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Priėmus sprendimą M. Turco byloje ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisinė padėtis 
pasikeitė...
1. Įsigaliojus 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais1  Europos Parlamentas reguliariai2 vertino, kaip ES institucijos 
įgyvendina skaidrumo principą. Šis visapusiškas metodas dar labiau pasiteisino po to, kai 
Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą3 M. Turco byloje dėl teisėkūros proceso 
skaidrumo, o ypač po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, kuria vadovaujantis ES pagrindinių 
teisių chartijai suteiktas teisiškai privalomas statusas. Be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
klausimas dėl piliečių ir ES administracijos santykio tampa itin svarbus dėl pastaraisiais 
metais žymiai sustiprėjusių ES politinės ir administracinės vykdomosios valdžios galių4. Visa 
tai paaiškina, kodėl įsigaliojus Lisabonos sutarčiai galimybę susipažinti su dokumentais 
įpareigoti suteikti ne tik Parlamentas, Taryba ir Komisija, bet ir nauji subjektai, pvz., Europos 
Vadovų Taryba, Teisingumo Teismas, Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir 
didėjantis ES agentūrų bei įstaigų5 skaičius, taip pat ir institucijos, pvz., Europos išorės 
veiksmų tarnyba. 

2. Skaidrumas ne tik tapo ES teisinės tvarkos bendruoju principu, bet dabar jis taip pat 
siejamas su piliečių dalyvavimo ir gero administravimo principais. Todėl skaidrumas gali 
būti laikomas pagrindiniu „demokratijos principų“ elementu. ES sutarties 11 straipsnyje 
aiškiai pateikiamas aktyvesniu dalyvavimu pagrįstas demokratijos supratimas, papildantis 
atstovaujamosios demokratijos sąvoką (ES sutarties 10 straipsnis). Naujos Sutarčių nuostatos 
galėtų ir turėtų būti aiškinamos atsižvelgiant į gilesnę demokratijos prasmę, jomis turėtų būti 
paaiškinama, kodėl atvirumas, skaidrumas ir dalyvavimas yra svarbūs ir kodėl jais turėtų 
grindžiami ES administracijos ir ES piliečių santykiai, kaip to reikalaujama Sutartyse6. Šiuo 
atžvilgiu Sutartyse nebėra nuorodų į „sprendimų priėmimo proceso veiksmingumo 
išsaugojimą“ (žr. buvusios EB sutarties 255 straipsnis ir 207 straipsnio 3 dalis), kuriomis 
remiantis galėtų būti ribojamas skaidrumas. Tuo pačiu metu reikia atsižvelgti į naujas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnio ir Chartijos 42 straipsnio nuostatas. Jose 
pateikiama nuorodų į dokumentus „bet kokiu pavidalu“. Šios apibrėžties svarbą būtina 
pabrėžti, ypač turint omenyje, kad didžiuliai informacijos kiekiai kaupiami įvairiose duomenų 
bazėse.

                                               
1 OL L 145, 2001 5 31, p. 43. ˇr. toliau Europos Komisijos ˇalioji knyga „Galimybė visuomenei susipažinti su 
Europos bendrijos institucijų turimais dokumentais. Apžvalga“ (COM(2007)0185 galutinis, 2007 m. 
gegužės 18 d.); Komisijos tarnybų darbo dokumentas, pranešimas apie viešųjų konsultacijų dėl Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 
peržiūros rezultatų (SEC(2008) 29/2, 2008 m. sausio 16 d.).
2 ˇr. EP Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalį.
3 Sujungtos bylos C-39/05P ir C-52/05P Turco prieš Tarybą, 45 punktas, 2008 m. liepos 1 d. sprendimas, ECR 
2008 p. 1-4723, pakartojama Reglamento Nr. 1049/2001 preambulė.
4 ˇr. toliau C. Deirdre Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
„Oxford University Press“, Oksfordas, 2009 m.
5 1975 m. įkurtos pirmosios dvi agentūros. 2000 m. jų skaičius padidėjo iki 10, o per pastaruosius dešimt metų jų 
išaugo virš 30.
6 „Kiekvienas pilietis“ ne tik privalo turėti „teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime“, bet ir 
„sprendimai priimami kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių“ (ES sutarties 
10 straipsnio 3 dalis). Be to, tam tikri įpareigojimai, susiję su atvirumu, skaidrumu ir dalyvavimu, priskiriami 
„institucijoms“ (ES sutarties 11 straipsnio 1-3 dalys). Vis dėlto, būsimuose reglamentuose, kuriuos ketinama 
priimti vadovaujantis Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsniu, reikės laikytis 10 ir 11 straipsniuose 
išdėstytų demokratijos principų ir juos plėtoti.
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3. Nepaisant to, kad pirmiau minėti skaidrumo principai svarstyti ir patvirtinti 
aukščiausiu politiniu lygiu Europos Sąjungoje, jų kasdieniam įgyvendinimui vis dar kyla 
pavojus, kaip tvirtinama, pvz., 2009 m. sausio 14 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Reglamento 
Nr. 1049/2001 įgyvendinimo1. Tą patį faktą rodo ir Ombudsmeno reguliarios ataskaitos (jose 
vis labiau pabrėžiamas skaidrumo trūkumas), dabartinės ES institucijų vidaus veiklos bei 
administraciniai nurodymai ir netgi tarpinstitucinės iniciatyvos, kurių paskirtis ir netgi tikslas 
siekia tuos laikus, kai dar nebuvo pasirašyta Amsterdamo sutartis ir patvirtintas Reglamentas 
Nr. 1049/2001.

4. Pagrindinis pasipriešinimo šaltinis naujai teisės sistemai kyla iš daugelio valstybių 
narių, kadangi jos susirūpinusios dėl galimų nepageidaujamų pasekmių, kurias gali 
sukelti galimybė susipažinti su nacionaline informacija ir (arba) dokumentais, kuriais 
keičiamasi ES sprendimų priėmimo proceso sistemoje. Tačiau vadovaujantis Reglamentu 
(EB) Nr. 1049/2001 ir Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktika2 nacionalinė veto teisė 
nebeegzistuoja, kadangi ES procesai yra savarankiški ir taikyti galima tik Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1–3 dalyse3 nurodytas išimtis, neatsižvelgiant į tai, ar informacija 
susijusi su derybomis dėl ES teisės aktų, jų perkėlimu ar įgyvendinimu. Todėl Taryba ir 
Komisija, „įprastoms“ politikos sritims sukurdamos „ES įslaptintos informacijos“ (ESĮI) 
sąvoką, iš pradžių taikytą tik gynybos ir saugumo sritims ir apėmusią tiek ES institucijų, tiek 
valstybių narių įslaptintą informaciją, vėl griauna ribas tarp Europos Sąjungos ir jos valstybių 
narių4.  Tai tapo dar akivaizdžiau atsisakius suteikti galimybę susipažinti dokumentais, 
susijusiais su tarptautiniais susitarimais ir neskaidriu derybų vedimo būdu, kuriais 
pasinaudojant galima priimti atitinkamus susitarimus, galinčius turėti rimtų pasekmių asmens 
teisėms (pvz., derybos dėl kovos su klastojimu prekybos susitarimo (ACTA)). Suprantama, 

                                               
1 Žr. M. Cappato pranešimą: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 „Todėl [Reglamento Nr. 1049/2001] 5 dalis negali būti aiškinama taip, kad ji suteikia valstybei narei bendrą 
ir besąlyginę veto teisę savo nuožiūra prieštarauti iš jos kilusių ir institucijų turimų dokumentų atskleidimui, 
dėl ko galimybę susipažinti su tokiais dokumentais nustotų reglamentuoti šio reglamento nuostatos ir ji toliau 
priklausytų tik nuo nacionalinės teisės nuostatų“.
Byla C-64/05-P Švedija prieš Komisiją, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 4 straipsnio 1-3 dalys
„Iö imtys
1. Institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:
a) visuomenės intereso, susijusio su:
– visuomenės saugumu, – gynybos ir kariniais reikalais, – tarptautiniais santykiais, – Bendrijos arba valstybės 
narės finansine, pinigų ar ekonomine politika;
b) individo privatumu ir neliečiamumu, ypač pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Bendrijos 
teisės aktus.
2. Institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:
– komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesų, įskaitant intelektinės nuosavybės, – teismo proceso ir 
teisinės pagalbos, – inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas.
3. Galimybė susipažinti su institucijos parengtais dokumentais, skirtais vidaus naudojimui arba su 
institucijoje gautais dokumentais, susijusiais su tokiu klausimu dėl kurio institucija dar nėra priėmusi 
sprendimo, nesuteikiama, jei dokumento atskleidimas rimtai pakenktų institucijos sprendimų priėmimo 
procesui, nebent atskleidimo reikalautų virö esnis vieö asis interesas.
Galimybė susipažinti su dokumentu, kuriame pareikšta vidaus reikmėms skirta nuomonė, esanti svarstymų ir 
preliminarių konsultacijų minimos institucijos viduje dalimi, nesuteikiama netgi po to, kai sprendimas jau yra 
priimtas, jei dokumento atskleidimas rimtai pakenktų institucijos sprendimų priėmimo procesui, nebent 
atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas“.
4 Žr. atskirą darbo dokumentą Nr. 3.
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kad tam tikrų derybų metų reikalingas tam tikras konfidencialumas, tačiau būtina nustatyti 
bent netiesioginį piliečių valdymą (per demokratiškai išrinktus Parlamento narių atstovus) ir jį 
padaryti įmanomą. Tuo labiau, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas turi 
duoti susitikimą dėl daugelio tarptautinių susitarimų (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnis).  Be to, nors valstybės narės ir ES institucijos įpareigotos veikti laikydamosi 
sąžiningo bendradarbiavimo principo (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis), nerimą kelia keletas 
šiuo metu Tarybos ir Komisijos taikomų praktikų, kai Tarybos ir (arba) Komisijos 
parengiamuosiuose organuose de facto nuslepiamas tikrasis valstybių narių požiūris, pvz.: –
vis didesnis darbo dokumentų, kurie nėra laiku paminėti institucijos registre ir kurie 
išdalinami tik vėliau, skaičius (pvz., Tarybos posėdžio dokumentai (MD arba SD);
– faktas, kad posėdžio rezultatų dokumentuose nuolatos nuslepiami valstybių narių 
pavadinimai (kai jie žinomi), dėl ko neįmanoma suprasti, kuri dauguma ir (arba) mažuma 
formuojama Taryboje ir (arba) Komisijos komitetuose.
5. Viena iš Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išvardintų išimčių, kuria vadovaudamasi ne tik 
Taryba, bet ir Komisija nesuteikia visuomenei galimybės susipažinti su parengiamaisiais 
dokumentais, pateikiama šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje. Joje tvirtinama, kad galimybė 
susipažinti su dokumentais gali būti atmesta, jei „dokumento atskleidimas rimtai pakenktų 
institucijos sprendimų priėmimo procesui, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis 
interesas“. Svarbu pažymėti, kad ši išimtis buvo įtraukta į Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 
siekiant, kad ji atspindėtų konkrečią buvusios Sutarties nuostatą (EB sutarties 207 straipsnis 
3 dalis), pagal kurią reikalauta Tarybos parengiamųjų teisės aktų skaidrumo ir „kartu išlaikyti 
jos sprendimų priėmimo procesą veiksmingą“. Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į šią 
įtemptą santykį tarp skaidrumo ir efektyvumo, kai jis M. Turco byloje paskelbė: 
„[Didesnis] skaidrumas leidžia piliečiams artimiau dalyvauti sprendimų priėmimo procese 
bei garantuoja didesnį valdymo teisėtumą ir veiksmingumą bei aukštesnį atskaitomybės 
piliečiui mastą demokratinėje sistemoje“. Šiam samprotavimui pritarta Lisabonos sutartimi ir 
dėl šios priežasties naujose Sutartyse nebėra jokių nuorodų į sprendimų priėmimo proceso 
apsaugos sąvoką; dabartinė šios sąvokos „liekana“ grindžiama tik Reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 4 straipsnio 3 dalimi.
6. Gana paradoksalu, bet nenoras didinti skaidrumą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai didėja 
ir tose institucijose, kurios paprastai daug atviriau siekdavo šių tikslų.  Netgi Europos 
Parlamentas nėra linkęs užtikrinti skaidrumo vykstant teisėkūros proceso deryboms su Taryba 
nepaisant to, kad Sutartyje reikalaujama, jog su teisėkūra susijusios diskusijos būtų viešos.  
Netgi Liuksemburge veikiantis Teisingumo Teismas, kuris keletą dešimtmečių siekė atskleisti 
ES vidaus institucijų veikimą, pastaruoju metu tapo itin kritikuojamas už tai, kad jis be reikalo 
lanksčiai aiškino keleto pagrindinių išimčių dėl teisės susipažinti su dokumentais taikymo sritį 
ir prasmę1. Tai ypač būdinga tuo atveju, kai kalbama apie jo dokumentus ir administraciją. Be 
to, Komisija tarsi stengiasi grįžti atgal šiuo metu persvarstydama reglamentą dėl galimybės 
susipažinti su dokumentais2.

                                               
1 ˇr. toliau J. Helliskoski ir P. Leino Darkness at the break of noon:. the case law on regulation No. 1049/2001 
on access to documents.
2 ˇr. toliau M. Francesco, J. P. Villeneuve ir M. Pasquier Less is more. The Commission proposal on access to 
EU documents and the proper limits of transparency; Revue Française d'Administration Publique, bus parengta. 


