
Noti gwida għall-promoturi  
u l-imsieħba dwar il-Politika  
ta’ Trasparenza tal-Grupp tal-BEI

1. General

Il-Grupp tal-BEI għandu Politika ta’ Trasparenza li hija 
konformi mal-aħjar prassi internazzjonali u mal-istandards 
tat-trasparenza ta’ korpi u istituzzjonijiet oħrajn tal-UE. Bħala 
l-bank tal-UE, u bħala korp tal-UE, il-Grupp tal-BEI għandu 
responsabbiltà partikolari biex ikun miftuħ u trasparenti lejn 
il-partijiet ikkonċernati mill-attivitajiet tiegħu.

Il-Politika tagħti lill-pubbliku d-dritt li jitlob l-iżvelar tal-
informazzjoni u d-dokumenti kollha miżmuma mill-BEI.  Fl-
istess ħin, tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
pprovduta mill-klijenti u l-imsieħba tal-proġetti tiegħu li l-BEI 
jżomm.

L-iskop ta’ din in-nota gwida huwa biex tinforma lill-promoturi 
li għandhom proġetti li jew ser jiġu ffinanzjati bis-sħiħ jew 
parzjalment mill-BEI, kif ukoll l-imsieħba l-oħra tal-BEI, dwar xi 
wħud mid-dispożizzjonijiet ewlenin tal-Politika ta’ Trasparenza 
u l-applikazzjoni prattika tagħhom għall-informazzjoni li l-BEI 
jipproduċi jew jirċievi b’rabta mal-operazzjonijiet tiegħu.

Din in-nota gwida ma tagħtix ħarsa ġenerali sħiħa 
u komprensiva len il-Politika ta’ Trasparenza tal-Grupp tal-BEI. 
Ġiet imħejjija għal skopijiet ta’ informazzjoni biss u ma jista’ jiġi 
dderivat ebda dritt minnha.

Ir-regoli u l-proċeduri tal-Bank dwar l-aċċess għall-
informazzjoni huma ddefiniti fil-Politika ta’ Trasparenza tiegħu, 
u l-promoturi u l-partijiet interessati l-oħra għandhom jirreferu 
għaliha għal gwida awtorevoli.

2. Il-Bażi tal-Politika ta’ Trasparenza tal-BEI

•  Il-prinċipju ta’ aċċess miftuħ tal-istituzzjonijiet, il-korpi, 
l-uffiċċju u l-aġenziji tal-UE huwa stabbilit fit-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b’mod partikolari l-Artikolu 1 
u l-Artikolu 15(1) rispettivament.

•  Barra dan, bħala korp tal-UE, il-Bank irid ikun konformi wkoll 
mar-regolamenti speċifiċi tal-UE, bħar-Regolament (KE) 
Nru 1367/2006 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
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” għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità. 
Skont l-Artikolu 15(3) tat-TFUE, meta jeżerċita kompiti 
amministrattivi, il-BEI jiżgura wkoll li r-regoli tiegħu dwar 
l-aċċess għal dokumenti huma konformi mar-regolamenti 
applikabbli tal-UE li jiddefinixxu l-prinċipji ġenerali u 
l-limiti dwar l-aċċess għal dokumenti, b’mod partikolari 
r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku 
għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni.

•  Il-Grupp tal-BEI għaldaqstant adotta Politika ta’  Trasparenza 
li tapplika dan il-qafas regolatorju fil-prattika fir-rigward 
tar-regoli u l-proċeduri tal-Grupp.

3.  Il-Kontenut tal-Politika ta’ Trasparenza 
tal-BEI

•  It-test sħiħ tal-Politika jista’ jitniżżel mill-websajt tal-Bank: 
(www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-
transparency-policy.htm).



•  Il-Politika tagħti lill-pubbliku d-dritt li jitlob l-iżvelar tal-
informazzjoni u d-dokumenti miżmuma mill-BEI u tiddeskrivi 
l-proċeduri biex jagħmel dan. Barra minn hekk, tiddeskrivi 
l-approċċ ġenerali tal-Bank għat-trasparenza, l-involviment 
tal-partijiet interessati u konsultazzjoni pubblika. Tiddeskrivi 
wkoll l-informazzjoni li l-Bank jippubblika regolarment fuq 
il-websajt tiegħu, kif ukoll il-mekkaniżmi tal-ilmenti u ta’ 
appell tal-Bank.

4.  Ir-regoli u r-responsabbiltajiet dwar 
l-iżvelar ta’ informazzjoni

•  Il-BEI jirċievi regolarment talbiet mill-pubbliku (eż. 
ċittadini, organizzazzjonijiet jew persuni akkademiċi) għal 
żvelar, li jiġu pproċessati skont il-Politika. Fost dawk it-
talbiet ikun hemm każijiet li huma relatati ma’ informazzjoni 
u dokumenti ta’ klijenti jew imsieħba tal-Bank.

•  Id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni 
huma bbażati fuq il-prinċipju ta’ “preżunzjoni ta’ żvelar” 
(Artikolu 5.1). Dan ifisser li l-informazzjoni u d-dokumenti 
kollha fil-pussess tal-BEI jistgħu fil-prinċipju jiġu żvelati 
lil membri interessati tal-pubbliku fuq talba.

•  Madankollu, il-Bank jirrispetta l-kunfidenzjalità tal-
imsieħba kummerċjali tiegħu u ma jiżvelax informazzjoni 
koperta mill-obbligu tas-segretezza professjonali. Sabiex 
jiżgura dan, il-Politika tistipula eċċezzjonijiet għar-regola 
tal-iżvelar li tipproteġi interessi ġustifikati li jinsabu fl-
informazzjoni li hija fil-pussess tal-Bank u li huma deskritti 
fil-kapitolu 5 tal-Politika.

•  B’mod partikolari, sakemm ma jkunx hemm interess 
pubbliku suprem għall-iżvelar, il-Bank ma jiżvela ebda 
informazzjoni li tista’ tippreġudika l-protezzjoni ta’:

 –  L-interessi kummerċjali ta’ promotur (pereż. kif 
imħares permezz tal-ftehimiet tal-kunfidenzjalità 
milħuqa mal-Bank); Artikolu 5.5.

 –  Il-Proprjetà Intellettwali tal-promotur; Artikolu 5.5.

•  Interess pubbliku suprem huwa meqjus li jeżisti, 
pereżempju, fejn l-informazzjoni mitluba hija relatata mal-
emissjonijiet fl-ambjent. Għaldaqstant, din l-informazzjoni 
bi prinċipju għandha tiġi żvelata fuq talba.

•  Fir-rigward ta’ informazzjoni jew materjal sottomess 
jew prodott minn parti terza, qabel ma jiżvela tali 
informazzjoni jew materjal fuq talba, il-Bank jikkonsulta 
mal-parti l-oħra biex jistabbilixxi jekk l-informazzjoni 
jew il-materjal huwiex kunfidenzjali, skont il-Politika ta’ 
Trasparenza tiegħu, sakemm ikun ċar li d-dokument jew 
il-materjal jista’ jew ma jistax jiġi żvelat (Artikolu 5.9). Il-
prinċipju tal-interess pubbliku suprem japplika wkoll 
għal informazzjoni miżmuma mill-BEI li ġiet sottomessa 
jew prodotta minn parti terza.

•  Skont l-Artikolu 5.6 tal-Politika ta’ Trasparenza, 
l-aċċess għal informazzjoni jiġi rrifjutat meta l-iżvelar 
jippreġudika b’mod serju l-integrità tal-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet tal-Bank.

•  L-eċċezzjonijiet ikopru wkoll informazzjoni dwar 
allokazzjonijiet individwali li jsiru minn banek lokali biex 
jappoġġaw investiment mill-klijenti tagħhom stess taħt 
linji ta’ kreditu stabbiliti mal-BEI. Din l-informazzjoni taqa’ 
taħt il-kompetenza tal-bank intermedjarju bħala parti mir-
relazzjoni ta’ negozju normali bejn bank u l-klijenti tiegħu.

•  Il-Bank ma joġġezzjonax li promoturi ta’ proġetti, selliefa, 
jew partijiet kompetenti oħra jagħmlu informazzjoni/
dokumenti disponibbli dwar ir-relazzjoni u l-arranġamenti 
tagħhom mal-BEI, u jħeġġiġhom biex isegwu l-prinċipji 
ta’ trasparenza ddettaljati fil-Politika tiegħu fil-kuntest tal-
proġetti ffinanzjati.

•  Il-BEI jrid iwieġeb għal talbiet għal żvelar fi żmien  
15-il jum tax-xogħol (Artikolu 5.22). F’każijiet eċċezzjonali, 
pereżempju fil-każ ta’ applikazzjoni relatata ma’ dokument 
twil ħafna jew meta l-informazzjoni ma tkunx disponibbli 
fil-pront u tkun kumplessa biex tiġi kkumpilata, jew meta 
risposta ma tkunx tista’ tiġi pprovduta fil-limitu ta’ żmien 
preskritt, il-BEI jipprova jipprovdi risposta għal tali talbiet 
kumplessi sa mhux aktar tard minn 30 jum tax-xogħol 
wara r-riċeviment (Artikolu 5.24).
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