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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarptautinės prekybos komitetas (INTA) teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, parengtą 
siekiant nustatyti lankstesnes taisykles ir paprastesnes procedūras, susijusias su galimybėmis 
visuomenei susipažinti su Europos institucijų dokumentais.

Ši peržiūra beveik išskirtinai susijusi su piliečių laisvėmis, be to, yra teisinio ir konstitucinio 
pobūdžio (šie aspektai nesusiję su Tarptautinės prekybos komiteto kompetencija).

Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad Komisijos pasiūlymas turėtų būti atskirai 
apsvarstytas, nors jis taikomas į „slapto pobūdžio dokumentų“ kategoriją įtrauktiems 
prekybos ir pramonės dokumentams, susijusiems su prekybos ginčais ir derybomis.

Šioje nuomonėje pateiktais pakeitimais stiprinamas ryšys tarp naujos redakcijos ketinimų bei 
tikslų ir mūsų pasiūlymų turinio. Toks prioritetas atrodo naudingas ir būtinas, jei jis 
nenaudojamas verslo interesams nuslėpti tokiu būdu, kuriuo pažeidžiama teisė ir vartotojų 
interesai, be kita ko, tai siejant  su „vyraujančiu visuomenės interesu“.

Nuomonės referentė mano, kad ši galimybė atskirti verslo interesus turėtų būti aiškiau 
nurodyta dokumente, atsižvelgiant  į tai, kad pagrindinis reglamento peržiūros tikslas – nauda 
visuomenei ir parama piliečiams.

Be kita ko, vienas iš pasiūlymo dėl reglamento tikslų – aiškiau nurodyti procedūras, taikomas 
išimtiniams atvejams, kuriems negalioja skaidrumo ir duomenų atskleidimo taisyklės. Kaip ir 
ankstesniame dokumente, viena iš šių dokumente numatytų išimčių – bendri prekybos 
interesai. Taigi pasiūlyme taip pat specialiai nurodomos aplinkybės, kuriomis
neatskleidžiamos komercinės paslaptys, kol teisme nepateikiami atitinkami ieškiniai dėl 
dvišalių ginčų sprendimo arba kol netaikoma Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ginčų 
sprendimo priemonė (PPO Ginčų sprendimo taryba).

Taigi dėl Komisijos pasiūlymo dokumentas tampa aiškesnis ir, be kita ko, siekiama apsaugoti 
prekybos interesus, nors šiuo metu pasiūlymas akivaizdžiai naudojamas ES skundams, 
pateiktiems PPO Ginčų sprendimo tarybai, pagrįsti.

Be to, pasiūlyme nurodomos taisyklės, taikomos konfidencialiems dokumentams, susijusiems 
su prekybos derybomis. Šie dokumentai, kuriuos 133–iojo straipsnio komitetas, įgaliotas 
nustatyti Europos Sąjungos prekybos politiką, pateikia kitoms viešosioms institucijoms, yra 
konfidencialaus pobūdžio. Tarptautinės prekybos komitetas suvokia būtinybę apsaugoti šio 
133–iojo straipsnio komiteto parengtų dokumentų konfidencialumą, bet pasilieka teisę 
kontroliuoti Komisijos ir Tarybos vykdomą prekybos politiką. Šio tipo slapto pobūdžio 
dokumentams taikomos klasifikavimo, taip pat tarpinstitucinės ir visuomenės prieigos 
taisyklės, nustatytos 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime, kuriuo iš dalies pakeistos 
jos vidaus darbo taisyklės (C(2001)3031).

Komisija paskutinį kartą peržiūrėjo reglamentą dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais 2001 m., tuoj po to, kai buvo peržiūrėtos slapto pobūdžio dokumentų 
klasifikavimo taisyklės. Viena vertus, jei Komisija tikrai siekia gerokai padidinti visuomenės 
galimybes susipažinti su visų tipų dokumentais, būtina atlikti visų vidaus taisyklių peržiūrą.
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Kita vertus, Tarptautinės prekybos komitetas privalo laikytis griežtų ribotos prieigos 
informacijos perdavimo taisyklių, net ir ją perduodant komiteto nariams, nes taikomos 
taisyklės, nustatytos 2001 m., dar iki šio komiteto sudarymo.

Taigi nuomonės referentė pabrėžia būtinybę periodiškai peržiūrėti slapto pobūdžio Europos 
Komisijos dokumentų klasifikavimo ir perdavimo kitoms institucijoms, įskaitant Europos 
Parlamentą, taisykles.

Šis pasiūlymas peržiūrėti galimybes visuomenei susipažinti su dokumentais neturėtų likti 
tuščiu formalumu. Siekiant peržiūros veiksmingumo, visos juridinių asmenų ir piliečių 
prieigos prie visų tipų dokumentų procedūros turėtų būti itin nuodugniai išnagrinėtos. Į tai 
atsižvelgdama, nuomonės referentė mano, kad, siekiant piliečių dalyvavimo ES teisėkūros 
procese, jų deramas informavimas yra pagrindinė teisė ir kad dėl šios priežasties prekybos 
dokumentai turėtų būti įtraukti į šią pertvarką.

Todėl nuomonės referentė siūlo toliau pateikiamus pakeitimus.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Slapto pobūdžio dokumentais yra 
laikomi institucijų arba jų įsteigtų 
agentūrų, valstybių narių, trečiųjų valstybių 
arba tarptautinių organizacijų parengti
dokumentai, kurie, priklausomai nuo 
atitinkamos institucijos taisyklių, 
klasifikuojami kaip „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI), 
„SECRET“ (SLAPTI) arba 
„CONFIDENTIEL“
(KONFIDENCIALŪS), ir kurie gina 
esminius Europos Sąjungos arba vienos ar 
daugiau valstybių narių interesus 
4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose 
srityse, ypač susijusius su visuomenės 
saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.

1. Slapto pobūdžio dokumentais yra 
laikomi institucijų arba jų įsteigtų 
agentūrų, valstybių narių, trečiųjų valstybių 
arba tarptautinių organizacijų parengti
dokumentai, kurie, priklausomai nuo 
atitinkamos institucijos nustatytų ir jos 
reguliariai peržiūrimų taisyklių, 
klasifikuojami kaip „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI), 
„SECRET“ (SLAPTI) arba 
„CONFIDENTIEL“
(KONFIDENCIALŪS), ir kurie gina 
esminius Europos Sąjungos arba vienos ar 
daugiau valstybių narių interesus 
4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose 
srityse, ypač susijusius su visuomenės 
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saugumu, tarptautiniais ir prekybos 
santykiais, gynyba ir kariniais reikalais.

Pagrindimas

Kiekviena institucija turėtų parengti ir peržiūrėti savo nuostatas, siekiant per aiškiai 
apibrėžtą laikotarpį nustatyti dokumentų klasifikavimo kriterijus. Dokumentai, kuriuos 
perduoda 133–iojo straipsnio komitetas, įgaliotas nustatyti ES prekybos politiką, ir kitos 
viešosios institucijos, priskirtini konfidencialiems dokumentams. Tarptautinės prekybos 
komitetas suvokia būtinybę apsaugoti šio 133–iojo straipsnio komiteto parengtų dokumentų 
konfidencialumą, bet pasilieka teisę piliečių interesais kontroliuoti Komisijos ir Tarybos 
vykdomą prekybos politiką.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjui suteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, leidžiant juos 
peržiūrėti vietoje arba atsiunčiant kopiją, 
įskaitant ir, jei įmanoma, elektroninę 
kopiją, pagal pareiškėjo pasirinkimą.

1. Pareiškėjui suteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, leidžiant juos 
peržiūrėti vietoje arba atsiunčiant kopiją, 
įskaitant ir, jei įmanoma, elektroninę 
kopiją, pagal pareiškėjo pasirinkimą.
Kopijų gamybos ir persiuntimo išlaidos 
pateikiamos apmokėti pareiškėjui. Šis 
mokestis neturi viršyti realių kopijų 
gamybos ir persiuntimo išlaidų. 
Susipažinimas su dokumentu vietoje arba 
ne daugiau kaip 20 puslapių A4 formato 
kopijų, arba tiesioginė prieiga prie 
dokumentų elektroniniu būdu ar per 
registrą yra nemokami.

Pagrindimas

Komisija pageidauja nustatyti paprastesnes procedūras, pagal kurias visuomenė gali 
susipažinti su dokumentais, tačiau aiškiai nenurodyti savo įsipareigojimo pateikti dokumentus 
už mokestį, jei dokumentų skaičius viršija tam tikrą ribą.  Ši dalis turi būti išsaugota ir 
patobulinta – nors pilietis privalo sumokėti už pateikiamas kopijas, tačiau normalu, kad jam 
būtų žinomas nustatomo mokesčio už kopijas apskaičiavimo metodas ir kad jis galėtų 
nemokamai susipažinti su dokumentais, jei nebūtinos jų kopijos. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijos nedelsdamos imasi 
priemonių sukurti  registrą, kuris pradėtų 
veikti nuo 2002 m. birželio 3 d.

3. Institucijos nedelsdamos imasi 
priemonių sukurti  registrą, kuris pradėtų 
veikti per 6 mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklumą, derėtų pakeisti datą, atsižvelgiant į teisės akto pakeitimą ir 
kitus kalendorinius metus. Šis terminas turėtų būti platesnio užmojo nei ankstesnis terminas. 
Pageidautina, kad teisės aktai, kuriems taikoma ši peržiūra, nedelsiant turėtų realų poveikį 
piliečiams ir visuomenėms (prekybos ir derybų srityje).  Be to, po naujojo reglamento 
įsigaliojimo Europos Sąjungos institucijos turėtų nedelsdamos imtis veiklos, skirtos 
teikiamoms paslaugoms tobulinti, ir kuo greičiau suteikti piliečiams galimybę prieiti prie 
registrų.  
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