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C. L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 minn aġenziji (il-każ tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)) u istituzzjonijiet oħra (il-każ tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment (BEI))

9. Il-pożizzjoni mhux ċara ta’ wara Lisbona, minħabba li r-Regolament (KE) Nru 
1049(2001) attwali ma jipprovdix qafas xieraq, kemm minħabba li ma japplikax b’mod 
ċar għall-istituzzjonijiet, il-korpi, u l-organi kollha, kif ukoll minħabba li ma jagħmilx 
ċara r-relazzjoni tiegħu ma’ atti legali oħra, tista’ tiġi ppreżentata mill-każ 
2493/2008//(BB)TS1 kontra l-EMA (Aġenzija Ewropea għall-Mediċini) talli rrifjutat li tiżvela 
rapporti dwar reazzjonijiet ħżiena. Il-każ huwa wkoll eżempju tajjeb ta’ kif l-involviment tal-
Ombudsman jista’ jġib bidla fi prattika amministrattiva ħażina. L-Ombudsman b’mod ċar 
indika li l-korpi tal-UE m’għandhomx jaġixxu b’mod passiv, imma huma marbuta wkoll 
b’approċċ proattiv, li jfisser li dawn għandhom jippubblikaw il-materjal, fejn iż-żewġ 
approċċi mhumiex alternattivi imma wieħed jappoġġja lill-ieħor. Ir-Regolament Nru 
726/20042 li jistabbilixxi l-EMA, jistipula li r-Regolament Nru 1049/2001 għandu japplika 
għad-dokumenti miżmuma mill-Aġenzija (l-Artikolu 73), filwaqt li fl-istess ħin l-aġenzija 
għandha tagħmel id-dejta dwar ir-rapporti dwar ir-reazzjonijiet kuntrarji aċċessibbli għall-
pubbliku skont ċerti kundizzjonijiet (l-Artikolu 26) u tagħti lill-pubbliku livelli xierqa ta’ 
aċċess għal bażijiet tad-dejta dwar reazzjonijiet kuntrarji (l-Artikolu 57(1)(d)). L-Aġenzija 
fehmet ir-rabta bejn iż-żewġ atti legali b’mod li r-Regolament Nru 726/2004 tbiegħed miż-
żewġ prinċipji ġenerali tar-Regolament Nru 1049/2001; hija interpretat it-terminu 
“dokumenti” b’tali mod li d-dejta fis-sistema ta’ ħżin elettroniku tiġi eskluża; u qajmet l-
eżenzjoni ta’ “piż amministrattiv mhux raġonevoli”. L-Ombudsman irrifjuta tali raġunament u 
spjega li r-regolazzjoni speċifika tittratta approċċ proattiv, filwaqt li fl-istess ħin il-prinċipji 
tar-Regolament Nru 1049/2001 għandhom jiġu applikati bis-sħiħ. Fl-istess ħin, huwa rrifjuta 
d-definizzjoni tad-dokument ipprovdut mill-Aġenzija u ddikjara li: 82. L-Ombudsman ma 
jqisx li l-fatt li d-dejta maħżuna fil-bażi tad-dejta tal-EudraVigilance tista’ ssir aktar sigura 
permezz tal-iċċifrar... jibdel il-fatt li l-kontenut tal-bażi tad-dejta huwa “dokumenti” fid-
definizzjoni tal-Artikolu 3 tar-Regolament 1049/2001. L-Ombudsman iddikjara b’mod 
konsistenti li l-kontenut maħżun f’forma elettronika jkopri għadd ta’ informazzjoni 
identifikata u riidentifikabbli fil-bażi tad-dejta. Id-dejta ċċifrata tkun għadd ta’ informazzjoni 
riidentifikabbli ladarba l-aġenzija tista’ taċċessa dik id-dejta bl-użu ta’ għodod tat-
teknoloġija tal-informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni tagħha. 

10. L-aġenzija lanqas ma kellha suċċess bit-tielet dikjarazzjoni dwar il-piż amministrattiv 
sproporzjonat, fejn l-Ombudsman iddikjara: 88. L-ewwel u qabel kollox, l-Ombudsman 
ifakkar li r-Regolament Nru 1049/2001 ma fihx xi eċċezzjonijiet, li skonthom l-ammont ta’ 
xogħol amministrattiv jiġġustifika l-fatt li jiġi rrifjutat l-aċċess għad-dokumenti... 90. ... Il-
prinċipju tal-proporzjonalità waħdu ma jistax ikun ir-raġuni biex tiġi rrifjutata talba għall-
aċċess għad-dokumenti. Ir-raġunijiet biex jiġi rrifjutat l-aċċess għad-dokumenti għandhom 
ikunu bbażati b’mod esklużiv fuq l-eċċezzjonijiet għar-Regolament Nru 1049/2001. L-aktar l-
aktar, jekk ikun hemm evidenza li dan japplika, il-prinċipju tal-proporzjonalità jispjega biss 
għala l-ġustifikazzjonijiet, ibbażati fuq eżaminazzjoni konkreta u individwali ta’ kull 
dokument, jistgħu jiġu sostitwiti b’ġustifikazzjonijiet relatati ma’ għadd ta’ dokumenti... 93. 
Ir-Regolament Nru 1049/2001 fih, fi kwalunkwe każ, dispożizzjoni proċedurali li tista’ tiġi 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1
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applikata biex tirrimedja sitwazzjoni fejn il-ħidma amministrattiva kkawżata lill-istituzzjoni 
tkun sproporzjonata (jiġifieri, l-Artikolu 6(3) tar-Regolament Nru 1049/2001).1 Wara li saru 
r-rimarki tal-Ombudsman f'dan il-każ kif ukoll fil-każ 2560/2007/BEH2 dwar rapporti ta' 
studji kliniċi u l-protezzjoni tal-interessi kummerċjali, l-EMA bidlet il-politika tagħha fl-
2010.3

11. Kwistjoni aktar diffiċli hija relatata mar-relazzjoni xierqa bejn it-Tattat, ir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 u r-Regolament (KE) Nru 1367/2006 dwar l-applikazzjoni tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku 
fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali,4 fejn dan 
tal-aħħar jiddikjara li fir-rigward tal-interess kummerċjali, għandu jitqies li jeżisti interess 
pubbliku prevalenti fl-iżvelar fejn l-informazzjoni mitluba tkun konnessa ma’ emissjonijiet fl-
ambjent (Artikolu 6). F’kontravenzjoni ma’ tali formulazzjoni speċifika f’każ reċenti mressaq 
minn Bankwatch dwar l-aċċess għad-dokumenti dwar id-dijossidu tal-karbonju li rċeviet fil-
qafas ta’ proġett, il-BEI ddikjara li mhuwiex marbut bir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 
minħabba li l-kwistjoni ma tikkonċernax il-kompiti amministrattivi tiegħu (kif iddikjarat fl-
Artikolu 15(3) TFUE).5 Hawnhekk jeħtieġ definizzjoni ċara ta’ “kompiti ammnistrattivi”, kif 
ukoll delimitazzjoni saħansitra aktar ċara tar-raġunijiet għal rifjut bejn iż-żewġ regolamenti 
msemmija hawn fuq.

D. Informazzjoni kklassifikata – aspetti interistituzzjonali u dawk individwali

12. Diversi problemi interistituzzjonali dwar l-aċċess għad-dokumenti jistgħu jiġu 
identifikati fir-rigward tal-aċċess għad-dokumenti kklassifikati, pereżempju: l-evalwazzjoni 
dwar id-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet, l-adeżjoni tal-UE mal-Qorti Ewropea 
tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-żona Schengen 
eċċ. Min-naħa l-waħda, il-kwistjoni ġġib il-problema ta’ koperazzjoni interistituzzjonali, 
b’mod speċjali fir-rigward tal-konklużjoni tal-ftehima internazzjonali li għaliha l-Parlament 
jista’ jagħti l-kunsens tiegħu wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona. Skont l-Artikolu 
218(10) TFUE, il-Parlament Ewropew “għandu jinżamm informat immedjatament u 
kompletament fl-istadji kollha tal-proċedura”. Min-naħa l-oħra, huwa jqajjem il-kwistjoni tal-
aċċess minn individwi fil-kuntest ta’ klassifikazzjoni xierqa u l-possibilità ta’ klassifikazzjoni 
żejda, minħabba li tali dokumenti mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali. Waħda mill-
problemi ewlenin tas-sistema attwali hija n-nuqqas ta’ definizzjoni komuni tat-terminu 
“dokumenti kklassifikati tal-UE” kif ukoll il-mod kif dawn jiġu trattati. Fl-2001, intlaħaq 
                                               
1 Problema simili tista’ tiġi spjegata mit-talba reċenti li saret minn ChemSec fir-rigward ta’ dokumenti miżmuma 
mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) li fihom informazzjoni dwar ditti u kwantitajiet ta’ 
sustanzi elenkati fil-lista SIN (Substitute It Now) kif previst mir-Regolament REACH. Tali talba (fl-1 ta’ 
Diċembru 2010) ġiet irrifjutata (fit-22 ta’ Diċembru 2010) fejn l-ECHA rraġunat li l-iżvelar idgħajjef l-interess 
kummerċjali tal-kumpaniji. Fil-21 ta’ Jannar 2011, ġiet ippreżentata applikazzjoni konfermattiva li fl-aħħar 
ittieħdet deċiżjoni dwarha fl-4 ta’ Marzu 2011. 
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Ara ukoll l-ilment 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13
5 Kull possibilità ta’ inkonsistenza bejn it-Trattati u l-Konvenzjoni ta’ Aarhus tkun ħafna aktar diffiċli li tissolva, 
minħabba li l-Konvenzjoni ta’ Aarhus m’għandhiex preċedenza fuq it-Trattati.



PE462.743v02-00 4/5 DT\864325MT.doc

MT

kompromess, li kien ikkritikat b’mod wiesa’, li introduċa l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 
1049/2001, li jservi bħala forma ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ klassifikazzjonijiet differenti. 
Tali sitwazzjoni hija inaċċettabbli minħabba li tippreżenta ksur serju tal-istat tad-dritt
(Preambolu tal-Karta, l-Artikoli 2 u 6 TUE) u l-prinċipju taċ-ċertezza legali skont it-teorija 
tal-ġerarkija ta’ normi legali (il-kostituzzjoni, il-liġi f’konformità mal-kostituzzjoni, u normi 
inqas importanti f’konformità mal-leġiżlazzjoni).  Fil-preżent għandna sitwazzjoni fejn aħna 
noperaw fit-tielet livell (kull istituzzjoni għandha r-regoli tagħha jew jiġu konklużi ftehimiet 
interistituzzjonali), iżda ma jeżistu l-ebda definizzjoni u kategorizzazzjoni komuni tal-UE 
ta’ dokumenti kklassifikati fil-livell ta’ liġi/leġiżlazzjoni xierqa.   Dan ifisser li bejn l-
ewwel livell tat-Trattati u t-tielet livell tar-regoli interni u dawk interistituzzjonali, hemm 
qafas leġiżlattiv xieraq nieqes bi ksur tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(3) – qatt ma 
twettqet proċedura leġiżlattiva trasparenti xierqa dwar il-kategoriji ta’ klassifikazzjoni fejn iċ-
ċittadini jkunu rappreżentati b’mod demokratiku permezz tar-rappreżentanti eletti tagħhom.  
Jekk is-sitwazzjoni forsi setgħet tiġi ttollerata qabel, huwa inaċċettabbli skont it-Trattat ta’ 
Lisbona l-ġdid li jiġu introdotti Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll 
dispożizzjonijiet aktar stretti u komprensivi fit-Trattati (l-importanza tal-ftuħ u l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini – l-Artikoli minn 9 sa 12 TUE u d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar 
l-aċċess għad-dokumenti u l-governanza tajba - l-Artikolu 15 u 198 TFUE).  

13. F’dan ir-rigward, il-Ftehima Interistituzzjonali (IIA) bejn il-Parlament u l-Kummissjoni 
(ara d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar ir-reviżjoni tal-ftehim 
ta’ qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea 
(2010/2118(ACI), Anness 2)1 tista’ tintlaqa’ minħabba li din tipprovdi b’mod estensiv kemm 
kategoriji ta’ klassifikazzjoni, kif ukoll proċeduri għat-trattament ta’ tali informazzjoni bejn 
iż-żewġ istituzzjonijiet. Fl-istess ħin, din ma tapplikax għall-Kunsill. F’dan ir-rigward, il-
mandat għan-negozjar dwar l-adeżjoni tal-UE mal-QEDB jipprovdi eżempju tajjeb tal-
problemi li jiltaqa’ magħhom il-Parlament. Fis-17 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni ppreżentat 
abbozz ta’ direttivi għan-negozjar għall-Ftehima ta’ Adeżjoni mal-QEDB, li tikklasifikahom 
bħala “RESTRAINT EU”. Id-dokumenti tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Membri tal-Kumitat 
AFCO, LIBE u DROI f’kamra sigura tal-Parlament. Fl-4 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill ĠAI 
adotta deciżjoni tal-Kunsill li tawtorizza n-negozjati, fejn l-Anness li jipprovdi t-test tad-
direttivi għan-negozjar kien ikklassifikat bħal “restraint” u ma ġiex ippubblikat.2 Fuq talba 
tal-Kumitati LIBE u AFCO, il-Kunsill qabel li d-dokument jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
numru limitat ta’ Membri u fil-bini tal-Kunsill biss, filwaqt li tingħata preċedenza lill-IIA tal-
20023 ta’ bejn il-Parlament u l-Kunsill, li tirregola l-aċċess mill-Parlament għal informazzjoni 
sensittiva tal-Kunsill fil-qasam tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża. L-istess problema nħolqot 
fil-qafas tal-evalwazzjoni ta’ Schengen fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija, kif ukoll fil-
qafas tad-Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar id-Drittijiet (SEC 1906.doc), fejn il-IIA tal-2002 
bejn il-Kunsill u l-Parlament ma tinkludix il-kategorija “restraint”.

12. Tali prattika mill-Kunsill hija inaċċettabbli kemm fil-qafas tat-Trattat ta’ Lisbona u tal-
prerogattivi l-ġodda mogħtija lill-Parlament, kif ukoll mill-perspettiva tar-responsabilità 
demokratika. Fl-istess ħin, jidher li l-klassifikazzjoni xi drabi hija dubbjuża ħafna, b’mod 

                                               
1 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47
2 Fl-2001 ġie parzjalment iddeklassifikata: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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partikolari fir-rigward ta’ dokumenti li jirreferu għad-drittijiet tal-bniedem. Jidher li l-
mandat għan-negozjar għall-QEDB huwa eżempju tajjeb, fejn l-ebda negozjat strateġiku 
mhuwa kkonċernat, imma l-proċedura sħiħa hija maħsuba biex issolvi l-problema tal-
fattibilità teknika tas-sistemi ġudizzjali eżistenti tal-QEDB u tal-UE. Barra minn hekk, ir-
regoli dwar il-klassifikazzjoni għandhom influwenza diretta fuq l-aċċess għad-dokumenti 
mill-pubbliku. F’dan ir-rigward, ir-regoli dwar l-aċċess għal dokumenti kklassifikati (inklużi 
r-regoli interistituzzjonali) qed jappoġġjaw miżuri (ta’ sostenn) għall-aċċess għad-dokumenti. 

Konklużjonijiet

Minħabba dak kollu li ssemma fid-dokumenti ta’ ħidma 3 u 4, għandu jiġi enfasizzat 
dan li ġej:

- qafas leġiżlattiv ġdid dwar l-aċċess għad-dokumenti li jkun konformi għalkollox mat-
Trattati li għandhom jiġu adottati;
- għandha tiġi għalkollox stabbilita t-trasparenza leġiżlattiva, b’mod speċjali fil-qafas 
tal-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill;
- għandha ssir evalwazzjoni dettaljata tal-limiti ta’ żmien biex jiġu trattati 
applikazzjonijiet għall-aċċess għad-dokumenti u tal-konsegwenzi stretti li għandhom 
jiġu introdotti f’każ ta’ ksur ta’ tali limiti ta’ żmien;
- ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (sakemm ma jintlaħaqx qbil dwar qafas leġiżlattiv 
ġdid) għandu japplika għalkollox għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi kollha 
f’konformità mat-Trattati; kwalunkwe proċedura speċjali prevista mit-Trattati 
(pereżempju, fir-rigward tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja) għandha tiġi interpretata 
b’mod strett u titlob definizzjonijiet ċari (pereżempju, fir-rigward tal-kompitu 
amministrattiv);
- għandu jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv ġenerali dwar dokumenti kklassifikati; il-
koperazzjoni interistituzzjonali għandha tkun ibbażata fuq tali qafas ġenerali u tkompli 
tiġi żviluppata permezz tal-IIAs;
- il-prerogattivi tal-Parlament għandhom jiġu rispettati għalkollox (fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni u l-ftehimiet internazzjonali).


