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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu galiojantis Reglamentas Nr. 1049/2001 dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
ES institucijų dokumentais buvo svarbus žingsnis siekiant didesnio viešumo Sąjungoje. Per 
aštuonerius metus nuo jo įgyvendinimo prisidėta prie skaidresnės Europos institucijų 
administravimo kultūros sukūrimo.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai skaidrumo svarba pakilo į naują lygmenį, nes Europos 
Sąjungos sutarties 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad: „Kiekvienas pilietis turi teisę 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek 
įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių“.

Naujojoje sutartyje aiškiai išplėsta šio reglamento taikymo sritis. Anksčiau buvo reikalaujama 
atvirumo tik iš Parlamento, Tarybos ir Komisijos, o dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 15 straipsnyje numatyta, kad „Visi Sąjungos piliečiai ... turi teisę susipažinti su 
Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų dokumentais bet kokiu pavidalu“.

Parlamentas, atsižvelgdamas į teisinio pagrindo pasikeitimą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
keletą kartų prašė Komisijos pateikti naują pasiūlymą dėl Reglamento Nr. 1049/2001 naujos 
redakcijos parengimo. Šių metų gruodžio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje jis 
pareiškė, kad šis reglamentas turi būti skubiai atnaujintas, ir išreiškė apgailestavimą, kad 
Komisija nepateikė pakeisto pasiūlymo.

Be to, kadangi Komisija pateikė pasiūlymą 2008 m., Teisingumo Teismas priėmė labai 
svarbius sprendimus, susijusius su galimybe susipažinti su dokumentais. Pats svarbiausias iš 
jų priimtas Turco byloje (T-84/03 Turco prieš Tarybą), kurioje Teismas nusprendė, kad taip 
turi būti galima susipažinti su teisės tarnybų nuomonėmis. Savo išvadoje Teismas pažymi, 
kad: „institucijos, užtikrindamos atvirumą, įgyja didesnį teisėtumą Europos piliečių akyse ir 
taip skatinamas piliečių pasitekėjimas institucijomis“.

Vis dėlto Komisija atsisakė pateikti naują pasiūlymą. Komisija iš tikrųjų padarė tik vieną 
pakeitimą – praėjusių metų gruodžio mėn. suvestiniame komunikate pakeitė reglamento 
teisinį pagrindą (pagrindus). 

Tokiomis aplinkybės atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
nusprendė, kad Parlamentas turėtų prisiimti Komisijos vaidmenį ir padaryti reikiamus 
pakeitimus pagal Lisabonos sutartį. 

Komisijos pasiūlymo nuostatos

Šiuo metu mes turime remtis 2008 m. Komisijos pasiūlymu. Deja, šiuo pasiūlymu Sąjungos 
skaidrumas nepadidinamas tiek, kiek jį reikėtų padidinti pagal naująją sutartį. Priešingai, 
daugumoje Komisijos pateiktų pakeitimų net siūloma mažinti dabartinį standartą.

Griežčiausias iš Komisijos siūlomų pakeitimų susijęs su 3 straipsniu – remiantis šiuo 
pakeitimu būtų labai apribota dokumento apibrėžtis. Pranešėjos nuomone, šiuo metu taikoma 
apibrėžtis turėtų likti, nes ji aprėpia visus susijusius, o ne tik registruotus dokumentus.
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Dar vienas pranešėjai susirūpinimą keliantis pakeitimas susijęs su valstybių narių teise 
neviešinti 5 straipsnyje nurodytų dokumentų. Remiantis Komisijos pasiūlyta formuluote, 
valstybėms narėms būtų suteikta neribota teisė remtis jose galiojančiais nacionaliniais teisės 
aktais pagrindžiant atsisakymą leisti susipažinti su iš valstybės narės kilusiais dokumentais. 
Institucijos galės pasitelkti tik šiuo reglamentu, o ne nacionalinės teisės aktais grindžiamas 
priežastis. Užtikrinus šią teisę būtų susilpnintas skaidrumo principas – valstybės narės įgytų 
teisę spręsti dėl skaidrumo išskirtinai savo nuožiūra. Turėtų pakakti išimčių, kurios išvardytos 
reglamento 4 straipsnyje. Turėtų pakakti išimčių, kurios išvardytos reglamento 4 straipsnyje.

Reglamento tikslas

Kaip nurodyta reglamento pavadinime, jis susijęs su visuomenės galimybe susipažinti su 
dokumentais. Pagrindinis mūsų tikslas yra užtikrinti piliečių teises dalyvauti Sąjungos 
demokratiniame gyvenime, t. y. užtikrinti kuo didesnę galimybę susipažinti su ES 
dokumentais.

Pranešėjos nuomone, reikia aiškiai atskirti. viena vertus, „visuomenės galimybę susipažinti su 
dokumentais“ ir „informacijos teikimą visuomenei bei visuomenės dalyvavimą“ ir, kita 
vertus, „institucijų teisęs susipažinti net su konfidencialiais dokumentais“. Pastarasis 
klausimas gali būti sprendžiamas sudarant tarpinstitucinį susitarimą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas visiems ES 
institucijų, įstaigų ir organų turimiems 
dokumentams, t. y. parengtiems arba 
gautiems ir esantiems jos žinioje, 
susijusiems su visomis Europos Sąjungos 
veiklos sritimis.
2. Dokumentai yra pateikiami visuomenei 
elektroniniu būdu Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje arba institucijos, 
įstaigos ar organo oficialiame registre, 
arba pateikus raštišką paraišką.
Pagal šio reglamento 12 straipsnį 
tiesiogiai prieinami teisėkūros procese 
parengti arba gauti dokumentai.
3. Šis reglamentas nepažeidžia 
sustiprintos visuomenės teisės susipažinti 
su institucijų, įstaigų ar organų turimais 
dokumentais, kurie gali būti parengti 
pagal tarptautinės teisės dokumentus arba 
juos įgyvendinančius institucijų aktus, 
arba valstybių narių teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tesės aktas pristato bendrą visų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų sistemą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam 
arba daugiau gavėjų, arba kitaip 
užregistruotas arba gautas institucijos;
elektroninėje laikmenoje, tvarkymo ir
paieškos sistemose esantys duomenys yra 
dokumentai, jeigu juos galima
atspausdinti arba padaryti jų elektroninę
kopiją, naudojantis turimomis sistemos 
naudojimo priemonėmis  ;

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateikti duomenys ar turinys, susijęs 
su į institucijos, įstaigos ar organo
atsakomybės sferą įeinančia politika, veikla 
ir sprendimais;  elektroninėje laikmenoje, 
tvarkymo ir paieškos sistemose (įskaitant 
institucijų, įstaigų ar organų darbui 
naudojamas išorės sistemas) esanti 
informacija sudaro dokumentą ar 
dokumentus, jeigu ji gali būti išgauta 
vieno ar kelių spaudinių arba elektroninių 
kopijų pavidalu naudojantis turimomis 
sistemos naudojimo priemonėmis.

Or. en
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Pagrindimas

Remiantis Komisijos siūlomu pakeitimu, viešoji prieiga būtų apribota iki nedidelio skaičiaus 
dokumentų. Palyginti su dabartine padėtimi, tai akivaizdus siekis mažinti viešumo standartą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisinės pagalbos ir teismo proceso , 
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų;

c) teisinės pagalbos, susijusios su teismo 
procesu;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Teisingumo Teismas nutartimi Turco byloje, atskleidžiant informaciją, susijusią su 
teisinėmis konsultacijomis teisinių iniciatyvų metu, užtikrinamas didesnis teisėkūros proceso 
skaidrumas ir viešumas ir stiprinamos Europos piliečių demokratinės teisės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipnsio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su toliau 
išvardytais dokumentais  nesuteikiama, jei 
jų  atskleidimas rimtai pakenktų 
institucijų  sprendimų priėmimo procesui:

Išbraukta.

a) dokumentais, susijusiais su klausimu, 
dėl kurio nebuvo priimta sprendimo,
b) dokumentais  , kuriuose  pareikšta 
vidaus reikmėms skirta nuomonė, esanti 
šių institucijų vidaus  svarstymų ir 
preliminarių konsultacijų dalimi, netgi po 
to, kai sprendimas jau yra priimtas.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipnsio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 dalį taikomos, nebent 
atskleidimo reikalautų svarbesnis viešasis 
interesas. Vertinant visuomenės interesą 
atskleisti dokumentus, ypatingą svarbą 
reikia teikti faktui, kad prašomi 
dokumentai susiję su pagrindinių teisių 
apsauga ar rizika žmogaus sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente 1367/2006 numatytas svarbesnis viešasis interesas atskleisti informaciją, 
susijusią su išmetalais į aplinką. Šiame reglamente taip pat reikia numatyti panašią nuostatą 
dėl svarbesnio viešojo intereso atskleisti informaciją, susijusią su pagrindinių teisių apsauga 
ar rizika žmogaus sveikatai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipnsio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis 
šios informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, nustatytų 
EB teisės aktuose dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis.

5. Asmens duomenys neatskleidžiami, jei 
juos atskleidus būtų pažeistas atitinkamo 
asmens privatumas ar neliečiamumas. 
Asmens privatumui ar neliečiamumui 
nekenkiama:

– jeigu duomenys susiję tik su atitinkamo 
asmens profesine veikla, nebent 
konkrečiomis aplinkybėmis esama 
priežasčių manyti, kad atskleidus 
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duomenis asmeniui būtų daromas 
neigiamas poveikis;
– jeigu duomenys susiję tik su viešuoju 
asmeniu, nebent ypatingomis 
aplinkybėmis esama priežasčių manyti, 
kad atskleidus duomenis asmeniui ar 
kitiems su juo susijusiems asmenims būtų 
daromas neigiamas poveikis,
– jeigu duomenys jau paskelbti sutikus 
atitinkamam asmeniui.
Tačiau asmens duomenys atskleidžiami, 
jeigu tai būtina vardan svarbesnio viešojo 
intereso. Šiuo atveju institucija, įstaiga ar 
organas konkrečiai įvardija viešąjį 
interesą. Ji nurodo priežastis, dėl kurių 
tam tikru atveju viešasis interesas 
svarbesnis negu atitinkamo asmens 
interesas.
Jeigu institucija, įstaiga ar organas 
atsisako suteikti prieigą prie dokumento 
remdamasi 1 dalies nuostatomis, ji 
sprendžia dėl to, ar galima leisti iš dalies 
susipažinti su tokiu dokumentu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme deramai neatsižvelgiama į būtinybę išsaugoti tinkamą pagrindinių teisių, 
kurioms keliama grėsmė, pusiausvyrą ir į Pirmosios instancijos teismo sprendimą Bavarian 
Lager byloje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipnsio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šiame straipsnyje  numatytos išimtys yra 
taikomos tiktai tokiam laikotarpiui, kai 
toks draudimas yra pateisinamas, 
atsižvelgiant į dokumento turinį. Išimtys 
gali būti taikomos  ne ilgiau kaip 30 metų. 
Kalbant apie dokumentus, kuriems išimtys 

7. Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
netaikomos dokumentams, 
perduodamiems pagal procedūras, 
susijusias su teisės akto arba bendrai 
taikomo teisinės galios neturinčio akto 
rengimu. Išimtys taikomos tiktai tokiam 
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taikomos  dėl asmens duomenų apsaugos
ar komercinių interesų, taip pat slapto 
pobūdžio dokumentų atveju, išimtys, jei 
reikia, gali būti taikomos ir pasibaigus 
šiam laikotarpiui.

laikotarpiui, kai toks draudimas yra 
pateisinamas, atsižvelgiant į dokumento 
turinį. Išimtys gali būti taikomos  ne ilgiau 
kaip 30 metų. 

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Teisingumo Teismas nutartimi Turco byloje, atskleidžiant informaciją, susijusią su 
teisinėmis konsultacijomis teisinių iniciatyvų metu, užtikrinamas didesnis teisėkūros proceso 
skaidrumas ir viešumas ir stiprinamos Europos piliečių demokratinės teisės.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipnsio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą. 
Institucija įvertina valstybės narės pateiktų 
priežasčių tinkamumą – kiek jos pagrįstos 
šiame reglamente nustatytomis išimtimis.

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija, įstaiga ar organas atskleidžia jį, 
išskyrus atvejus, kai valstybė narė pateikia 
priežastis, dėl kurių jis turėtų likti 
neatskleistas, remdamasi išimtimis, 
nurodytomis 4 straipsnyje. Institucija, 
įstaiga ar organas įvertina valstybės narės 
pateiktų priežasčių tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms neturėtų būti suteikta absoliuti teisė taikyti nacionalinius teisės aktus. 
4 straipsnyje išvardytos išimtys turėtų būti pakankama priežastis nesuteikti prieigos.
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