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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul Regulament 1049/2001 privind accesul public la documentele UE a constituit un 
pas semnificativ către o mai mare deschidere în cadrul Uniunii. În cei opt ani de la punerea sa 
în aplicare, acest act a contribuit la crearea unei culturi mai transparente în materie de 
administrație în instituțiile europene.

Tratatul de la Lisabona sporește importanța transparenței, în temeiul articolului 10 alineatul 
(3) din TUE, care prevede că: „Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a 
Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de 
cetățean”.

Noul tratat extinde în mod clar domeniul de aplicare al regulamentului. Înainte, tratatul făcea 
apel la transparență doar din partea Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei, însă acum 
articolul 15 din TFUE prevede că „Orice cetățean (...) are drept de acces la documentele 
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află 
aceste documente”.

Parlamentul a adresat mai multe solicitări Comisiei în vederea prezentării unei noi propuneri 
de reformare a Regulamentului 1049/2001 ținând seama de modificarea temeiului său juridic, 
introdusă de Tratatul de la Lisabona. În decembrie 2009, Parlamentul a adoptat o rezoluție în 
care susținea că regulamentul trebuie actualizat de urgență și și-a manifestat regretul că 
Comisia nu a prezentat o propunere modificată.

Mai mult decât atât, de la prezentarea propunerii Comisiei în 2008, Curtea de Justiție a luat o 
serie de decizii foarte importante privind accesul la documente. Cea mai importantă dintre 
acestea este cauza Turco (T-84/03 Turco/Consiliul), în care Curtea a hotărât că trebuie acordat 
acces și la avizele serviciilor juridice. În concluziile sale, Curtea conchide că: „prin 
deschidere, instituțiile capătă, în ochii cetățenilor europeni, o mai mare legitimitate, aceștia 
având mai multă încredere în ele”.

Totuși, Comisia a refuzat să facă o nouă propunere. Singura modificare pe care a făcut-o de 
fapt Comisia este modificarea temeiului juridic al regulamentului, care a fost făcută în 
comunicarea Omnibus, în decembrie 2009. 

În această situație, comisia competentă în fond, Comisia pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, a decis că Parlamentul ar trebui să preia rolul Comisiei și să facă modificările 
necesare în vederea „lisabonizării” regulamentului. 

Conținutul propunerii Comisiei

Suntem obligați acum să pornim de la propunerea Comisiei din 2008. Din păcate, această 
propunere nu sporește transparența Uniunii la nivelul prevăzut în noul tratat. Din contra, 
multe dintre amendamentele propuse de Comisei ar reduce chiar actualul standard.

Amendamentul cel mai drastic dintre cele pe care le propune Comisia este amendamentul la 
articolul 3, care restrânge semnificativ definiția dată documentelor. În opinia raportoarei, 
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definiția actuală ar trebui menținută, deoarece acoperă toate documentele relevante, nu numai 
pe cele înregistrate.

Un alt amendament pe care raportoarea îl consideră îngrijorător este acela referitor la dreptul 
statelor membre de a nu acorda acces la documentele menționate la articolul 5. Formularea 
propusă de Comisie ar conferi statelor membre dreptul nelimitat de a apela la propria lor 
legislație pentru a justifica neacordarea accesului la documentele care provin de la un stat 
membru. Instituțiile ar examina doar motivațiile fondate pe regulament și nu pe legislația 
națională. Un astfel de drept ar „dilua” principiul transparenței, lăsându-l cu totul la 
latitudinea statelor membre. Excepțiile menționate la articolul 4 din regulament ar trebui să fie 
suficiente. În caz contrar, modificările ar trebui aduse articolului 4, și nu acordând statelor 
membre drepturi nelimitate.

Scopul regulamentului

Așa cum reiese din titlul regulamentului, acesta se referă la accesul public la documente. 
Obiectivul nostru principal este de a garanta drepturile cetățenilor de a participa la viața 
democratică a Uniunii, acordând un acces cât mai larg la documentele UE.

Potrivit raportorului, ar trebui făcută a distincție clară între „accesul public la documente” și 
„informarea și participarea cetățenilor”, pe de o parte, și dreptul de acces al instituțiilor, chiar 
și la documente confidențiale, pe de altă parte. Al doilea tip de acces poate fi stabilit printr-un 
acord interinstituțional.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin „document” se înțelege orice 
conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) redactat de către o instituție 
și transmis în mod oficial la unul sau mai 
mulți destinatari, înregistrat sau primit de 
către o instituție în alt mod; datele
existente în sistemele de stocare, procesare 
și recuperare electronică reprezintă

(a) prin „document” se înțeleg orice date 
sau conținut, indiferent de suport (scris pe 
hârtie sau stocat sub formă electronică, 
înregistrare sonoră, vizuală sau 
audiovizuală) privind un subiect referitor 
la politicile, activitățile și deciziile care țin 
de competența instituției, organului, 
oficiului sau agenției; informațiile
existente în sistemele de stocare, procesare 
și recuperare electronică (inclusiv 
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documente dacă pot fi extrase sub formă de 
imprimat sau copie electronică, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului;

sistemele externe utilizate pentru 
activitatea unei instituții, a unui organ, a 
unui oficiu sau a unei agenții) constituie 
un document sau documente dacă pot fi 
extrase sub formă de unul sau mai multe 
imprimate sau copii electronice, folosind 
instrumentele disponibile de exploatare a 
sistemului;

Justificare

Amendamentul propus de Comisie ar limita accesul publicului doar la un număr restrâns de 
documente. În felul acesta, s-ar înregistra o scădere clară a standardelor de deschidere în 
raport cu situația actuală.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consultanței juridice și procedurilor
judiciare, procedurilor de arbitraj și de 
soluționare a diferendelor;

(c) avizelor juridice privind procedurile
judiciare;

Justificare

În hotărârea pronunțată în cauza Turco, Curtea de Justiție a statuat că dezvăluirea avizelor 
juridice formulate în contextul inițiativelor legislative mărește gradul de transparență și 
deschidere al procesului legislativ și consolidează drepturile democratice ale cetățenilor 
europeni.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Accesul la următoarele documente
este refuzat în cazul în care divulgarea 
acestora  ar aduce o gravă atingere 
procesului decizional al instituțiilor:

eliminat

(a) documente referitoare la o chestiune 
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în care nu s-a luat încă o decizie;
(b) documentele  conținând avize 
destinate uzului intern în cadrul 
deliberărilor și al consultărilor 
preliminare în cadrul instituțiilor în 
cauză, chiar și după luarea deciziei.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatele (2) și (3), mai puțin în cazul în 
care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentelor în 
cauză. În ceea ce privește alineatul 2 litera 
(a) se consideră că există un interes public 
superior care justifică divulgarea atunci 
când informațiile solicitate se referă la 
emisii în mediu.

(4) Se aplică excepțiile prevăzute la 
alineatul (2), mai puțin în cazul în care un 
interes public superior justifică divulgarea 
conținutului documentelor în cauză. Atunci 
când un interes public care justifică 
divulgarea este evaluat, se acordă o 
importanță deosebită faptului că 
documentele solicitate se referă la 
protecția drepturilor fundamentale, a 
mediului sau a sănătății umane.

Justificare

Regulamentul 1367/2006 stabilește un interes public superior în ceea ce privește difuzarea de 
informații referitoare la emisiile în mediu. Ar trebui să existe o prezumție similară în 
favoarea unui interes public superior în cazul furnizării de informații referitoare la protecția 
drepturilor fundamentale sau a riscurilor pentru sănătate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se divulgă numele, titlurile și funcțiile 
celor care dețin o funcție publică, ale 
funcționarilor publici și ale 
reprezentanților grupurilor de interese, 
atunci când sunt legate de activitatea lor 
profesională, cu excepția cazului în care, 
având în vedere circumstanțele speciale, 

(5) Datele cu caracter personal nu se 
divulgă atunci când o astfel de divulgare 
ar aduce prejudicii vieții private sau 
integrității persoanei vizate. Un astfel de 
prejudiciu nu apare:
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divulgarea ar afecta negativ persoanele în 
cauză. Alte date cu caracter personal se 
divulgă în conformitate cu condițiile 
referitoare la prelucrarea legală a unor 
astfel de date, stabilite prin legislația 
comunitară privind protecția persoanelor 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

– în cazul în care datele se referă doar la 
activitățile profesionale ale persoanei 
vizate, exceptând situația în care, datorită 
unor circumstanțe deosebite, există motive 
de a considera că divulgarea ar afecta în 
mod negativ persoana respectivă;
– în cazul în care datele se referă doar la 
o persoană publică, exceptând situația în 
care, datorită unor circumstanțe 
deosebite, există motive de a considera că 
divulgarea ar afecta în mod negativ 
persoana respectivă sau alte persoane cu 
care aceasta are legături;
– în cazul în care datele au fost deja 
publicate, cu acordul persoanei în cauză.
În orice caz, datele cu caracter personal 
se divulgă atunci când un interes public 
superior impune divulgarea acestora. În 
aceste cazuri, instituției, organului, 
oficiului sau agenției li se cere să 
specifice în ce constă interesul public. 
Aceasta (acesta) prezintă motivele pentru 
care, în cazul dat, interesul public 
primează în fața intereselor persoanei 
vizate.
În cazul în care o instituție, un organ, un 
oficiu sau o agenție refuză accesul la un 
document în temeiul prezentului alineat, 
ia în considerare posibilitatea acordării 
unui acces parțial la documentul 
respectiv.

Justificare

Propunerea Comisiei nu răspunde nevoii de a avea un echilibru corect între drepturile 
fundamentale în discuție.



PE441.265v02-00 8/10 AD\850248RO.doc

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
se aplică doar în perioada în care protecția 
se justifică prin conținutul documentului. 
Excepțiile se pot aplica în cursul unui 
termen de cel mult treizeci de ani. În cazul 
documentelor care se încadrează la 
excepțiile privind protecția datelor cu 
caracter personal  sau interesele 
comerciale și documentele sensibile, 
excepțiile pot continua să se aplice, dacă 
este necesar, și după expirarea acestei 
perioade.

(7) Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
nu se aplică documentelor transmise în 
cadrul procedurilor concretizate prin acte 
legislative sau nelegislative general 
aplicabile. Excepțiile se aplică doar în 
perioada în care protecția se justifică prin 
conținutul documentului. Excepțiile se pot 
aplica în cursul unui termen de cel mult 
treizeci de ani. 

Justificare

În hotărârea pronunțată în cauza Turco, Curtea de Justiție a statuat că dezvăluirea avizelor 
juridice formulate în contextul inițiativelor legislative mărește gradul de transparență și 
deschidere al procesului legislativ și consolidează drepturile democratice ale cetățenilor 
europeni.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare instituție numește o persoană 
responsabilă care verifică că toate 
termenelor stabilite în prezentul articol 
sunt respectate în mod corespunzător.

Justificare
Ombudsmanul a recomandat crearea funcției de „responsabil cu informațiile”, care să se 
ocupe de respectarea termenelor.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a 

Noile cereri

În cazul în care, în urma informațiilor 
primite, solicitantul dorește să obțină noi 
documente din partea instituțiilor, această 
solicitare se tratează ca o nouă cerere, în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 7 și 
8. 
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