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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Istoriniai archyvai visada buvo palyginti svarbūs vakarų valstybėms, kurių tinkamas veikimas 
priklauso nuo rašytinės kultūros. Jau senovės Romos respublikoje, vadinamasis, Tabuliarium 
pastatas (oficialus archyvų biuras) buvo simbolinis Romos Forumo centras.

Europos Sąjungos institucijų istoriniai archyvai yra Europos kultūros paveldo dalis, todėl juos 
atveriant visuomenei siekiama akademinių, švietimo ir kultūros tikslų. Šie tikslai užtikrinami 
pirminėje teisėje, nes Sąjunga „gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę bei užtikrina, 
kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas“1. Pagrindinių teisių chartijoje 
teigiama, kad „[m]enai ir moksliniai tyrimai neturi būti varžomi. Akademinė laisvė turi būti 
gerbiama“2.

Taip pat atsižvelgiant į Tarybos Reglamento Nr. 354/83 ketvirtą konstatuojamąją dalį 
„Bendrijos archyvų tvarkymas ir kritiška analizė [...] gali palengvinti su Bendrijos reikalais 
susijusių institucijų darbą ir tokiu būdu prisidėti prie spartesnio visų Bendrijų tikslų 
įgyvendinimo“.

Komisijos pasiūlymo tikslas – sutvirtinti Europos universitetinio instituto Florencijoje (EUI) 
vaidmenį institucijų istorinių archyvų valdymo srityje ir sukurti patikimą teisinį ir finansinį 
ES ir EUI partnerystės pagrindą3. Todėl, jeigu priėmus šį teisės aktą EUI atsidurtų mažiau 
palankioje teisinėje arba finansinėje padėtyje negu dabar, tai prieštarautų pasiūlymo tikslams4.

Komisijos pasiūlyme (COM(2012)0456) su Tarybos pakeitimais, siekiant pagerinti dabartinę 
padėtį siūloma imtis šių institucinių priemonių:

– pagal ES antrinę teisę bus reikalaujama, kad institucijos istorinius archyvus deponuotų EUI.

– Įpareigojimas pagal reglamentą deponuoti savo istorinius archyvus EUI dėl specifinio 
veiklos pobūdžio netaikomas ES Teisingumo Teismui ir Europos Centriniam Bankui. Vis 
dėlto šios dvi institucijos gali savanoriškai savo archyvus laikyti EUI.

– Institucijų istorinių archyvų deponavimas EUI neturi įtakos archyvų nuosavybės teisėms ar 
apsaugai, kaip nustatyta prie Sutarties pridėto Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir 
imunitetų 2 straipsnyje.

– Kiekviena deponuojanti institucija turi teisę prašyti informacijos apie tai, kaip jos archyvai 
valdomi, ir atlikti archyvų, kuriuos ji ten deponavo, patikrinimus.

– Archyvų tvarkymo sąnaudos bus finansuojamos iš ES biudžeto įnašų. Sąnaudų padalijimas 
institucijoms bus pagrįstas objektyviais kriterijais.

                                               
1 ES sutarties 3 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa.
2 13 straipsnis.
3 Žr. COM(2012)456, aiškinamasis memorandumas, 1.2 punktas.
4 Deponavimo sąlygos nustatytos 1984 m. gruodžio 17 d. Europos Bendrijų, atstovaujamų Komisijos, ir EUI 
sudarytoje sutartyje.
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– Kiekviena institucija priims šio reglamento taikymo ateityje vidaus taisykles.

– Komisija deponuojančių institucijų vardu turės sudaryti su EUI bendrąjį partnerystės 
susitarimą, kuriame bus nustatytos detalios taisyklės, susijusios su atitinkama ES institucijų ir 
EUI atsakomybe ir vaidmenimis. Šis susitarimas turės būti suderintas su rengiamo reglamento 
ir sutarčių nuostatomis.

Dėl šių priežasčių nuomonės referentas siūlo Konstitucinių reikalų komitetui paraginti atsakingą 
Kultūros ir švietimo komitetą siūlyti, kad Parlamentas suteiktų pritarimą.

******

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą siūlyti 
Parlamentui pritarti šiam projektui.


