
1 
Adottata 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDPB-EDPS 

Opinjoni Konġunta

 5/2021 

dwar il-proposta għal 

Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi regoli armonizzati 

dwar l-intelliġenza artifiċjali (l-

Att dwar l-Intelliġenza 

Artifiċjali) 

 

 

18 ta’ Ġunju 2021 



2 
Adottata 

 

Translations proofread by EDPB Members. 

This language version has not yet been proofread. 

 

Sommarju Eżekuttiv 

Fil-21 ta’ April 2021, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-Proposta tagħha għal Regolament tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli armonizzati dwar l-intelliġenza artifiċjali (minn 

hawn ’il quddiem “il-Proposta”). L-EDPB u l-EDPS jilqgħu t-tħassib tal-leġiżlatur fl-indirizzar tal-użu tal-

intelliġenza artifiċjali (IA) fl-Unjoni Ewropea (UE) u jenfasizzaw li l-Proposta għandha implikazzjonijiet 

importanti b’mod prominenti għall-protezzjoni tad-data. 

L-EDPB u l-EDPS jinnotaw li l-bażi ġuridika għall-proposta hija, l-ewwel nett, l-Artikolu 114 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Barra minn hekk, il-Proposta hija bbażata wkoll fuq l-

Artikolu 16 tat-TFUE sa fejn fiha regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-

ipproċessar ta’ data personali, b’mod partikolari restrizzjonijiet tal-użu ta’ sistemi tal-IA għal 

identifikazzjoni bijometrika remota “f’ħin reali” fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku għall-fini tal-infurzar 

tal-liġi. L-EDPB u l-EDPS ifakkru li, f’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE 

(QĠUE), l-Artikolu 16 tat-TFUE jipprovdi bażi legali xierqa f’każijiet fejn il-protezzjoni tad-data personali 

tkun waħda mill-għanijiet jew komponenti essenzjali tar-regoli adottati mil-leġislatura tal-UE. L-

applikazzjoni tal-Artikolu 16 tat-TFUE tinvolvi wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata sorveljanza indipendenti 

għall-konformità mar-rekwiżiti rigward l-ipproċessar ta’ data personali, kif meħtieġ ukoll mill-Artikolu 8 

tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 

Rigward il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta, l-EDPB u l-EDPS jilqgħu bis-sħiħ il-fatt li din testendi 

għall-forniment u l-użu tas-sistemi tal-IA mill-istituzzjonijiet, il-korpi jew l-aġenziji tal-UE. Madankollu, 

l-esklużjoni tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi internazzjonali mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-

Proposta tqajjem tħassib serju għall-EDPB u l-EDPS, peress li tali esklużjoni toħloq riskju sinifikanti ta’ 

ċirkomvenzjoni (eż. pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali li joperaw applikazzjonijiet b’riskju 

għoli li jiddependu fuqhom l-awtoritajiet pubbliċi fl-UE). 

L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju li jirfed il-Proposta. Madankollu, dan l-approċċ 

għandu jiġi ċċarat u l-kunċett ta’ “riskju għad-drittijiet fundamentali” allinjat mal-GDPR u r-Regolament 

(UE) 2018/1725 (EUDPR), peress li jidħlu fis-seħħ aspetti relatati mal-protezzjoni tad-data personali. 

L-EDPB u l-EDPS jaqblu mal-Proposta meta tiddikjara li l-klassifikazzjoni ta’ sistema tal-IA bħala 

b’riskju għoli ma tfissirx neċessarjament li hija legali minnha nnifisha u li tista’ tintuża mill-utent bħala 

tali. Jista’ jkun meħtieġ li jkun hemm konformità ma’ rekwiżiti ulterjuri li jirriżultaw mil-liġi tal-UE 

dwar il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur. Barra minn hekk, il-konformità mal-obbligi legali li 

jirriżultaw mil-leġislazzjoni tal-Unjoni (inkluż dwar il-protezzjoni tad-data personali) għandha tkun 

prekundizzjoni biex prodott jitħalla jidħol fis-suq Ewropew bħala prodott bil-markatura CE. Għal dan il-

għan, l-EDPB u l-EDPS iqisu li r-rekwiżit li tiġi żgurata l-konformità mal-GDPR u mal-EUDPR 

għandu jiġi inkluż fil-Kapitolu 2 tat-Titolu III. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li huwa meħtieġ 

li tiġi adattata l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità tal-Proposta sabiex il-partijiet terzi dejjem iwettqu 

valutazzjonijiet tal-konformità ex-ante tas-sistemi tal-IA b’riskju għoli. 

Minħabba r-riskju kbir ta’ diskriminazzjoni, il-Proposta tipprojbixxi l- “punteġġ għaċ-ċittadini” meta 

jitwettaq “matul ċertu perjodu ta’ żmien” jew “mill-awtoritajiet pubbliċi jew f’isimhom”. Madankollu, il-

kumpaniji privati, bħall-midja soċjali u l-fornituri tas-servizzi tal-cloud, jistgħu jipproċessaw ukoll 
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ammonti kbar ta’ data personali u jwettqu punteġġ għaċ-ċittadini. Konsegwentement, ir-Regolament futur 

dwar l-IA għandu jipprojbixxi kwalunkwe tip ta’ punteġġ għaċ-ċittadini. 

L-identifikazzjoni bijometrika remota ta’ individwi fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku toħloq riskju għoli 

ta’ intrużjoni fil-ħajja privata tal-individwi, b’effetti severi fuq l-aspettattiva tal-popolazzjonijiet li jkunu 

anonimi fi spazji pubbliċi. Għal dawn ir-raġunijiet, l-EDPB u l-EDPS jappellaw għal projbizzjoni 

ġenerali fuq kwalunkwe użu tal-IA għal rikonoxximent awtomatizzat ta’ karatteristiċi umani fi 

spazji aċċessibbli għall-pubbliku - bħal ta’ uċuħ iżda wkoll ta’ mixja, marki tas-swaba’, DNA, vuċi, 

ittastjar u sinjali bijometriċi jew komportamentali oħra - fi kwalunkwe kuntest. Hija rrakkomandata wkoll 

projbizzjoni fuq sistemi tal-IA li jikkategorizzaw individwi mill-bijometrija f’raggruppamenti skont 

l-etniċità, il-ġeneru, kif ukoll l-orjentazzjoni politika jew sesswali, jew raġunijiet oħra għal diskriminazzjoni 

skont l-Artikolu 21 tal-Karta. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li l-użu tal-IA biex jiġu dedotti l-

emozzjonijiet ta’ persuna fiżika huwa verament mhux mixtieq u għandu jiġi pprojbit. 

L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-ħatra tal-EDPS bħala l-awtorità kompetenti u l-awtorità tas-sorveljanza 

tas-suq għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-Unjoni. Madankollu, ir-rwol u l-

kompiti tal-EDPS għandhom jiġu ċċarati aktar, b’mod speċifiku fejn jidħol ir-rwol tiegħu bħala awtorità 

tas-sorveljanza tas-suq. Barra minn hekk, ir-Regolament futur dwar l-IA għandu jistabbilixxi b’mod ċar l-

indipendenza tal-awtoritajiet superviżorji fit-twettiq tal-kompiti ta’ superviżjoni u infurzar tagħhom. 

Il-ħatra tal-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data (DPAs) bħala l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali 

tiżgura approċċ regolatorju aktar armonizzat, u tikkontribwixxi għall-interpretazzjoni konsistenti tad-

dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar tad-data u tevita kontradizzjonijiet fl-infurzar tagħha fost l-Istati 

Membri. Konsegwentement, l-EDPB u l-EDPS iqisu li l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data 

għandhom jinħatru bħala awtoritajiet superviżorji nazzjonali skont l-Artikolu 59 tal-Proposta. 

Il-Proposta tassenja rwol predominanti lill-Kummissjoni fil-“Bord Ewropew għall-Intelliġenza Artifiċjali” 

(EAIB). Tali rwol imur kontra l-ħtieġa li korp Ewropew tal-IA jkun indipendenti minn kwalunkwe 

influwenza politika. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tiegħu, ir-Regolament futur dwar l-IA għandu jagħti 

aktar awtonomija lill-EAIB  u jiżgura li jista’ jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess. 

Meta wieħed iqis il-firxa tas-sistemi tal-IA fis-suq uniku kollu u l-probabbiltà ta’ każijiet transfruntiera, 

hemm ħtieġa kruċjali għal infurzar armonizzat u allokazzjoni xierqa tal-kompetenza bejn l-awtoritajiet 

superviżorji nazzjonali. L-EDPB u l-EDPS jissuġġerixxu li jiġi previst mekkaniżmu li jiggarantixxi punt 

uniku ta’ kuntatt għall-individwi kkonċernati mil-leġislazzjoni kif ukoll għall-kumpaniji, għal kull 

sistema tal-IA. 

Fir-rigward tas-sandboxes, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li jiġu ċċarati l-kamp ta’ applikazzjoni 

u l-objettivi tagħhom. Il-proposta għandha tiddikjara wkoll b’mod ċar li l-bażi legali ta’ tali sandboxes 

għandha tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-qafas eżistenti tal-protezzjoni tad-data. 

Is-sistema ta’ ċertifikazzjoni deskritta fil-Proposta hija nieqsa minn relazzjoni ċara mal-liġi tal-UE 

dwar il-protezzjoni tad-data kif ukoll ma’ liġi oħra tal-UE u tal-Istati Membri applikabbli għal kull 

“qasam” ta’ sistema tal-IA b’riskju għoli u mhijiex tqis il-prinċipji tal-minimizzazzjoni tad-data u tal-

protezzjoni tad-data mid-disinn bħala wieħed mill-aspetti li għandhom jitqiesu qabel ma tinkiseb il-

markatura CE. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li l-Proposta tiġi emendata sabiex tiġi 

ċċarata r-relazzjoni bejn iċ-ċertifikati maħruġa skont l-imsemmi Regolament u ċ-ċertifikazzjonijiet, is-

siġilli u l-marki tal-protezzjoni tad-data. Fl-aħħar nett, id-DPAs għandhom ikunu involuti fit-tħejjija u l-

istabbiliment ta’ standards armonizzati u speċifikazzjonijiet komuni. 
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Rigward il-kodiċijiet ta’ kondotta, l-EDPB u l-EDPS iqisu li huwa meħtieġ li jiġi ċċarat jekk il-

protezzjoni tad-data personali għandhiex titqies fost “rekwiżiti addizzjonali” li jistgħu jiġu indirizzati minn 

dawn il-kodiċijiet ta’ kondotta, u li jiġi żgurat li l-“ispeċifikazzjonijiet u s-soluzzjonijiet tekniċi” ma 

jmorrux kontra r-regoli u l-prinċipji tal-qafas eżistenti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. 

  



5 
Adottata 

WERREJ 

1 INTRODUZZJONI ............................................................................................................. 6 

2 ANALIŻI TAL-PRINĊIPJI EWLENIN TAL-PROPOSTA .............................................. 8 

2.1 Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta u r-relazzjoni mal-qafas legali eżistenti ......... 8 

2.2 Approċċ ibbażat fuq ir-riskju ...................................................................................... 9 

2.3 Użi pprojbiti tal-IA .................................................................................................... 12 

2.4 Sistemi tal-IA b’riskju għoli ...................................................................................... 14 

2.4.1 Ħtieġa għal valutazzjoni tal-konformità ex ante minn partijiet terzi esterni...... 14 

2.4.2 Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament irid ikopri wkoll is-sistemi tal-IA li diġà 

qed jintużaw ...................................................................................................................... 15 

2.5 Governanza u Bord Ewropew għall-IA ..................................................................... 15 

2.5.1 Governanza ........................................................................................................ 15 

2.5.2 Il-Bord Ewropew għall-IA ................................................................................. 17 

3 INTERAZZJONI mal-qafas tal-protezzjoni tad-data....................................................... 18 

3.1 Ir-relazzjoni tal-Proposta mal-liġi eżistenti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data ..... 18 

3.2 Sandbox u pproċessar ulterjuri (l-Artikoli 53 u 54 tal-Proposta) .............................. 19 

3.3 Trasparenza ............................................................................................................... 21 

3.4 Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data u data relatata ma’ reati kriminali ......... 22 

3.5 Mekkaniżmi ta’ konformità ....................................................................................... 22 

3.5.1 Ċertifikazzjoni.................................................................................................... 22 

3.5.2 Kodiċijiet ta’ kondotta ....................................................................................... 23 

4 KONKLUŻJONI .............................................................................................................. 25 

 

  



6 
Adottata 

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data 

Wara li kkunsidraw l-Artikolu 42(2) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tat-23 ta’ Ottubru 2018 

dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-

istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li 

jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE1, 

 

Wara li kkunsidraw il-Ftehim ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif 

emendat mid-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 20182, 

 

Wara li kkunsidraw it-talba għal Opinjoni Konġunta tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data u tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tat-22 ta’ April 2021 dwar il-

proposta għal Regolament li jistabbilixxi regoli armonizzati dwar l-intelliġenza artifiċjali (l-

Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali), 

ADOTTAW L-OPINJONI KONĠUNTA LI ĠEJJA 

1 INTRODUZZJONI 

1. L-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ intelliġenza artifiċjali (“IA”) hija pass importanti ħafna fl-

evoluzzjoni tat-teknoloġiji u fil-mod kif il-bnedmin jinteraġixxu magħhom. L-IA hija sett ta’ 

teknoloġiji ewlenin li se jbiddlu b’mod profond il-ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm mil-lat 

soċjetali kif ukoll mil-lat ekonomiku. Fis-snin li ġejjin, huma mistennija deċiżjonijiet deċiżivi 

għall-IA peress li tgħinna negħlbu wħud mill-akbar sfidi li qed niffaċċjaw illum f’ħafna oqsma, 

li jvarjaw mis-saħħa għall-mobbiltà, jew mill-amministrazzjoni pubblika sal-edukazzjoni. 

2. Madankollu, dawn l-avvanzi mwiegħda ma jiġux mingħajr riskji. Tabilħaqq, ir-riskji huma 

rilevanti ħafna meta wieħed iqis li l-effetti individwali u soċjetali tas-sistemi tal-IA, fil-biċċa l-

kbira, mhumiex esperjenzati. Il-ġenerazzjoni tal-kontenut, it-twettiq ta’ previżjonijiet jew it-

teħid ta’ deċiżjoni b’mod awtomatizzat, kif jagħmlu s-sistemi tal-IA, permezz ta’ tekniki ta’ 

tagħlim awtomatiku jew regoli ta’ inferenza loġika u probabilistika, mhumiex l-istess bħall-

bnedmin li jwettqu dawk l-attivitajiet, permezz ta’ raġunament kreattiv jew teoretiku, li jġorru 

responsabbiltà sħiħa għall-konsegwenzi. 

3. L-IA se tkabbar l-ammont ta’ previżjonijiet li jistgħu jsiru f’ħafna oqsma li jibdew minn 

korrelazzjonijiet li jistgħu jitkejlu bejn id-data, inviżibbli għall-għajnejn tal-bniedem iżda 

viżibbli għall-magni, li jagħmlu ħajjitna aktar faċli u jsolvu għadd kbir ta’ problemi, iżda fl-

istess ħin se jnaqqru l-kapaċità tagħna li nagħtu interpretazzjoni kawżali lill-eżiti, b’tali mod li 

 
1 ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39–98. 
2 Ir-referenzi għall-“Istati Membri” li jsiru f’dan id-dokument għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-“Istati 
Membri taż-ŻEE”. 
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l-kunċetti ta’ trasparenza, kontroll uman, responsabbiltà u obbligazzjoni fuq ir-riżultati jiġu 

kkontestati severament. 

4. Id-data (personali u mhux personali) fl-IA f’ħafna każijiet hija l-premessa ewlenija għal 

deċiżjonijiet awtonomi, li inevitabbilment se jaffettwaw il-ħajja tal-individwi f’diversi livelli. 

Din hija r-raġuni għaliex l-EDPB u l-EDPS, diġà f’dan l-istadju, jaffermaw bil-qawwa li l-

Proposta għal Regolament li jistabbilixxi regoli armonizzati dwar l-intelliġenza artifiċjali (l-

Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali) (“il-Proposta”)3 għandha implikazzjonijiet importanti 

għall-protezzjoni tad-data. 

5. L-allokazzjoni tal-kompitu tad-deċiżjoni lill-magni, abbażi tad-data, se toħloq riskji għad-

drittijiet u l-libertajiet tal-individwi, se jkollha impatt fuq il-ħajja privata tagħhom u tista’ 

tagħmel ħsara lil gruppi jew saħansitra lis-soċjetajiet kollha kemm huma. L-EDPB u l-EDPS 

jenfasizzaw li d-drittijiet għall-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali, f’kunflitt 

mal-assunzjoni tal-awtonomija tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-magni sottostanti għall-kunċett tal-

IA, huma pilastru tal-valuri tal-UE kif rikonoxxuti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet 

tal-Bniedem (l-Artikolu 12), il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (l-Artikolu 8) 

u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (minn hawn ’il quddiem “il-Karta”) (l-Artikoli 7 

u 8). Ir-rikonċiljazzjoni tal-perspettiva tat-tkabbir offruta mill-applikazzjonijiet tal-IA u ċ-

ċentralità u s-supremazija tal-bnedmin fil-konfront tal-magni hija għan ambizzjuż ħafna, iżda 

meħtieġ. 

6. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-involviment fir-regolamentazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha 

tal-katina tal-valur tal-IA u l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti speċifiċi għall-fornituri ta’ 

soluzzjonijiet peress li dawn għandhom rwol sinifikanti fil-prodotti li jagħmlu użu mis-sistemi 

tagħhom. Madankollu, ir-responsabbiltajiet tad-diversi partijiet - utent, fornitur, importatur jew 

distributur ta’ sistema tal-IA - jeħtieġ li jkunu ċirkoskritti u assenjati b’mod ċar. B’mod 

partikolari, meta tiġi pproċessata d-data personali, għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali 

lill-konsistenza ta’ dawn ir-rwoli u r-responsabbiltajiet mal-kunċetti ta’ kontrollur tad-data u 

ta’ proċessur tad-data li jinġarru mill-qafas tal-protezzjoni tad-data peress li ż-żewġ standards 

mhumiex kongruwenti. 

7. Il-Proposta tagħti post importanti lill-kunċett ta’ sorveljanza umana (l-Artikolu 14) li l-EDPB 

u l-EDPS jilqgħu. Madankollu, kif iddikjarat qabel, minħabba l-impatt potenzjali qawwi ta’ 

ċerti sistemi tal-IA għal individwi jew gruppi ta’ individwi, jenħtieġ li ċ-ċentralità umana reali 

tingrana fuq sorveljanza umana kwalifikata ħafna u pproċessar legali sa fejn tali sistemi jkunu 

bbażati fuq l-ipproċessar ta’ data personali jew jipproċessaw data personali biex iwettqu l-

kompitu tagħhom sabiex jiġi żgurat li d-dritt li wieħed ma jkunx soġġett għal deċiżjoni bbażata 

unikament fuq ipproċessar awtomatizzat jiġi rrispettat. 

8. Barra minn hekk, minħabba n-natura intensiva tad-data ta’ ħafna applikazzjonijiet tal-IA, il-

Proposta għandha tippromwovi l-adozzjoni ta’ approċċ ta’ protezzjoni tad-data mid-disinn u 

b’mod awtomatiku f’kull livell, li jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipji tal-

 
3 COM(2021) 206 final. 
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protezzjoni tad-data (kif previst fl-Artikolu 25 tal-GDPR u fl-Artikolu 27 tal-EUDPR) 

permezz ta’ teknoloġiji tal-ogħla livell. 

9. Fl-aħħar nett, l-EDPB u l-EDPS jenfasizzaw li din l-opinjoni konġunta hija pprovduta biss 

bħala analiżi preliminari tal-Proposta, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe valutazzjoni u 

opinjoni ulterjuri dwar l-effetti tal-Proposta u l-kompatibbiltà tagħha mal-liġi tal-UE dwar il-

protezzjoni tad-data. 

2 ANALIŻI TAL-PRINĊIPJI EWLENIN TAL-PROPOSTA 

2.1 Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta u r-relazzjoni mal-qafas legali eżistenti 

10. Skont il-Memorandum ta’ Spjegazzjoni, il-bażi ġuridika għall-Proposta hija qabelxejn l-

Artikolu 114 tat-TFUE, li jipprevedi l-adozzjoni ta’ miżuri li jiżguraw l-istabbiliment u l-

funzjonament tas-Suq Intern4. Barra minn hekk, il-Proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 16 tat-

TFUE sa fejn fiha regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni ta’ individwi rigward l-ipproċessar tad-

data personali, b’mod partikolari restrizzjonijiet tal-użu ta’ sistemi tal-IA għal identifikazzjoni 

bijometrika remota “f’ħin reali” fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku għall-finijiet ta’ infurzar 

tal-liġi5. 

11. L-EDPB u l-EDPS ifakkru li, f’konformità mal-ġurisprudenza tal-QĠUE, l-Artikolu 16 tat-

TFUE jipprovdi bażi ġuridika xierqa f’każijiet fejn il-protezzjoni tad-data personali tkun 

waħda mill-għanijiet jew komponenti essenzjali tar-regoli adottati mil-leġislatura tal-UE6. L-

applikazzjoni tal-Artikolu 16 tat-TFUE tinvolvi wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata sorveljanza 

indipendenti għall-konformità mar-rekwiżiti dwar l-ipproċessar ta’ data personali, kif meħtieġ 

ukoll mill-Artikolu 8 tal-Karta. 

12. L-EDPS u l-EDPB ifakkru li diġà jeżisti qafas komprensiv għall-protezzjoni tad-data adottat 

fuq il-bażi tal-Artikolu 16 tat-TFUE, li jikkonsisti fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data (GDPR)7, ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, 

il-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea (EUDPR)8 u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi 

(LED)9. Skont il-Proposta, huma biss ir-restrizzjonijiet addizzjonali rigward l-ipproċessar ta’ 

data bijometrika li jinsabu fil-Proposta li jistgħu jitqiesu bbażati fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE u 

 
4 Memorandum ta’ spjegazzjoni, p. 5. 
5 Memorandum ta’ spjegazzjoni, p. 6. Ara wkoll il-premessa (2) tal-proposta. 
6 Opinjoni tas-26 ta’ Lulju 2017, PNR Canada, Proċedura ta’ opinjoni 1/15, ECLI:EU:C:2017:592, il-paragrafu 96. 
7 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 (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 1–88. 
8 Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni 
ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-
Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni 
Nru 1247/2002/KE, ĠU L 295, 21.11.2018, pp. 39–98. 
9 Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, 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, ĠU 
L 119, 4.5.2016, pp. 89–131. 
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li għalhekk għandhom l-istess bażi legali bħall-GDPR, l-EUDPR jew l-LED. Dan għandu 

implikazzjonijiet importanti għar-relazzjoni tal-Proposta mal-GDPR, mal-EUDPR u mal-LED 

b’mod aktar ġenerali, kif stabbilit hawn taħt. 

13. Fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta, l-EDPB u l-EDPS jilqgħu bis-sħiħ il-

fatt li l-Proposta testendi għall-użu tas-sistemi tal-IA mill-istituzzjonijiet, il-korpi jew l-aġenziji 

tal-UE. Peress li l-użu tas-sistemi tal-IA minn dawn l-entitajiet jista’ jkollu wkoll impatt 

sinifikanti fuq id-drittijiet fundamentali tal-individwi, simili għall-użu fl-Istati Membri tal-UE, 

huwa indispensabbli li l-qafas regolatorju l-ġdid għall-IA japplika kemm għall-Istati Membri 

tal-UE kif ukoll għall-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-UE sabiex jiġi żgurat 

approċċ koerenti fl-Unjoni kollha. Peress li l-istituzzjonijiet, l-uffiċċji, il-korpi u l-aġenziji tal-

UE jistgħu jaġixxu kemm bħala fornituri kif ukoll bħala utenti tas-sistemi tal-IA, l-EDPS u l-

EDPB iqisu li huwa kompletament xieraq li dawn l-entitajiet jiġu inklużi fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-Proposta fuq il-bażi tal-Artikolu 114 tat-TFUE. 

14. Madankollu, l-EDPB u l-EDPS għandhom tħassib serju rigward l-esklużjoni tal-kooperazzjoni 

internazzjonali fl-infurzar tal-liġi mill-kamp ta’ applikazzjoni stabbilit fl-Artikolu 2(4) tal-

Proposta. Din l-esklużjoni toħloq riskju sinifikanti ta’ ċirkomvenzjoni (eż. pajjiżi terzi jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali li joperaw applikazzjonijiet b’riskju għoli li jiddependu 

fuqhom l-awtoritajiet pubbliċi fl-UE). 

15. L-iżvilupp u l-użu tas-sistemi tal-IA f’ħafna każijiet se jinvolvu l-ipproċessar ta’ data personali. 

L-iżgurar taċ-ċarezza tar-relazzjoni ta’ din il-Proposta mal-leġislazzjoni eżistenti tal-UE dwar 

il-protezzjoni tad-data huwa tal-akbar importanza. Il-Proposta hija mingħajr preġudizzju u 

tikkomplementa l-GDPR, l-EUDPR u l-LED. Filwaqt li l-premessi tal-Proposta jiċċaraw li l-

użu tas-sistemi tal-IA għandu jibqa’ jikkonforma mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data, l-

EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw bil-qawwa li fl-Artikolu 1 tal-Proposta jiġi ċċarat li l-

leġislazzjoni tal-Unjoni għall-protezzjoni tad-data personali, b’mod partikolari l-GDPR, l-

EUDPR, id-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika10 u l-LED, għandha tapplika għal 

kwalunkwe pproċessar ta’ data personali li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta. 

Premessa korrispondenti għandha wkoll tiċċara li l-Proposta ma tfittixx li taffettwa l-

applikazzjoni tal-liġijiet eżistenti tal-UE li jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali, inklużi 

l-kompiti u s-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji indipendenti kompetenti biex jimmonitorjaw 

il-konformità ma’ dawk l-istrumenti. 

2.2 Approċċ ibbażat fuq ir-riskju 

16. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju li jirfed il-Proposta. Il-Proposta 

tapplika għal kwalunkwe sistema tal-IA, inklużi dawk li ma jinvolvux l-ipproċessar ta’ data 

personali iżda xorta jista’ jkollhom impatt fuq l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 

fundamentali. 

 
10 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data 
personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-
komunikazzjoni elettronika) kif emendata bid-Direttiva 2006/24/KE u d-Direttiva 2009/136/KE. 
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17. L-EDPB u l-EDPS jinnotaw li xi wħud mid-dispożizzjonijiet fil-Proposta jħallu barra r-riskji 

għall-gruppi ta’ individwi jew għas-soċjetà kollha kemm hi (eż. effetti kollettivi b’rilevanza 

partikolari, bħal diskriminazzjoni fi gruppi jew espressjoni ta’ opinjonijiet politiċi fi spazji 

pubbliċi). L-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li r-riskji tas-soċjetà/tal-grupp ikkawżati mis-

sistemi tal-IA għandhom jiġu vvalutati u mitigati b’mod ugwali. 

18. L-EDPB u l-EDPS huma tal-fehma li l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju tal-Proposta għandu jiġi 

ċċarat, u l-kunċett ta’ “riskju għad-drittijiet fundamentali” għandu jiġi allinjat mal-GDPR, sa 

fejn jidħlu fis-seħħ aspetti relatati mal-protezzjoni tad-data personali. Kemm jekk huma utenti 

finali, sempliċiment suġġetti tad-data jew persuni oħra kkonċernati mis-sistema tal-IA, in-

nuqqas ta’ kwalunkwe referenza fit-test għall-individwu affettwat mis-sistema tal-IA jidher 

bħala punt ta’ nuqqas ta’ fehim fil-Proposta. Tabilħaqq, l-obbligi imposti fuq l-atturi fil-

konfront tal-persuni affettwati għandhom joħorġu b’mod aktar konkret mill-protezzjoni tal-

individwu u d-drittijiet tiegħu jew tagħha. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS iħeġġu lil-leġislaturi 

biex jindirizzaw b’mod espliċitu fil-Proposta d-drittijiet u r-rimedji disponibbli għall-

individwi soġġetti għas-sistemi tal-IA. 

19. L-EDPB u l-EDPS jieħdu nota tal-għażla li tiġi pprovduta lista eżawrjenti ta’ sistemi tal-IA 

b’riskju għoli. Din l-għażla tista’ toħloq effett iswed u abjad, b’ħiliet ta’ attrazzjoni dgħajfa 

ta’ sitwazzjonijiet riskjużi ħafna, li jimminaw l-approċċ ġenerali bbażat fuq ir-riskju li jirfed il-

Proposta. Barra minn hekk, din il-lista ta’ sistemi tal-IA b’riskju għoli dettaljata fl-Annessi II 

u III tal-Proposta hija nieqsa minn xi tipi ta’ każijiet ta’ użu li jinvolvu riskji sinifikanti, bħall-

użu tal-IA għad-determinazzjoni tal-primjum tal-assigurazzjoni, jew għall-valutazzjoni tat-

trattamenti mediċi jew għal skopijiet ta’ riċerka tas-saħħa. L-EDPB u l-EDPS jenfasizzaw ukoll 

li dawk l-annessi jeħtieġ li jiġu aġġornati regolarment biex jiġi żgurat li l-kamp ta’ 

applikazzjoni tagħhom ikun adatt. 

20. Il-Proposta tirrikjedi li l-fornituri tas-sistema tal-IA jwettqu valutazzjoni tar-riskju, 

madankollu, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-kontrolluri (tad-data) se jkunu l-utenti aktar milli 

l-fornituri tas-sistemi tal-IA (eż. utent ta’ sistema ta’ rikonoxximent tal-wiċċ huwa “kontrollur” 

u għalhekk, mhuwiex marbut b’rekwiżiti dwar il-fornituri tal-IA b’riskju għoli skont il-

Proposta). 

21. Barra minn hekk, mhux dejjem se jkun possibbli għal fornitur li jivvaluta l-użi kollha għas-

sistema tal-IA. Għalhekk, il-valutazzjoni tar-riskju inizjali se tkun ta’ natura aktar ġenerali 

minn dik imwettqa mill-utent tas-sistema tal-IA. Anki jekk il-valutazzjoni tar-riskju inizjali 

mill-fornitur ma tindikax li s-sistema tal-IA hija “b’riskju għoli” skont il-Proposta, jenħtieġ li 

dan ma jeskludix valutazzjoni sussegwenti (aktar granulari) (valutazzjoni tal-impatt fuq il-

protezzjoni tad-data (“DPIA”) skont l-Artikolu 35 tal-GDPR, l-Artikolu 39 tal-EUDPR jew 

skont l-Artikolu 27 tal-LED) li jenħtieġ li ssir mill-utent tas-sistema, filwaqt li jitqies il-

kuntest tal-użu u l-każijiet ta’ użu speċifiċi. L-interpretazzjoni ta’ jekk skont il-GDPR, l-

EUDPR u l-LED, tip ta’ pproċessar x’aktarx li jirriżulta f’riskju għoli għandha ssir 

indipendentement mill-Proposta. Madankollu, il-klassifikazzjoni ta’ sistema tal-IA bħala li 
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tippreżenta “riskju għoli” minħabba l-impatt tagħha fuq id-drittijiet fundamentali11 twassal 

għal preżunzjoni ta’ “riskju għoli” skont il-GDPR, l-EUDPR u l-LED sal-punt li tiġi 

pproċessata d-data personali. 

22. L-EDPB u l-EDPS jaqblu mal-Proposta meta tispeċifika li l-klassifikazzjoni ta’ sistema 

tal-IA bħala b’riskju għoli ma tfissirx neċessarjament li hija legali per se u tista’ tintuża 

mill-utent bħala tali. Jista’ jkun meħtieġ li jkun hemm konformità ma’ rekwiżiti ulterjuri 

li jirriżultaw mil-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur. Barra minn hekk, 

ir-raġunament sottostanti għall-Artikolu 5 tal-Proposta li, għall-kuntrarju ta’ sistemi pprojbiti, 

is-sistemi b’riskju għoli jistgħu jkunu permissibbli fil-prinċipju, għandu jiġi indirizzat u 

eliminat fil-Proposta, speċjalment peress li l-markatura CE proposta ma timplikax li l-

ipproċessar assoċjat ta’ data personali huwa legali. 

23. Madankollu, il-konformità mal-obbligi legali li jirriżultaw mil-leġislazzjoni tal-Unjoni (inkluż 

dwar il-protezzjoni tad-data personali) għandha tkun prekundizzjoni biex prodott jitħalla jidħol 

fis-suq Ewropew bħala prodott bil-markatura CE. Għal dan l-għan, l-EDPB u l-EDPS 

jirrakkomandaw li fil-Kapitolu 2 tat-Titolu III tal-Proposta jiġi inkluż ir-rekwiżit li tiġi 

żgurata l-konformità mal-GDPR u mal-EUDPR. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu awditjati 

(permezz ta’ awditjar minn parti terza) qabel il-markatura CE f’konformità mal-prinċipju 

kontabilistiku. Fil-kuntest ta’ din il-valutazzjoni minn parti terza, il-valutazzjoni tal-impatt 

inizjali li għandha titwettaq mill-fornitur se tkun partikolarment rilevanti. 

24. Fid-dawl tal-kumplessitajiet ikkawżati mill-iżvilupp ta’ sistemi tal-IA, ta’ min jinnota li l-

karatteristiċi tekniċi tas-sistemi tal-IA (eż. it-tip ta’ approċċ tal-IA) jistgħu jirriżultaw f’riskji 

akbar. Għalhekk, kwalunkwe valutazzjoni tar-riskju tas-sistema tal-IA għandha tqis il-

karatteristiċi tekniċi flimkien mal-każijiet ta’ użu speċifiċi tagħha u l-kuntest li fih topera 

s-sistema. 

25. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li fil-Proposta jiġi speċifikat 

li l-fornitur għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskju inizjali dwar is-sistema tal-IA inkwistjoni 

filwaqt li jitqiesu l-każijiet ta’ użu (li għandhom jiġu speċifikati fil-Proposta - li 

tikkomplementa pereżempju l-Anness III, 1(a), fejn il-każijiet ta’ użu tas-sistemi bijometriċi 

tal-IA ma jissemmewx), u li l-utent tas-sistema tal-IA, fil-kwalità tagħha bħala kontrollur tad-

data skont il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (jekk rilevanti), għandu jwettaq ukoll id-

DPIA kif previst fl-Artikolu 35 tal-GDPR, l-Artikolu 39 tal-EUDPR u l-Artikolu 27 tal-LED, 

filwaqt li titqies mhux biss il-karatteristika teknika u l-każ ta’ użu, iżda wkoll il-kuntest 

speċifiku li fih se titħaddem l-IA. 

 
11 L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) diġà indirizzat il-ħtieġa li jitwettqu 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet fundamentali meta jintużaw l-IA jew teknoloġiji relatati. Fir-rapport 
tagħha tal-2020, “Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights”, l-FRA identifikat 
“perikli fl-użu tal-IA, pereżempju fil-policing predittiv, id-dijanjożi medika, is-servizzi soċjali, u r-reklamar 
immirat” u enfasizzat li “l-organizzazzjonijiet privati u pubbliċi għandhom iwettqu valutazzjonijiet ta’ kif l-IA tista’ 
tagħmel ħsara lid-drittijiet fundamentali” biex jitnaqqsu l-impatti negattivi fuq l-individwi. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificial-intelligence-and-fundamental-rights
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26. Barra minn hekk, għandhom jiġu ċċarati xi wħud mit-termini msemmija fl-Anness III tal-

Proposta, eż. it-terminu “servizzi privati essenzjali” jew fornitur fuq skala żgħira li juża 

valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja tal-IA għall-użu tagħhom stess. 

2.3 Użi pprojbiti tal-IA 

27. L-EDPB u l-EDPS iqisu li forom intrużivi tal-IA – speċjalment dawk li jistgħu jaffettwaw id-

dinjità tal-bniedem – għandhom jitqiesu bħala sistemi tal-IA pprojbiti skont l-Artikolu 5 tal-

Proposta minflok sempliċement jiġu klassifikati bħala “b’riskju għoli” fl-Anness III tal-

Proposta bħal dawk taħt in-Nru 6. Dan japplika b’mod partikolari għal tqabbil ta’ data li, fuq 

skala kbira, jaffettwa wkoll persuni li ma taw l-ebda raġuni jew li taw biss raġuni żgħira għall-

osservazzjoni tal-pulizija, jew l-ipproċessar li jfixkel il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop 

skont il-liġi dwar il-protezzjoni tad-data. L-użu tal-IA fil-qasam tal-pulizija u tal-infurzar tal-

liġi jirrikjedi regoli speċifiċi għaż-żona, preċiżi, prevedibbli u proporzjonati li jeħtieġu jqisu l-

interessi tal-persuni kkonċernati u l-effetti fuq il-funzjonament ta’ soċjetà demokratika. 

28. L-Artikolu 5 tal-Proposta jirriskja li jagħti appoġġ superfiċjali lill-“valuri” u lill-projbizzjoni 

tas-sistemi tal-IA f’kuntrast ma’ dawn il-valuri. Tabilħaqq, il-kriterji msemmija fl-Artikolu 5 

biex “jikkwalifikaw” is-sistemi tal-IA bħala pprojbiti jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni 

tal-projbizzjoni sa tali punt li tista’ tirriżulta li ma jkollha l-ebda sens fil-prattika (eż. 

“tikkawża jew x’aktarx li tikkawża [...] ħsara fiżika jew psikoloġika” fl-Artikolu 5(1)(a) u (b); 

limitazzjoni għall-awtoritajiet pubbliċi fl-Artikolu 5(1)(c); kliem vag fil-punti (i) u (ii) taħt (c); 

limitazzjoni għal identifikazzjoni bijometrika remota “f’ħin reali” biss mingħajr definizzjoni 

ċara eċċ.). 

29. B’mod partikolari, l-użu tal-IA għall-“punteġġ għaċ-ċittadini”, kif previst fl-Artikolu 5(1)(c) 

tal-Proposta, jista’ jwassal għal diskriminazzjoni u jmur kontra l-valuri fundamentali tal-UE. 

Il-Proposta tipprojbixxi biss dawn il-prattiki meta jitwettqu “f’ċertu perjodu ta’ żmien” jew 

“mill-awtoritajiet pubbliċi jew f’isimhom”. Il-kumpaniji privati, b’mod partikolari l-midja 

soċjali u l-fornituri tas-servizzi tal-cloud, jistgħu jipproċessaw ammonti kbar ta’ data personali 

u jwettqu punteġġ għaċ-ċittadini. Konsegwentement, il-Proposta għandha tipprojbixxi 

kwalunkwe tip ta’ punteġġ għaċ-ċittadini. Ta’ min jinnota li fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi, 

l-Artikolu 4 tal-LED diġà jillimita b’mod sinifikanti – jekk ma jipprojbix fil-prattika – tali tip 

ta’ attivitajiet. 

30. L-identifikazzjoni bijometrika remota ta’ individwi fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku 

toħloq riskju għoli ta’ intrużjoni fil-ħajja privata tal-individwi. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS 

iqisu li huwa meħtieġ approċċ aktar strett. L-użu ta’ sistemi tal-IA jista’ jippreżenta 

problemi serji ta’ proporzjonalità, peress li jista’ jinvolvi l-ipproċessar ta’ data ta’ għadd 

indiskriminat u sproporzjonat ta’ suġġetti tad-data għall-identifikazzjoni ta’ ftit individwi biss 

(eż. passiġġieri fl-ajruporti u fl-istazzjonijiet ferrovjarji). In-natura mingħajr frizzjoni tas-

sistemi ta’ identifikazzjoni bijometrika remota tippreżenta wkoll problemi ta’ trasparenza u 

kwistjonijiet relatati mal-bażi ġuridika għall-ipproċessar skont il-liġi tal-UE (l-LED, il-GDPR, 

l-EUDPR u liġi applikabbli oħra). Il-problema dwar il-mod kif l-individwi jiġu infurmati kif 

xieraq dwar dan l-ipproċessar għadha mhix solvuta kif ukoll l-eżerċizzju effettiv u f’waqtu tad-

drittijiet tal-individwi. L-istess japplika għall-effett irriversibbli u sever tiegħu fuq l-
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aspettattiva (raġonevoli) tal-popolazzjonijiet li jkunu anonimi fi spazji pubbliċi, li jirriżulta 

f’effett negattiv dirett fuq l-eżerċizzju tal-libertà ta’ espressjoni, ta’ għaqda, ta’ assoċjazzjoni 

kif ukoll tal-libertà ta’ moviment. 

31. L-Artikolu 5(1)(d) tal-Proposta jipprovdi lista estensiva ta’ każijiet eċċezzjonali li fihom l-

identifikazzjoni bijometrika remota “f’ħin reali” fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku hija 

permessa għall-fini tal-infurzar tal-liġi. L-EDPB u l-EDPS iqisu li dan l-approċċ huwa 

difettuż f’diversi aspetti: L-ewwel nett, mhuwiex ċar x’għandu jinftiehem bħala “dewmien 

sinifikanti” u kif għandu jitqies bħala fattur mitiganti, filwaqt li jitqies li sistema ta’ 

identifikazzjoni tal-massa hija kapaċi tidentifika eluf ta’ individwi fi ftit sigħat biss. Barra minn 

hekk, l-intrużività tal-ipproċessar mhux dejjem tiddependi fuq l-identifikazzjoni li ssir f’ħin 

reali jew le. L-identifikazzjoni bijometrika postremota fil-kuntest ta’ protesta politika x’aktarx 

li jkollha effett dissważiv sinifikanti fuq l-eżerċizzju tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, 

bħal-libertà ta’ għaqda u ta’ assoċjazzjoni u b’mod aktar ġenerali l-prinċipji fundaturi tad-

demokrazija. It-tieni nett, l-intrużività tal-ipproċessar ma tiddependix neċessarjament fuq l-

iskop tiegħu. L-użu ta’ din is-sistema għal skopijiet oħra bħas-sigurtà privata jirrappreżenta l-

istess theddid għad-drittijiet fundamentali tar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja u l-

protezzjoni tad-data personali. Fl-aħħar nett, anke bil-limitazzjonijiet previsti, l-għadd 

potenzjali ta’ persuni suspettati jew awturi ta’ reati kważi dejjem se jkun “għoli biżżejjed” biex 

jiġġustifika l-użu kontinwu tas-sistemi tal-IA għad-detezzjoni ta’ suspetti, minkejja l-

kundizzjonijiet ulterjuri fl-Artikolu 5(2) sa (4) tal-Proposta. Ir-raġunament wara l-Proposta 

jidher li jħalli barra li, meta jiġu mmonitorjati żoni miftuħa, l-obbligi skont il-liġi tal-UE dwar 

il-protezzjoni tad-data jeħtieġ li jiġu ssodisfati mhux biss għas-suspettati, iżda għal dawk 

kollha li fil-prattika jiġu mmonitorjati. 

32. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, l-EDPB u l-EDPS jappellaw għal projbizzjoni ġenerali fuq 

kwalunkwe użu tal-IA għal rikonoxximent awtomatizzat ta’ karatteristiċi umani fi spazji 

aċċessibbli għall-pubbliku - bħal ta’ uċuħ iżda wkoll ta’ mixja, marki tas-swaba’, DNA, 

vuċi, ittastjar u sinjali bijometriċi jew komportamentali oħra - fi kwalunkwe kuntest. L-

approċċ attwali tal-Proposta huwa li jiġu identifikati u elenkati s-sistemi kollha tal-IA li 

għandhom jiġu pprojbiti. Għalhekk, għal raġunijiet ta’ konsistenza, is-sistemi tal-IA għall-

identifikazzjoni remota fuq skala kbira fi spazji online jenħtieġ li jkunu pprojbiti skont l-

Artikolu 5 tal-Proposta. B’kont meħud tal-LED, l-EUDPR u l-GDPR, l-EDPS u l-EDPB ma 

jistgħux jifhmu kif din it-tip ta’ prattika tkun tista’ tissodisfa r-rekwiżiti ta’ neċessità u 

proporzjonalità, u li fl-aħħar mill-aħħar tirriżulta minn dawk li jitqiesu bħala interferenzi 

aċċettabbli tad-drittijiet fundamentali mill-QĠUE u l-QEDB. 

33. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw projbizzjoni, kemm għall-awtoritajiet 

pubbliċi kif ukoll għall-entitajiet privati, fuq sistemi tal-IA li jikkategorizzaw individwi mill-

bijometrija f’raggruppamenti skont l-etniċità, il-ġeneru, kif ukoll l-orjentazzjoni politika 

jew sesswali, jew raġunijiet oħra għal diskriminazzjoni skont l-Artikolu 21 tal-Karta, jew 

sistemi tal-IA li l-validità xjentifika tagħhom mhijiex ippruvata jew li huma f’kunflitt dirett 

mal-valuri essenzjali tal-UE (eż. il-poligrafu, l-Anness III, 6. (b) u 7. (a)). Għaldaqstant, il-

“kategorizzazzjoni bijometrika” għandha tkun ipprojbita skont l-Artikolu 5. 
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34. Din taffettwa wkoll id-dinjità tal-bniedem li għandha tiġi ddeterminata jew ikklassifikata 

minn kompjuter bħala mġiba futura indipendenti mir-rieda libera tiegħu. Sistemi tal-IA 

maħsuba biex jintużaw mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex isiru valutazzjonijiet tar-riskju 

individwali ta’ persuni fiżiċi sabiex jiġi vvalutat ir-riskju ta’ persuna fiżika għal ksur ta’ reati 

kriminali reċidivi, ara l-Anness III, 6. (a), jew għat-tbassir tal-okkorrenza jew l-okkorrenza 

mill-ġdid ta’ reat kriminali attwali jew potenzjali bbażat fuq it-tfassil ta’ profili ta’ persuna 

fiżika jew fuq il-valutazzjoni tal-karatteristiċi u l-karatteristiċi tal-personalità jew l-imġiba 

kriminali fil-passat, ara l-Anness III, 6. (e) li jintużaw skont l-għan maħsub tagħhom ser 

iwasslu għal suġġettar ċentrali tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-pulizija u dak ġudizzjarju, u b’hekk 

jiġi oġġezzjonat il-bniedem li qed jiġi affettwat. Tali sistemi tal-IA li jolqtu l-essenza tad-dritt 

għad-dinjità tal-bniedem għandhom ikunu pprojbiti skont l-Artikolu 5. 

35. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li l-użu tal-IA biex jiġu dedotti l-emozzjonijiet ta’ 

persuna fiżika huwa verament mhux mixtieq u għandu jiġi pprojbit, ħlief għal ċerti każijiet 

ta’ użu speċifikati sew, jiġifieri għal skopijiet ta’ saħħa jew riċerka (eż. pazjenti fejn ir-

rikonoxximent tal-emozzjoni huwa importanti), dejjem b’salvagwardji xierqa fis-seħħ u 

naturalment, soġġett għall-kundizzjonijiet u l-limiti l-oħra kollha tal-protezzjoni tad-data 

inkluża l-limitazzjoni tal-iskop. 

2.4 Sistemi tal-IA b’riskju għoli 

2.4.1 Ħtieġa għal valutazzjoni tal-konformità ex ante minn partijiet terzi esterni 

36. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-fatt li s-sistemi tal-IA li joħolqu riskju għoli jridu jkunu soġġetti 

għal valutazzjoni tal-konformità minn qabel, qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq jew 

inkella jitħaddmu fl-UE. Fil-prinċipju, dan il-mudell regolatorju huwa milqugħ, peress li joffri 

bilanċ tajjeb bejn dak li jiffavorixxi l-innovazzjoni u livell għoli ta’ protezzjoni proattiva tad-

drittijiet fundamentali. Sabiex jintużaw f’ambjenti speċifiċi bħall-proċessi tat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku jew l-infrastruttura kritika, għandhom jiġu 

stabbiliti modi kif jiġi investigat il-kodiċi tas-sors sħiħ. 

37. Madankollu, l-EDPB u l-EDPS huma favur l-adattament tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-

konformità skont l-Artikolu 43 tal-Proposta bl-effett li valutazzjoni tal-konformità ex ante 

minn parti terza ġeneralment trid titwettaq għal IA b’riskju għoli. Għalkemm valutazzjoni 

tal-konformità minn parti terza għall-ipproċessar ta’ data personali b’riskju għoli mhijiex 

rekwiżit fil-GDPR jew fl-EUDPR, ir-riskji ppreżentati mis-sistemi tal-IA għad iridu jiġu 

mifhuma bis-sħiħ. L-inklużjoni ġenerali ta’ obbligu għal valutazzjoni tal-konformità minn 

partijiet terzi għalhekk tkompli ssaħħaħ iċ-ċertezza legali u l-fiduċja fis-sistemi kollha tal-IA 

b’riskju għoli. 
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2.4.2 Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regolament irid ikopri wkoll is-sistemi tal-IA li diġà qed 

jintużaw 

38. Skont l-Artikolu 43(4) tal-Proposta, is-sistemi tal-IA b’riskju għoli għandhom ikunu soġġetti 

għal proċedura ġdida ta’ valutazzjoni tal-konformità kull meta ssir bidla sinifikanti. Huwa 

tajjeb li jiġi żgurat li s-sistemi tal-IA jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament dwar l-IA 

matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Is-sistemi tal-IA li tqiegħdu fis-suq jew tqiegħdu fis-servizz 

qabel l-applikazzjoni tar-regolament propost (jew 12-il xahar wara dan għas-sistemi tal-IT fuq 

skala kbira elenkati fl-Anness IX) huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom, sakemm 

dawk is-sistemi ma jkunux soġġetti għal “bidliet sinifikanti” fid-disinn jew fl-għan maħsub (l-

Artikolu 83). 

39. Madankollu, il-limitu għal “bidliet sinifikanti” mhuwiex ċar. Il-premessa 66 tal-Proposta 

tispeċifika limitu aktar baxx għall-valutazzjoni mill-ġdid tal-konformità “kull meta jsir xi tibdil 

li jista’ jaffettwa l-konformità”. Livell limitu simili jkun xieraq għall-Artikolu 83, tal-inqas 

għal sistemi tal-IA b’riskju għoli. Barra minn hekk, sabiex jitneħħa kwalunkwe nuqqas ta’ 

protezzjoni, huwa meħtieġ li s-sistemi tal-IA diġà stabbiliti u li qed jitħaddmu - wara ċerta fażi 

ta’ implimentazzjoni - jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti kollha tar-Regolament dwar l-IA. 

40. Id-diversi possibbiltajiet tal-ipproċessar tad-data personali u r-riskji esterni jaffettwaw ukoll 

is-sigurtà tas-sistemi tal-IA. L-enfasi tal-Artikolu 83 fuq “tibdiliet sinifikanti fid-disinn jew fl-

għan maħsub” ma tinkludix referenza għal bidliet fir-riskji esterni. Għalhekk, fl-Artikolu 83 

tal-Proposta għandha tiġi inkluża referenza għal bidliet fix-xenarju tat-theddid, li jirriżultaw 

minn riskji esterni, pereżempju, attakki ċibernetiċi, attakki avversarji u lmenti sostanzjati mill-

konsumaturi. 

41. Barra minn hekk, peress li d-dħul fis-seħħ huwa previst għal 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tar-

Regolament futur, l-EDPS u l-EDPB ma jqisux li huwa xieraq li jiġu eżentati s-sistemi tal-IA 

li diġà tqiegħdu fis-suq għal perjodu ta’ żmien saħansitra itwal. Filwaqt li l-Proposta tipprevedi 

wkoll li r-rekwiżiti tar-Regolament għandhom jitqiesu fl-evalwazzjoni ta’ kull sistema tal-IT 

fuq skala kbira kif previst mill-atti legali elenkati fl-Anness IX, l-EDPB u l-EDPS iqisu li r-

rekwiżiti dwar l-użu fis-servizz tas-sistemi tal-IA għandhom ikunu applikabbli mid-data tal-

applikazzjoni tar-Regolament futur. 

2.5 Governanza u Bord Ewropew għall-IA 

2.5.1 Governanza 

42. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-ħatra tal-EDPS bħala l-awtorità kompetenti u l-awtorità tas-

sorveljanza tas-suq għas-superviżjoni tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-Unjoni meta 

dawn jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-Proposta. L-EDPS jinsab lest li jwettaq ir-

rwol il-ġdid tiegħu bħala r-regolatur tal-IA għall-amministrazzjoni pubblika tal-UE. Barra 

minn hekk, ir-rwol u l-kompiti tal-EDPS mhumiex dettaljati biżżejjed u għandhom jiġu ċċarati 

aktar fil-Proposta, speċifikament fir-rigward tar-rwol tiegħu bħala awtorità tas-sorveljanza tas-

suq. 
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43. L-EDPB u l-EDPS jirrikonoxxu l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, li hija prevista għall-Bord 

u l-EDPS, li jaġixxu bħala korp notifikanti, fil-Proposta. Madankollu, it-twettiq tad-dmirijiet 

il-ġodda previsti għall-EDPS, kemm jekk meta jaġixxi bħala korp notifikat, ikunx jeħtieġ 

riżorsi finanzjarji u umani ferm ogħla. 

44. L-ewwel nett, minħabba li l-formulazzjoni tal-Artikolu 63(6) tiddikjara li l-EDPS “għandu 

jaġixxi bħala awtorità tas-sorveljanza tas-suq” għall-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-

Unjoni li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta, li ma jiċċarax jekk l-EDPS għandux 

jitqies bħala “awtorità tas-sorveljanza tas-suq” inkorporata bis-sħiħ, kif previst fir-Regolament 

(UE) 2019/1020. Dan iqajjem mistoqsijiet dwar id-dmirijiet u s-setgħat tal-EDPS fil-prattika. 

It-tieni nett, u dment li l-ewwel mistoqsija titwieġeb fl-affermattiv, mhuwiex ċar kif ir-rwol tal-

EDPS, kif previst fl-EUDPR jista’ jakkomoda l-kompitu previst fl-Artikolu 11 tar-Regolament 

(UE) 2019/1020, li jinkludi “is-sorveljanza effettiva tas-suq fi ħdan it-territorju tagħhom ta’ 

prodotti li jsiru disponibbli online” jew “kontrolli fiżiċi u tal-laboratorju bbażati fuq kampjuni 

adegwati”. Hemm ir-riskju li t-teħid tas-sett il-ġdid ta’ kompiti mingħajr aktar kjarifiki fil-

Proposta jista’ jipperikola t-twettiq tal-obbligi tiegħu bħala kontrollur tal-protezzjoni tad-data. 

45. Madankollu, l-EDPB u l-EDPS jissottolinjaw li wħud mid-dispożizzjonijiet tal-Proposta li 

jiddefinixxu l-kompiti u s-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti differenti skont ir-regolament 

dwar l-IA, ir-relazzjonijiet tagħhom, in-natura tagħhom u l-garanzija tal-indipendenza tagħhom 

ma jidhrux ċari f’dan l-istadju. Filwaqt li r-Regolament 2019/1020 jiddikjara li l-awtorità tas-

sorveljanza tas-suq għandha tkun indipendenti, l-abbozz ta’ regolament ma jirrikjedix li l-

awtoritajiet superviżorji jkunu indipendenti, u saħansitra jirrikjedi li dawn jirrapportaw lill-

Kummissjoni dwar ċerti kompiti mwettqa mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, li jistgħu 

jkunu istituzzjonijiet differenti. Peress li l-proposta tiddikjara wkoll li d-DPAs se jkunu l-

awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għas-sistemi tal-IA użati għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi 

(l-Artikolu 63(5)), tfisser ukoll li dawn se jkunu, possibilment permezz tal-awtorità 

superviżorja nazzjonali tagħhom, soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar lill-Kummissjoni (l-

Artikolu 63(2)), li jidher inkompatibbli mal-indipendenza tagħhom. 

46. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li dawk id-dispożizzjonijiet jeħtieġ li jiġu ċċarati sabiex 

ikunu konsistenti mar-Regolament 2019/1020, l-EUDPR u l-GDPR, u l-Proposta għandha 

tistabbilixxi b’mod ċar li l-awtoritajiet superviżorji skont ir-Regolament dwar l-IA jridu jkunu 

kompletament indipendenti fit-twettiq tal-kompiti tagħhom, peress li din tkun garanzija 

essenzjali għas-superviżjoni u l-infurzar xierqa tar-Regolament futur. 

47. L-EDPB u l-EDPS jixtiequ jfakkru wkoll li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data (DPAs) diġà 

qed jinfurzaw il-GDPR, l-EUDPR u l-LED fuq sistemi tal-IA li jinvolvu data personali sabiex 

tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u b’mod aktar speċifiku d-dritt għall-

protezzjoni tad-data. Għalhekk, sa ċertu punt id-DPAs diġà għandhom, kif meħtieġ fil-

Proposta għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali, fehim tat-teknoloġiji tal-IA, id-data u l-

computing tad-data, id-drittijiet fundamentali, kif ukoll għarfien espert fil-valutazzjoni tar-

riskji għad-drittijiet fundamentali maħluqa minn teknoloġiji ġodda. Barra minn hekk, meta s-

sistemi tal-IA jkunu bbażati fuq l-ipproċessar ta’ data personali jew jipproċessaw data 

personali, id-dispożizzjonijiet tal-Proposta huma marbutin direttament mal-qafas legali tal-

protezzjoni tad-data, li se jkun il-każ għall-biċċa l-kbira tas-sistemi tal-IA fil-kamp ta’ 
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applikazzjoni tar-regolament. B’riżultat ta’ dan, se jkun hemm interkonnessjonijiet ta’ 

kompetenzi bejn l-awtoritajiet superviżorji skont il-Proposta u d-DPAs. 

48. Għalhekk, il-ħatra tad-DPAs bħala l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tiżgura approċċ 

regolatorju aktar armonizzat, u tikkontribwixxi għall-interpretazzjoni konsistenti tad-

dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar tad-data u tevita kontradizzjonijiet fl-infurzar tagħha fost 

l-Istati Membri. Ikun ta’ benefiċċju wkoll għall-partijiet ikkonċernati kollha tal-katina tal-valur 

tal-IA li jkollhom punt ta’ kuntatt uniku għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar ta’ data 

personali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta u jillimitaw l-interazzjonijiet bejn 

żewġ korpi regolatorji differenti għall-ipproċessar li huma kkonċernati mill-Proposta u l-

GDPR. B’konsegwenza ta’ dan, l-EDPB u l-EDPS iqisu li d-DPAs għandhom jinħatru bħala 

l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali skont l-Artikolu 59 tal-Proposta. 

49. Fi kwalunkwe każ, sa fejn il-Proposta fiha regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-

rigward tal-ipproċessar ta’ data personali adottati abbażi tal-Artikolu 16 tat-TFUE, il-

konformità ma’ dawn ir-regoli, b’mod partikolari restrizzjonijiet tal-użu ta’ sistemi tal-IA għal 

identifikazzjoni bijometrika remota “f’ħin reali” fi spazji aċċessibbli għall-pubbliku għall-

finijiet tal-infurzar tal-liġi, għandha tkun soġġetta għall-kontroll ta’ awtoritajiet 

indipendenti. 

50. Madankollu, ma hemm l-ebda dispożizzjoni espliċita fil-Proposta li tassenja l-kompetenza 

għall-iżgurar tal-konformità ma’ dawn ir-regoli għall-kontroll ta’ awtoritajiet indipendenti. L-

unika referenza għall-awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tad-data kompetenti skont il-

GDPR, jew l-LED hija fl-Artikolu 63(5) tal-Proposta, iżda biss bħala korpi ta’ “sorveljanza 

tas-suq” u alternattivament ma’ xi awtoritajiet oħra. L-EDPB u l-EDPS iqisu li dan l-

istabbiliment ma jiżgurax konformità mar-rekwiżit ta’ kontroll indipendenti stabbilit fl-

Artikolu 16(2) tat-TFUE u l-Artikolu 8 tal-Karta. 

2.5.2 Il-Bord Ewropew għall-IA 

51. Il-proposta tistabbilixxi “Bord Ewropew għall-Intelliġenza Artifiċjali” (EAIB). L-EDPB u l-

EDPS jirrikonoxxu l-ħtieġa għal applikazzjoni konsistenti u armonizzata tal-qafas propost, kif 

ukoll l-involviment ta’ esperti indipendenti fl-iżvilupp tal-politika tal-UE dwar l-IA. Fl-istess 

ħin, il-Proposta tipprevedi li tagħti rwol predominanti lill-Kummissjoni. Fil-fatt, din tal-aħħar 

mhux biss tkun parti mill-EAIB iżda tippresjedi wkoll u jkollha dritt ta’ veto għall-adozzjoni 

tar-regoli ta’ proċedura tal-EAIB. Dan jikkuntrasta mal-ħtieġa għal korp Ewropew tal-IA li 

jkun indipendenti minn kwalunkwe influwenza politika. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li 

r-Regolament futur dwar l-IA għandu jagħti aktar awtonomija lill-EAIB, sabiex ikun jista’ 

jiżgura verament l-applikazzjoni konsistenti tar-regolament fis-suq uniku kollu. 

52. L-EDPB u l-EDPS jinnotaw ukoll li l-ebda setgħa ma tingħata lill-EAIB rigward l-infurzar tar-

Regolament propost. Madankollu, meta wieħed iqis il-firxa tas-sistemi tal-IA fis-suq uniku 

kollu u l-probabbiltà ta’ każijiet transfruntiera, hemm ħtieġa kruċjali għal infurzar armonizzat 

u allokazzjoni xierqa tal-kompetenza bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. L-EDPB u l-

EDPS għalhekk jirrakkomandaw li l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 

superviżorji nazzjonali jiġu speċifikati fir-Regolament futur dwar l-IA. L-EDPB u l-EDPS 
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jissuġġerixxu li jiġi impost mekkaniżmu li jiggarantixxi punt uniku ta’ kuntatt għall-individwi 

kkonċernati mil-leġislazzjoni kif ukoll għall-kumpaniji, għal kull sistema tal-IA, u li għall-

organizzazzjonijiet li l-attività tagħhom tkopri aktar minn nofs l-Istati Membri tal-UE, l-EAIB 

jista’ jaħtar l-awtorità nazzjonali li se tkun responsabbli għall-infurzar tar-Regolament dwar l-

IA għal din is-sistema tal-IA. 

53. Barra minn hekk, meta titqies in-natura indipendenti tal-awtoritajiet li għandhom jiffurmaw il-

Bord, dan tal-aħħar għandu jkun intitolat li jaġixxi fuq l-inizjattiva tiegħu stess u mhux biss li 

jipprovdi pariri u assistenza lill-Kummissjoni. L-EDPB u l-EDPS għalhekk jenfasizzaw il-

ħtieġa għal estensjoni tal-missjoni assenjata lill-Bord, li barra minn hekk ma tikkorrispondix 

mal-kompiti elenkati mill-Proposta. 

54. Sabiex jissodisfa dawk il-finijiet, l-EAIB għandu jkollu setgħat suffiċjenti u xierqa, u l-

istatus legali tiegħu għandu jiġi ċċarat. B’mod partikolari, biex il-kamp ta’ applikazzjoni 

materjali tar-Regolament futur jibqa’ rilevanti, jidher li huwa meħtieġ li jiġu involuti l-

awtoritajiet inkarigati mill-applikazzjoni tiegħu fl-evoluzzjoni tiegħu. Għalhekk, l-EDPB u l-

EDPS jirrakkomandaw li l-EAIB għandu jingħata s-setgħa li jipproponi lill-Kummissjoni 

emendi tal-Anness I li jiddefinixxi t-tekniki u l-approċċi tal-IA u tal-Anness III li jelenka s-

sistemi tal-IA b’riskju għoli msemmija fl-Artikolu 6(2). L-EAIB għandu wkoll jiġi kkonsultat 

mill-Kummissjoni qabel kwalunkwe emenda ta’ dawk l-annessi. 

55. L-Artikolu 57(4) tal-Proposta jipprevedi skambji bejn il-Bord u korpi, uffiċċji, aġenziji u 

gruppi konsultattivi oħrajn tal-Unjoni. B’kont meħud tal-ħidma preċedenti tagħhom fil-qasam 

tal-IA u l-għarfien espert tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem, l-EDPB u l-EDPS 

jirrakkomandaw li l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali titqies bħala wieħed mill-

osservaturi għall-Bord. 

3 INTERAZZJONI MAL-QAFAS TAL-PROTEZZJONI TAD-

DATA 

3.1 Ir-relazzjoni tal-Proposta mal-liġi eżistenti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data 

56. Relazzjoni definita b’mod ċar bejn il-Proposta u l-liġi eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data 

hija prerekwiżit essenzjali biex jiġi żgurat u sostnut ir-rispett u l-applikazzjoni tal-acquis tal-

UE fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali. Tali liġi tal-UE, b’mod partikolari l-GDPR, l-

EUDPR u l-LED, għandha titqies bħala prerekwiżit li fuqu jistgħu jibnu aktar proposti 

leġiżlattivi mingħajr ma jaffettwaw jew jinterferixxu mad-dispożizzjonijiet eżistenti, inkluż 

f’dak li għandu x’jaqsam mal-kompetenza tal-awtoritajiet superviżorji u l-governanza. 

57. Fil-fehma tal-EDPB u l-EDPS, huwa għalhekk importanti li fil-Proposta tiġi evitata b’mod ċar 

kwalunkwe inkonsistenza u kunflitt possibbli mal-GDPR, l-EUDPR u l-LED. Dan mhux biss 

għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, iżda wkoll biex jiġi evitat li l-Proposta jkollha l-effett li 

tipperikola direttament jew indirettament id-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-data 

personali, kif stabbilit skont l-Artikolu 16 tat-TFUE u l-Artikolu 8 tal-Karta. 
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58. B’mod partikolari, il-magni ta’ awtotagħlim jistgħu jipproteġu d-data personali tal-individwi 

biss jekk din tkun inkorporata mill-konċepiment. Il-possibbiltà immedjata li jiġu eżerċitati d-

drittijiet tal-individwi skont l-Artikolu 22 (Teħid awtomatizzat ta’ deċiżjonijiet individwali, 

inkluż it-tfassil ta’ profili) tal-GDPR jew l-Artikolu 23 tal-EUDPR, irrispettivament mill-

iskopijiet tal-ipproċessar, hija essenzjali wkoll. F’dan ir-rigward, drittijiet oħra tas-suġġetti tad-

data relatati mad-dritt ta’ tħassir, id-dritt ta’ korrezzjoni skont il-leġislazzjoni dwar il-

protezzjoni tad-data, iridu jiġu pprovduti fis-sistemi tal-IA mill-bidu nett, irrispettivament mill-

approċċ tal-IA magħżul jew mill-arkitettura teknika. 

59. L-użu ta’ data personali għat-tagħlim tas-sistemi tal-IA jista’ jwassal għall-ġenerazzjoni ta’ 

xejriet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet preġudikati fil-qalba tas-sistema tal-IA. Għalhekk, għandhom 

ikunu meħtieġa diversi salvagwardji u b’mod partikolari sorveljanza umana kwalifikata f’tali 

proċessi biex jiġi żgurat li d-drittijiet tas-suġġetti tad-data jiġu rispettati u garantiti, kif ukoll 

biex jiġu evitati l-effetti negattivi kollha għall-individwi. L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li 

jkunu jistgħu jipproponu wkoll linji gwida biex jivvalutaw il-preġudizzju fis-sistemi tal-IA u 

jassistu l-eżerċizzju tas-sorveljanza tal-bniedem. 

60. Is-suġġetti tad-data għandhom dejjem jiġu infurmati meta d-data tagħhom tintuża għat-taħriġ 

u/jew il-previżjoni tal-IA, dwar il-bażi ġuridika għal tali pproċessar, spjegazzjoni ġenerali tal-

loġika (proċedura) u l-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema tal-IA. F’dak ir-rigward, id-dritt tal-

individwi għar-restrizzjoni tal-ipproċessar (l-Artikolu 18 tal-GDPR u l-Artikolu 20 tal-

EUDPR) kif ukoll it-tħassir tad-data (l-Artikolu 16 tal-GDPR u l-Artikolu 19 tal-EUDPR) 

għandhom dejjem jiġu ggarantiti f’dawk il-każijiet. Barra minn hekk, il-kontrollur għandu 

jkollu obbligu espliċitu li jinforma lis-suġġett tad-data dwar il-perjodi applikabbli għall-

oġġezzjoni, ir-restrizzjoni, it-tħassir tad-data eċċ. Is-sistema tal-IA trid tkun kapaċi tissodisfa 

r-rekwiżiti kollha tal-protezzjoni tad-data permezz ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi adegwati. 

Id-dritt għal spjegazzjoni għandu jipprevedi trasparenza addizzjonali. 

3.2 Sandbox u pproċessar ulterjuri (l-Artikoli 53 u 54 tal-Proposta) 

61. Fi ħdan il-limiti legali u morali eżistenti, huwa importanti li tiġi promossa l-innovazzjoni 

Ewropea permezz ta’ għodod bħal sandbox. Is-sandbox tagħti l-opportunità li jiġu pprovduti s-

salvagwardji meħtieġa biex tinbena l-fiduċja u d-dipendenza fuq is-sistemi tal-IA. F’ambjenti 

kumplessi, jista’ jkun diffiċli għall-prattikanti tal-IA biex jiżnu l-interessi kollha b’mod xieraq. 

Speċjalment għal intrapriżi żgħar u medji b’riżorsi limitati, l-operat f’sandbox regolatorja jista’ 

jipproduċi għarfien aktar malajr u b’hekk titrawwem l-innovazzjoni. 

62. L-Artikolu 53, it-taqsima 3 tal-Proposta tiddikjara li s-sandbox ma taffettwax is-setgħat 

superviżorji u korrettivi. Jekk din il-kjarifika tkun utli, hemm ukoll il-ħtieġa għall-produzzjoni 

ta’ direzzjoni jew gwida dwar kif jinstab bilanċ tajjeb bejn li tkun awtorità superviżorja minn 

naħa waħda u l-għoti ta’ gwida dettaljata permezz ta’ sandbox min-naħa l-oħra. 

63. L-Artikolu 53, it-taqsima 6 tiddeskrivi li l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet tat-tħaddim tas-

sandboxes għandhom jiġu stabbiliti fl-atti ta’ implimentazzjoni. Huwa importanti li jitfasslu 

linji gwida speċifiċi sabiex jiġu żgurati l-konsistenza u l-appoġġ fl-istabbiliment u t-tħaddim 

ta’ sandboxes. Madankollu, atti ta’ implimentazzjoni vinkolanti jistgħu jillimitaw il-kapaċità 
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ta’ kull Stat Membru li jippersonalizza s-sandbox skont il-ħtiġijiet u l-prattiki lokali tiegħu. 

Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li l-EAIB għandu jipprovdi linji gwida għal 

sandboxes minflok. 

64. L-Artikolu 54 tal-Proposta għandu l-għan li jipprovdi bażi ġuridika għall-ipproċessar ulterjuri 

ta’ data personali għall-iżvilupp ta’ ċerti sistemi tal-IA fl-interess pubbliku fis-sandbox 

regolatorja tal-IA. Ir-relazzjoni tal-Artikolu 54(1) tal-Proposta għall-Artikolu 54(2) u l-

premessa 41 tal-Proposta u b’hekk ukoll mal-liġi eżistenti tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data 

tibqa’ mhux ċara. Madankollu, il-GDPR u l-EUDPR diġà għandhom bażi stabbilita għal 

“ipproċessar ulterjuri”. Speċjalment fir-rigward ta’ każijiet fejn huwa fl-interess pubbliku li 

jkun permess ipproċessar ulterjuri; l-ibbilanċjar bejn l-interessi tal-kontrollur u l-interessi tas-

suġġett tad-data ma għandux ifixkel l-innovazzjoni. L-Artikolu 54 tal-Proposta attwalment ma 

jindirizzax żewġ kwistjonijiet importanti (i) taħt liema ċirkostanzi, bl-użu ta’ liema kriterji 

(addizzjonali) huma ponderati l-interessi tas-suġġetti tad-data, u (ii) jekk dawn is-sistemi tal-

IA humiex ser jintużaw biss fis-sandbox. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu r-rekwiżit għal liġi tal-

Unjoni jew ta’ Stat Membru meta jipproċessaw data personali miġbura taħt l-LED f’sandbox, 

iżda jirrakkomandaw li jiġi speċifikat aktar x’inhu previst hawnhekk, b’mod li jallinja mal-

GDPR u l-EUDPR, prinċipalment billi jiġi ċċarat li l-bażi ġuridika ta’ tali sandboxes jenħtieġ 

li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 23(2) tal-GDPR u 25 tal-EUDPR, u 

tispeċifika li kull użu tas-sandbox irid jgħaddi minn evalwazzjoni bir-reqqa. Dan japplika wkoll 

għal-lista sħiħa ta’ kundizzjonijiet mill-Artikolu 54(1), il-punti (b sa j). 

65. Xi kunsiderazzjonijiet addizzjonali rigward l-użu mill-ġdid tad-data fl-Artikolu 54 tal-

Proposta jindikaw li t-tħaddim ta’ sandbox juża ħafna riżorsi u li għalhekk huwa realistiku li 

jiġi stmat li numru żgħir biss ta’ negozji jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw. Il-

parteċipazzjoni fis-sandbox tista’ tkun vantaġġ kompetittiv. L-iffaċilitar tal-użu mill-ġdid tad-

data jkun jeħtieġ kunsiderazzjoni bir-reqqa dwar kif jintgħażlu l-parteċipanti biex jiġi żgurat li 

dawn ikunu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni u biex jiġi evitat trattament inġust. L-EDPB u l-

EDPS huma mħassba li l-faċilitazzjoni tal-użu mill-ġdid tad-data fil-qafas tas-sandbox tiddevja 

mill-approċċ ta’ responsabbiltà fil-GDPR, fejn ir-responsabbiltà titqiegħed fuq il-kontrollur 

tad-data, u mhux fuq l-awtorità kompetenti. 

66. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS iqisu li minħabba l-objettivi tas-sandbox, li huma li jiġu 

żviluppati, ittestjati u vvalidati sistemi tal-IA, is-sandboxes ma jistgħux jaqgħu fil-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-LED. Filwaqt li l-LED jipprevedi l-użu mill-ġdid tad-data għar-riċerka 

xjentifika, id-data pproċessata għal dak l-iskop sekondarju se tkun soġġetta għall-GDPR jew 

għall-EUDPR u mhux aktar għal-LED. 

67. Mhuwiex ċar x’se tkun qed tinkludi sandbox regolatorja. Tqum il-mistoqsija dwar jekk is-

sandbox regolatorja proposta tinkludix infrastruttura tal-IT f’kull Stat Membru b’xi raġunijiet 

legali addizzjonali għal aktar ipproċessar, jew jekk din sempliċiment torganizzax aċċess għal 

għarfien espert u gwida regolatorji. L-EDPB u l-EDPS iħeġġu lil-leġiżlatur biex jiċċara dan il-

kunċett fil-Proposta u biex jiddikjara b’mod ċar fil-Proposta li s-sandbox regolatorja ma 

timplikax obbligu fuq l-awtoritajiet kompetenti biex jipprovdu l-infrastruttura teknika tiegħu. 
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Fi kwalunkwe każ, għandhom jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji u umani lill-awtoritajiet 

kompetenti skont din il-kjarifika. 

68. Fl-aħħar nett, l-EDPB u l-EDPS jixtiequ jenfasizzaw l-iżvilupp ta’ sistemi transfruntiera tal-IA 

li se jkunu disponibbli għas-Suq Uniku Diġitali Ewropew kollu kemm hu. Fil-każ ta’ sistemi 

tal-IA bħal dawn, jenħtieġ li s-sandbox regolatorja bħala għodda għall-innovazzjoni ma ssirx 

ostaklu għall-iżvilupp transfruntier. Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw approċċ 

transfruntier ikkoordinat li għadu disponibbli b’mod suffiċjenti fil-livell nazzjonali għall-SMEs 

kollha, li joffri qafas komuni madwar l-Ewropa mingħajr ma jkun restrittiv wisq. Għandu 

jinstab bilanċ bejn il-koordinazzjoni Ewropea u l-proċeduri nazzjonali sabiex tiġi evitata 

implimentazzjoni konfliġġenti tar-Regolament futur dwar l-IA li jfixkel l-innovazzjoni fl-UE 

kollha. 

3.3 Trasparenza 

69. L-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-fatt li s-sistemi tal-IA b’riskju għoli għandhom jiġu rreġistrati f’bażi 

tad-data pubblika (imsemmija fl-Artikolu 51 u 60 tal-Proposta). Din il-bażi tad-data għandha 

tittieħed bħala opportunità biex tingħata informazzjoni lill-pubbliku inġenerali dwar il-kamp ta’ 

applikazzjoni tas-sistema tal-IA u dwar difetti u inċidenti magħrufa li jistgħu jikkompromettu l-

funzjonament tagħhom u r-rimedji adottati mill-fornituri biex jindirizzawhom u jirranġawhom. 

70. Prinċipju demokratiku ewlieni huwa l-użu ta’ kontrokontrolli. Għalhekk, il-fatt li l-obbligu tat-

trasparenza ma japplikax għas-sistemi tal-IA użati għad-detezzjoni, il-prevenzjoni, l-

investigazzjoni, jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali huwa eċċezzjoni kbira wisq. Għandha 

ssir distinzjoni bejn is-sistemi tal-IA li jintużaw għad-detezzjoni jew il-prevenzjoni u s-sistemi 

tal-IA li għandhom l-għan li jinvestigaw jew jgħinu l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. Is-

salvagwardji għall-prevenzjoni u d-detezzjoni għandhom ikunu aktar b’saħħithom minħabba l-

preżunzjoni ta’ innoċenza. Barra minn hekk, l-EDPB u l-EDPS jiddispjaċihom dwar in-nuqqas 

ta’ twissijiet fil-proposta, li jistgħu jiġu interpretati bħala approvazzjoni saħanistra għall-użu ta’ 

sistemi jew applikazzjonijiet tal-IA b’riskju għoli u mhux ippruvati. 

71. F’dawk il-każijiet fejn ftit li xejn tista’ tingħata trasparenza lill-pubbliku minħabba raġunijiet ta’ 

segretezza, anke f’demokrazija li tiffunzjona tajjeb, jenħtieġ li jkunu stabbiliti salvagwardji u 

dawk is-sistemi tal-IA jenħtieġ li jiġu rreġistrati mal-awtorità superviżorja kompetenti u 

jipprovdu trasparenza għaliha. 

72. L-iżgurar tat-trasparenza fis-sistemi tal-IA huwa għan ta’ sfida kbira. L-approċċ ta’ teħid ta’ 

deċiżjonijiet kompletament kwantitattiv ta’ ħafna sistemi tal-IA, differenti minnu nnifsu mill-

approċċ uman li jiddependi l-aktar fuq raġunament każwali u teoretiku, jista’ jkun f’kunflitt mal-

ħtieġa li tinkiseb spjegazzjoni li tinftiehem minn qabel tal-eżiti tal-magni. Ir-Regolament jenħtieġ 

li jippromwovi modi ġodda, aktar proattivi u f’waqthom biex l-utenti tas-sistemi tal-IA jiġu 

infurmati dwar l-istatus (tat-teħid tad-deċiżjonijiet) fejn is-sistema tistabbilixxi fi kwalunkwe ħin, 

filwaqt li jipprovdi twissija bikrija ta’ eżiti potenzjalment dannużi, sabiex l-individwi li d-drittijiet 

u l-libertajiet tagħhom jistgħu jiġu mxekkla mid-deċiżjonijiet awtonomi tal-magni jkunu jistgħu 

jirreaġixxu, jew jirrimedjaw id-deċiżjoni. 



22 
Adottata 

3.4 Ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data u data relatata ma’ reati kriminali 

73. L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data fil-qasam tal-infurzar tal-liġi huwa rregolat mid-

dispożizzjonijiet tal-qafas tal-protezzjoni tad-data tal-UE, inkluż l-LED kif ukoll l-

implimentazzjoni nazzjonali tiegħu. Il-proposta ssostni li ma tipprovdix bażi legali ġenerali għall-

ipproċessar ta’ data personali, inklużi kategoriji speċjali ta’ data personali, ara l-premessa 41. Fl-

istess ħin, l-Artikolu 10(5) tal-Proposta jgħid “il-fornituri ta’ dawn is-sistemi jistgħu 

jipproċessaw kategoriji speċjali ta’ data personali”. Barra minn hekk, l-istess dispożizzjoni 

teħtieġ salvagwardji addizzjonali, filwaqt li tagħti wkoll eżempji. B’hekk, il-Proposta tidher li 

tinterferixxi mal-applikazzjoni tal-GDPR, tal-LED u tal-EUDPR. Filwaqt li l-EDPB u l-EDPS 

jilqgħu t-tentattiv li jsiru arranġamenti għal salvagwardji adegwati, huwa meħtieġ approċċ 

regolatorju aktar koerenti, peress li d-dispożizzjonijiet attwali ma jidhrux ċari biżżejjed biex 

joħolqu bażi ġuridika għall-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data, u jeħtieġ li jiġu 

kkomplementati b’miżuri protettivi addizzjonali li għad iridu jiġu vvalutati. Barra minn hekk, 

meta d-data personali tkun inġabret permezz tal-ipproċessar fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-LED, 

jeħtieġ li jiġu kkunsidrati s-salvagwardji u l-limitazzjonijiet addizzjonali possibbli li jirriżultaw 

mit-traspożizzjonijiet nazzjonali tal-LED. 

3.5 Mekkaniżmi ta’ konformità 

3.5.1 Ċertifikazzjoni 

74. Wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Proposta huwa ċ-ċertifikazzjoni. Is-sistema ta’ ċertifikazzjoni 

deskritta fil-Proposta hija bbażata fuq struttura ta’ entitajiet (Awtoritajiet tan-Notifika/Korpi 

Notifikati/Kummissjoni) u mekkaniżmu ta’ valutazzjoni/ċertifikazzjoni tal-konformità li jkopri 

r-rekwiżiti obbligatorji applikabbli għas-sistemi tal-IA b’riskju għoli, u abbażi ta’ standards 

armonizzati Ewropej skont ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 u speċifikazzjonijiet komuni li 

għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni. Dan il-mekkaniżmu huwa differenti mis-sistema ta’ 

ċertifikazzjoni li għandha l-għan li tiżgura l-konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-protezzjoni 

tad-data, deskritti fl-Artikoli 42 u 43 tal-GDPR. Madankollu, mhuwiex ċar kif iċ-ċertifikati 

maħruġa minn korpi notifikati f’konformità mal-Proposta jistgħu jinterfaċċaw ma’ 

ċertifikazzjonijiet, siġilli u marki tal-protezzjoni tad-data previsti mill-GDPR, għall-kuntrarju ta’ 

dak li huwa previst għal tipi oħra ta’ ċertifikazzjonijiet (ara l-Artikolu 42(2) fir-rigward ta’ 

ċertifikazzjonijiet maħruġa skont ir-Regolament (UE) 2019/881). 

75. Sa fejn is-sistemi tal-IA b’riskju għoli huma bbażati fuq l-ipproċessar ta’ data personali jew 

jipproċessaw data personali biex iwettqu l-kompitu tagħhom, dawn l-allinjamenti żbaljati jistgħu 

jiġġeneraw inċertezzi legali għall-korpi kollha kkonċernati, peress li jistgħu jwasslu għal 

sitwazzjonijiet li fihom is-sistemi tal-IA, iċċertifikati skont il-Proposta u mmarkati b’markatura 

tal-konformità CE, ladarba jitqiegħdu fis-suq jew jiddaħħlu fis-servizz, jistgħu jintużaw b’mod 

li ma jkunx konformi mar-regoli u l-prinċipji tal-protezzjoni tad-data. 

76. Il-Proposta hija nieqsa minn relazzjoni ċara mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data kif ukoll liġi 

oħra tal-UE u tal-Istati Membri applikabbli għal kull “qasam” ta’ sistema tal-IA b’riskju għoli 

elenkata fl-Anness III. B’mod partikolari, il-proposta jenħtieġ li tinkludi l-prinċipji tal-



23 
Adottata 

minimizzazzjoni tad-data u tal-protezzjoni tad-data mid-disinn bħala wieħed mill-aspetti li 

għandhom jitqiesu qabel ma tinkiseb il-markatura CE, minħabba l-possibbiltà ta’ livell għoli ta’ 

interferenza tas-sistemi tal-IA b’riskju għoli mad-drittijiet fundamentali għall-privatezza u għall-

protezzjoni tad-data personali, u l-ħtieġa li jiġi żgurat livell għoli ta’ fiduċja fis-sistema tal-IA. 

Għalhekk, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw li l-Proposta tiġi emendata sabiex tiġi ċċarata r-

relazzjoni bejn iċ-ċertifikati maħruġa skont l-imsemmi Regolament u ċ-ċertifikazzjonijiet, is-

siġilli u l-marki tal-protezzjoni tad-data. Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data 

għandhom ikunu involuti fit-tħejjija u l-istabbiliment ta’ standards armonizzati u 

speċifikazzjonijiet komuni. 

77. B’rabta mal-Artikolu 43 tal-Proposta, dwar il-valutazzjoni tal-konformità, id-deroga mill-

proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbilita fl-Artikolu 47 tidher li hija wiesgħa ħafna u 

tinkludi wisq eċċezzjonijiet bħal raġunijiet ta’ raġunijiet eċċezzjonali ta’ sigurtà pubblika jew il-

protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa tal-persuni, il-protezzjoni ambjentali u l-protezzjoni ta’ assi 

industrijali u infrastrutturali ewlenin. Nipproponu lil-leġiżlaturi li jnaqqsuhom. 

3.5.2 Kodiċijiet ta’ kondotta 

78. Skont l-Artikolu 69 tal-Proposta, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iħeġġu u 

jiffaċilitaw it-tfassil ta’ kodiċijiet ta’ kondotta (CoCs) maħsuba biex irawmu l-applikazzjoni 

volontarja mill-fornituri ta’ sistemi tal-IA li m’għandhomx riskju kbir tar-rekwiżiti applikabbli 

għas-sistemi tal-IA b’riskju għoli, kif ukoll rekwiżiti addizzjonali. F’konformità mal-

premessa 78 tal-GDPR, l-EDPB u l-EDPS jirrakkomandaw l-identifikazzjoni u d-definizzjoni ta’ 

sinerġiji bejn dawn l-istrumenti u l-kodiċijiet ta’ kondotta previsti mill-GDPR li jappoġġaw il-

konformità mal-protezzjoni tad-data. F’dan il-kuntest, huwa rilevanti li jiġi ċċarat jekk il-

protezzjoni tad-data personali għandhiex titqies fost “rekwiżiti addizzjonali” li jistgħu jiġu 

indirizzati mis-CoCs imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 69. Huwa rilevanti wkoll li jiġi 

żgurat li l-“ispeċifikazzjonijiet u s-soluzzjonijiet tekniċi”, indirizzati mis-CoCs imsemmija fil-

paragrafu 1 tal-Artikolu 69, kif imfassla biex irawmu l-konformità mar-rekwiżiti tal-abbozz ta’ 

Regolament dwar l-IA, ma jmorrux kontra r-regoli u l-prinċipji tal-GDPR u tal-EUDPR. B’dan 

il-mod, l-aderenza ma’ dawn l-għodod mill-fornituri ta’ sistemi tal-IA li m’għandhomx riskju 

kbir - sa fejn dawn is-sistemi jkunu bbażati fuq l-ipproċessar ta’ data personali jew jipproċessaw 

data personali biex iwettqu l-kompitu tagħhom - tirrappreżenta valur miżjud, peress li dan jiżgura 

li l-kontrollur u l-proċessuri jkunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta’ protezzjoni tad-data 

fl-użu ta’ dawk is-sistemi. 

79. Fl-istess ħin, il-qafas legali għal IA affidabbli jirriżulta flimkien mal-integrazzjoni tas-CoCs, 

sabiex titrawwem il-fiduċja fl-użu ta’ din it-teknoloġija b’mod li jkun sikur u konformi mal-liġi, 

inkluż ir-rispett tad-drittijiet fundamentali. Madankollu, it-tfassil ta’ dawn l-istrumenti għandu 

jissaħħaħ billi jiġu previsti mekkaniżmi mmirati biex jivverifikaw li tali kodiċijiet jipprovdu 

“speċifikazzjonijiet u soluzzjonijiet tekniċi” effettivi u jistabbilixxu “objettivi ċari u indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni biex titkejjel il-kisba ta’ dawk l-objettivi” bħala partijiet integrali tal-

kodiċijiet inkwistjoni. Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ kwalunkwe referenza għal mekkaniżmi ta’ 

monitoraġġ (obbligatorji) għall-kodiċijiet ta’ kondotta mfassla biex jivverifikaw li l-fornituri ta’ 

sistemi tal-IA li m’għandhomx riskju kbir jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tagħhom, kif 
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ukoll il-possibbiltà li fornituri individwali jfasslu (u jimplimentaw huma stess) il-kodiċijiet 

imsemmija (ara t-taqsima 5.2.7 tal-memorandum ta’ spjegazzjoni) jistgħu jkomplu jdgħajfu l-

effikaċja u l-eżegwibbiltà ta’ dawn l-istrumenti. 

80. Fl-aħħar nett, l-EDPB u l-EDPS jitolbu kjarifiki fir-rigward tat-tipi ta’ inizjattivi li l-Kummissjoni 

tista’ tiżviluppa, skont il-premessa 81 tal-Proposta, “biex tiffaċilita t-tnaqqis tax-xkiel tekniku li 

jfixkel l-iskambju transfruntier tad-data għall-iżvilupp tal-IA”. 
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4 KONKLUŻJONI 

81. Għalkemm l-EDPB u l-EDPS jilqgħu l-Proposta tal-Kummissjoni u jqisu li tali regolament huwa 

meħtieġ biex jiggarantixxi d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE, huma jqisu 

li l-Proposta teħtieġ li tiġi adattata għal diversi kwistjonijiet, biex jiġu żgurati l-applikabbiltà u l-

effiċjenza tagħha. 

82. Minħabba l-kumplessità tal-Proposta kif ukoll il-kwistjonijiet li għandha l-għan li tindirizza, għad 

fadal ħafna xogħol xi jsir sakemm il-Proposta tkun tista’ tagħti lok għal qafas legali li jiffunzjona 

tajjeb, li jissupplimenta b’mod effiċjenti l-GDPR fil-protezzjoni tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem 

filwaqt li titrawwem l-innovazzjoni. L-EDPB u l-EDPS se jkomplu jkunu disponibbli biex joffru 

l-appoġġ tagħhom f’dan il-vjaġġ. 

 

Brussell, 18 ta’ Ġunju 2021 

 

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data 

Għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data 

Il-President Il-Kontrollur 

Andrea JELINEK Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI 
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