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Praktiniai teisės susipažinti su dokumentais pavyzdžiai

Šiame dokumente siekiama išnagrinėti praktinius teisės susipažinti su dokumentais 
pavyzdžius. Tik taip galima tinkamai apžvelgti, ar teisės susipažinti su dokumentais1, 
įtvirtinta Sutartyse2 ir Chartijoje3, kurią taip pat bendrai pabrėžia visos ES institucijos, 
tarnybos, agentūros ir įstaigos, yra iš tiesų paisoma. Tuo tikslu buvo renkama informacija iš 
NVO apie jų patirtį. Ši grupė, nors ir nedidelė, suteikia galimybę ir turi noro pradėti prašymo 
procedūras, nes dažnai procedūros gali pareikalauti daug išteklių ir laiko pavieniui veikiančio 
asmens nenaudai. Atliekant analizę dėmesys bus sutelkiamas į konkrečias institucijas 
(Tarybą, Komisiją), nes jos laikosi skirtingo požiūrio į teisę susipažinti su dokumentais, taip 
pat į įvairias temas, pavyzdžiui, išimtis, teisėkūros procedūras, įslaptintus dokumentus, 
institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir kita.

A. Dokumentai, susiję su teisėkūros procedūra

1. Lisabonos sutartimi pradėta nauja teisėkūros skaidrumo era. Šiuo atžvilgiu Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnio 3 dalies penktojoje pastraipoje nurodoma, kad
„Europos Parlamentas ir Taryba užtikrina dokumentų, susijusių su teisėkūros procedūromis, 
skelbimą“. Šis skaidrumo principas yra susijęs su atstovaujamosios demokratijos principu (ES 
sutarties 911 straipsniai) ir ypatingu nacionalinių parlamentų vaidmeniu (ES sutarties 12 
straipsnis). Atsižvelgiant į tai, Sutartyje, 15 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje,
reikalaujama reglamentais nustatyti bendrą sistemą4. Pagal dabartinę praktiką, kadangi 
bendros sistemos nėra, į šiuos svarbius pokyčius neatsižvelgiama, tai galima pailiustruoti, 
pavyzdžiui, Tarybos darbo grupių (ne)skaidrumu. Šiuo metu matoma Tarybos teisėkūros 
darbo dalis (ministrų diskusijos) yra tik „ledkalnio viršūnė“. Dokumentai, susiję su darbo 
grupių svarstomais klausimais, paprastai žymimi kaip „limite“ (riboto naudojimo) ir kaip 
tokie nėra skelbiami plačiajai visuomenei, nors tokia įslaptinimo kategorija Reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 nenumatyta.

2. Baudžiamosios teisės aktams, kaip naujai ir išplėstai ES prerogatyvai pagal Lisabonos 
sutartį, reikalingas dar didesnis skaidrumas, nes jų poveikis yra labai didelis (apribojamos 
pagrindinės žmogaus teisės). Pavyzdžiui, dėl pasiūlymo dėl Europos tyrimo orderio (ETO) 
direktyvos (COD/2010/0817), kaip labai stipriai asmens teises ir valstybių narių vidaus 
konstitucinę tvarką paveikiančio dokumento, dauguma Tarybos darbo grupių lygmens 
dokumentų nėra vieši, išskyrus, pavyzdžiui, dokumentą Nr. 7617/115, kuriame Tarybos 
dokumento forma pateikiama viešai paskelbta Pagrindinių teisių agentūros ataskaita apie 
ETO. Kitas geras nepakankamo skaidrumo baudžiamosios teisės srityje pavyzdys susijęs su 
Europos arešto orderiu (EAO), pirmąja patvirtina priemone pagal abipusio baudžiamosios 
teisės pripažinimo principą; iš pradžių dėl jos reikštas entuziazmas išblėso dėl keleto esminių 
                                               
1 Ši teisė nėra išvestinė piliečiams suteikiama nauda, o tiesioginė Chartijoje nustatyta teisė „susipažinti su <...> 
bet kurios formos dokumentais“.
2 Europos Sąjungos sutarties 912 straipsniai ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnis.
3 Chartijos 42 straipsnis.
4 Šiuo atžvilgiu nei 2008 m. Komisijos pasiūlymas dėl išdėstymo nauja redakcija (COM(2008)0229), nei 
naujausiais pasiūlymas (COM(201)0137) dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo kitoms institucijoms 
netenkina Sutarčių reikalavimo.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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šios priemonės įgyvendinimo problemų: realiai nesuderintos 32 nusikalstamų veikų, kurioms 
netaikoma dvigubo baudžiamumo kontrolė, kategorijos; kalėjimų sąlygos; proporcingumas; 
prokuroro kaip teisminės (tapačios teismui) valdžios institucijos apibrėžtis; tai yra kai kuriais 
atvejais, susijusiais su EAO, teismas nedalyvauja arba dalyvauja labai ribotai (gali būti, kad 
taip pažeidžiama Europos žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnio 3 dalis). Šiuo atžvilgiu 
Tarybos dokumentų registre dokumentas „Nepakankamo teisingumo taikant Europos arešto 
orderį atvejai“ (13825/10) yra, bet plačiajai visuomenei jis tiesiogiai neprieinamas. Toks 
neskaidrus požiūris į baudžiamąją teisę yra nepriimtinas, ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
tokia praktika, kuri vyravo pastaruosius dešimt metų, kai faktiškai nacionalinės vyriausybės 
Tarybos vardu tvirtindavo ES baudžiamosios teisės aktus Europos Parlamentui ir 
nacionaliniams parlamentams dalyvaujant labai ribotai, turi būti panaikinta.

3. Problema susijusi ne tik su baudžiamąja teise. Geras ir ironiškas pavyzdys yra tai, kad 
negalima susipažinti su dokumentais, kuriuose nurodyta, kurių valstybių narių pozicija
pateikta Tarybos darbo grupės dokumentuose dėl siūlomos naujos paties Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 redakcijos1, kaip paaiškėjo „AcessInfo“ iškeltoje byloje, taip pat tai, kad 
negalima susipažinti su Tarybos teisės tarnybos išvada dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
išdėstymo nauja redakcija. Dėl pirmojo punkto (valstybių narių pavadinimų atskleidimo) buvo 
iškelta ir laimėta byla (T-233/09), kurioje Bendrasis Teismas atsisakė taikyti vidaus 
svarstymų išimtį, numatytą 4 straipsnio 3 dalyje, nurodydamas, kad: „69. <...> kad piliečiai 
galėtų įgyvendinti demokratines teises, turi būti sudaryta galimybė išsamiai sekti teisės aktų 
leidybos procese dalyvaujančių institucijų sprendimų priėmimo procesą ir susipažinti su visa 
svarbia informacija“. Dėl teisės susipažinti su teisininkų nuomone „ClientEarth“ iškėlė bylą 
teisme prieš Tarybą (T-452/10), nes Tarybos pozicija prieštarauja Teismo sprendimui Turco
byloje (sujungtos bylos C-39/05 P ir C-52/05 P)2.  

4. Atsižvelgiant į visus nurodytus faktus, galima daryti išvadą, kad dabartinė padėtis 
neatitinka nustatytų skaidrumo įsipareigojimų (piliečių teisės susipažinti su dokumentais), 
kurių būtina laikytis teisėkūros procese. Šiuo atžvilgiu visų pirma reikėtų spręsti Tarybos 
vidaus darbo grupių skaidrumo problemą. Tarybos darbo grupių posėdžius galima būtų 
prilyginti Europos Parlamento komitetų posėdžiams. Abi teisėkūros institucijos šiuo atžvilgiu 
turi būti vienodai skaidrios pagal Sutartis ir Chartiją, skaidrumo principo turi būti toliau 
laikomasi ir tada, kai abi teisėkūros institucijos pirmuoju lygmeniu pradeda trišalį dialogą dėl 
galimo susitarimo per pirmąjį svarstymą.

B. Atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija

5. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje aiškiai nurodyta atvira, veiksminga 
ir nepriklausoma administracija, o Chartijos 42 straipsnyje nustatyta teisė į gerą 
administravimą, tvarkant prašymus nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką. 
Komisijai reikėtų spręsti procedūrų vykdymo per kuo trumpesnį laiką problemą. Geras 
                                               
1 Tarybos dokumentas 16338/08, Darbo grupės generalinio sekretoriato pranešimas apie informaciją dėl 
siūlomos Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 reformos. „AccessInfo“ taip pat paprašė atskiras valstybes nares 
pateikti dokumentų, iš, jų 18 informacijos nesuteikė (4 neatsakė visai), o 9 pateikė kai kurią informaciją (ne 
visos).
2 Turco byloje Teismas aiškiai nurodė, kad „piliečių galimybė susipažinti su teisės aktų pagrindais yra jų 
veiksmingo naudojimosi savo demokratinėmis teisėmis sąlyga“.
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pavyzdys yra „Porsche“ byla dėl laiškų, kuriuos „Porsche AG“ siuntė Komisijai 2007 m., 
Komisijai persvarstant to meto Bendrijos keleivinių automobilių išmetamo anglies dioksido 
kiekio mažinimo strategiją; tada NVO („Friends of the Earth Europe“) 2007 m. kovo 1 d. 
pradėjo prašymo procedūrą, o procedūrai užbaigti reikėjo, kad Europos ombudsmenas priimtų 
sprendimą (priimtas 2010 m. liepos 7 d.) (skundas 676/2008/RT)1, Europos Parlamentas dėl 
specialaus ombudsmeno pranešimo2 priimtų pranešimą3. Toje byloje Komisijai prireikė 
daugiau kaip 15 mėnesių pateikti išsamią nuomonę, nes ji kitų ES institucijų ir prašymą 
pateikusios šalies atžvilgiu laiku nesikreipė į trečiąją šalį. Kaip pavyzdį, kaip nesilaikoma 
terminų, taip pat galima pateikti ombudsmeno bylą 355/2007/TN prieš Komisiją, iškeltą dėl 
to, kad Komisija neteisingai panaudojo „valstybių narių veto“ ir kad Komisijos galutinis 
atsakymas dėl 2006 m. liepos 18 d. pateikto Europos aplinkos apsaugos biuro pradinio 
prašymo pateiktas tik 2006 m. gruodžio 15 d. Tuo tarpu nuomonė dėl ombudsmeno 
rekomendacijos projekto (2009 m. birželio mėn.) pateikta tik 2010 m. liepos mėn.4.

6. Tokios problemos tik patvirtina tai, kad nesilaikoma terminų atsakant į pradinius arba 
pakartotinius prašymus leisti susipažinti su dokumentais. Pavyzdžiui, paminėtinas 
„Greenpeace“ prašymas (2010 m. balandžio 14 d. prašymas leisti susipažinti su 
spausdintiniais dokumentais ir vaizdo medžiaga apie Atlanto paprastųjų tunų perkėlimą 
iš Tuniso į Maltą)5. 2010 m. gegužės 4 d., kai baigėsi terminas, Komisija pratęsė atsakymo 
terminą 15 dienų dėl tariamo klausimo sudėtingumo, o pradinį prašymą atmetė tik 2010 m. 
spalio 8 d., remdamasi komercinių interesų, privatumo išimtimi ir išimtimis dėl tikrinimo, 
tyrimo, audito. Spalio 29 d. minėtoji NVO užpildė pakartotinį prašymą, į kurį sausio 31 d. dar 
nebuvo atsakyta – taigi, praėjo 9 mėnesiai, o vien administracinis etapas nebuvo baigtas.  
Panašus pavyzdys būtų 2009 m. spalio 15 d. „ClientEarth“ pateiktas prašymas susipažinti su 
dokumentais dėl biokuro, į kurį Komisija atsakė tik 2010 m. vasario 9 d., po 117 dienų.

7. Komisijos 2009 m. metinėje ataskaitoje6 dėl teisės susipažinti su dokumentais ši rimta 
problema neminima, joje taip pat tinkamai nenurodoma vidutinė atsakymo į prašymą trukmė.
Tuo pat metu pagal dabartinę Teismo praktiką padariniai gali būti dar blogesni dėl to, kad 
nors atsakymas ir nepateikiamas laiku, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, 
institucijos vis tiek gali pateikti atsakymą pasibaigus terminui, o tai reiškia, kad teismo 

                                               
1http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
2007 m. kovo 1 d. „Friends of the Earth Europe“ paprašė leisti susipažinti su automobilių gamintojo ir to meto 
Komisijos nario G. Verheugeno korespondencija. 2007 m. lapkričio mėn. Komisija leido susipažinti su 15 laiškų, 
bet neleido susipažinti su „Porsche" siųstais 3 laiškais, remdamasi komercinių interesų apsaugos išimtimi. Dėl 
pateikto skundo (byla 676/2008/RT) ombudsmenas 2008 m. spalio 27 d. padarė išvadą, kad Komisija atisakė 
leisti susipažinti su dokumentais nepagrįstai. 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisija po gerokos pertraukos pranešė 
ombudsmenui, kad leis susipažinti su dalimi dokumentų, prieš tai informavusi „Porsche“.  To ji nepadarė dar 
kelis mėnesius, o 2010 m. liepos mėn. ombudsmenas priėmė sprendimą, kad Komisija kalta dėl netinkamo 
administravimo. 2010 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl specialaus Europos 
ombudsmeno pranešimo.
2 Ch. Paliadeli pranešimas dėl specialaus Europos ombudsmeno pranešimo, priimto po jo rekomendacijų 
pateikimo Europos Komisijai dėl skundo 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Taip pat  žr. bylą 3697/2006/PB: „Ombudsmenas mano, kad prievolė operatyviai nagrinėti prašymus reiškia, 
kad Komisija turėtų organizuoti savo administracijos tarnybų darbą taip, kad užtikrintų, kad paraiška būtų 
užregistruota ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paraiškos gavimo“.
5 GESTDEM 2010/1747.
6 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf.
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procedūra dėl to, kad institucija nesiėmė veiksmų, praranda prasmę (žr. sujungtas bylas T-
494/08–T-500/08 ir T-509/08, „Ryanair Ltd.“ prieš Komisiją). Šios teisinės spragos leidžia 
institucijoms piktnaudžiauti vėlavimu, dėl to bet kuris procedūrinis etapas tampa neaiškus, o 
dokumentų pateikimas (praėjus ilgam laikui) – beprasmis.


