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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Comércio Internacional (comissão INTA) acolhe favoravelmente a proposta 
da Comissão Europeia, elaborada com o objectivo de aplicar regras mais flexíveis e 
procedimentos mais simples no que se refere ao acesso do público aos documentos das 
Instituições europeias.
A revisão incide quase exclusivamente sobre as liberdades civis e o seu carácter é 
fundamentalmente jurídico e constitucional (elementos que não se enquadram no âmbito das 
competências da Comissão do Comércio Internacional).
Não obstante, a relatora de parecer considera que, embora a proposta da Comissão inclua 
documentos comerciais e industriais ligados aos litígios e às negociações comerciais na 
categoria dos "documentos sensíveis", estes deveriam ser analisados em separado.

As alterações incluídas no presente parecer melhoram a ligação entre as intenções e os 
objectivos da reforma e o conteúdo da nova proposta. Um tratamento preferencial desse tipo 
parece útil e necessário, desde que não sirva para camuflar os interesses industriais de forma 
contrária aos direitos e interesses do consumidor e que poderiam ser ultrapassados pelo 
"interesse público dominante".
A relatora de parecer considera que esta possibilidade de excluir o interesse da indústria deve 
ser mais claramente especificada no texto, dado que o primeiro objectivo da revisão do 
Regulamento é estar ao serviço do público e apoiar os cidadãos.
Um dos objectivos da proposta de regulamento consiste, nomeadamente, em clarificar os 
procedimentos para as excepções às quais não se as regras de transparência e de divulgação. 
Entre essas excepções, o texto prevê interesses comerciais comuns, como no texto anterior. 
Ora, a proposta menciona também, especificamente, as circunstâncias em que os segredos 
industriais não são revelados, antes de todos os processos serem submetidos ao tribunal para 
solucionar os diferendos bilaterais ou de ser aplicado o mecanismo de resolução dos litígios 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) (Órgão de Resolução dos Litígios da OMC).
Assim, a proposta da Comissão torna o texto mais claro e faz com que o interesse comercial 
seja protegido, mesmo quando serve de justificação evidente para as queixas apresentadas 
pela UE anteriormente à sua resolução pelo órgão de resolução dos litígios da OMC.

Por outro lado, a proposta mantém regras aplicáveis aos documentos confidenciais ligados às 
negociações comerciais. Esses documentos transmitidos pela Comissão 133, encarregada de 
definir a política comercial da União Europeia, a outras instituições públicas têm um carácter 
sensível. A comissão INTA está consciente da necessidade de preservar a confidencialidade 
dos documentos elaborados por essa Comissão 133 e reserva-se o direito de controlar a 
política comercial aplicada pela Comissão e pelo Conselho. Para esse tipo de documento 
sensível, as regras de classificação e o acesso interinstitucional e público são definidos pela 
Decisão da Comissão, de 29 de Novembro de 2001, que modifica o seu regulamento interno 
(C(2001)3031).

A Comissão reviu pela última vez o regulamento respeitante ao acesso do público aos 
documentos em 2001, imediatamente após o reexame do regulamento relativo à classificação 
de documentos sensíveis. Por um lado, se a Comissão pretende verdadeiramente uma 
melhoria significativa do acesso do público a todos os tipos de documentos, será necessário 
proceder à revisão de todas as regras internas.
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Por outro lado, a comissão INTA deve respeitar regras estritas em matéria de transmissão de 
informações com acesso limitado, mesmo entre os seus membros, regras essas elaboradas em 
2001, data em que esta comissão não existia.
Assim sendo, a relatora de parecer sublinha a necessidade de reexaminar periodicamente as 
regras de classificação e de transmissão de documentos sensíveis da Comissão Europeia às 
outras Instituições, incluindo o Parlamento Europeu.  

A presente proposta de revisão do acesso do público não deve consistir numa mera 
formalidade. Todo o procedimento de acesso de quaisquer pessoas colectivas ou de quaisquer 
cidadãos a cada tipo de documento deve ser muito bem analisado, caso se pretenda que a 
revisão tenha êxito. Neste sentido, a autora do parecer considera que a informação correcta 
dos cidadãos, tendo em vista a sua participação no processo legislativo da UE, constitui um 
direito fundamental e que, por essa razão, os documentos comerciais não devem ser excluídos 
desta reforma.

Por todos estes motivos, a relatora de parecer propõe as seguintes alterações:

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Documentos sensíveis são os 
documentos emanados das instituições ou 
das agências por elas criadas, dos Estados-
Membros, de Estados terceiros ou de 
organizações internacionais, classificados 
como «TRÈS SECRET/TOP SECRET»,
«SECRET» ou «CONFIDENTIEL» por 
força das regras em vigor no seio da 
instituição em causa que protegem os 
interesses essenciais da União Europeia ou 
de um ou vários dos seus Estados-
Membros abrangidos pelo n.º 1, alínea a), 
do artigo 4.º, em especial a segurança 

1. Documentos sensíveis são os 
documentos emanados das instituições ou 
das agências por elas criadas, dos Estados-
Membros, de Estados terceiros ou de 
organizações internacionais, classificados 
como «TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» ou «CONFIDENTIEL» por 
força das regras elaboradas pela 
instituição em causa e periodicamente 
revistas por esta e que protegem os 
interesses essenciais da União Europeia ou 
de um ou vários dos seus Estados-
Membros abrangidos pelo n.º 1, alínea a), 
do artigo 4.º, em especial a segurança 
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pública, a defesa e as questões militares. pública, as relações internacionais e 
comerciais, a defesa e as questões 
militares.

Justificação

Cada Instituição deve elaborar e rever as suas próprias normas a fim de estabelecer critérios 
de classificação de documentos num prazo claramente definido. Os documentos transmitidos 
pela Comissão 133, responsável pela definição da política comercial da UE, e por outras 
instituições públicas figuram na categoria dos documentos sensíveis. A Comissão INTA está 
consciente da necessidade de preservar a confidencialidade dos documentos elaborados por 
esta Comissão 133 e reserva-se o direito de controlar a política comercial implementada pela 
Comissão e pelo Conselho em benefício dos cidadãos.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O acesso aos documentos pode ser 
exercido, quer mediante consulta in loco, 
quer mediante emissão de uma cópia, 
incluindo, quando exista, uma cópia 
electrónica, segundo a preferência do 
requerente.

1.  O acesso aos documentos pode ser 
exercido, quer mediante consulta in loco, 
quer mediante emissão de uma cópia, 
incluindo, quando exista, uma cópia
electrónica, segundo a preferência do 
requerente. Os custos ligados à realização 
e ao envio das cópias estão a cargo do 
requerente. O montante cobrado não 
poderá ser superior ao custo real da 
produção e envio das cópias. O acesso aos 
documentos é gratuito in loco ou quando 
o número de cópias não exceda as 
20 páginas A4, bem como em caso de 
acesso directo em formato electrónico ou 
mediante registo.

Justificação

A Comissão deseja elaborar procedimentos mais simples de acesso do público aos 
documentos e suprimir a menção explícita à sua obrigação de disponibilizar os documentos 
contra pagamento, caso o número de documentos exceda um certo volume. Este número deve 
ser mantido, embora melhorado, pois é um dever do cidadão pagar as cópias que solicita, 
embora seja normal que o saiba, que conheça as modalidade de cálculo das taxas relativas 
às cópias e que possa aceder gratuitamente aos documentos quando não forem necessárias 
cópias dos documentos.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo que deve estar 
operacional até 3 de Junho de 2002.

3. As instituições devem tomar 
imediatamente as medidas necessárias para 
estabelecer um registo que deve estar 
operacional o mais tardar 6 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

Por uma questão de coerência, cumpre modificar a data em ligação com a modificação do 
documento e o novo calendário. Esse prazo deve ser mais ambicioso do que o prazo anterior. 
É conveniente que os documentos a que se aplica a presente revisão tenham um impacto 
imediato e verdadeiro sobre os cidadãos e as empresas (em caso de comércio e de 
negociação). Do mesmo modo, as Instituições da União Europeia devem activar-se 
rapidamente para melhorar os serviços que lhes são oferecidos e para pôr registos à 
disposição dos cidadãos logo após a entrada em vigor do novo regulamento.
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