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Perspectivă legală s-a schimbat după pronunțarea în cauza Turco și Tratatul de la Lisabona
1. De la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei1, Parlamentul European s-a străduit să evalueze periodic2 modul de 
implementare al principiului transparenței în cadrul instituțiilor UE.  Această abordare holistă a 
devenit și mai imperioasă în urma pronunțării CEJ în cauza Turco3, referitoare la transparența 
procedurii legislative și, mai ales, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care a 
conferit statut juridic obligatoriu Cărții drepturilor fundamentale a UE. În plus, problema relației 
dintre cetățeni și administrația UE a devenit și mai pregnantă după adoptarea Tratatului de la 
Lisabona datorită consolidării considerabile a puterii executive politice și administrative ale UE din 
ultimii ani4. Acest fapt explică și de ce obligația de a acorda acces la documente nu se aplică doar 
Parlamentului, Consiliului și Comisiei, ci și noilor actori, precum Consiliul European, CEJ, BCE și 
un număr din ce în ce mai mare de agenții ale și autorități ale UE5.
2. Transparența nu numai că a devenit un principiu general al ordinii legislative a UE, dar 
este acum legată de principiile participării civice și bunei administrări. Așadar, transparența 
poate fi considerată un element fundamental la „principiilor democratice”. Articolul 11 din TUE 
reflectă explicit o concepție mai participativă a democrației, complementară democrației 
reprezentative (articolul 10 TUE). Noile prevederi ale tratatelor ar putea și ar trebui înțelese într-un 
sens democratic mai profund, care explică de ce sunt importante deschiderea, transparența și 
participarea și faptul că acestea vor modela relația dintre administrația UE și cetățenii Uniunii, după 
cum se cere în tratate6. În acest sens, tratatele nu mai fac trimitere la „menținerea eficienței 
procesului de luare a deciziilor” (din articolul 255 și articolul 207 alineatul (3) din TCE) ca la o 
posibilă limitare a transparenței. Totodată, trebuie luată în considerare formularea din noile 
prevederi ale articolului 15 din TFUE și articolul 42 din Cartă, și anume, „indiferent de suportul pe 
care se află aceste documente”, precizare a cărei importanță este majoră, în special în contextul 
păstrării extensive a informațiilor în diferite baze de date.

3. Deși principiile transparenței discutate anterior au fost dezbătute și aprobate la cel mai 
înalt nivel politic în UE, aplicarea lor curentă continuă să fie periclitată, după cum o afirmă și 
Rezoluția Parlamentului European din 14 ianuarie 2009 privind punerea în aplicare a 
Regulamentului 1049/20017. Aceeași situație transpare și din rapoartele periodice ale 

                                               
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43. A se vedea și: Comisia Europeană - Cartea verde accesul public la documente deținute de 
instituțiile Comunității Europene, Revizuire”(COM(2007)0185 final, 18 mai 2007); Document de lucru al Comisiei, 
Raport privind rezultatele consultărilor publice referitoare la revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind 
accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (SEC(2008) 29/2, 16 ianuarie 
2008).
2 A se vedea articolul 104 alineatul 7 din Regulamentul de procedură al PE.
3Cauza comună C-39/05P și C-52/05P, Turco v Consiliul de miniștri, alineatul 45, hotărâre din 1 iulie 2008, ECR 
[2008] 1-4723, care reiterează preambulului la Regulamentul 1049/2001.
4 A se vedea și Deirdre Curtin, Executive power of the European Union:  law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Primele două agenții au fost create în 1975. În 2000, numărul lor a ajuns la 10, iar în ultimii zecii ani a depășit 30. 
6 Nu numai că fiecare cetățean trebui să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, dar și „deciziile se iau 
în modul cel mai transparent posibil și cât mai aproape posibil de cetățean”" (articolul 10 alineatul (3) din TUE). În 
plus, se impun instituțiilor anumite obligații privind deschiderea, transparența și participarea (articolul 11 alineatele (1)-
(3) din TUE). Desigur, principiile democratice prevăzute la articolele 10 și 11 vor trebui respectate și dezvoltate la 
nivelul unor regulamente viitoare, care se vor adopta în temeiul articolului 298 din TFUE.
7 A se vedea Raportul Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
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Ombudsmanului (care atrag atenția din ce în ce mai mult asupra lipsei de transparență), precum și 
din practicile interne și instrucțiunile administrative din instituțiile UE, sau chiar din inițiativele 
interinstituționale, ale căror rezultate sau chiar obiective amintesc de perioada dinaintea Tratatului 
de la Amsterdam și dinaintea adoptării Regulamentului 1049/2001.

4. Cea mai mare rezistență la noul cadru juridic provine de la multe state membre ale UE 
care sunt îngrijorate în legătură cu posibilele efecte nedorite în urma accesului la informațiile 
/ documentele naționale care circulă în cadrul procesului decizional al UE. Cu toate acestea, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cu jurisprudența Curții de justiție (CEJ)1 nu 
mai există un drept de veto național, deoarece procesul UE este autonom, iar singurele excepții 
acceptate sunt enumerate la articolul 4 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/20012, 
indiferent dacă informațiile respective privesc negocierile, transpunerea sau implementarea 
legislației UE. Astfel, prin aplicarea la politicile „obișnuite” a noțiunii de „informații clasificate ale 
UE”, (inițial concepute numai pentru domeniile apărării și securității) și aplicând-o la informațiile 
clasificate atât ale instituțiilor UE, cât și ale statelor membre, Consiliul și Comisia creează din nou 
confuzie cu privire la granițele dintre UE și statele membre3. Această situație a devenit și mai clară 
odată cu refuzul accesului la documentele referitoare la acordurile internaționale și cu 
modalitatea netransparentă a negocierilor în vederea încheierii anumitor acorduri, ceea ce implică 
poate avea consecințe însemnate pentru drepturile persoanei (de exemplu, cazul negocierilor 
ACTA). Deși este de înțeles un anumit grad de confidențialitate în anumite negocieri, trebuie să fie 
stabilit și să existe posibilitatea unui control cel puțin indirect din partea cetățenilor (prin 
reprezentanții democratic aleși ai acestora). Aceasta cu atât mai mult cu cât Parlamentul European,

                                               
1 „Rezultă că articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu poate fi interpretat în sensul că ar 
conferi statelor membre un drept de veto general și necondiționat, astfel că acestea nu se pot opune într-un mod 
discreționar  dezvăluirii de documente provenind de la acestea și deținute de o instituție, ceea ce implică că accesul 
la aceste documente nu mai este reglementat de prevederile acelui regulament și depinde numai de prevederile 
legislației naționale.” 
Cauza C-64/05-P Suedia c. Comisie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
2 Articolul 4 alineatele (1) - (3) 
„Excepții
1. Instituțiile resping cererile de acces la un document în cazul în care divulgarea conținutului ar putea aduce atingere 
protecției:
(a) interesului public, în ceea ce privește:
- domeniul securității publice, al apărării și al chestiunilor militare, al relațiilor internaționale, al politicii financiare, 
monetare sau economice a Uniunii sau a unui stat membru;
(b) vieții private și integrității individului, în special în conformitate cu legislația comunitară privind protecția datelor 
personale.
2. Instituțiile resping cererile de acces la un document în cazul în care divulgarea conținutului ar putea aduce atingere 
protecției:
- intereselor comerciale ale unei anume persoane fizice sau juridice, inclusiv în ceea ce privește proprietatea 
intelectuală;- procedurilor jurisdicționale și avizelor juridice;- obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de 
audit, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.
3. Accesul la un document întocmit de o instituție pentru uzul său intern sau primit de o instituție și referitor la o 
chestiune pentru care instituția nu a luat încă nici o decizie este refuzat în cazul în care divulgarea conținutului 
acestuia ar aduce gravă atingere procesului decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes 
public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.
Accesul la un document conținând avize destinate uzului intern în cadrul deliberărilor și al consultărilor preliminare în 
cadrul instituției în cauză este refuzat chiar și după luarea deciziei, în cazul în care divulgarea conținutului acestuia ar 
aduce gravă atingere procesului decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes public superior 
justifică divulgarea conținutului documentului în cauză.”
3 A se vedea separat Documentul de lucru nr. 3.
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în urma Tratatului de la Lisabona, trebuie să aprobe o serie de acorduri internaționale (articolul 218 
TFUE). În plus, deși statele membre și instituțiile UE sunt obligate să acționeze în spiritul sincerei 
cooperări (articolul 4 alineatul (3) din TUE), există o serie de practici îngrijorătoare din partea 
Comisiei și a Consiliului care, de fapt, ascund conținutul real al pozițiilor adoptate de statele 
membre în cadrul organismelor pregătitoare ale Consiliului/Comisiei, cum ar fi: - numărul din ce în 
ce mai mare de documente de lucru care nu sunt înscrise adecvat în registrul instituției (de exemplu, 
documentele de la reuniunile Consiliului - MD sau SD- a căror distincție se face ulterior); - faptul 
că nu se face cunoscut numele statelor membre la sfârșitul procedurilor (când acesta este 
disponibil), fapt care face imposibil de înțeles ce fel de majoritate/minoritate s-a format la nivelul 
comitetelor Consiliului/Comisiei.

5. Una dintre excepții, menționată în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care continuă să fie 
invocată nu numai de Consiliu, ci și de Comisie, se referă la refuzarea accesului public la lucrările 
pregătitoare, se bazează pe articolul 4 alineatul (3) din regulament, care  afirmă că se poate refuza 
accesul „în cazul în care divulgarea conținutului acestuia ar aduce gravă atingere procesului 
decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică 
divulgarea conținutului documentului în cauză.” Trebuie remarcat faptul că această excepție a fost 
introdusă în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pentru a reflecta spiritul unei prevederi specifice din 
tratatele anterioare (articolul 207 alineatul (3) din TCE), care cerea transparența lucrărilor 
legislative pregătitoare ale Consiliului „menținând în același timp eficiența procesului de luare a 
deciziilor”. Această tensiune dintre transparență și eficacitate a fost subliniată și de către Curtea 
de Justiție, care a declarat în hotărârea în cauza Turco „ o deschidere mai mare permite asigurarea 
unei mai bune participări a cetățenilor la procesul de decizie, garantând o mai mare legitimitate, 
eficacitate și responsabilitate a administrației față de cetățeni într-un sistem democratic. Acest 
raționament a stat și la baza prevederilor din Tratatul de la Lisabona, astfel că în noile tratate nu mai 
există noțiunea de protecție a procesului decizional, supraviețuirea noțiunii bazându-se numai pe 
articolul 4 alineatul (3) din regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

6. În mod paradoxal, după adoptarea Tratatului de la Lisabona, reținerea față de o transparență 
mai mare este din ce în ce mai pronunțată și în instituțiile care în mod tradițional au dovedit 
deschidere față de astfel de obiective. Chiar și Parlamentul European are rețineri în a face 
transparente negocierile legislative cu Consiliul, chiar dacă tratatul prevede ca dezbaterile 
legislative să fie publice. Și chiar și Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, care de zeci de 
ani susținea deschiderea lucrărilor interinstituționale ale UE, a fost recent criticată pentru ceea ce s-
a considerat a fi o interpretare nejustificat de generoasă a ariei de acțiune și a sensului unui număr 
de excepții la dreptul de acces la documente1. Acest lucru e și mai pregnant când este vorba despre 
propriile documente și propria administrație. În plus, Comisia a încercat chiar să „dea timpul 
înapoi”, în special în ceea ce privește revizuirea care se face în prezent regulamentului privind 
accesul la documente2.

                                               
1 A se vedea și , Joni Helliskoski și Päivi Leino, 'Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents'.
2 A se vedea și Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve and Martial Pasquier, '"Less is more"?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency', Revue Française d'Administration Publique, 
în curs de publicare.


