
Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew,

il-Kunsill u l-Kummissjoni

(2009/C 2/03)

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u
b'mod partikolari l-Artikolu 286 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 (1) dwar il-protezzjoni ta'
individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar
il-moviment liberu ta' dik id-data,

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protez-
zjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali
mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment
liberu ta' dik id-data (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tie-
għu,

Wara li kkunsidra t-talba għal opinjoni skond l-Artikolu 28(2)
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 li waslet fil-15 ta' Mejju
2008 mill-Kummissjoni Ewropea;

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

I. INTRODUZZJONI

Il-proposta

1. Fit-30 ta' April 2008, il-Kummissjoni adottat Proposta għal
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni (minn hawn 'il quddiem: “il-pro-
posta”) (3). Il-proposta ntbagħtet mill-Kummissjoni lill-KEPD
għal konsultazzjoni, f'konformità ma' l-Artikolu 28(2) tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001/KE u waslet għand il-KEPD
fil-15 ta' Mejju 2008.

2. L-għan tal-proposta huwa li jsiru numru ta' bidliet sostan-
tivi għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tat-30 ta' Mejju
2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (4). Fil-Memoran-
dum ta' Spjegazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tagħti r-raġu-
nijiet għar-reviżjoni tar-Regolament eżistenti. Hija ssemmi l-
“Inizjattiva Ewropea dwar it-Trasparenza” (5) li tappella għal
aktar trasparenza, ir-Regolament li japplika l-Konvenzjoni
ta' Åarhus (6) għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità
Ewropea, li jinteraġixxi mar-Regolament (KE) Nru
1049/2001 dwar l-aċċess għad-dokumenti li fihom

informazzjoni ambjentali, kif ukoll il-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja u l-ilmenti risolti mill-Ombudsman Ewropew,
rigward ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Konsultazzjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data (KEPD)

3. Il-KEPD jilqa' l-fatt li huwa ġie kkonsultat u jirrakkomanda
li ssir referenza għal din il-konsultazzjoni fil-premessi tal-
proposta, b'mod simili għal kif sar f'numru ta' testi leġislat-
tivi oħrajn li dwarhom ġie kkonsultat il-KEPD, f'konformità
mar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

4. L-attenzjoni tal-KEPD inġibdet b'mod partikolari mill-fatt li
l-proposta fiha dispożizzjoni li tittratta r-relazzjoni delikata
bejn l-aċċess għal dokumenti u d-drittijiet ta' privatezza u
protezzjoni ta' data personali, notevolment l-Artikolu 4(5)
propost. L-analiżi ta' din id-dispożizzjoni ser tkun il-parti
ċentrali ta' din l-opinjoni.

5. Madankollu, l-opinjoni mhux ser tkun limitata għal din l-
analiżi. L-analiżi ser tiġi ppreċeduta minn osservazzjonijiet
dwar il-kuntest tal-proposta u l-kamp ta' applikazzjoni
tagħha. Wara l-analiżi ta' l-Artikolu 4(5), ser jiġu indirizzati
kwistjonijiet oħrajn, bħad-dritt ta' aċċess għal data personali
taħt ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

II. KUNTEST U KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAL-PRO-
POSTA

Il-kuntest

6. Il-proposta kienet ippreċeduta minn konsultazzjoni pub-
blika. Fil-Memorandum ta' Spjegazzjoni, il-Kummissjoni
ssemmi li ġew ikkunsidrati l-fehmiet tal-maġġoranza ta'
dawk li wieġbu għal din il-konsultazzjoni pubblika.

7. Wara l-adozzjoni tal-proposta, fit-2 ta' Ġunju 2008, sar
smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew, organizzat mill-
Kumitat LIBE (Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u
l-Intern). Din kienet l-okkażjoni għal numru ta' partijiet
interessati biex jesprimu opinjoni dwar il-proposta. Il-KEPD
għamel xi kummenti proviżorji wkoll. F'dik l-okkażjoni, ir-
rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea — f'reazzjoni
għall-kummenti differenti — enfasizzaw li l-proposta tirri-
fletti l-istat attwali ta' fehmiet, iżda l-Kummissjoni hija lesta
tiddiskuti t-test u tikkunsidra kontribut għat-titjib tal-pro-
posta, mingħajr ma jiġu esklużi alternattivi.
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(1) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.
(3) COM(2008) 229 finali.
(4) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(5) Il-minuti tal-laqgħa tal-Kummissjoni (KE) Nru 1721 tad-9 ta' Novem-

bru 2005, punt 6; ara wkoll id-dokumenti SEC(2005) 1300 u SEC
(2005) 1301.

(6) Ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kun-
sill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet
u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Åarhus
(ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13).



8. Il-KEPD jara dan l-approċċ miftuħ bħala opportunità u bi
ħsiebu jikkontribwixxi għad-diskussjoni b'test alternattiv
għall-Artikolu 4(5) propost. Barra minn hekk, tali approċċ
miftuħ jaqbel perfettament mal-kunċett tat-trasparenza: il-
promozzjoni ta' tmexxija tajba u l-iżgurar tal-parteċipaz-
zjoni tas-soċjetà ċivili (ara per eżempju l-Artikolu 15(1))
tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea).

9. Minkejja l-inċertezza dwar id-destin tat-Trattat ta' Lisbona,
fil-mument tal-ħruġ ta' din l-opinjoni, il-perspettiva tal-qafas
legali taħt it-Trattat il-ġdid m'għandhiex tiġi injorata.

10. Il-proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 255 tat-Trattat KE li
jagħti dritt ta' aċċess għad-dokumenti tal-Parlament Ewro-
pew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Meta t-Trattat ta' Lis-
bona jidħol fis-seħħ, dan l-Artikolu jinbidel bl-Artikolu 15
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. L-Artikolu 15 jestendi d-
dritt ta' aċċess għal dokumenti fl-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji kollha ta' l-Unjoni. Huwa jimmodifika l-
Artikolu 255 fost oħrajn billi jintroduċi prinċipju ġenerali
ta' ftuħ (l-Artikolu 15(1)) u billi jobbliga lill-Parlament
Ewropew u lill-Kunsill biex jiżguraw il-pubblikazzjoni ta'
dokumenti relatati mal-proċeduri leġislattivi.

Il-kamp ta' applikazzjoni: il-kunċett ta' dokumenti

11. Il-proposta tapplika għad-dokumenti kollha fi ħdan id-defi-
nizzjoni ta' l-Artikolu 3(a) propost. Din id-definizzjoni
taqra kif ġej: “‘dokument’ se tfisser kwalunkwe kontenut, ikun xi
jkun il-mezz tiegħu (miktub fuq karta jew miżmum f'forma elet-
tronika jew bħala ħoss jew irrekordjat f'forma viżwali jew awdjo-
viżwali)… imħejji minn xi istituzzjoni u trasmess formalment lil
reċipjent wieħed jew aktar jew irreġistrat b'mod ieħor, jew irċevut
minn xi istituzzjoni; data li qiegħda tinżamm f'forma elettronika,
sistemi ta' l-ipproċessar u ta' irkupru huma dokumenti jekk jistgħu
jiġu estratti f'forma ta' karta miktuba jew f'kopja ta' format elet-
troniku li jużaw l-għodod elettroniċi disponibbli għall-isfruttament
tas-sistema”.

12. Ir-raġuni għalfejn din id-definizzjoni qed tiġi kkwotata kom-
pletament hi li hija tqajjem xi mistoqsijiet essenzjali rigward
il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament:

— L-oġġett tad-dritt ta' aċċess: huwa biċċa karta (jew l-
ekwivalenti elettroniku tagħha) jew għandu tifsira usa':
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet ta' l-
UE jew informazzjoni miżmuma minnhom, irrispettiva-
ment mill-eżistenza ta' dokument?

— X'inhi t-tifsira tal-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni
ta' l-applikazzjoni tar-Regolament għal dokumenti li
ġew trasmessi formalment lil reċipjent wieħed jew aktar
jew li ġew irreġistrati, jew irċevuti b'xi mod ieħor minn
istituzzjoni?

— Id-differenza fil-kamp ta' applikazzjoni bejn ir-Regola-
ment (KE) Nru 1049/2001 u r-Regolament (KE) Nru
45/2001.

13. Il-punt ta' tluq tar-regolament huwa l-aċċess għal doku-
menti, mhux l-aċċess għall-informazzjoni fiha nfisha. Dan
huwa l-kunċett kif stabbilit fl-Artikolu 255 KE. It-Trattat ta'
Lisbona mhux ser iwassal għal bidla sostantiva. It-Trattat il-
ġdid jikkjarifika biss li l-mezz tad-dokumenti mhux deċiżiv.
Madankollu, kif il-Qorti tal-Prim'Istanza ddikjarat fil-każ ta'
WWF, “ikun kontra l-eżigenza ta' trasparenza li fuqha huwa bba-
żat ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 li l-istituzzjonijiet jib-
bażaw ruħhom fuq l-ineżistenza ta' dokumenti biex jevitaw l-
applikazzjoni ta' dan ir-regolament” (7). Għalhekk, skond il-
Qorti, l-istituzzjonijiet ikkonċernati, safejn huwa possibbli u
b'mod previdibbli u mhux arbitrarju, għandhom jistabbi-
lixxu u jżommu dokumentazzjoni relatata ma' l-attivatijiet
tagħhom. Inkella d-dritt ta' aċċess għal dokumenti ma jistax
jiġi eżerċitat b'mod effettiv.

14. F'dan l-isfond, min-naħa l-oħra, il-proposta espliċitament
tinkludi fil-kunċett ta' dokument “data li qiegħda tinżamm
f'forma elettronika, sistemi ta' l-ipproċessar u ta' rkupru
huma dokumenti”, jekk dawn jistgħu jiġu estratti. Il-KEPD
jinnota li din id-definizzjoni hija qrib id-definizzjoni ta' l-
ipproċessar ta' data personali stabbilita fir-Regolament (KE)
Nru 45/2001 u testendi d-duplikazzjoni possibbli mar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001. It-talbiet għal aċċess għal
sempliċi listi ta' ismijiet u/jew data personali oħra x'aktarx li
jiżdiedu — ukoll fid-dawl ta' l-iżvilupp ta' l-għodod dispo-
nibbli għall-isfruttament ta' sistemi elettroniċi — u għal-
hekk huwa wkoll aktar importanti li jiġu indirizzati l-oqsma
possibbli ta' tensjoni bejn ir-Regolamenti kif ukoll ir-relaz-
zjonijiet ma' strumenti oħrajn disponibbli, bħad-dritt ta'
aċċess għal data personali (ara hawn taħt, il-punti 64-67).

15. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tipproponi li dokument
“jeżisti” biss jekk ikun ġie trasmess lil reċipjenti jew ġie ċċir-
kolat fl-istituzzjoni jew ikun ġie rreġistrat b'xi mod ieħor.
Il-KEPD jinnota li mhu xejn ċar safejn din il-formulazzjoni
tirrestrinġi l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament u għal-
hekk tmur kontra l-prinċipji ta' ftuħ u parteċipazzjoni pub-
blika. Sfortunatament, il-memorandum ta' spjegazzjoni jip-
provdi ftit gwida f'dan ir-rigward. Għalhekk, il-KEPD jissuġ-
ġerixxi li l-kunċett ta' “dokument” għandu jiġi kkjarifikat fil-
proposta tal-Kummissjoni, fid-dispożizzjoni stess jew fi pre-
messa.

16. Mingħajr ma jidħol f'analiżi dettaljata ta' interpretazzjonijiet
possibbli ta' dawn id-dispożizzjonijiet kruċjali, il-KEPD jin-
dika li, minkejja l-bidliet fil-kunċett ta' “dokument” proposti
mill-Kummissjoni, għad hemm differenza fil-kamp ta' appli-
kazzjoni bejn ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u r-Rego-
lament (KE) Nru 45/2001. Ir-Regolament ta' l-aħħar jap-
plika biss, skond l-Artikolu 3(2) tiegħu, “għall-ipproċessar
ta' data personali kollha kemm hi jew in parti b'mezzi
awtomatiċi, u għal ipproċessar ħlief dak b'mezzi awtomatiċi
ta' data personali li jifforma parti minn sistema ta' filing jew
li hu maħsub li jifforma parti minn sistema ta' filing”. Ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 japplika għad-dokumenti
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(7) Sentenza tal-25 ta' April 2007, il-Każ T-264/04 WWF European Policy
Programme vs il-Kunsill, l-Artikolu 61.



kollha miżmumin minn istituzzjoni.

17. Għalkemm l-ipproċessar manwali ta' data personali jsir
inqas importanti, huwa meħtieġ li jiġi kkunsidrat li l-fajls
tal-karti għadhom jintużaw fl-istituzzjonijiet u l-korpi ta' l-
Unjoni Ewropea. Jekk fajls tal-karti bħal dawn ma jkunux
ta' natura strutturata, huma ma jistgħux ikunu koperti bis-
sħiħ mir-Regolament (KE) Nru 45/2001. Madankollu, doku-
menti bħal dawn jista' jkun fihom data personali u għandu
jiġi żgurat li l-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 4(5) tista' tiġi appli-
kata f'dawk il-każijiet ukoll.

18. Din id-differenza fil-kamp ta' applikazzjoni għandha titqies
b'mod debitu sabiex jiġi żgurat li l-interess leġittimu tas-
suġġett tad-data jkun ikkunsidrat ukoll fil-każ tal-fajls tal-
karti. Din hija raġuni addizzjonali għalfejn is-sempliċi “rife-
riment” għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 — kif spjegat
hawn taħt (ara l-punti 38-40) — mhuwiex sodisfaċenti, billi
huwa ma jagħtix gwida għal dawk il-każijiet fejn ikun
hemm data personali f'dokumenti li jaqgħu barra l-kamp ta'
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

III. ARTIKOLU 4(5)

Apprezzament ġenerali tad-dispożizzjoni

19. L-Artikolu 4(5) propost jittratta r-relazzjoni bejn l-aċċess
għal dokumenti u d-drittijiet tal-privatezza u l-protezzjoni
ta' data personali, u jibdel l-Artikolu 4(1) (b) preżenti li ġie
kkritikat b'mod ġenerali bħala li huwa ambigwu fir-rigward
tar-relazzjoni preċiża bejn dawn id-drittijiet fundamentali.
L-artikolu preżenti ġie diskuss ukoll quddiem il-Qorti tal-
Prim'Istanza (8). Appell ibbażat fuq liġi bħalissa huwa pen-
denti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (9).

20. F'din il-perspettiva, hemm raġunijiet tajbin għas-sostituz-
zjoni ta' l-Artikolu 4(1)(b). Il-KEPD jifhem li l-Kummissjoni
użat din l-okkażjoni biex tipproponi bidla fl-Artikolu 4(1)
(b). Madankollu, il-KEPD ma jappoġġax id-dispożizzjoni
proposta kif abbozzata mill-Kummissjoni.

21. L-ewwelnett, il-KEPD mhux konvint li dan huwa l-mument
xieraq għal bidla, waqt li hemm appell pendenti quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja. F'dan l-appell hemm kwistjonijiet funda-
mentali fir-riskju.

22. It-tieninett, aktar importanti: il-proposta ma tipprovdix is-
soluzzjoni adatta. Hija tikkonsisti minn regola ġenerali (it-
tieni sentenza ta' l-Artikolu 4(5) li:

— ma tirreflettix is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'Ba-
varian Lager,

— ma tagħmilx ġustizzja lill-ħtieġa ta' bilanċ tajjeb bejn id-
drittijiet fundamentali li qegħdin f'riskju,

— mhijiex vijabbli billi hija tirreferi għal-leġislazzjoni tal-
KE dwar il-protezzjoni ta' data li ma tagħtix tweġiba
ċara meta jkollha ssir deċiżjoni dwar l-aċċess pubbliku.

Barra minn hekk, hija tikkonsisti minn regola speċifika (l-
ewwel sentenza ta' l-Artikolu 4(5)) li fil-prinċipju hija defi-
nita sew, iżda li għandha kamp ta' applikazzjoni limitat
wisq.

Dan mhux il-mument adatt għal bidla

23. Il-KEPD huwa konxju bis-sħiħ mill-interazzjonijiet possibbli
— u t-tensjonijiet possibbli — bejn aċċess għal dokumenti
u d-drittijiet għal privatezza u protezzjoni ta' data personali.
Fil-Dokument ta' Sfond tiegħu dwar l-aċċess pubbliku għal
dokumenti u dwar il-protezzjoni ta' data, ippubblikat f'Lulju
2005, huwa għamel analiżi b'attenzjoni dwar il-kwistjonijiet
li jirriżultaw mill-applikazzjoni simultanja tar-Regolament
(KE) Nru 1049/2001 u r-Regolament (KE) Nru 45/2001.

24. B'mod partikolari, il-KEPD issottolinja li l-aċċess pubbliku
fuq in-naħa l-waħda u l-privatezza u l-protezzjoni tad-data
fuq in-naħa l-oħra huma drittijiet fundamentali li huma
stabbiliti fi strumenti legali differenti fil-livell Ewropew u jir-
rappreżentaw elementi prinċipali ta' “governanza tajba”.
M'hemmx ordni ġerarkika bejn dawn id-drittijiet u f'ċerti
każijiet l-applikazzjoni simultana tar-Regolamenti ma twas-
salx għal tweġiba ovvja. Skond id-dokument ta' sfond tal-
KEPD, is-soluzzjoni tinsab fl-eċċezzjoni tal-privatezza stab-
bilita mill-Artikolu 4(1)(b) preżenti tar-Regolament (KE)
Nru 1049/2001. Kif jispjega d-dokument ta' sfond, din id-
dispożizzjoni timponi tliet kondizzjonijiet, li kollha kemm
huma għandhom jiġu sodisfatti biex tiġi applikata l-eċċezz-
joni għall-aċċess pubbliku:

— il-privatezza tas-suġġett tad-data għandha tkun fir-
riskju,

— l-aċċess pubbliku għandu jolqot sostanzjalment is-suġ-
ġett tad-data,

— l-aċċess pubbliku mhux permess mil-leġislazzjoni tal-
protezzjoni ta' data.
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(8) Sentenza tat-8 ta' Novembru 2007, Bavarian Lager vs il-Kummissjoni,
T-194/04. Żewġ każijiet oħra li għadhom pendenti jirrigwardaw l-istess
kwistjoni.

(9) Kawża Pendenti C-28/01, il-Kummissjoni vs Bavarian Lager, ĠU C 79,
p. 21.



25. Il-linji prinċipali ta' l-analiżi tal-KEPD kienu kkonfermati
mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-każ ta' Bavarian Lager, li fih il-
Qorti tal-Prim'Istanza intalbet tinterpreta r-relazzjoni bejn
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u r-Regolament (KE) Nru
1049/2001, u l-eċċezzjoni rigward il-protezzjoni ta' data
personali li hemm fl-aħħar Regolament. L-elementi prinċi-
pali ta' din is-sentenza ser jintużaw biex jissostanzjaw l-
opinjoni preżenti. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tiddepożita
appell kontra s-sentenza tal-QPI (Qorti tal-Prim'Istanza); il-
każ issa huwa pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
F'dan il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-KEPD jieħu l-
pożizzjoni li s-sentenza tal-QPI għandha tinżamm.

26. Għalhekk huwa kwestjonabbli jekk dan hux il-mument
adatt għall-emenda tad-dispożizzjoni dwar ir-relazzjoni bejn
l-aċċess għal dokumenti u l-protezzjoni ta' data personali,
issa li l-każ huwa pendenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
Dan il-każ mhuwiex biss dwar l-interpretazzjoni tal-formu-
lazzjoni preżenti ta' l-Artikolu 4(1)(b) (10) iżda jqajjem ukoll
kwistjonijiet fundamentali relatati mal-bilanċ bejn id-dritti-
jiet fundamentali f'riskju (11). F'dawk iċ-ċirkostanzi, ikun
aħjar li wieħed jistenna s-sentenza u ma jadottax ir-Regola-
ment qabel.

L-emenda ma tirriflettix is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza

27. Il-preferenza li wieħed jistenna s-sentenza tal-Qorti tal-Ġus-
tizzja hija mmotivata wkoll mis-sostanza tad-dispożizzjoni
proposta. Il-Kummissjoni tiddikjara, fil-memorandum ta'
spjegazzjoni tagħha, li l-emendi proposti għandhom ukoll l-
għan li jindirizzaw is-sentenza tal-QPI fil-kawża ta' Bavarian
Lager. Madankollu, l-emenda ma tirreflettix il-pożizzjoni tal-
QPI.

28. B'mod partikolari, il-KEPD jinnota li l-proposta tal-Kum-
missjoni tħassar kull referenza għall-ħsara għall-“privatezza
u l-integrità” ta' l-individwu bħala limitu meħtieġ biex jiġ-
ġustifika ċaħda ta' aċċess għal dokumenti li fihom data per-
sonali. B'dan il-mod, il-proposta tal-Kummissjoni tibdel
b'mod qawwi l-bilanċ li ntlaħaq s'issa mil-leġislatur, kif
interpretat mill-QPI. Il-proposta tiddevja l-attenzjoni mogħ-
tija lill-aċċess għal dokumenti li fihom data personali mir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 għar-Regolament (KE)
Nru 45/2001.

29. Huwa importanti, għall-inqas sakemm is-sentenza tal-QPI
tibqa' l-punt ta' referenza f'dan il-qasam delikat, li l-emendi

proposti ġenwinament jieħdu kont ta' din is-sentenza u ma
jiddevjawx minnha sostanzjalment. Is-sentenza tal-Qorti tal-
Prim'Istanza mhux biss tagħti interpretazzjoni ta' xi dispo-
żizzjonijiet rilevanti kemm tar-Regolament (KE) Nru
1049/2001 kif ukoll tar-Regolament (KE) Nru 45/2001,
iżda ssib ukoll bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet protetti minn
dawn iż-żewġ Regolamenti. Il-KEPD jissottolinja kemm hu
importanti li l-leġislatur jippreserva dan il-bilanċ, filwaqt li
possibbilment jikkjarifika d-dispożizzjonijiet rilevanti.

30. Fil-paragrafi li ġejjin ta' din l-opinjoni, il-KEPD ser jikkjari-
fika iżjed għalfejn — kuntrarjament għall-opinjoni espressa
mill-Kummissjoni — l-Artikolu 4(5) propost ma jirreflettix
il-każistika tal-Qorti.

It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 4(5) ma tagħmilx ġustizzja lill-
ħtieġa għal bilanċ tajjeb

31. It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 4(5) tiddikjara: “Data personali
oħra għandha tinkixef skond il-kondizzjonijiet fir-rigward ta' l-
ipproċessar illegali ta' data bħal din stipulata mil-leġiżlazzjoni ta'
l-UE dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar
ta' data personali”.

32. Din id-dispożizzjoni timplika li l-awtorità li tiddeċiedi dwar
talba għal ħtiġijiet ta' aċċess pubbliku, tibbaża d-deċiżjoni
tagħha mhux fuq ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, iżda
fuq ir-Regolament (KE) Nru 45/2001. Id-dispożizzjoni għal-
hekk fiha l-hekk imsejħa “teorija ta' riferiment” (12) kif iddik-
jarata mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza
f'Bavarian Lager.

33. Din it-teorija inċaħdet minn dik il-Qorti abbażi tal-formu-
lazzjoni preżenti ta' l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE)
Nru 1049/2001. Il-Qorti bbażat din iċ-ċaħda dwar din il-
formulazzjoni: l-iżvelar jista' jinċaħad biss jekk il-privatezza
jew l-integrità ta' persuna tkun imminata. Madankollu, dan
ir-raġunament tal-Qorti mhuwiex biss interpretazzjoni test-
wali, iżda jirrifletti r-riżultat ta' bilanċjar bejn iż-żewġ dritti-
jiet fundamentali f'riskju: l-aċċess pubbliku u l-protezzjoni
ta' data.

34. Din il-ħtieġa għal bilanċ tajjeb bejn dawn id-drittijiet funda-
mentali — jew “approċċ bilanċjat” kif iddefinit normalment
— ġie enfasizzat ukoll f'numru ta' dokumenti li jittrattaw l-
iskontrar ta' bejn dawn iż-żewġ drittijiet. Dan kien
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(10) Huwa ċar li l-bdil ta' test ta' strument leġislattiv huwa fid-diskrezzjoni
tal-leġislatur. Il-fatt li l-interpretazzjoni tat-test hija s-suġġett ta' tilwim
quddiem il-Qorti ma jbiddilx dan.

(11) Dwar dan il-bilanċ, ara l-punti 31-37 hawn taħt.
(12) Għax hija tiddevja t-test mir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għar-

Regolament (KE) Nru 45/2001.



per eżempju l-każ fl-Opinjoni 5/2001 tal-Grupp ta' Ħidma
ta' l-Artikolu 29 (13) u fid-Dokument ta' Sfond tal-KEPD.
Approċċ simili jittieħed ukoll fl-Abbozz ta' Konvenzjoni
tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar Aċċess għal Dokumenti Uffiċ-
jali, li tistabbilixxi li l-partijiet kontraenti jistgħu jillimitaw
id-dritt ta' aċċess għal dokumenti uffiċjali bl-għan li jippro-
teġu, fost oħrajn, “il-privatezza u interessi privati leġittimi
oħra” (14).

35. Min-naħa waħda, id-dritt ta' aċċess pubbliku għandu jiġi ris-
pettat, li jfisser fi kwalunkwe każ li:

— Il-fini tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu jiġi
rispettat. Ir-Regolament għandu jagħti l-aktar effett sħiħ
possibbli lid-dritt ta' aċċess pubbliku (15). Dan ifisser li,
fil-prinċipju, id-dokumenti kollha ta' l-Istituzzjonijiet
għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku (16). Konse-
gwentement, l-eċċezzjonijiet għad-dritt għandhom jiġu
interpretati u applikati b'mod ristrettiv, sabiex il-prin-
ċipju ġenerali ddikjarat fir-Regolament ma jiġix imfix-
kel (17).

— Minħabba n-natura tad-dritt ta' aċċess pubbliku, persuna
tista' ma tkunx meħtieġa tiġġustifika t-talba tagħha u
għalhekk ma jkollhiex għalfejn turi kwalunkwe interess
biex ikollha aċċess għad-dokument mitlub (18).

36. Min-naħa l-oħra, għandu jiġi rispettat id-dritt tal-protez-
zjoni ta' data:

— Il-protezzjoni ta' data personali hija stabbilita f'sistema
ta' verifiki u bilanċi li ma tipprojbixxix l-ipproċessar ta'
data personali, iżda tagħmel l-ipproċessar soġġett għal
salvagwardji u garanziji. L-ipproċessar ta' data personali
huwa permess jekk is-suġġett tad-data jagħti l-kunsens
mhux ambigwu tiegħu jew jekk l-ipproċessar ikun meħ-
tieġ għal interessi pubbliċi u privati oħrajn (l-Artikolu 5
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001).

— Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001
meħtieġ li jiġu interpretati fid-dawl tad-drittijiet funda-
mentali, b'mod partikolari d-dritt għal privatezza (19).

— L-ipproċessar ta' data personali għalhekk għandu jkun
f'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità u mhux
fattwalment u speċifikament jimmina interess leġittimu
tas-suġġett tad-data.

37. Bilanċ bħal dan ma jistax ikun garantit b'sempliċi riferiment
għar-Regolament (KE) Nru 45/2001, li “huwa intiż sabiex
jassigura l-protezzjoni tal-libertajiet u tad-drittijiet funda-
mentali tal-persuni fiżiċi, b'mod partikolari, tal-ħajja privata
tagħhom, waqt l-ipproċessar tad-data personali” (20). Din is-
soluzzjoni għandha tirrispetta d-dritt għall-protezzjoni ta'
data, iżda ma tirrispettax id-dritt għall-aċċess pubbliku.

It-tieni sentenza ta' l-Artikolu 4(5) ma toffrix soluzzjoni vijabbli.

38. Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 ma jipprovdix tweġiba
ċara meta istituzzjoni jew korp Komunitarju jkollu jidde-
ċiedi dwar talba għal aċċess pubbliku. Fil-qasir (21), l-Arti-
kolu 5 tar-Regolament jippermetti l-ipproċessar ta' data per-
sonali jekk dan huwa “meħtieġ għall-eżerċizzju ta' xogħol
magħmul fl-interess pubbliku” jew jekk dan ikun “meħtieġ
għall-konformità ma' obbligu legali li għalih il-kontrollur
huwa soġġett”. Fi kliem ieħor, il-leġittimità ta' l-ipproċessar
mhijiex iddeterminata mill-interess tal-protezzjoni ta' data
nfisha, iżda min-neċessità ta' l-ipproċessar għal interess
ieħor (kemm jekk stabbilit b'obbligu legali kif ukoll jekk
mhux). Dan iwassal għall-konklużjoni li billi n-neċessità
mhijiex iddeterminata mill-Artikolu 5 tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001 innifsu (lanqas minn kwalunkwe dispożiz-
zjoni oħra ta' dan ir-Regolament), il-liġi mfassla għall-pro-
tezzjoni ta' l-interess l-ieħor — f'dan il-każ, id-dritt ta'
aċċess għal dokumenti — għandha tagħti gwida adegwata.

39. Madankollu, skond il-proposta, it-talbiet kollha għal aċċess
għal dokumenti li fihom data personali — dment li ma tap-
plikax id-dispożizzjoni speċifika ta' l-ewwel sentenza ta' l-
Artikolu 4(5) — għandhom jiġu vvalutati abbażi ta' refe-
renza għar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Tali referenza
ma tipprevedix il-gwida meħtieġa fil-bilanċjar ta' l-interessi.
Dan jirriżulta f'eżitu mhux mixtieq (sitwazzjoni ta' “catch-
22”).
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(13) L-Opinjoni 5/2001 dwar ir-Rapport Speċjali ta' l-Ombudsman Ewro-
pew lill-Parlament Ewropew b'segwitu ta' l-abbozz ta' rakkomandaz-
zjoni lill-Kummissjoni Ewropea fl-ilment 713/98/IJH, 17 ta' Mejju
2001, WP 44, disponibbli fuq is-sit webb tal-Grupp ta' Ħidma.

(14) L-Artikolu 3.f ta' l-abbozz ta' Konvenzjoni, li attwalment qed tiġi ffi-
nalizzata fi ħdan il-Kunsill ta' l-Ewropa. L-aħħar abbozz huwa dispo-
nibbli fuq il-link:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/
Doc08/EDOC11631.htm

(15) L-Artikolu 1 u l-Premessa 4 tar-Regolament; il-Premessa 4 ser tiġi nnu-
merata mill-ġdid bħala l-Premessa 6, wara l-modifika tar-Regolament
skond il-proposta.

(16) Il-Premessa 11 tar-Regolament; il-Premessa 11 ser tiġi nnumerata
mill-ġdid bħala l-Premessa 17, wara l-modifika tar-Regolament skond
il-proposta

(17) Il-paragrafu 94 tas-Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'Bavarian
Lager, u l-każistika msemmija hemm.

(18) Il-paragrafu 107 tas-Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'Bavarian
Lager, elaborat fil-punt 40 hawn taħt.

(19) Ara f'dan is-sens b'mod partikolari s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
f'Österreichischer Rundfunk.

(20) Par. 99 tas-Sentenza.
(21) Ara d-Dokument ta' Sfond tal-KEPD għal spjegazzjoni aktar estensiva

ta' l-Artikolu 5.



40. Finalment, għandu jiġi nnotat li r-referenza għar-Regola-
ment (KE) Nru 45/2001 ma ssolvix l-inkompatibbiltà bejn
id-dritt għal aċċess pubbliku u l-obbligu li tiġi ppruvata l-
ħtieġa tat-trasferiment ta' data personali, stabbilita mill-Arti-
kolu 8(b) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Kif iddikjarat
mill-Qorti tal-Prim'Istanza f'Bavarian Lager: “Jekk l-appli-
kant ikun meħtieġ li jipprova n-neċessità tat-trasferiment,
inkwantu kundizzjoni supplementari imposta fir-Regola-
ment (KE) Nru 45/2001, din l-eżiġenza tkun waħda li tmur
kontra l-għan tar-Regolament (KE) Nru 1409/2001, jiġifieri
l-ikbar aċċess possibbli tal-pubbliku għad-dokumenti miż-
muma mill-istituzzjonijiet” (22).

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-ewwel sentenza ta' Artikolu 4(5)
huwa limitat wisq.

41. L-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 4(5) tal-proposta jaqra kif
ġej: “L-ismijiet, it-titoli u l-funzjonijiet ta' dawk li huma uffiċjali
pubbliċi, uffiċjali ċivili u rappreżentanti ta' interess b'konnessjoni
ma' l-attivitajiet professjonli tagħhom għandhom jinkixfu
sakemm, minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari, il-kxif ikun se jaf-
fettwa b'mod ħażin il-persuni konċernati.” Hija tagħti regola
speċifika għal ċerti tipi ta' data, rigward grupp speċifiku ta'
persuni.

42. Bħala l-ewwel rimarka preliminari, il-KEPD jinnota li
m'hemmx dubju li l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 4 (5) tir-
rispetta d-dritt għal aċċess pubbliku. Fis-sitwazzjonijiet indi-
rizzati minn din is-sentenza, normalment jingħata aċċess
pubbliku għal dokumenti. Fil-fehma tal-KEPD, id-dispożiz-
zjoni tirrispetta wkoll id-dritt għall-protezzjoni ta' data. Hija
tkopri s-sitwazzjoni ttrattata mill-Qorti tal-Prim'Istanza f'Ba-
varian Lager, kif ukoll sitwazzjonijiet komparabbli. Kif dik
il-Qorti tiddikjara: f'dawk is-sitwazzjonijiet, l-iżvelar ta' l-
ismijiet in kwistjoni ma jirriżultax f'indħil fil-ħajja privata
tal-persuni, u dawk il-persuni ma jistgħu lanqas jikkunsi-
draw li huma bbenefikaw minn trattament kunfidenz-
jali (23).

43. Bħala t-tieni rimarka preliminari, jista' jiġi ddikjarat li d-dis-
pożizzjoni fil-prinċipju hija ddefinita sew u tissodisfa l-
kondizzjoni ta' ċertezza legali. Id-dispożizzjoni tiddefinixxi
l-kapaċitajiet differenti li fihom jaġixxu l-persuni u tillimita
d-data personali li tista' tiġi żvelata. Irrispettivament mill-
kwistjoni ta' jekk dawn il-limitazzjonijiet humiex adatti,
huma abbozzati sew.' Huma jikkonformaw ukoll mar-Rego-
lament 45/2001: l-iżvelar tad-data jikkostitwixxi proċessar
leġittimu — billi huwa bbażat fuq l-obbligu legali stabbilit

fl-Artikolu 4(5) — u l-fini huwa limitat, notevolment l-
għoti ta' aċċess pubbliku.

44. Fir-rigward tal-limitazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ratione
personae, ċerta data ta' detenturi ta' uffiċjali pubbliċi, impje-
gati maċ-ċivil u rappreżentanti b'interess għandha tiġi żve-
lata. Jidher li d-dispożizzjoni timmira biss li tirrisolvi l-kon-
segwenzi tas-Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'Bavarian
Lager. Titqajjem il-mistoqsija dwar għalfejn id-dispożizzjoni
ma tittrattax kategorija usa' ta' suġġetti tad-data, fir-rigward
ta' l-attivitajiet professjonali tagħhom. L-argumenti li jap-
poġġaw il-preżunzjoni li f'dan ir-rigward id-data personali
għandha normalment tiġi rilaxxata, huma wkoll validi per
eżempju fir-rigward ta':

— impjegati fis-settur privat jew persuni li jaħdmu għal
rashom, li m'għandhomx ikunu kkaratterizzati bħala
rappreżentanti b'interess, dment li m'hemmx raġuni biex
jiġi assunt li l-iżvelar jaffettwa lil dik il-persuna b'mod
negattiv,

— riċerkaturi akademiċi li jippreżentaw ir-riżultat tar-
riċerka tagħhom,

— esperti li jippreżentaw il-qasam tal-kompetenza tagħ-
hom fil-proċess pubbliku,

— għalliema u professuri fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħ-
hom ta' tagħlim jew għoti ta' lekċers.

45. Dawn l-eżempji jissuġġerixxu li kien ikun utli li wieħed ifit-
tex dispożizzjoni usa', li tkopri data ta' kategoriji differenti
ta' persuni, meta jaġixxu f'kapaċità professjonali.

46. It-tieni limitazzjoni — ratione materiae — fl-ewwel sentenza
ta' l-Artikolu 4(5) tal-proposta hija relatata ma' l-elementi
tad-data. Għandhom jiġu żvelata biss ismijiet, titoli u funz-
jonijiet. Dan jeskludi data li tiżvela elementi tas-sitwazzjoni
privata tal-persuna kkonċernata, ukoll jekk dik id-data ma
tikkwalifikax bħala data sensittiva kif mifhum fl-Artikolu
10 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Wieħed jista' jsemmi
l-indirizz tad-dar, in-numru tat-telefon u l-posta elettronika,
jew data oħra — bħal salarji u spejjeż — relatati ma' uffiċ-
jali ta' livell għoli jew politikanti.

47. Madankollu, hija teskludi wkoll elementi ta' data li m'għand-
hom x'jaqsmu xejn mas-sitwazzjoni privata tal-persuna
kkonċernata, bħall-indirizz ta' l-uffiċċju tal-persuna kkon-
ċernata (fiżiku u tal-posta elettronika), kif ukoll informazz-
joni aktar ġenerika rigward il-funzjoni tal-persuna.
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(22) Para. 107 tas-Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza. NB: L-Artikolu 8 tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001 jimponi wkoll obbligi oħra iżda dawn
ma joħolqu l-ebda problema fil-kuntest preżenti.

(23) Ara b'mod partikolari l-paragrafu 131, 132 u 136 tas-Sentenza.



48. Problema aktar fundamentali fl-approċċ tal-proposta hija li
isem rarament ikun inkluż f'dokument waħdu. L-isem nor-
malment huwa konness ma' data oħra relatata mal-persuna.
Per eżempju, il-każ ta' Bavarian Lager kien dwar aċċess għal
minuti ta' laqgħa. Wieħed jista' jimmaġina li l-minuti mhux
biss isemmu l-ismijiet tal-persuni preżenti fil-laqgħa, iżda
wkoll il-kontribut tagħhom għad-diskussjoni waqt il-laqgħa.
Dan il-kontribut kultant jista' wkoll ikun kwalifikat bħala
data sensittiva fis-sens ta' l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001, per eżempju jekk tiġi espressa opinjoni poli-
tika. Għalhekk huwa dubjuż jekk data partikolari tistax tiġi
kkunsidrata b'mod iżolat.

IV. SITWAZZJONI ALTERNATTIVA

Il-ħtieġa għal gwida ċara mil-leġislatur

49. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 innifsu għandu għal-
hekk jagħti gwida lill-istituzzjonijiet u l-korpi li jittrattaw
talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti li fihom data
personali, filwaqt li jirrispetta bis-sħiħ il-bilanċ tajjeb bejn
iż-żewġ drittijiet fundamentali f'riskju.

50. Skond il-KEPD, tenħtieġ aktar diskussjoni dwar kif din il-
gwida għandha tiġi trasposta f'dispożizzjoni legali speċifika.
Kif wera l-passat, din hija kwistjoni li tinkludi konsideraz-
zjonijiet diffiċli u fundamentali. Għandha tiġi abbozzata bl-
akbar attenzjoni possibbli b'kontribut mill-partijiet interes-
sati differenti.

Is-soluzzjoni alternattiva

51. Bħala kontribut għad-diskussjoni, il-KEPD jipproponi d-dis-
pożizzjoni li ġejja għall-aċċess pubbliku għal data personali:

1. data personali m'għandhiex tiġi żvelata, jekk it-tali żvelar
ikun ta' ħsara għall-privatezza jew l-integrità tal-persuna
kkonċernata. Ħsara bħal din ma tinħoloqx:

(a) jekk id-data tkun relatata biss ma' l-attivitajiet pro-
fessjonali tal-persuna kkonċernata dment li, fiċ-ċir-
kostanzi partikolari, m'hemmx raġuni biex jiġi
assunt li l-iżvelar jaffettwa lil dik il-persuna b'mod
negattiv;

(b) jekk id-data tkun relatata biss ma' persuna pubblika
dment li, fiċ-ċirkostanzi partikolari, m'hemmx raġuni
biex jiġi assunt li l-iżvelar jaffettwa b'mod negattiv lil
dik il-persuna jew lil persuni oħrajn relatati magħha;

(c) jekk id-data diġà ġiet ippubblikata bil-kunsens tal-
persuna kkonċernata.

2. Minkejja dan, id-data personali tiġi żvelata, jekk l-iżvelar
ikun meħtieġ minn interess pubbliku akbar. F'dawk il-
każijiet, l-istituzzjoni jew il-korp għandu jispeċifika l-
interess pubbliku. Huwa għandu jagħti r-raġunijiet għal-
fejn fil-każ speċifiku l-interess pubbliku huwa aktar
importanti mill-interessi tal-persuna kkonċernata.

3. Fejn istituzzjoni jew korp jiċħad aċċess għal dokument
abbażi tal-paragrafu 1, huwa għandu jikkunsidra jekk
ikunx possibbli aċċess parzjali għal dan id-dokument.

52. Din id-dispożizzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej.

53. L-ewwel parti tal-paragrafu 1 fiha r-regola bażika u tirrifletti
l-ħtieġa għal bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet fundamentali li
qegħdin fir-riskju. L-eċċezzjoni għad-dritt għal aċċess pub-
bliku għandha tapplika biss jekk l-iżvelar ikun ta' ħsara
għall-privatezza jew l-integrità tal-persuna kkonċernata. Id-
dispożizzjoni tirreferi għall-privatezza (rispett għall-ħajja
privata u tal-familja kif mifhum fl-Artikolu 7 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni u l-Artikolu 8 tal-Kon-
venzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB)) u
mhux għall-protezzjoni tad-data (kif mifhuma fl-Artikolu 8
tal-Karta).

54. Madankollu, id-dritt għall-protezzjoni ta' data personali —
stabbilita f'sistema ta' verifiki u bilanċi għall-protezzjoni tas-
suġġett tad-data, ara wkoll il-punt 36 hawn fuq — huwa
kkunsidrat bis-sħiħ. Id-dispożizzjoni tispeċifika l-obbligu
legali għall-iżvelar ta' data personali, kif previst fl-Artikolu
5(b) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

55. Għandu jiġi nnotat li r-Regolament (KE) Nru 45/2001 ma
jipprojbixxix l-ipproċessar ta' data personali, sakemm dan
ikun ibbażat fuq raġuni legali għall-ipproċessar taħt l-Arti-
kolu 5(b) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. L-applikaz-
zjoni ta' tali raġuni legali f'każ speċifiku għandha tiġi eżami-
nata fid-dawl ta' l-Artikolu 8 KEDB u l-każistika tal-Qorti
Ewropew għad-Drittijiet tal-Bniedem. F'dan il-kuntest
għandha ssir referenza għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
f'Österreichischer Rundfunk (24). L-introduzzjoni ta' “ħsara
għall-privatezza jew l-integrità tal-persuna kkonċernata” fil-
paragrafu 1 tad-dispożizzjoni tispeċifika li huwa preċiża-
ment dan it-test li jiddeċiedi jekk għandux jingħata aċċess
pubbliku għal data personali.
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(24) Is-Sentenza tal-Qorti ta' l-20 ta' Mejju 2003, Rechnungshof
(C-465/00) vs Österreichischer Rundfunk u Oħrajn u Christa Neu-
komm (C-138/01) u Joseph Lauermann (C-139/01) vs Österreichisc-
her Rundfunk,. Il-każijiet konġunti C-465/00, C-138/01 u C-139/01,
ECR 2003 p. I-4989.



56. It-terminu integrità ġie inkluż ukoll fit-test preżenti ta' l-
Artikolu 4(1)(b) u jirreferi għall-integrità fiżika ta' persuna.
Din jista' jkollha valur miżjud per eżempju f'każijiet fejn l-
iżvelar ta' data personali jista' jwassal għal theddida għall-
integrità fiżika tal-persuna mingħajr relazzjoni diretta mal-
privatezza tiegħu jew tagħha.

57. It-tieni parti tal-paragrafu 1 tad-dispożizzjoni proposta
għandha l-għan li tagħti gwida lill-istituzzjoni jew lill-korp
biex jiddeċiedi dwar talba għal aċċess pubbliku. Hija tiddis-
tingwi tliet sitwazzjonijiet fejn l-iżvelar ta' data personali
normalment ma jwassal għall-ebda ħsara għall-privatezza
jew l-integrità tal-persuna kkonċernata.

— L-ewwel sitwazzjoni hija dik koperta bl-ewwel sentenza
ta' l-Artikolu 4(5) tal-proposta tal-Kummissjoni. Hija
fformulata b'mod wisq usa' u b'mod aktar funzjonali,
filwaqt li jittieħed kont ta' l-osservazzjonijiet kritiċi li l-
KEPD għamel dwar it-test preżenti. Id-dispożizzjoni tir-
rikonoxxi li f'din is-sitwazzjoni jista' wkoll ikun hemm
raġuni biex jiġi assunt li l-iżvelar jaffettwa b'mod negat-
tiv lil dik il-persuna. F'dak il-każ l-istituzzjoni jew il-
korp Komunitarju għandu jeżamina jekk hux probabbli
li jkun hemm dan l-effett. Fi kliem ieħor, il-preżunzjoni
hija l-aċċess. Finalment, il-formulazzjoni “raġuni biex jiġi
assunt” (eċċ.) ittieħdet mill-Artikolu 8(b) tar-Regolament
(KE) Nru 45/2001.

— It-tieni sitwazzjoni tipprevedi li aċċess anke usa' huwa
permess meta hemm involuta data ta' persuni pubbliċi.
Wieħed jista' jikkunsidra politiċi jew persuni oħra li l-
funzjonijiet jew l-imġiba tagħhom normalment tiġġusti-
fika aċċess usa' mill-pubbliku abbażi tad-dritt tiegħu li
jkun jaf. Dan huwa wkoll soġġett għar-restrizzjoni li l-
konklużjoni tista' tkun differenti f'każ speċifiku. F'din is-
sitwazzjoni għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-effett negattiv
possibbli fuq il-qraba.

— It-tielet sitwazzjoni hija relatata ma' data li diġà qiegħda
fl-isfera pubblika, bil-kunsens tas-suġġett tad-data. Wie-
ħed jista' per eżempju jimmaġina li data personali ġiet
ippubblikata fuq sit webb jew fuq blog.

58. Il-paragrafu 2 jirrikonoxxi l-fatt li jista' jkun hemm interess
akbar li jkun jeħtieġ aċċess pubbliku. Ċerta data tista' tkun
indispensabbli għall-pubbliku biex jifforma opinjoni infor-
mata dwar il-proċess leġislattiv jew il-funzjonament ta' l-
istituzzjonijiet Ewropej b'mod aktar ġenerali. Wieħed jista'

per eżempju jaħseb dwar ir-relazzjonijiet (finanzjarji) bejn
istituzzjoni u ċerti gruppi ta' lobbying. Billi dan il-paragrafu
fih eċċezzjoni għal eċċezzjoni, ġew inklużi salvagwardji
addizzjonali. Fuq bażi ta' każ b'każ, l-istituzzjoni jew il-korp
għandu jispeċifika l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni.

59. Il-paragrafu 3 jobbliga lill-istituzzjoni jew il-korp biex jik-
kunsidra aċċess parzjali — per eżempju billi jħalli l-ismijiet
vojta fid-dokumenti — bħala strument addizzjonali biex jiġi
żgurat bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet fundamentali fir-riskju,
li għandu jintuża biss jekk ikun hemm raġuni għal ċaħda.

60. Finalment, il-KEPD jissottolinja li din is-soluzzjoni tevita s-
sitwazzjoni “catch-22” imsemmija hawn fuq fil-punt 39.

V. IR-REGOLAMENT (KE) NRU 45/2001 GĦANDU
JINBIDEL?

61. Mis-Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'Bavarian Lager jirri-
żulta li l-ħtieġa għal kjarifika tar-relazzjoni bejn l-aċċess
pubbliku u l-protezzjoni ta' data hija urġenti wkoll min-
ħabba l-interpretazzjonijiet differenti, li jistgħu jingħataw
f'dan il-kuntest, ta' l-Artikolu 8 (b) tar-Regolament (KE) Nru
45/2001. Il-kontroversja, fost l-oħrajn fil-każ ta' Bavarian
Lager quddiem il-Qorti ta' Prim'Istanza, kienet relatata mat-
tifsira ta' “jistabbilixxi l-ħtieġa li jkollu dik id-data trasferita” fil-
kuntest ta' l-aċċess pubbliku. Jekk din il-klawżola tittieħed
litteralment, tkun tfisser li l-applikant għal dokument taħt
ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 ikollu jistabbilixxi
raġuni konvinċenti biex jitlob dokument, li jkun kuntrarju
għal wieħed mill-objettivi tar-Regolament dwar l-aċċess
pubbliku, notevolment l-usa' aċċess possibbli għal doku-
menti miżmumin mill-istituzzjonijiet (25). Sabiex tissolva
din il-problema, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li meta
data personali tiġi ttrasferita sabiex jingħata effett lid-dritt
għal aċċess ta' dokumenti, l-applikant mhux meħtieġ jagħti
evidenza tan-neċessità ta' l-iżvelar. Bl-istess mod, hija ddik-
jarat li trasferiment ta' data li ma jaqax taħt l-eċċezzjoni ta'
l-Artikolu 4 (1) (b) ma jistax jippreġudika l-interessi leġit-
timi tas-suġġett tad-data (26).

62. Din is-soluzzjoni kienet meħtieġa sabiex iż-żewġ Regola-
menti jiġu rrikonċiljati b'mod sodisfaċenti, iżda hija qed tiġi
sfidata mill-Kummissjoni fl-appell tagħha quddiem il-Qorti
tal-Ġustizzja. Il-Kummissjoni tiddikjara li “ebda dispożiz-
zjoni la tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 jew
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(25) Ara l-paragrafu 107 tas-sentenza tal-QPI.
(26) Paragrafu 107 u 108 tas-sentenza tal-QPI.



tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 ma tirrikjedi jew tip-
permetti li din id-dispożizzjoni [l-Artikolu 8(b)] ma jkoll-
hiex effett sabiex tiġi permessa li norma taħt ir-Regolament
(KE) Nru 1049/2001 ikollha effett” (27).

63. Skond il-KEPD din it-tensjoni tista' tissolva l-aħjar bl-
introduzzjoni ta' premessa fir-Regolament (KE) Nru
1049/2001 emendat, li tikkodifika d-deċiżjoni tal-Qorti tal-
Prim'Istanza. Premessa bħal din tista' taqra kif ġej: “Fejn data
personali tiġi ttrasferita sabiex jingħata effett lid-dritt ta'
aċċess għal dokumenti, l-applikant mhux meħtieġ jagħti evi-
denza tan-neċessità ta' l-iżvelar għall-fini ta' l-Artikolu 8(b)
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001”.

VI. DRITT TA' AĊĊESS GĦAL DOKUMENTI U DRITT TA'
AĊĊESS GĦAL DATA PERSONALI PROPRJA

64. Id-dritt ta' aċċess għal dokumenti kif previst fir-Regolament
(KE) Nru 1049/2001 għandu jkun iddifferenzjat mill-Arti-
kolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Id-dritt ta'
aċċess kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jagħti
dritt ġenerali ta' aċċess lil kulħadd rigward dokumenti bil-
ħsieb li tiġi garantita t-trasparenza ta' korpi pubbliċi. L-Arti-
kolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 huwa aktar limi-
tat fir-rigward tal-benefiċjarji tad-dritt ta' aċċess, billi huwa
jagħti dan id-dritt biss lill-persuna kkonċernata għal
informazzjoni relatata magħha, notevolment bil-ħsieb li s-
suġġetti tad-data jkunu jistgħu jikkontrollaw l-informazzjoni
relatata magħhom. Barra minn hekk, id-dritt ta' aċċess taħt
l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 jissemma
fl-Artikolu 8(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea.

65. Fuq dan l-isfond, il-KEPD jikkunsidra li r-Regolament (KE)
Nru 1049/2001 għandu jikkjarifika li l-eżistenza tad-dritt
ta' aċċess għal dokumenti huwa mingħajr preġudizzju għad-
dritt ta' aċċess għal data personali proprja taħt ir-Regola-
ment (KE) Nru 45/2001.

66. Barra minn hekk, il-KEPD jirrakkomanda lil-leġislatur biex
jikkunsidra li fir-Regolament emendat jiġi introdott aċċess
ex officio għas-suġġett tad-data għal data personali proprja.
Tabilħaqq, fil-prattika jiġri li persuni jistgħu ma jkunux
konxji ta' l-eżistenza tad-dritt ta' aċċess għad-data personali
proprja tagħhom, kif stipulat fl-Artikolu 13 tar-Regolament
(KE) Nru 45/2001, u għalhekk jitolbu għal aċċess fid-dawl
tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-aċċess għad-doku-
ment jista' jinċaħdilhom jekk tiġi applikata waħda mill-
eċċezzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, jew jista'
jiġi kkunsidrat li talba għal aċċess speċifiku ma taqax fil-

kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. F'każ bħal
dan, meta l-istituzzjoni jew il-korp ikun jaf ir-ratio ta' tali
talba għal aċċess (jiġifieri aċċess għal data personali proprja
tal-petizzjonant), l-istituzzjoni għandha tkun obbligata
tagħti aċċess ex officio għad-data personali tal-petizzjonant.

67. Iż-żewġ aspetti jistgħu jiġu kkjarifikati bl-introduzzjoni ta'
dikjarazzjonijiet speċifiċi għall-Premessi għar-Regolament
(KE) Nru 1049/2001 emendat, possibbilment f'konnessjoni
mal-Premessa 11 tar-regolament eżistenti. L-ewwel pre-
messa (jew parti ta' premessa) tista' tiddikjara li d-dritt ta'
aċċess pubbliku għal dokumenti huwa mingħajr preġudiz-
zju għad-dritt ta' aċċess għal data personali taħt ir-Regola-
ment (KE) Nru 45/2001. It-tieni premessa (jew parti ta' pre-
messa) tista' tinkludi l-kunċett ta' aċċess ex officio għal appli-
kant għal data personali proprja tiegħu. Meta persuna titlob
aċċess għal data li tikkonċernaha, l-istituzzjoni għandha fuq
l-inizjattiva tagħha stess teżamina jekk dik il-persuna hijiex
intitolata għal aċċess taħt ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

VII. AKTAR UŻU TA' DATA PERSONALI F'DOKUMENTI
PUBBLIĊI

68. Kwistjoni oħra li għandha tiġi kkunsidrata u possibbilment
ikkjarifikata fil-proposta tal-Kummissjoni hija aktar użu ta'
data personali li tinsab f'dokumenti pubbliċi. Tabilħaqq,
meta jingħata aċċess għal dokumenti, l-użu ta' data perso-
nali li tinsab fihom jista' jkun soġġett għar-regoli applikab-
bli dwar il-protezzjoni ta' data personali, u b'mod partiko-
lari għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u għal-leġislazzjo-
nijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE. Użu
mill-ġdid, disseminazzjoni u aktar ipproċessar ta' din id-
data personali mill-applikant, mill-istituzzjonijiet li jagħtu l-
aċċess jew minn partijiet terzi li jkollhom aċċess għad-doku-
ment għandhom jitwettqu fil-qafas tal-leġislazzjoni appli-
kabbli dwar il-protezzjoni ta' data.

69. Per eżempju, jekk tiġi żvelata lista ta' ismijiet u dettalji ta'
kuntatt ta' uffiċjali pubbliċi wara talba għal aċċess, din il-
lista m'għandhiex tintuża sabiex l-uffiċjali kkonċernati jsiru
l-mira ta' kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni jew ta' profili,
dment li ma jkunx f'konformità ma' leġislazzjoni applikab-
bli dwar il-protezzjoni ta' data.

70. Għalhekk, ikun rakkomandabbli li l-leġislatur juża din l-
okkażjoni sabiex jissottolinja din ir-relazzjoni. Dan l-
approċċ ikun konsistenti ma' l-għażla tal-leġislatur fid-Diret-
tiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta'
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(27) Ara l-applikazzjoni tal-Kummissjoni fil-Każ C-28/08P imsemmi fin-
nota 7 ta' qiegħ il-paġna.



informazzjoni tas-settur pubbliku. Tabilħaqq, f'din id-Diret-
tiva ta' l-aħħar waħda mill-kondizzjonijiet li huma msemmi-
jin b'mod espliċitu għall-użu mill-ġdid ta' l-informazzjoni
tas-settur pubbliku hija l-konformità sħiħa mal-prinċipji
relatati mal-protezzjoni ta' data personali f'konformità mad-
Direttiva 95/46/KE (28).

71. F'din il-perspettiva, il-KEPD jissuġġerixxi li tiġi introdotta
premessa li tiddikjara li “meta jingħata aċċess għal doku-
menti, l-użu ta' data personali li tinsab fihom tista' tkun
soġġetta għar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta' data
personali, u b'mod partikolari għal-leġislazzjonijiet nazzjo-
nali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE”.

VIII. KONKLUŻJONI

72. L-attenzjoni tal-KEPD inġibdet b'mod partikolari mill-fatt li
l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parla-
ment Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fiha dispożiz-
zjoni li tittratta r-relazzjoni delikata bejn l-aċċess għal doku-
menti u d-drittijiet għall-privatezza u l-protezzjoni ta' data
personali, notevolment l-Artikolu 4(5) propost. Din l-opin-
joni tappoġġa r-raġunijiet abbażi tal-bdil ta' l-Artikolu 4(1)
(b) preżenti bid-dispożizzjoni l-ġdida sa ċertu punt, iżda ma
tappoġġax id-dispożizzjoni nnifisha.

73. Din id-dispożizzjoni qed tiġi kkritikata għar-raġunijiet li ġej-
jin:

1. Il-KEPD mhux konvint li dan huwa l-mument xieraq
għal bidla, waqt li hemm appell pendenti quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja. F'dan l-appell hemm kwistjonijiet
fundamentali f'riskju.

2. Il-proposta ma tagħtix is-soluzzjoni adatta. Hija tikkon-
sisti minn regola ġenerali (it-tieni sentenza ta' l-Artikolu
4(5)) li:

— ma tirreflettix is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza
f'Bavarian Lager,

— ma tagħmilx ġustizzja għall-ħtieġa ta' bilanċ tajjeb
bejn id-drittijiet fundamentali li qegħdin f'riskju,

— mhijiex vijabbli billi hija tirreferi għal-leġislazzjoni
tal-KE dwar il-protezzjoni ta' data li ma tagħtix twe-
ġiba ċara meta jkollha ssir deċiżjoni dwar l-aċċess
pubbliku.

3. Hija tikkonsisti minn regola speċifika (l-ewwel sentenza
ta' l-Artikolu 4(5)) li fil-prinċipju hija definita sew, iżda li
għandha kamp ta' applikazzjoni limitat wisq.

74. Bħala kontribut għad-diskussjoni, il-KEPD jipproponi l-
eċċezzjoni li ġejja għall-aċċess pubbliku ta' data personali:

1. data personali m'għandhiex tiġi żvelata, jekk it-tali żvelar ikun
ta' ħsara għall-privatezza jew l-integrità tal-persuna kkonċer-
nata. Ħsara bħal din ma tinħoloqx:

(a) jekk id-data tkun relatata biss ma' l-attivitajiet professjo-
nali tal-persuna kkonċernata dment li, fiċ-ċirkostanzi par-
tikolari, m'hemmx raġuni biex jiġi assunt li l-iżvelar jaf-
fettwa lil dik il-persuna b'mod negattiv;

(b) jekk id-data tkun relatata biss ma' persuna pubblika
dment li, fiċ-ċirkostanzi partikolari, m'hemmx raġuni biex
jiġi assunt li l-iżvelar jaffettwa b'mod negattiv lil dik il-
persuna jew lil persuni oħrajn relatati magħha;

(c) jekk id-data diġà ġiet ippubblikata bil-kunsens tal-persuna
kkonċernata.

2. Minkejja dan, id-data personali tiġi żvelata, jekk l-iżvelar ikun
meħtieġ minn interess pubbliku akbar. F'dawk il-każijiet, l-isti-
tuzzjoni jew il-korp għandu jispeċifika l-interess pubbliku.
Huwa għandu jagħti r-raġunijiet għalfejn fil-każ speċifiku l-
interess pubbliku huwa aktar importanti mill-interessi tal-per-
suna kkonċernata.

3. Fejn istituzzjoni jew korp jirrifjuta aċċess għal dokument
abbażi tal-paragrafu 1, huwa għandu jikkunsidra jekk ikunx
possibbli aċċess parzjali għal dan id-dokument.

75. L-opinjoni tidentifika diversi punti oħra fejn jenħtieġu kjari-
fiki tar-regolament dwar l-aċċess pubbliku, prinċipalment
fir-relazzjoni tiegħu mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament
(KE) Nru 45/2001. Dawn il-kjarifiki jistgħu jingħataw billi
jiġu introdotti premessi jew possibbilment dispożizzjonijiet
leġislattivi dwar is-suġġetti li ġejjin:

(a) il-kunċett ta' dokument sabiex tiġi żgurata l-usa' appli-
kazzjoni possibbli tar-regolament dwar l-aċċess pub-
bliku;

(b) l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 8(b) tar-Regolament (KE)
Nru 45/2001 fil-kuntest ta' l-aċċess pubbliku sabiex jiġi
żgurat li l-applikant għal aċċess pubbliku ma jkunx
meħtieġ jagħti evidenza tan-neċessità ta' l-iżvelar;

(c) ir-relazzjoni bejn id-dritt ta' aċċess għal dokumenti pub-
bliċi u d-dritt ta' aċċess għal data personali proprja taħt
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 sabiex jiġi żgurat li d-
dritt ta' aċċess għal dokumenti pubbliċi jkun
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(28) Ara l-Premessa 21 u l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2003/98/KE tal-Par-
lament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu
mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku, ĠU L 345,
31.12.2003, p. 90.



mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' aċċess għal data per-
sonali proprja;

(d) l-obbligu ta' istituzzjoni li teżamina, fuq l-inizjattiva
tagħha stess, jekk dik il-persuna hijiex intitolata għal
aċċess taħt ir-Regolament (KE) Nru 45/2001, meta per-
suna titlob aċċess għal data li tikkonċernaha taħt ir-
regolament dwar l-aċċess pubbliku;

(e) aktar użu ta' data personali li tinsab f'dokumenti pub-
bliċi, sabiex jiġi żgurat li dan l-użu aktar ikun soġġett

għar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta' data per-
sonali.

Magħmul fi Brussell, fit-30 ta' Ġunju 2008.

Peter HUSTINX

Kontrollatur Ewropw għall-Protezzjoni tad-Data
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