-sospensjoni jew l-irtirar tal-akkreditazzjoni mhijiex koperta
hawnhekk. Dawn huma intestaturi sinifikanti li jistħoqqilhom li għalihom jiżdiedu kontroreferenzi mattaqsimiet jew ir-rekwiżiti rilevanti. Il-Bord iħeġġeġ lill-awtorità superviżorja ta’ LU biex tiċċara fejn irrekwiżiti jkunu koperti.

KONKLUŻJONIJIET / RAKKOMANDAZZJONIJIET
20.

L-abbozz ta’ rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tal-Awtorità Superviżorja tal-Lussemburgu jista’ jwassal għal
applikazzjoni inkonsistenti tal-akkreditazzjoni tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni, u jridu jsiru l-bidliet li ġejjin:

21.

Bħala kummenti ġenerali, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU:
1. tiċċara t-tifsira ta’ “standard”, kif imsemmi f’diversi rekwiżiti (eż 3.2.1.1 u 4.1.2). Pereżempju,
dan jista’ jsir fit-taqsimiet tal-“kamp ta’ applikazzjoni” jew tat-“termini u definizzjonijiet”.
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22.

Rigward ir-“rekwiżiti ġenerali għall-akkreditazzjoni”, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’
LU:
1. tiċċara li r-rekwiżiti dejjem għandhom ikunu prevalenti fuq xi standard estern, bħal ISAE 3000.
2. temenda r-rekwiżiti f’1.6 sabiex tinkludi l-obbligu tal-korp taċ-ċertifikazzjoni li jippubblika u
jagħmel faċilment disponibbli għall-pubbliku l-verżjonijiet kollha tal-kriterji approvati u lproċeduri ta’ ċertifikazzjoni kollha, f’konformità mal-Anness għal-Linji gwida.

23.

Rigward “rekwiżiti għar-riżorsi”, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU:
1. tabbozza mill-ġdid ir-rekwiżit 3.1.1.2 biex tagħmlu aktar ċar u jinftiehem aħjar, bl-użu ta’
terminoloġija konsistenti.

24.

Rigward ir-“rekwiżiti għall-proċess”, il-Bord jirrakkomanda li l-awtorità superviżorja ta’ LU:
1. temenda t-Taqsima 4.4 tal-abbozz tar-rekwiżiti sabiex tinkludi l-obbligu tal-korp taċċertifikazzjoni li jiżgura li jkun hemm stabbiliti metodi ta’ evalwazzjoni, u li dawk il-metodi ta’
evalwazzjoni, deskritti fil-mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni, ikunu standardizzati u ġeneralment
applikabbli. Kwalunkwe devjazzjoni mill-metodi ta’ evalwazzjoni tkun trid tiġi ġġustifikata millkorp taċ-ċertifikazzjoni.
2. temenda l-formulazzjoni fir-rekwiżit 4.4.2 sabiex tagħmilha espliċita li l-korp taċ-ċertifikazzjoni
jżomm ir-responsabbiltà għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, anke meta juża esperti esterni.
3. temenda t-Taqsima 4.8 tal-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tagħha sabiex jipprevedi li
l-korp taċ-ċertifikazzjoni jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni msemmija fitTaqsima 7.8 tal-Anness 1 għal-Linji gwida.
4. tiċċara, fit-Taqsima 4.8, kif ikun se jitwettaq il-monitoraġġ.
5. temenda s-Sottotaqsima 4.10 sabiex tispeċifika r-regoli li jkopru l-irtirar, it-terminazzjoni, ittnaqqis jew is-sospensjoni taċ-ċertifikazzjoni.

KUMMENTI FINALI
25.

Din l-opinjoni hija indirizzata lill-awtorità superviżorja ta’ LU u se tiġi ppubblikata skont lArtikolu 64(5b) tal-GDPR.

26.

Skont l-Artikolu 64(7) u (8) tal-GDPR, l-awtorità superviżorja għandha tikkomunika lill-President,
b’mezzi elettroniċi fi żmien ġimagħtejn wara li tirċievi l-opinjoni, jekk hija tkunx se temenda jew
iżżomm l-abbozz ta’ lista tagħha. Fl-istess perjodu, hija għandha tipprovdi l-abbozz tal-lista emendat,
jew fejn ma tkunx biħsiebha ssegwi l-opinjoni tal-Bord, hija għandha tipprovdi r-raġunijiet rilevanti
għalfejn ma jkollhiex l-intenzjoni li ssegwi din l-opinjoni, kemm kompletament kif ukoll parzjalment.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Il-President
(Andrea Jelinek)

Adottata

9

