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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Wara li kkunsidra l-Artikolu 70(1)(e) 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 il“GDPR”),
Wara li kkunsidra l-Ftehim ŻEE u, b’mod partikolari, l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendati
bid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 2018,1
Wara li kkunsidra l-Artikolu 12 u l-Artikolu 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

ADOTTA L-LINJI GWIDA LI ĠEJJIN

1 ĠENERALI
1.

Fi ħdan il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni stabbilit mill-GDPR, l-awtoritajiet superviżorji (‘supervisory
authorities’ - “SAs”) għandhom id-dmir li “jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti kollha bejniethom” u
jikkooperaw “fi sforz biex jintlaħaq kunsens”.2 Dan id-dmir ta’ kooperazzjoni japplika għal kull stadju
tal-proċedura, li jibda bil-bidu tal-kaz u jestendi għall-proċess kollu tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Għalhekk, il-kisba ta’ ftehim dwar l-eżitu tal-kaz hija l-għan aħħari tal-proċedura kollha stabbilita millArtikolu 60 tal-GDPR. Fis-sitwazzjonijiet li fihom ma jintlaħaq l-ebda kunsens fost l-SAs, l-Artikolu 65
tal-GDPR jafda lill-EDPB bis-setgħa li jadotta deċiżjonijiet vinkolanti. Madankollu, l-iskambju ta’
informazzjoni u l-konsultazzjoni fost l-Awtorità Superviżorja Ewlenija (‘Lead Supervisory Authority’ “LSA”) u l-Awtoritajiet Superviżorji Kkonċernati (‘Concerned Supervisory Authorities’ - “CSAs”) spiss
jippermettu li jintlaħaq ftehim fl-istadji bikrija tal-kaz.

2.

Skont l-Artikolu 60(3) u (4) tal-GDPR, il-LSA hija meħtieġa tippreżenta abbozz ta’ deċiżjoni lis-CSAs, li
mbagħad jistgħu jqajmu oġġezzjoni rilevanti u motivata f’limitu ta’ żmien speċifiku (erba’ ġimgħat).3
Malli tirċievi oġġezzjoni rilevanti u motivata, il-LSA għandha żewġ għażliet miftuħa għaliha. Jekk ma
ssegwix l-oġġezzjoni rilevanti u motivata jew tkun tal-opinjoni li l-oġġezzjoni mhijiex motivata jew
rilevanti, hija għandha tippreżenta l-kwistjoni lill-Bord fi ħdan il-mekkaniżmu ta’ konsistenza. Jekk ilLSA, għall-kuntrarju, issegwi l-oġġezzjoni u toħroġ l-abbozz ta’ deċiżjoni rivedut, il-CSAs jistgħu
jesprimu oġġezzjoni rilevanti u motivata dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni rivedut fi żmien ġimagħtejn.

3.

Meta l-LSA ma ssegwix oġġezzjoni jew tirrifjutaha bħala mhux rilevanti jew motivata u, għalhekk,
tressaq il-kwistjoni quddiem il-Bord skont l-Artikolu 65(1)(a) tal-GDPR, imbagħad issir ir-responsabbiltà
tal-Bord li jadotta deċiżjoni vinkolanti dwar jekk l-oġġezzjoni hijiex “rilevanti u motivata” u, jekk iva,
dwar il-kwistjonijiet kollha li huma s-suġġett tal-oġġezzjoni.

4.

Għalhekk, wieħed mill-elementi ewlenin li juru n-nuqqas ta’ kunsens bejn il-LSA u il-CSAs huwa lkunċett ta’ “oġġezzjoni rilevanti u motivata”. Dan id-dokument ifittex li jipprovdi gwida fir-rigward ta’
Ir-referenzi għal “Stati Membri” li saru f’dan id-dokument għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal “Stati
Membri taż-ŻEE”.
2
Ir-Regolament 2016/679, minn hawn ’il quddiem “GDPR”, l-Artikolu 60(1).
3
Huwa possibbli għas-CSAs li jirtiraw l-oġġezzjonijiet imqajma qabel.
1
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dan il-kunċett u għandu l-għan li jistabbilixxi ftehim komuni tal-kunċett tat-termini “rilevanti u
motivata”, inkluż x’għandu jkun ikkunsidrat meta jkun ivvalutat jekk oġġezzjoni turix “b’mod ċar issinifikat tar-riskji maħluqa mill-abbozz ta’ deċiżjoni” (l-Artikolu 4(24) tal-GDPR).
5.

L-Artikolu 4(24) tal-GDPR jiddefinixxi “oġġezzjoni rilevanti u motivata” bħala “oġġezzjoni għal abbozz
ta' deċiżjoni dwar jekk ikunx hemm ksur ta' dan ir-Regolament, jew jekk azzjoni maħsuba fir-rigward
tal-kontrollur jew il-proċessur tkunx konformi ma' dan ir-Regolament, li turi b'mod ċar is-sinifikat tarriskji maħluqa mill-abbozz ta' deċiżjoni rigward id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti taddata u fejn applikabbli, iċ-ċirkolazzjoni libera ta' data personali fi ħdan l-Unjoni”.

6.

Dan il-kunċett iservi bħala livell limitu f’sitwazzjonijiet fejn il-CSAs għandhom l-għan li joġġezzjonaw
għal abbozz ta’ deċiżjoni (rivedut) li għandu jkun adottat mill-LSA skont l-Artikolu 60 tal-GDPR. Billi nnuqqas ta’ familjarità dwar “x’jikkostitwixxi oġġezzjoni rilevanti u motivata” għandu l-potenzjal li joħloq
nuqqas ta’ ftehim u applikazzjonijiet inkonsistenti mill-awtoritajiet superviżorji, il-leġiżlatur tal-UE
ssuġġerixxa li l-EDPB għandu joħroġ linji gwida dwar dan il-kunċett (tmiem tal-Premessa 124 tal-GDPR).

7.

Sabiex jintlaħaq il-livell limitu stabbilit mill-Artikolu 4(24) tal-GDPR, fil-prinċipju, sottomissjoni minn
CSA għandha ssemmi b’mod espliċitu kull element tad-definizzjoni b’rabta ma’ kull oġġezzjoni
speċifika. Għalhekk, l-oġġezzjoni għandha l-għan, l-ewwel nett, li tindika kif u għaliex, skont il-CSA, labbozz ta’ deċiżjoni ma jindirizzax b’mod xieraq is-sitwazzjoni ta’ ksur tal-GDPR, u/jew ma
jipprevedix azzjoni xierqa lejn il-kontrollur jew il-proċessur fid-dawl tad-dimostrazzjoni tar-riskji li
tali abbozz ta’ deċiżjoni, jekk jitħalla mhux mibdul, ikun jinvolvi għad-drittijiet u għall-libertajiet tassuġġetti tad-data u għall-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni, fejn applikabbli. Oġġezzjoni mressqa
minn CSA għandha tindika kull parti tal-abbozz ta’ deċiżjoni li titqies bħala nieqsa, żbaljata jew nieqsa
minn xi elementi meħtieġa, jew billi tirreferi għal artikoli/paragrafi speċifiċi jew permezz ta’
indikazzjonijiet ċari oħrajn, u turi għaliex tali kwistjonijiet għandhom jitqiesu “rilevanti” kif spjegat
aktar hawn taħt. Il-proposti għal emendi mressqa mill-oġġezzjoni għandu jkollhom l-għan li jirrimedjaw
dawn l-iżbalji potenzjali.

8.

Tabilħaqq, il-grad ta’ dettall tal-oġġezzjoni u l-profondità tal-analiżi nkluża fiha jistgħu jkunu
affettwati mill-grad ta’ dettall fil-kontenut tal-abbozz ta’ deċiżjoni u mill-grad ta’ involviment tasCSA fil-proċess li jwassal għal abbozz ta’ deċiżjoni maħruġ mill-LSA. Għalhekk, l-istandard ta’
“oġġezzjoni rilevanti u motivata” huwa msejjes fuq is-suppożizzjoni li l-obbligu tal-LSA li tiskambja linformazzjoni rilevanti kollha4 huwa rrispettat, b'hekk jippermetti lis-CSA(s) ikollhom fehim fil-fond talkaz u, għalhekk, iressqu oġġezzjoni solida u raġunata tajjeb. Għal dan l-għan, wieħed għandu jżomm
f’moħħu wkoll il-ħtieġa li kull miżura legalment vinkolanti tal-SAs “tagħti r-raġunijiet għall-miżura” (ara
l-Premessa 129 tal-GDPR). Il-grad ta’ involviment tas-CSA mill-LSA fil-proċess li jwassal għal abbozz ta’
deċiżjoni, jekk iwassal għal għarfien insuffiċjenti tal-aspetti kollha tal-kaz, jista’ għalhekk jitqies bħala
element biex ikun determinat il-grad ta’ dettall tal-oġġezzjoni rilevanti u motivata b’mod aktar
flessibbli.

9.

L-EDPB l-ewwel jixtieq jenfasiżża li l-enfasi tal-SAs kollha nvoluti (LSA u CSAs) għandha tkun fuq leliminazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqas fil-proċess biex jintlaħaq kunsens b’tali mod li r-riżultat ikun
abbozz ta’ deċiżjoni kunsenswali. Filwaqt li jirrikonoxxi li t-tqajjim ta’ oġġezzjoni mhuwiex l-aktar
għodda preferibbli biex ikun rimedjat grad insuffiċjenti ta’ kooperazzjoni fl-istadji preċedenti talproċediment ta’ punt uniku ta’ servizz, madankollu, l-EDPB jirrikonoxxi li din hija għażla miftuħa għasCSAs. Din tkun l-aħħar soluzzjoni biex ikunu rimedjati wkoll (l-allegati) nuqqasijiet f’termini talinvolviment tas-CSAs mill-LSA fil-proċess li kellu jwassal għal abbozz ta’ deċiżjoni bbażat fuq kunsens,
4

Skont l-Artikolu 60(1) tal-GDPR.
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inkluż fir-rigward tar-raġunament ġuridiku u l-ambitu tal-investigazzjonijiet imwettqa mil-LSA firrigward tal-kaz inkwistjoni.
10.

Il-GDPR jirrikjedi li s-CSA tiġġustifika l-pożizzjoni tagħha dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA billi tressaq
oġġezzjoni li tkun “rilevanti” u “motivata”. Huwa kruċjali li wieħed iżomm f’moħħu li ż-żewġ rekwiżiti,
“motivati” u “rilevanti”, għandhom jitqiesu bħala kumulattivi, jiġifieri t-tnejn li huma għandhom ikunu
ssodisfati.5 Konsegwentement, l-Artikolu 60(4) jirrikjedi li l-LSA tissottometti l-kwistjoni lillmekkaniżmu ta’ konsistenza tal-EDPB meta hija tkun tal-opinjoni li l-oġġezzjoni ma tissodisfax millinqas wieħed miż-żewġ elementi.6

11.

L-EDPB jirrakkomanda bil-qawwa li l-SAs iqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom u jiskambjaw informazzjoni
permezz tas-sistema ta’ informazzjoni u komunikazzjoni stabbilita għall-iskambju ta’ informazzjoni fost
l-SAs.7 Huma għandhom ikunu mmarkati bħala tali billi jintużaw il-funzjonijiet u l-għodod speċifiċi
ddedikati.

2 IL-KUNDIZZJONIJIET GĦAL OĠĠEZZJONI “RILEVANTI U MOTIVATA”
2.1

“Rilevanti”

12.

Sabiex l-oġġezzjoni titqies bħala “rilevanti”, irid ikun hemm konnessjoni diretta bejn l-oġġezzjoni u ssustanza tal-abbozz ta’ deċiżjoni inkwistjoni.8 B’mod aktar speċifiku, jeħtieġ li l-oġġezzjoni tkun
tikkonċerna jew jekk hemmx ksur tal-GDPR jew jekk l-azzjoni prevista b’rabta mal-kontrollur jew
mal-proċessur tikkonformax mal-GDPR.

13.

Konsegwentement, l-oġġezzjoni mqajma tissodisfa l-kriterju li tkun “rilevanti” meta, jekk tkun segwita,
tkun tinvolvi bidla li twassal għal konklużjoni differenti dwar jekk hemmx ksur tal-GDPR jew dwar jekk
l-azzjoni prevista b’rabta mal-kontrollur jew mal-proċessur, kif propost mil-LSA, tikkonformax malGDPR. Dejjem irid ikun hemm rabta bejn il-kontenut tal-oġġezzjoni u tali konklużjoni differenti
potenzjali kif spjegat aktar hawn taħt. Filwaqt li huwa possibbli li l-oġġezzjoni tindika nuqqas ta’ qbil
fuq iż-żewġ elementi, l-eżistenza ta’ wieħed minnhom biss tkun biżżejjed biex ikunu ssodisfati lkundizzjonijiet għal oġġezzjoni rilevanti.

14.

Oġġezzjoni għandha titqies rilevanti biss jekk tkun tirrigwardja kontenut legali u fattwali speċifiku talabbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA. It-tqajjim ta’ tħassib jew rimarki astratti jew wesgħin ma jistax jitqies bħala
rilevanti f’dan il-kuntest. Bl-istess mod, nuqqasijiet ta’ qbil minuri fuq il-kliem jew fir-rigward tarraġunament ġuridiku li la jkunu jirrigwardjaw l-eżistenza possibbli tal-ksur u lanqas il-konformità talazzjoni prevista b’rabta mal-kontrollur jew mal-proċessur mal-GDPR ma għandhomx jitqiesu bħala
rilevanti.

15.

Ir-raġunament sottostanti għall-konklużjonijiet milħuqa mil-LSA fl-abbozz ta’ deċiżjoni jista’ jkun
soġġett għal oġġezzjoni, iżda biss sa fejn tali raġunament ikun marbut mal-konklużjoni dwar jekk
hemmx ksur, jekk il-ksur tal-GDPR ġiex identifikat b’mod korrett, jew ikunx marbut mal-konformità talazzjoni prevista mal-GDPR, u sal-punt li jintlaħaq il-livell limitu kollu tal-Artikolu 4(24) kif deskritt f’dan
id-dokument.
Ara l-kliem tal-Artikolu 60(4) tal-GDPR.
Skont l-Artikolu 60(4) tal-GDPR, l-awtorità superviżorja ewlenija għandha tissottometti wkoll il-kwistjoni lill-mekkaniżmu
ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63 jekk hija ma ssegwix l-oġġezzjoni rilevanti u motivata.
7 Ara r-Regoli ta’ Proċedura tal-EDPB.
8 L-Oxford English Dictionary jiddefinixxi “rilevanti” bħala “li taffettwa jew hija konnessa mal-kwistjoni attwali; relatata millqrib mas-suġġett jew il-punt inkwistjoni; pertinenti għal xi ħaġa speċifikata” (“relevant, adj.” OED Online, Oxford University
Press, Ġunju 2020, www.oed.com/view/Entry/161893. Aċċessat fl-24 ta’ Lulju 2020).
5
6
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2.2 “Motivata”
16.

Sabiex l-oġġezzjoni tkun “motivata”,9 jeħtieġ li tinkludi kjarifiki u argumenti dwar għaliex qed tkun
proposta emenda tad-deċiżjoni (jiġifieri l-iżbalji legali/fattwali tal-abbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA). Jeħtieġ
ukoll li turi kif il-bidla twassal għal konklużjoni differenti dwar jekk hemmx ksur tal-GDPR jew jekk lazzjoni prevista b’rabta mal-kontrollur jew mal-proċessur tikkonformax mal-GDPR.

17.

Is-CSA għandha tipprovdi raġunament tajjeb u ssostanzjat għall-oġġezzjoni tagħha, b’mod partikolari,
billi telabora fuq argumenti legali (filwaqt li tibbaża ruħha fuq id-dritt tal-Unjoni u/jew il-liġi nazzjonali
rilevanti, inklużi, pereżempju, dispożizzjonijiet legali, ġurisprudenza, linji gwida) jew elementi fattwali,
fejn applikabbli. Is-CSA għandha tippreżenta l-fatt(i) li allegatament iwasslu għal konklużjoni differenti
rigward il-ksur tal-GDPR mill-kontrollur/proċessur, jew l-aspett tal-abbozz ta’ deċiżjoni li, fil-fehma
tagħhom, huwa nieqes/żbaljat.

18.

Barra minn hekk, oġġezzjoni tkun “motivata” sa fejn tkun tista’ “turi b’mod ċar” is-sinifikat tar-riskji
maħluqa mill-abbozz ta’ deċiżjoni kif deskritt fit-taqsima 3.2 hawn taħt. Għal dan il-għan, l-oġġezzjoni
trid tressaq argumenti jew ġustifikazzjonijiet dwar il-konsegwenzi tal-ħruġ tad-deċiżjoni mingħajr ilbidliet proposti fl-oġġezzjoni, u kif tali konsegwenzi joħolqu riskji sinifikanti għad-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali tas-suġġetti tad-data u, fejn applikabbli, għall-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni.

19.

Sabiex oġġezzjoni tkun motivata b’mod adegwat, hija għandha tkun koerenti, ċara, preċiża u dettaljata
meta tiġi biex tispjega r-raġunijiet għall-oġġezzjoni. Hija għandha tistabbilixxi, b’mod ċar u preċiż, lelementi essenzjali li fuqhom is-CSA bbażat il-valutazzjoni tagħha, u r-rabta bejn il-konsegwenzi
previsti tal-abbozz ta’ deċiżjoni (li kieku kellu jinħareġ kif inhu) u s-sinifikat tar-riskji antiċipati għaddrittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data u, fejn applikabbli, għall-fluss liberu ta’
data personali fl-Unjoni. Barra minn hekk, is-CSA għandha tindika b’mod ċar ma’ liema partijiet talabbozz ta’ deċiżjoni ma jaqblux. F’każijiet fejn l-oġġezzjoni tkun ibbażata fuq l-opinjoni li l-LSA naqset
milli tinvestiga b’mod sħiħ fatt importanti tal-każ, jew ksur addizzjonali tal-GDPR, ikun biżżejjed li s-CSA
tippreżenta tali argumenti b’mod konklużiv u sostanzjat.

20.

Is-CSA(s) iridu jipprovdu l-informazzjoni kollha (fatti, dokumenti, argumenti legali) li fuqha jkunu qed
jibbażaw sabiex jippreżentaw b’mod effettiv l-argument tagħhom. Dan huwa fundamentali sabiex ikun
delimitat l-ambitu tat-tilwima (potenzjali). Dan ifisser li, fil-prinċipju, is-CSA għandha timmira li
tipprovdi oġġezzjoni rilevanti u motivata f’sottomissjoni waħda appoġġata mill-argumenti fattwali u
legali kollha kif deskritti hawn fuq. Madankollu, sal-iskadenza stabbilita mill-Artikolu 60(4) tal-GDPR,
is-CSA tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali relatata mal-oġġezzjoni mqajma u li tappoġġaha,
filwaqt li żżomm f’moħħha l-ħtieġa ta’ konformità mar-rekwiżiti “rilevanti u motivati”.
Eżempju 1: Is-CSA tressaq oġġezzjoni formali, iżda ftit jiem wara tipprovdi lil-LSA b’informazzjoni
addizzjonali permezz tas-sistema ta’ informazzjoni u komunikazzjoni rigward il-fatti tal-każ. Tali
informazzjoni tista’ titqies mil-LSA biss diment li tkun provduta sal-iskadenza stabbilita millArtikolu 60(4) tal-GDPR.

21.

Jekk possibbli, bħala prattika tajba, l-oġġezzjoni għandha tinkludi proposta għal formulazzjoni ġdida
biex tkun kunsidrata mil-LSA, li fl-opinjoni tas-CSA tippermetti li jkunu rimedjati l-allegati nuqqasijiet
fl-abbozz ta’ deċiżjoni. Din tista’ sservi biex tiċċara l-oġġezzjoni aħjar fil-kuntest rilevanti.

Oxford English Dictionary jiddefinixxi “motivata” bħala “kkaratterizzata minn jew ibbażata fuq raġunament; studjata birreqqa” (‘characterised by or based on reasoning; carefully studied’) (“reasoned, adj.2.” OED Online, Oxford University Press,
Ġunju 2020, www.oed.com/view/Entry/159078. Aċċessat fl-24 ta’ Lulju 2020).
9
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3 SUSTANZA TAL-OĠĠEZZJONI
22.

Is-suġġett tal-oġġezzjoni jista’ jirreferi għal jekk hemmx ksur tal-GDPR u/jew għal jekk l-azzjoni prevista
b’rabta mal-kontrollur jew mal-proċessur tikkonformax mal-GDPR. It-tip ta’ kontenut se jiddependi fuq
l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA inkwistjoni u fuq iċ-ċirkostanzi tal-każ.

23.

Barra minn hekk, l-oġġezzjoni tas-CSA se jkollha turi b’mod ċar is-sinifikat tar-riskji maħluqa mill-abbozz
ta’ deċiżjoni fir-rigward tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data u, fejn
applikabbli, il-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni. L-eżistenza ta’ ksur u/jew in-nuqqas ta’
konformità tal-azzjoni prevista mal-GDPR għandhom ikunu vvalutati fid-dawl tas-sinifikat tar-riskji li labbozz ta’ deċiżjoni, jekk ma jinbidilx, joħloq għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data u, jekk
rilevanti, għall-fluss liberu ta’ data personali.

3.1 L-eżistenza ta’ ksur tal-GDPR u/jew il-konformità tal-azzjoni prevista mal-GDPR
3.1.1 L-eżistenza ta’ ksur tal-GDPR
24.

Fl-ewwel każ, is-sustanza tal-oġġezzjoni se tammonta għal nuqqas ta’ qbil bejn is-CSA u l-LSA dwar jekk,
fil-fatti inkwistjoni, l-attivitajiet u l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imwettqa mill-kontrollur jew millproċessur wasslux għal ksur tal-GDPR jew le, u għal liema ksur speċifikament.

25.

F’dan il-kuntest, it-terminu “ksur” għandu jkun interpretat bħala “ksur ta’ dispożizzjoni partikolari talGDPR”. Għalhekk, l-oġġezzjonijiet tas-CSA għall-abbozz ta’ deċiżjoni jridu jkunu ġġustifikati u motivati
permezz ta’ referenza għall-evidenza u l-fatti kif skambjati bejn l-LSA u s-CSAs (l-“informazzjoni
rilevanti” msemmija fl-Artikolu 60 tal-GDPR). Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw għal kull ksur
speċifiku u għal kull dispożizzjoni speċifika inkwistjoni.
Eżempju 2: L-abbozz ta’ deċiżjoni jiddikjara li l-kontrollur kiser l-Artikoli 6, 7 u 14 tal-GDPR. Is-CSA ma
taqbilx dwar jekk hemmx ksur tal-Artikoli 7 u 14 u tqis li hemm ksur addizzjonali tal-Artikolu 13 talGDPR.
Eżempju 3: Is-CSA targumenta li l-LSA ma qisitx il-fatt li l-eżenzjoni domestika mhijiex applikabbli għal
uħud mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar immexxija minn kontrollur u li jinvolvu l-użu tas-CCTV, biex
b’hekk ma hemm l-ebda ksur tal-GDPR. Sabiex tiġġustifika l-oġġezzjoni tagħha, is-CSA tirreferi għallArtikolu 2(2)(c) tal-GDPR, għal-Linji Gwida 3/2019 tal-EDPB dwar l-ipproċessar ta’ data personali
permezz ta’ apparat tal-vidjo, u għall-kawża tal-QĠUE C-212/13 Ryneš.

26.

Oġġezzjoni dwar jekk hemmx ksur tal-GDPR tista’ tinkludi wkoll nuqqas ta’ qbil rigward ilkonklużjonijiet li għandhom jittieħdu mis-sejbiet tal-investigazzjoni. Pereżempju, l-oġġezzjoni tista’
tiddikjara li s-sejbiet jammontaw għall-ksur ta’ dispożizzjoni tal-GDPR minbarra (u/jew flimkien ma’)
dawk diġà analizzati mill-abbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA. Madankollu, dan huwa inqas probabbli li jseħħ
meta l-obbligu li l-LSA tikkoopera mas-CSAs u tiskambja l-informazzjoni rilevanti kollha skont lArtikolu 60(1) tal-GDPR ikun ġie rrispettat kif xieraq fiż-żmien ta’ qabel il-ħruġ tal-abbozz ta’ deċiżjoni.

27.

F’xi ċirkostanzi, oġġezzjoni tista’ tasal sal-identifikazzjoni tal-lakuni fl-abbozz ta’ deċiżjoni li tiġġustifika
l-ħtieġa għal aktar investigazzjoni mil-LSA. Pereżempju, jekk l-investigazzjoni mwettqa mil-LSA tonqos
b’mod mhux ġustifikabbli milli tkopri wħud mill-kwistjonijiet imqajma mill-ilmentatur jew li jirriżultaw
minn ksur irrapportat minn CSA, oġġezzjoni rilevanti u motivata tista’ titqajjem abbażi tan-nuqqas talLSA li tittratta l-ilment kif suppost u li tissalvagwardja d-drittijiet tas-suġġett tad-data. F’dan ir-rigward,
trid issir distinzjoni bejn, minn naħa waħda, l-investigazzjonijiet li jsiru volontarjament u, min-naħa loħra, l-investigazzjonijiet ikkawżati minn ilmenti jew minn rapporti dwar ksur potenzjali kondiviż misCSAs. Fi proċeduri bbażati fuq ilment jew fuq ksur irrapportat minn CSA, l-ambitu tal-proċedura (jiġifieri
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dawk l-aspetti tal-ipproċessar tad-data li potenzjalment ikunu s-suġġett ta’ ksur) għandu jkun definit
mill-kontenut tal-ilment jew tar-rapport kondiviż mis-CSA: fi kliem ieħor, dan għandu jkun definit millaspetti indirizzati mill-ilment jew mir-rapport. Fl-investigazzjonijiet li jsiru volontarjament, l-LSA u sCSAs għandhom jiksbu kunsens fir-rigward tal-ambitu tal-proċedura (jiġifieri l-aspetti tal-ipproċessar
tad-data taħt skrutinju) qabel ma jibdew il-proċedura b’mod formali. L-istess japplika f’każijiet fejn SA
li tittratta lment jew rapport minn SA oħra tkun tal-fehma li investigazzjoni volontarja hija meħtieġa
wkoll biex tittratta kwistjonijiet sistematiċi ta’ konformità li jmorru lil hinn mill-ilment jew mir-rapport
speċifiku.
28.

Kif imsemmi hawn fuq, it-tqajjim ta’ oġġezzjoni għandu jkun ikkunsidrat biss bħala l-aħħar soluzzjoni
biex ikun rimedjat involviment allegatament insuffiċjenti tas-CSA(s) fl-istadji preċedenti tal-proċess. Issistema mfassla mil-leġiżlatur tissuġġerixxi li l-kunsens dwar l-ambitu tal-investigazzjoni għandu
jintlaħaq fi stadju aktar bikri mill-SAs kompetenti.

29.

L-informazzjoni fattwali insuffiċjenti jew id-deskrizzjoni tal-każ inkwistjoni, jew in-nuqqas jew linsuffiċjenza ta’ valutazzjoni jew raġunament (bil-konsegwenza li l-konklużjoni tal-LSA fl-abbozz ta’
deċiżjoni ma tkunx appoġġata b’mod adegwat mill-valutazzjoni mwettqa u mill-evidenza ppreżentata,
kif meħtieġ fl-Artikolu 58 tal-GDPR), jistgħu jkunu wkoll kwistjoni ta’ oġġezzjoni marbuta mal-eżistenza
ta’ ksur. Dan bil-kundizzjonijiet li jintlaħaq il-livell limitu kollu stabbilit mill-Artikolu 4(24) tal-GDPR u
huwa possibbli li jista’ jkun hemm konnessjoni bejn tali analiżi allegatament insuffiċjenti u s-sejba ta’
ksur / l-azzjoni prevista.

30.

Huwa possibbli għal oġġezzjoni rilevanti u motivata li tqajjem kwistjonijiet li jikkonċernaw aspetti
proċedurali sa fejn dawn jammontaw għal sitwazzjonijiet li fihom l-LSA allegatament injorat il-ħtiġiet
proċedurali imposti mill-GDPR u dan jaffettwa l-konklużjoni milħuqa fl-abbozz ta’ deċiżjoni.
Eżempju 4: L-SA tal-Istat Membru YY hija kompetenti biex taġixxi bħala LSA għall-ipproċessar
transfruntier imwettaq mill-kontrollur CC, li s-sede prinċipali tiegħu jkun f’YY. L-SA kompetenti tal-Istat
Membru XX tinforma lil-LSA (YY) dwar ilment imressaq mal-SA XX, li jaffettwa sostanzjalment issuġġetti tad-data biss f’XX, skont l-Artikolu 56(2) u (3) tal-GDPR. L-LSA tiddeċiedi li tittratta l-każ.
L-SA XX tiddeċiedi li tippreżenta lil-LSA abbozz għal deċiżjoni skont l-Artikolu 56(4) tal-GDPR. L-LSA
tħejji abbozz ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 60(3) tal-GDPR u tippreżentah lis-CSA. L-SA XX hija talopinjoni li l-LSA naqset milli tikkonforma mal-obbligu tagħha li tikkunsidra bl-aktar mod possibbli labbozz ippreżentat mill-SA XX meta ħejjiet l-abbozz ta’ deċiżjoni tagħha, skont l-Artikolu 56(4) talGDPR, billi hija ma tipprovdix raġunament għaliex qed tiddevja mill-abbozz għal deċiżjoni pprovdut
mill-SA XX.
Sussegwentement, l-SA XX tqajjem oġġezzjoni rilevanti u motivata li fiha tressaq argumenti li
jispeċifikaw il-konklużjoni differenti li kien jilħaq l-abbozz ta’ deċiżjoni kieku l-LSA segwiet l-abbozz
tagħha għal deċiżjoni, f’termini tal-istabbiliment ta’ ksur jew tad-determinazzjoni tal-azzjonijiet previsti
vis-à-vis il-kontrollur u bil-ħsieb li jkunu evitati r-riskji murija għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali
tas-suġġett tad-data u, fejn applikabbli, għall-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni.

31.

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 60(4) u l-Artikolu 65(1)(a) tal-GDPR hija mingħajr preġudizzju għaddispożizzjoni tal-Artikolu 65(1)(b) tal-GDPR. Għalhekk, nuqqas ta’ qbil dwar il-kompetenza tal-SA li
taġixxi bħala LSA biex toħroġ deċiżjoni f’każ speċifiku ma għandux jitqajjem permezz ta’ oġġezzjoni
skont l-Artikolu 60(4) tal-GDPR, u jaqa’ barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 4(24) tal-GDPR.
Għall-kuntrarju tal-oġġezzjoni skont l-Artikolu 60(4) tal-GDPR, l-EDPB iqis li l-proċedura skont lArtikolu 65(1)(b) tal-GDPR hija applikabbli fi kwalunkwe stadju.
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3.1.2 Konformità mal-GDPR tal-azzjoni prevista fl-abbozz ta’ deċiżjoni b’rabta mal-kontrollur
jew mal-proċessur
32.

F’dan it-tieni xenarju, is-sustanza tal-oġġezzjoni rilevanti u motivata tammonta għal nuqqas ta’ qbil
rigward il-miżura korrettiva partikolari proposta mil-LSA jew azzjoni oħra prevista fl-abbozz ta’
deċiżjoni.

33.

B’mod aktar speċifiku, l-oġġezzjoni rilevanti u motivata għandha tispjega għaliex l-azzjoni prevista flabbozz ta’ deċiżjoni mhijiex konformi mal-GDPR. Għal dan l-għan, is-CSA trid tistabbilixxi b’mod ċar lelementi fattwali u/jew l-argumenti legali sottostanti għall-valutazzjoni differenti tas-sitwazzjoni, billi
tindika liema azzjoni tkun xierqa biex titwettaq u tkun inkluża mil-LSA fid-deċiżjoni finali.
Eżempju 5: Il-kontrollur iddivulga data medika sensittiva tal-ilmentatur lil parti terza mingħajr bażi
ġuridika. Fl-abbozz ta’ deċiżjoni, l-LSA pproponiet li toħroġ twissija, filwaqt li s-CSA tipprovdi elementi
fattwali li juru li l-kontrollur qed jiffaċċja kwistjonijiet b'firxa wiesgħa u sistemiċi fil-konformità tiegħu
mal-GDPR (pereżempju, huwa jiddivulga regolarment data tal-klijenti tiegħu lil partijiet terzi mingħajr
bażi ġuridika). Għalhekk, hija tipproponi li għandha tkun imposta ordni biex l-operazzjonijiet ta’
pproċessar jinġiebu f’konformità, projbizzjoni temporanja fuq l-ipproċessar tad-data, jew multa.
Eżempju 6: Minħabba żball ta’ wieħed mill-impjegati tiegħu, il-kontrollur ippubblika l-isem, il-kunjom
u n-numri tat-telefon tal-100,000 klijent kollha tiegħu fuq is-sit web tiegħu. Din id-data personali kienet
aċċessibbli għall-pubbliku għal jumejn. Billi l-kontrollur irreaġixxa mill-aktar fis possibbli, l-iżball ġie
rrapportat u l-klijenti kollha ġew informati individwalment, l-LSA ppjanat li sempliċiment toħroġ
twissija. Madankollu, CSA waħda tqis li, minħabba l-iskala kbira tal-ksur tad-data u l-impatt/ir-riskju
possibbli tiegħu fuq il-ħajja privata tal-klijenti, tkun meħtieġa l-impożizzjoni ta’ multa.

34.

Kif stabbilit fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 65(1)(a) tal-GDPR, id-deċiżjoni vinkolanti tal-EDPB għandha
tikkonċerna l-kwistjonijiet kollha li huma s-suġġett tal-oġġezzjoni, b’mod partikolari fil-każ ta’ ksur. Issentenza 5 tal-premessa 150 tal-GDPR tiddikjara li l-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista’ jintuża wkoll biex
jippromwovi applikazzjoni konsistenti ta’ multi amministrattivi. Għalhekk, huwa possibbli li loġġezzjoni tikkontesta l-elementi invokati biex ikun ikkalkolat l-ammont tal-multa. Jekk il-valutazzjoni
tal-EDPB f’dan il-kuntest tidentifika nuqqasijiet fir-raġunament li jwasslu għall-impożizzjoni tal-multa
inkwistjoni, l-LSA tingħata struzzjonijiet biex tivvaluta mill-ġdid il-multa u tirrimedja n-nuqqasijiet
identifikati. Il-valutazzjoni tal-EDPB dwar din il-kwistjoni għandha tkun ibbażata fuq standards komuni
tal-EDPB li joħorġu mill-Artikolu 83(1) u (2) tal-GDPR u mil-Linji Gwida dwar il-kalkolu tal-multi
amministrattivi.
Eżempju 7: Is-CSA tikkunsidra li l-livell tal-multa prevista mil-LSA fl-abbozz ta’ deċiżjoni mhuwiex
effettiv, proporzjonat jew dissważiv, kif meħtieġ mill-Artikolu 83(1) tal-GDPR, b'kunsiderazzjoni talfatti tal-każ.

3.2 Is-sinifikat tar-riskji mill-abbozz ta’ deċiżjoni fir-rigward tad-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali tas-suġġetti tad-data u, fejn applikabbli, il-fluss liberu ta’ data
personali fl-Unjoni
3.2.1 Tifsira ta’ “sinifikat tar-riskji”
35.

Huwa importanti li wieħed iżomm f’moħħu li l-għan tax-xogħol imwettaq mill-SAs huwa li jkunu mħarsa
d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data u li jkun faċilitat il-fluss liberu ta’ data
personali fl-Unjoni (l-Artikoli 4(24) u l-Artikolu 51 u l-Premessa 123 tal-GDPR).

36.

Huwa l-obbligu tas-CSA li turi s-sinifikat tar-riskji maħluqa mill-abbozz ta’ deċiżjoni (pereżempju millmiżuri previsti fih, jew min-nuqqas ta’ miżuri korrettivi, eċċ.) għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti
Adottati

10

tad-data u, fejn applikabbli, għall-fluss liberu tad-data fl-Unjoni. Il-possibbiltà li s-CSAs jipprovdu tali
dimostrazzjoni se tkun tiddependi wkoll fuq il-grad ta’ dettall tal-abbozz ta’ deċiżjoni nnifsu u tal-għoti
inizjali ta’ informazzjoni mil-LSA, kif enfasizzat hawn fuq fil-paragrafu 8.
37.

It-terminu “riskju” jissemma’ f’bosta taqsimiet tal-GDPR, u l-linji gwida preċedenti tal-EDPB10
jiddefinixxuh bħala “xenarju li jiddeskrivi avveniment u l-konsegwenzi tiegħu, stmati f’termini ta’
severità u probabbiltà”. L-Artikolu 4(24) tal-GDPR jirreferi għall-ħtieġa li jintwera s-“sinifikat” tar-riskji
mill-abbozz ta’ deċiżjoni, jiġifieri, li jintwerew l-implikazzjonijiet li l-abbozz ta’ deċiżjoni jkollu għallvaluri protetti. Is-CSA se jkollha tagħmel dan billi tressaq biżżejjed argumenti biex turi b’mod espliċitu
li tali riskji huma sostanzjali u plawżibbli, għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti taddata u, fejn applikabbli, għall-fluss liberu tad-data fl-Unjoni. Id-dimostrazzjoni tas-sinifikat tar-riskji ma
tistax tkun implikata mill-argumenti legali u/jew fattwali pprovduti mis-CSA, iżda għandha tkun
identifikata u elaborata espliċitament fl-oġġezzjoni.

38.

Għandu jkun enfasizzat li filwaqt li oġġezzjoni rilevanti u motivata jeħtieġ li dejjem turi b’mod ċar issinifikat tar-riskji maħluqa mill-abbozz ta’ deċiżjoni fir-rigward tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali
tas-suġġetti tad-data (ara t-Taqsima 3.2.2 hawn taħt), id-dimostrazzjoni tar-riskji maħluqa għall-fluss
liberu ta’ data personali fl-Unjoni Ewropea tintalab biss “fejn applikabbli” (ara t-Taqsima 3.2.3 hawn
taħt).

3.2.2 Riskji għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data
39.

Il-kwistjoni involuta tikkonċerna l-impatt li l-abbozz ta’ deċiżjoni, b’mod ġenerali, ikollu fuq id-drittijiet
u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data. Dan jista’ jikkonċerna s-sejbiet li l-LSA għamlet dwar
jekk il-kontrollur jew il-proċessur ikunx kiser il-GDPR, u/jew l-impożizzjoni ta’ miżuri korrettivi.

40.

L-approċċ li għandu jintuża meta jkun valutat ir-riskju maħluq mill-abbozz ta’ deċiżjoni mhuwiex l-istess
bħal dak applikat minn kontrollur fit-twettiq ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
(“DPIA”) biex ikun stabbilit ir-riskju ta’ operazzjoni ta’ pproċessar maħsuba. Tabilħaqq, is-suġġett talvalutazzjoni huwa totalment differenti: jiġifieri, l-effetti prodotti mill-konklużjonijiet li waslet għalihom
l-LSA kif stabbiliti fl-abbozz ta’ deċiżjoni tagħha dwar jekk ikunx sar ksur jew le. Il-konklużjonijiet talLSA jistgħu jinvolvu t-teħid ta’ ċerti miżuri (l-“azzjoni prevista”). Kif intqal, huwa billi jitqies l-abbozz ta’
deċiżjoni b’mod ġenerali li tali riskji għandhom jintwerew mis-CSA.

41.

Il-Premessa 129 tal-GDPR tiċċara li “[s]- -setgħat tal-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu
eżerċitati f'konformità ma' salvagwardji proċedurali xierqa stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni u fil-liġijiet talIstati Membri, b'mod imparzjali, ġust u fil-mument opportun" u li "kull miżura għandha tkun xierqa,
meħtieġa u proporzjonata sabiex tkun żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament, b'kont meħud taċċirkostanzi ta' kull każ individwali, ir-rispett tad-dritt ta' kull persuna li tinstema' qabel ma tittieħed
kwalunkwe miżura individwali li tolqotha ħażin u biex ikunu evitati spejjeż żejda u inkonvenjenzi
eċċessivi għall-persuni kkonċernati.”.

42.

Għalhekk, l-evalwazzjoni tar-riskji maħluqa mill-abbozz ta’ deċiżjoni għad-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali tas-suġġetti tad-data tista’ tibbaża, inter alia, fuq l-adegwatezza, il-ħtieġa u lproporzjonalità tal-miżuri previsti (jew mhux previsti) fiha abbażi tas-sejbiet relatati mal-eżistenza ta’
ksur u l-azzjonijiet ta’ rimedju possibbli stabbiliti mill-kontrollur jew mill-proċessur.

43.

Barra minn hekk, ir-riskji involuti jistgħu jirreferu għall-impatt tal-abbozz ta’ deċiżjoni fuq id-drittijiet u
l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data li d-data personali tagħhom tkun proċessata millAra, pereżempju, WP 248 rev.01 Linji Gwida dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection
Impact Assessment, DPIA) u d-determinazzjoni ta’ jekk l-ipproċessar huwiex “probabbli li jirriżulta f’riskju għoli” għall-finijiet
tar-Regolament 2016/67.
10
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kontrollur jew mill-proċessur, iżda wkoll għall-impatt fuq id-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data
li d-data personali tagħhom tista’ tkun proċessata fil-futur u għat-tnaqqis possibbli ta’ ksur tal-GDPR
fil-futur, fejn il-fatti tal-każ jappoġġaw dan.
Eżempju 8: L-abbozz ta’ deċiżjoni tal-LSA kkonkluda li l-prinċipju ta’ minimizzazzjoni tad-data stabbilit
fl-Artikolu 5(1)(c) tal-GDPR ma nkisirx mill-kontrollur. Is-CSA tressaq elementi fattwali u argumenti
legali fl-oġġezzjoni tagħha li juru li l-attività ta’ pproċessar imwettqa mill-kontrollur fil-fatt irriżultat fi
ksur tal-Artikolu 5(1)(c) tal-GDPR, u targumenta li għandha tinħareġ twissija kontra l-kontrollur. Sabiex
turi s-sinifikat tar-riskji għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-data, is-CSA ssostni
li n-nuqqas ta’ twissija għall-ksur ta’ prinċipju fundamentali joħloq preċedent perikoluż, billi jonqos
milli jindika l-ħtieġa għal korrezzjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar tad-data tal-organizzazzjoni, u
jipperikola lis-suġġetti tad-data li d-data personali tagħhom hija u se tkun proċessata mill-kontrollur.

3.2.3 Riskji għall-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni
44.

Meta l-oġġezzjoni tirreferi wkoll għal dawn ir-riskji partikolari, is-CSA jkollha bżonn tiċċara għaliex hija
titqies bħala “applikabbli”. Barra minn hekk, oġġezzjoni li turi r-riskji maħluqa għall-fluss liberu ta’ data
personali, iżda mhux għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data, mhijiex se titqies li tissodisfa llivell limitu stabbilit mill-Artikolu 4(24) tal-GDPR.

45.

Il-ħtieġa li tkun evitata r-restrizzjoni jew il-projbizzjoni tal-moviment liberu ta’ data personali għal
raġunijiet marbuta mal-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali hija
espliċitament imfakkra mill-GDPR11, li għandu l-għan li jintroduċi regoli armonizzati dwar il-protezzjoni
tad-data madwar l-UE u jippermetti l-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni, filwaqt li jiżgura livell
għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, b’mod partikolari d-dritt
tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom.

46.

Ir-riskji għall-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni jistgħu jinħolqu minn kwalunkwe miżura, inklużi
deċiżjonijiet ta’ SAs nazzjonali, li jintroduċu limitazzjonijiet mhux ġustifikati fir-rigward tal-ħżin ta’ data
(pereżempju, dispożizzjonijiet li jobbligaw lil kontrollur jaħżen ċerta informazzjoni fi Stat Membru
partikolari) u/jew il-fluss liberu ta’ data personali bejn l-Istati Membri (pereżempju, permezz tassospensjoni tal-flussi ta’ data jew l-impożizzjoni ta’ limitazzjoni temporanja jew definittiva, inkluża
projbizzjoni fuq l-ipproċessar).

47.

Bl-istess mod, il-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni jista’ jkun f’riskju meta ikunu stabbiliti laspettattivi (jew ir-rekwiżiti imposti) dwar kif il-kontrolluri jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-GDPR,
jiġifieri b’tali mod li l-azzjonijiet mistennija mill-kontrolluri jintrabtu ma’ reġjun speċifiku fl-UE
(pereżempju, permezz ta’ rekwiżiti ta’ kwalifiki speċifiċi).

48.

Barra minn hekk, il-fluss liberu ta’ data personali fl-Unjoni jista’ jkun imxekkel ukoll jekk jinħarġu
deċiżjonijiet differenti b’mod mhux iġġustifikat minn SAs f’sitwazzjonijiet li huma identiċi jew simili
(pereżempju, f’termini ta’ settur jew tip ta’ pproċessar), minħabba li nuqqas ta’ uniformità jipperikola
l-kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni tal-UE u joħloq sitwazzjonijiet kontradittorji fl-UE, u
riskju ta’ forum shopping. F’dan ir-rigward, għandhom jitqiesu l-ispeċifiċitajiet nazzjonali kif permessi
mill-GDPR fir-rigward ta’ ċerti setturi, bħall-kura tas-saħħa, il-ġurnaliżmu jew l-arkivji.

11

L-Artikolu 1(3) tal-GDPR.
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