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Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Wara li kkunsidra l-Artikolu 63, l-Artikolu 64 (1)(c), (3) sa (8) u l-Artikolu 41 (3) tar-
Regolament 2016/679/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-
protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’
tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (minn hawn ’il quddiem “GDPR”),

Wara li kkunsidra l-Ftehim ŻEE u b’mod partikolari l-Anness XI u l-Protokoll 37 tiegħu, kif emendat bid-
Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 154/2018 tas-6 ta’ Lulju 2018,1

Wara li kkunsidra l-Artikolu 10 u l-Artikolu 22 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu tal-25 ta’ Mejju 2018.

Billi:

(1) Ir-rwol ewlieni tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (minn hawn ’il quddiem “il-Bord”)
huwa li jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tal-GDPR meta awtorità superviżorja (minn hawn ’il quddiem
“SA”) ikollha l-ħsieb li tapprova r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korp ta’ monitoraġġ tal-kodiċi ta’
kondotta (minn hawn ’il quddiem “kodiċi”) skont l-Artikolu 41 tal-GDPR. Għalhekk, l-għan ta’ din l-
opinjoni huwa li tikkontribwixxi għal approċċ armonizzat fir-rigward tar-rekwiżiti ssuġġeriti li awtorità
superviżorja tal-protezzjoni tad-data għandha tabbozza u li japplikaw matul l-akkreditazzjoni ta’ korp
ta’ monitoraġġ tal-kodiċi mill-awtorità superviżorja kompetenti. Anki jekk il-GDPR ma jimponix
direttament sett uniku ta’ rekwiżiti għall-akkreditazzjoni, dan jippromwovi l-konsistenza. Il-Bord ifittex
li jikseb dan l-objettiv fl-opinjoni tiegħu billi: l-ewwel, jitlob lill-SAs kompetenti biex jabbozzaw ir-
rekwiżiti tagħhom għall-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ monitoraġġ ibbażati fuq l-Artikolu 41(2) tal-GDPR
u fuq il-“Linji Gwida 1/2019 dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta u l-Korpi ta’ Monitoraġġ skont ir-
Regolament 2016/679” (minn hawn ’il quddiem il-“Linji Gwida”) tal-Bord, billi jużaw it-tmien rekwiżiti
kif deskritti fit-taqsima tal-linji gwida dwar l-akkreditazzjoni (it-Taqsima 12); it-tieni, jipprovdi lill-SAs
kompetenti gwida bil-miktub li tispjega r-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni; u, fl-aħħar, jitlob lill-SAs
kompetenti biex jadottaw dawn ir-rekwiżiti f’konformità ma’ din l-opinjoni, sabiex jinkiseb approċċ
armonizzat.

(2) B’referenza għall-Artikolu 41 tal-GDPR, l-awtoritajiet superviżorji kompetenti għandhom jadottaw
ir-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korpi ta’ monitoraġġ tal-kodiċijiet approvati. Madankollu, dawn
għandhom japplikaw il-mekkaniżmu ta’ konsistenza sabiex jippermetti li jiġu stabbiliti rekwiżiti xierqa
li jiżguraw li l-korpi ta’ monitoraġġ iwettqu l-monitoraġġ tal-konformità mal-kodiċijiet b’mod
kompetenti, konsistenti u indipendenti, u b’hekk jiffaċilitaw l-implimentazzjoni xierqa tal-kodiċijiet fl-
Unjoni kollha u, b’riżultat ta’ dan, jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa tal-GDPR.

(3) Sabiex kodiċi li jkopri l-awtoritajiet u l-korpi mhux pubbliċi jiġi approvat, korp (jew korpi) ta’
monitoraġġ, għandu(hom) jiġi(u) identifikat(i) bħala parti mill-kodiċi u akkreditat(i) mill-SA kompetenti
bħala li jista’ (jistgħu) jimmonitorja(w) il-kodiċi b’mod effettiv. Il-GDPR ma jiddefinixxix it-terminu
“akkreditazzjoni”. Madankollu, l-Artikolu 41(2) tal-GDPR jiddeskrivi r-rekwiżiti ġenerali għall-
akkreditazzjoni tal-korp ta’ monitoraġġ. Hemm numru ta’ rekwiżiti li għandhom jintlaħqu sabiex l-
awtorità superviżorja kompetenti tkun sodisfatta biex takkredita korp ta’ monitoraġġ. Is-sidien tal-

1 Ir-referenzi għall-“Unjoni” li jsiru f’din l-opinjoni għandhom jinftiehmu bħala referenzi għaż-“ŻEE”.
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kodiċi huma meħtieġa jispjegaw u juru kif il-korp propost tagħhom ta’ monitoraġġ jissodisfa r-rekwiżiti
stabbiliti fl-Artikolu 41(2) tal-GDPR biex jikseb l-akkreditazzjoni.

(4) Filwaqt li r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ monitoraġġ huma soġġetti għall-mekkaniżmu
ta’ konsistenza, l-iżvilupp tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni previsti fil-Linji Gwida għandu jqis is-settur
jew l-ispeċifiċitajiet tal-kodiċi. L-awtoritajiet superviżorji kompetenti għandhom diskrezzjoni fir-
rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni u l-ispeċifiċitajiet ta’ kull kodiċi, u għandhom iqisu l-leġiżlazzjoni
relevanti tagħhom. L-għan tal-opinjoni tal-Bord huwa għalhekk li jiġu evitati inkonsistenzi sinifikanti li
jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tal-korpi ta’ monitoraġġ u konsegwentement ir-reputazzjoni tal-
kodiċijiet ta’ kondotta tal-GDPR u l-korpi ta’ monitoraġġ tagħhom.

(5) F’dan ir-rigward, il-Linji Gwida adottati mill-Bord iservu bħala linja ta’ gwida fil-kuntest tal-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. B’mod partikolari, fil-Linji Gwida, il-Bord iċċara li għalkemm l-
akkreditazzjoni ta’ korp ta’ monitoraġġ tapplika biss għal kodiċi speċifiku, korp ta’ monitoraġġ jista’ jiġi
akkreditat għal aktar minn kodiċi wieħed, sakemm jissodisfa r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni għal kull
kodiċi.

(6) L-opinjoni tal-Bord għandha tiġi adottata skont l-Artikolu 64(3) tal-GDPR flimkien mal-Artikolu 10(2)
tar-Regoli ta’ Proċedura tal-EDPB fi żmien tmien ġimgħat mill-ewwel ġurnata tax-xogħol wara li l-
President u l-awtorità superviżorja kompetenti jkunu ddeċidew li l-fajl huwa komplut. Fuq deċiżjoni
tal-President, dan il-perjodu jista’ jiġi estiż b’sitt ġimgħat oħra, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-kumplessità
tas-suġġett.

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

SOMMARJU TAL-FATTI

1. L-Awtorità Superviżorja Irlandiża (minn hawn ’il quddiem “SA IE”) issottomettiet l-abbozz ta’ deċiżjoni
tagħha li fih ir-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni għal korp ta’ monitoraġġ tal-kodiċi ta’ kondotta lill-Bord,
fejn talbet l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 64 (1)(c), għal approċċ konsistenti fil-livell tal-Unjoni. Id-
deċiżjoni dwar il-kompletezza tal-fajl ittieħdet fit-13 ta’ Frar 2020.

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

VALUTAZZJONI

Raġunament ġenerali tal-Bord rigward l-abbozz ta’ rekwiżiti tal-akkreditazzjoni
sottomess

3. Ir-rekwiżiti kollha tal-akkreditazzjoni sottomessi lill-Bord għal opinjoni għandhom jindirizzaw bis-sħiħ
il-kriterji tal-Artikolu 41(2) tal-GDPR u għandhom ikunu konformi mat-tmien oqsma deskritti mill-Bord
fit-taqsima tal-akkreditazzjoni tal-Linji Gwida (it-taqsima 12, paġni 21-25). L-opinjoni tal-Bord għandha
l-għan li tiżgura l-konsistenza u applikazzjoni korretta tal-Artikolu 41(2) tal-GDPR fir-rigward tal-abbozz
ippreżentat.
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4. Dan ifisser li, meta jiġu abbozzati r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korp għall-monitoraġġ tal-
kodiċijiet skont l-Artikoli 41 (3) u 57 (1)(p) tal-GDPR, l-SAs kollha għandhom ikopru dawn ir-rekwiżiti
ewlenin bażiċi previsti fil-Linji Gwida, u l-Bord jista’ jirrakkomanda li l-SAs jemendaw l-abbozzi tagħhom
kif meħtieg biex jiżguraw il-konsistenza.

5. Il-kodiċijiet kollha li jkopru l-awtoritajiet u l-korpi mhux pubbliċi huma meħtieġa li jkollhom korpi ta’
monitoraġġ akkreditati. Il-GDPR espressament jitlob lill-SAs, lill-Bord u lill-Kummissjoni biex
“jinkoraġġixxu t-tfassil ta’ kodiċijiet ta’ kondotta maħsuba biex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni
xierqa tal-GDPR, b’kont meħud tal-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi tal-ipproċessar u l-ħtiġijiet
speċifiċi ta’ impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju” (l-Artikolu 40(1) tal-GDPR). Għalhekk il-Bord
jirrikonoxxi li r-rekwiżiti jeħtieġ li jaħdmu għal tipi differenti ta’ kodiċijiet, japplikaw għal setturi ta’ daqs
differenti, jindirizzaw diversi interessi involuti u jkopru attivitajiet tal-ipproċessar b’livelli differenti ta’
riskju.

6. F’xi oqsma, il-Bord se jappoġġa l-iżvilupp ta’ rekwiżiti armonizzati billi jħeġġeġ lill-SA tikkunsidra l-
eżempji pprovduti għall-għanijiet ta’ kjarifikazzjoni.

7. Meta din l-opinjoni tibqa’ siekta dwar rekwiżit speċifiku, dan ifisser li l-Bord mhux qed jitlob lill-SA IE
biex tieħu aktar azzjoni.

8. Din l-opinjoni ma tirriflettix fuq punti sottomessi mill-SA IE, li huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Artikolu 41 (2) tal-GDPR, bħal referenzi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Minkejja dan, il-Bord josserva
li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tkun konformi mal-GDPR, fejn meħtieġ.

Analiżi tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-Irlanda għall-korpi ta’ monitoraġġ tal-
Kodiċi ta’ Kondotta

9. Filwaqt li jiġi kkunsidrat li:

a. l-Artikolu 41 (2) tal-GDPR jipprovdi lista ta’ oqsma ta’ akkreditazzjoni li korp ta’ monitoraġġ
jeħtieġ li jindirizza sabiex jiġi akkreditat;

b. l-Artikolu 41 (4) tal-GDPR jeħtieġ li l-kodiċijiet kollha (minbarra dawk li jkopru l-awtoritajiet
pubbliċi skont l-Artikolu 41(6)) ikollhom korp ta’ monitoraġġ akkreditat; u

c. l-Artikolu 57 (1) (p) u (q) tal-GDPR jipprovdi li awtorità superviżorja kompetenti għandha
tabbozza u tippubblika r-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni għall-korpi ta’ monitoraġġ u tmexxi l-
akkreditazzjoni ta’ korp għall-monitoraġġ tal-kodiċijiet ta’ kondotta,

il-Bord huwa tal-opinjoni li:

KUMMENTI ĠENERALI
10. Il-Bord jappoġġa l-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ konformità volontarji, inkluż it-tfassil ta’ Kodiċijiet bil-għan

li jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa tal-GDPR minn setturi differenti ta’ daqsijiet differenti, u li
jkopru attivitajiet tal-ipproċessar b’livelli differenti ta’ riskju. F’dan il-kuntest, il-Bord jappoġġa l-enfasi
mill-SA IE fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju.
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11. Il-Bord jinnota li l-SA IE introduċiet għadd ta’ eżempji li b’mod ġenerali jgħinu fl-interpretazzjoni tal-
abbozz ta’ deċiżjoni. Madankollu, xi wħud mill-eżempji huma aktar adattati bħala rekwiżit, milli bħala
eżempju. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda li l-SA IE għandha tirrevedi l-abbozz kif meħtieġ.

12. Il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex fl-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tinkludi xi eżempji tal-
informazzjoni jew tad-dokumenti li l-applikanti għandhom jissottomettu meta japplikaw għall-
akkreditazzjoni.

INDIPENDENZA
13. Il-Bord jikkunsidra li hemm erba’ oqsma fejn il-korp ta’ monitoraġġ għandu juri l-indipendenza tiegħu:

1) il-proċeduri legali u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet; 2) il-qasam finanzjarju; 3) il-qasam organizzazzjonali;
4) ir-responsabbiltà.2 Fir-rigward tar-rekwiżiti tal-SA IE, jidher li l-ewwel u t-tielet qasam huma koperti
mit-taqsima 1.1, iddedikata għal “L-Istruttura, is-Setgħa, u l-Funzjonijiet” u t-tieni qasam huwa kopert
mit-Taqsima 1.2 bit-titlu “Baġit u Riżorsi”. Madankollu, il-Bord jinnota li ma hemm l-ebda referenza
għar-raba’ qasam relatat mar-responsabbiltà.

14. F’dan ir-rigward, il-Bord jinnota li l-korp ta’ monitoraġġ għandu jkun kapaċi juri “responsabbiltà” għad-
deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tiegħu sabiex ikun ikkunsidrat bħala indipendenti. L-SA IE għandha tiċċara
x’tip ta’ evidenza hija mistennija mill-korp ta’ monitoraġġ, sabiex juri r-responsabbiltà tiegħu. Dan jista’
jinkiseb permezz ta’ affarijiet bħall-istabbiliment tar-rwoli u l-qafas tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-
proċeduri ta’ rappurtar tiegħu, u permezz tal-istabbiliment ta’ politiki biex iżidu s-sensibilizzazzjoni fost
il-persunal dwar l-istrutturi ta’ governanza u l-proċeduri fis-seħħ. Għalhekk, il-Bord jirrakkomanda lill-
SA IE biex tintroduċi r-rekwiżiti msemmija hawn fuq relatati mar-responsabbiltà tal-korp ta’
monitoraġġ.

15. Fir-rigward tat-taqsima 1.1.2 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-IE-SA, li jindirizza l-
kwistjoni tal-korp ta’ monitoraġġ intern, il-Bord huwa tal-opinjoni li l-indipendenza għandha teżisti
mhux biss għall-entità akbar iżda fir-rigward tal-istruttura ġenerali tal-grupp. Skont il-punt 65 tal-Linji
Gwida, fejn ikun propost korp ta’ monitoraġġ intern, għandu jkun hemm persunal u maniġment,
responsabbiltà u funzjoni separati minn oqsma oħra tal-organizzazzjoni. Dan jista’ jinkiseb b’għadd ta’
modi, pereżempju, bl-użu ta’ ostakli organizzattivi u ta’ informazzjoni effettivi u strutturi separati ta’
ġestjoni tar-rappurtar għall-korp ta’ assoċjazzjoni u ta’ monitoraġġ. Il-korp ta’ monitoraġġ għandu jkun
jista’ jaġixxi mingħajr struzzjonijiet u għandu jkun protett minn kwalunkwe tip ta’ sanzjonijiet jew
interferenza bħala konsegwenza tat-twettiq tal-kompitu tiegħu. F’dan il-kuntest, il-Bord iħeġġeġ lill-SA
IE biex tispjega aħjar din it-taqsima u tiċċara li l-indipendenza jeħtieġ li tiġi żgurata lejn l-entità akbar,
b’mod partikolari s-sid tal-kodiċi.

16. Fir-rigward tat-taqsima 1.2.1 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, il-Bord jikkunsidra li
l-eżistenza ta’ biżżejjed riżorsi finanzjarji u riżorsi oħra għandha tkun akkumpanjata mill-proċeduri
meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament tal-kodiċi ta’ kondotta maż-żmien. Għalhekk, il-Bord
jirrakkomanda li l-SA IE temenda n-nota ta’ spjegazzjoni billi żżid referenza għal tali proċeduri.

17. Il-Bord jissottolinja li s-sidien tal-kodiċi għandhom ikunu jistgħu juru li l-korp ta’ monitoraġġ propost
għandu r-riżorsi u l-persunal adegwati biex iwettaq il-kompiti tiegħu b’mod xieraq. B’mod partikolari,
ir-riżorsi għandhom ikunu proporzjonati għan-numru u d-daqs mistennija tal-membri tal-kodiċi, kif

2 L-EDPB żviluppa dawn l-oqsma f’aktar dettall fl-Opinjoni 9/2019 dwar l-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni
tal-SA Awstrijaka għal korp ta’ monitoraġġ tal-kodiċi ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 tal-GDPR.
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ukoll għall-kumplessità jew il-grad ta’ riskju tal-ipproċessar tad-data rilevanti (ara l-paragrafu 73 tal-
Linji Gwida). Il-Bord jinnota li f’dan il-kuntest, it-taqsima 1.2.4 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-SA IE hija
nieqsa minn xi kriterji li għandhom jintużaw biex titkejjel l-adegwatezza tar-riżorsi u l-persunal tal-korp
ta’ monitoraġġ. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex iżżid xi dettalji addizzjonali fl-abbozz tar-
rekwiżiti, bħan-numru u d-daqs mistennija tal-membri tal-kodiċi, kif ukoll il-kumplessità jew il-grad tar-
riskju tal-ipproċessar tad-data rilevanti.

18. Fir-rigward tal-użu tas-sottokuntratturi, il-Bord jinnota li t-taqsima 1.2.5 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-
akkreditazzjoni tal-SA IE tiddikjara li “l-użu tas-sottokuntratturi ma jneħħix ir-responsabbiltà tal-korp
ta’ monitoraġġ”. Tabilħaqq, il-korp ta’ monitoraġġ għandu jkollu r-responsabbiltà aħħarija għad-
deċiżjonijiet kollha meħuda relatati mal-funzjoni tal-monitoraġġ tiegħu. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-
SA IE biex tispeċifika li, minkejja r-responsabbiltà u l-obbligi tas-sottokuntrattur, il-korp ta’ monitoraġġ
għandu dejjem ir-responsabbiltà aħħarija għat-teħid ta’ deċiżjonijiet u għall-konformità. Barra minn
hekk, il-Bord huwa tal-opinjoni li, anke meta jintużaw is-sottokuntratturi, il-korp ta’ monitoraġġ
għandu jiżgura l-monitoraġġ effettiv tas-servizzi pprovduti mill-entità kontraenti. Il-Bord
jirrakkomanda lill-SA IE biex b’mod espliċitu żżid dan l-obbligu fl-abbozz tar-rekwiżiti tal-
akkreditazzjoni.

KUNFLITT TA’ INTERESS
19. Il-Bord jirrikonoxxi li wieħed mill-akbar riskji relatati mal-korp ta’ monitoraġġ huwa r-riskju ta’

imparzjalità. Il-Bord jinnota li tali riskju jista’ jinħoloq mhux biss mill-għoti ta’ servizzi lill-membri tal-
kodiċi iżda wkoll minn firxa wiesgħa ta’ attivitajiet imwettqa mill-korp ta’ monitoraġġ vis-à-vis is-sidien
tal-kodiċi (speċjalment fis-sitwazzjoni fejn il-korp ta’ monitoraġġ ikun wieħed intern) jew korpi rilevanti
oħra tas-settur ikkonċernat. F’dan il-kuntest, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex tirriformula r-rekwiżit fil-
punt 2.1 f’termini aktar ġenerali u tipprovdi kjarifiki u eżempji addizzjonali ta’ sitwazzjonijiet fejn ma
jkun hemm l-ebda kunflitt ta’ interess. Eżempji jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, servizzi li huma purament
amministrattivi jew assistenza organizzattiva jew attivitajiet ta’ appoġġ, li ma għandhom l-ebda
influwenza fuq l-imparzjalità tal-korp ta’ monitoraġġ.

GĦARFIEN ESPERT
20. Fir-rigward tan-nota ta’ spjegazzjoni fit-taqsima 3 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE

(“Għarfien Espert”), il-Bord jinnota li, kif meħtieġ mil-Linji Gwida, kull sid tal-kodiċi għandu juri “għaliex
il-proposti tiegħu għall-monitoraġġ huma xierqa u operattivament fattibbli” (ara l-paragrafu 41 tal-Linji
Gwida). F’dan il-kuntest, il-kodiċijiet kollha bil-korpi ta’ monitoraġġ se jkunu meħtieġa jispjegaw il-livell
ta’ għarfien espert meħtieġ għall-korpi ta’ monitoraġġ tagħhom sabiex iwettqu l-attivitajiet ta’
monitoraġġ tal-kodiċi b’mod effettiv. Għal dak il-għan, sabiex jiġi evalwat il-livell ta’ għarfien espert
meħtieġ mill-korp ta’ monitoraġġ, sid ta’ kodiċi għandu, b’mod ġenerali, iqis fatturi bħal: id-daqs tas-
settur ikkonċernat, l-interessi differenti involuti u r-riskji tal-attivitajiet tal-ipproċessar indirizzati mill-
kodiċi. Dan ikun importanti wkoll jekk ikun hemm diversi korpi ta’ monitoraġġ, peress li l-kodiċi se jgħin
biex tiġi żgurata applikazzjoni uniformi tar-rekwiżiti ta’ għarfien espert għall-korpi kollha ta’
monitoraġġ li jkopru l-istess kodiċi.

21. Fir-rigward tat-taqsima 3.3 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE u r-referenza għal
“esperjenza operattiva, taħriġ, u kwalifiki”, f’konformità mal-Linji Gwida (il-paragrafu 69), il-Bord
iħeġġeġ lill-SA IE biex tiċċara liema tip ta’ esperjenza operattiva hija meħtieġa fit-test tar-rekwiżit
innifsu (jiġifieri esperjenza fil-monitoraġġ tal-konformità, bħal fil-qasam tal-awditjar, il-monitoraġġ,
jew attivitajiet ta’ garanzija tal-kwalità).
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22. Fir-rigward tat-taqsima 3.4 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, il-Bord jikkunsidra li
għandha tkun ikkoordinata aħjar mat-taqsimiet 3.1, 3.2 u t-taqsima 3.3, biex tiġi evitata l-konfużjoni
fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni tat-taqsima 3.4 b’rabta mat-tlieta preċedenti. Għalhekk, il-Bord
iħeġġeġ lill-SA IE biex tiċċara r-relazzjoni bejn dawk it-taqsimiet li jispeċifikaw li l-korp ta’ monitoraġġ
se jkollu jissodisfa r-rekwiżiti tal-għarfien espert fit-taqsimiet 3.1, 3.2 u 3.3 fi kwalunkwe ċirkostanza,
filwaqt li rekwiżiti oħra jew rekwiżiti tal-għarfien espert speċifiċi se jkunu meħtieġa jiġu ssodisfati biss
fil-każ li l-kodiċi ta’ kondotta jipprevedihom.

PROĊEDURI U STRUTTURI STABBILITI
23. Il-Bord josserva li taqsimiet 4.2 u 4.3 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE jirreferu għall-

kumplessità u r-riskji involuti, bħala parti mill-kriterji li għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni tal-proċeduri
stabbiliti għall-monitoraġġ tal-konformità tal-membri tal-kodiċi mal-Kodiċi u għar-rieżami perjodiku
tal-operazzjonijiet tal-kodiċi, rispettivament. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex
tispeċifika li l-kumplessità u r-riskji jirreferu għas-settur ikkonċernat u l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-
data li għalihom japplika l-kodiċi.

24. Fir-rigward tat-taqsimiet minn 4.2 sa 4.5 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, il-Bord
jikkunsidra li tista’ tiġi pprovduta xi ċarezza fir-rigward tar-rieżami perjodiku. Dan, kif ukoll it-tifsira ta’
“perjodikament” u “ad hoc” jistgħu jiġu ċċarati fin-nota ta’ spjegazzjoni, b’mod partikolari billi
jingħataw eżempji.

INDIRIZZAR TAL-ILMENTI B’MOD TRASPARENTI
25. Fir-rigward tan-nota ta’ spjegazzjoni introdotta fil-bidu tat-taqsima 5 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-

akkreditazzjoni tal-SA IE (“Indirizzar tal-ilmenti b’mod trasparenti”) u l-aħħar sentenza tagħha, il-Bord
huwa tal-opinjoni li għandu jiġi speċifikat x’inhuma l-“attivitajiet l-oħra ta’ monitoraġġ tal-korp ta’
monitoraġġ”. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex tiċċara li dan it-terminu jirreferi għall-attivitajiet
ta’ monitoraġġ minbarra d-deċiżjonijiet formali.

KOMUNIKAZZJONI MAL-SA IE
26. Skont in-nota ta’ spjegazzjoni pprovduta fit-taqsima 6 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-

SA IE, “qafas propost għal kwalunkwe korp ta’ monitoraġġ jeħtieġ li jippermetti l-komunikazzjoni
effettiva ta’ kwalunkwe azzjoni mwettqa mill-korp ta’ monitoraġġ fir-rigward tal-monitoraġġ tal-
konformità mal-Kodiċi lid-DPC”. F’dan il-kuntest, il-Bord huwa tal-opinjoni li għandu jiġi ċċarat li mhux
kull azzjoni mwettqa mill-korp ta’ monitoraġġ għandha tiġi kkomunikata lill-SA IE. Il-Bord jissottolinja li
l-komunikazzjoni ta’ kull azzjoni tista’ toħloq riskju li l-SA IE titgħabba b’ammont eċċessiv ta’
informazzjoni. L-istess kumment japplika għat-taqsima 6.2 u r-referenza għall-“eżitu ta’ kwalunkwe
awditu, rieżami jew investigazzjoni tal-konformità ta’ membru tal-kodiċi mal-kodiċi” kif ukoll għat-
taqsima 6.3 u r-referenza għall-“proċedura għan-notifika lid-DPC bi kwalunkwe ilment li jsir kontrih”.
Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex temenda l-abbozz kif xieraq u tispeċifika li b’mod ġenerali mhux
l-ilmenti kollha u mhux kull azzjoni, awditu, rieżami jew investigazzjoni vis-à-vis il-membri tal-kodiċi tiġi
kkomunikata lill-SA IE.

27. Anke fir-rigward tat-taqsima 6.2 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, l-eżempju
pprovdut jidher li jimplika li d-dokumentazzjoni rigward “kwalunkwe awditu, rieżami jew
investigazzjoni tal-konformità ta’ membru tal-kodiċi mal-kodiċi” jew “kwalunkwe rieżami ta’
esklużjonijiet jew sospensjoni mill-kodiċi li tkun ġiet eżerċitata qabel” ssir disponibbli għall-SA IE fuq
talba. Madankollu, mit-test tar-rekwiżit innifsu, mhuwiex ċar jekk in-notifika lill-SA IE hijiex se ssir fuq
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l-inizjattiva tal-korp ta’ monitoraġġ (jiġifieri irrispettivament minn kwalunkwe talba mill-SA) jew fuq
talba tal-SA IE. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex temenda l-eżempju sabiex tiċċara din il-
kwistjoni.

MEKKANIŻMI TA’ RIEŻAMI TAL-KODIĊI
28. Il-Bord jinnota li t-taqsima 7.3 tal-abbozz tar-rekwiżiti tiddikjara li l-korp ta’ monitoraġġ se japplika u

jimplimenta aġġornamenti, emendi u/jew estensjonijiet għall-Kodiċi. Peress li l-aġġornament tal-kodiċi
ta’ kondotta huwa r-responsabbiltà tas-sid tal-kodiċi, il-Bord huwa tal-opinjoni li, biex tiġi evitata l-
konfużjoni, għandha ssir referenza għas-sid tal-kodiċi. Bħala eżempju, it-taqsima 7.3 tal-abbozz tar-
rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-IE tista’ tiġi emendata kif ġej: "Il-korp ta’ monitoraġġ għandu japplika u
jimplimenta aġġornamenti, emendi, u/jew estensjonijiet għall-Kodiċi, kif deċiż minn sid il-kodiċi". Il-
Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex temenda l-abbozz kif meħtieġ.

STATUS LEGALI
29. Fir-rigward tat-taqsima 8 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, il-Bord jinnota li fl-

abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni m’hemm l-ebda dispożizzjoni li tiddikjara b’mod espliċitu li l-
korp ta’ monitoraġġ għandu jkun fi ħdan iż-Żona Ekonomika Ewropea. Il-Bord huwa tal-opinjoni li korpi
ta’ monitoraġġ jeħtieġ li jkunu stabbiliti fiż-ŻEE. Dan sabiex jiġi żgurat li dawn ikunu jistgħu jiddefendu
bis-sħiħ id-drittijiet tas-suġġett tad-data, jittrattaw l-ilmenti u jiġu ssorveljati b’mod effettiv mill-SA
kompetenti, sabiex tiġi ggarantita l-inforzabilità tal-GDPR. Il-Bord jirrakkomanda li l-SA IE teħtieġ li l-
korp ta’ monitoraġġ ikollu stabbiliment fiż-ŻEE.

30. Skont ir-rekwiżit 8.2 tal-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-SA IE, il-korp ta’ monitoraġġ għandu
jkollu riżorsi finanzjarji biex jiżgura li multi skont l-Artikolu 83(4)(c) tal-GDPR jistgħu jiġu imposti fuq il-
korp ta’ monitoraġġ u jiġu ssodisfati. Fl-opinjoni tal-Bord, il-kapaċità finanzjarja ma għandhiex
tipprevjeni lil korpi ta’ monitoraġġ żgħar jew medji milli jiġu akkreditati. Huwa biżżejjed li jkollhom
kapaċità legali li jiġu mmultati. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex jew tħassar dan ir-rekwiżit jew
timmodera l-formulazzjoni u tirreferi għar-responsabbiltajiet tal-korp ta’ monitoraġġ b’mod ġenerali.
Barra minn hekk, it-tielet paragrafu tal-eżempju kif previst fit-taqsima 8.3 tal-abbozz tar-rekwiżiti
għandu jiġi emendat kif xieraq, u l-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex tagħmel dan.

31. Fl-istess ħin, il-Bord jikkunsidra li l-eżistenza ta’ biżżejjed riżorsi finanzjarji u riżorsi oħra għandha tkun
akkumpanjata mill-proċeduri meħtieġa biex jiġi żgurat il-funzjonament tal-kodiċi ta’ kondotta maż-
żmien. Għalhekk, il-Bord iħeġġeġ lill-SA IE biex temenda n-nota ta’ spjegazzjoni, filwaqt li fiha żżid
referenza għall-finanzjament fit-tul.

KONKLUŻJONIJIET / RAKKOMANDAZZJONIJIET

32. L-abbozz tar-rekwiżiti tal-akkreditazzjoni tal-Awtorità Superviżorja Irlandiża joħloq riskju ta’
applikazzjoni inkonsistenti tal-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ monitoraġġ u jeħtieġ li jsiru l-bidliet li ġejjin:

33. Bħala kummenti ġenerali, il-Bord jirrakkomanda li l-SA IE:

1. temenda l-abbozz biex tagħmel distinzjoni ċara bejn l-eżempji u r-rekwiżiti.

34. Rigward l-“indipendenza”, il-Bord jirrakkomanda li l-SA IE:
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1. tinkludi referenza għar-responsabbiltà tal-korp ta’ monitoraġġ;

2. fit-taqsima 1.2.1 tinkludi referenza għall-proċeduri li jiżguraw il-funzjonament tal-kodiċi ta’
kondotta maż-żmien;

3. fit-taqsima 1.2.5, tinkludi obbligu fuq il-korp ta’ monitoraġġ biex tiżgura l-monitoraġġ
effettiv tas-servizzi pprovduti mis-sottokuntratturi tiegħu.

35. Rigward l-“istatus legali” il-Bord jirrakkomanda li l-SA IE:

1. teħtieġ fit-taqsima 8 li l-korp ta’ monitoraġġ ikollu stabbiliment fiż-ŻEE.

KUMMENTI FINALI

36. Din l-opinjoni hija indirizzata lill-awtorità superviżorja Irlandiża u se ssir pubblika skont l-Artikolu 64
(5)(b) tal-GDPR.

37. Skont l-Artikolu 64 (7) u (8) tal-GDPR, l-SA IE għandha tikkomunika lill-President b’mezzi elettroniċi fi
żmien ġimagħtejn wara li tirċievi l-opinjoni, dwar jekk hijiex se temenda jew iżżomm l-abbozz tad-
deċiżjoni tagħha. Fl-istess perjodu, din għandha tipprovdi l-abbozz tad-deċiżjoni emendat jew meta ma
jkollhiex l-intenzjoni li ssegwi l-opinjoni tal-Bord, għandha tipprovdi r-raġunijiet relevanti li abbażi
tagħhom ma jkollhiex l-intenzjoni li ssegwi din l-opinjoni, kollha kemm hi jew parti minnha.

38. L-SA IE għandha tikkomunika d-deċiżjoni finali lill-Bord għall-inklużjoni fir-reġistru tad-deċiżjonijiet li
kienu soġġetti għall-mekkaniżmu ta’ konsistenza, skont l-Artikolu 70 (1) (y) tal-GDPR.

Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Il-President

(Andrea Jelinek)


