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Exemple practice de acces la documente 

Intenția acestei lucrări este aceea de a analiza exemple practice de acces la documente.Doar o 
astfel de abordare poate oferi o perspectivă corectă a respectării reale a dreptului de acces la 
documente1, promulgat de Tratate2 și de Cartă3, și subliniat în general de toate instituțiile, 
oficiile, agențiile și organismele UE. În acest sens, au fost colectate informații de la ONG-uri 
cu privire la experiența acestora. Acest grup, deși limitat ca mărime, are capacitatea și 
disponibilitatea de a începe procedurile de solicitare, deoarece adesea procedurile pot fi 
consumatoare de timp și resurse pentru o singură persoană. Analizele se vor concentra asupra 
anumitor actori (Consiliul, Comisia), deoarece aceștia prezintă diferite abordări ale accesului 
la documente, precum și asupra unor teme specifice, precum excepțiile, procedura legislativă, 
documentele secrete, cooperarea interinstituțională etc.

A. Documentele referitoare la procedura legislativă

1. Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă eră în transparența legislativă.  În această privință, 
articolul 15 alineatul (3) al cincilea paragraf din TFUE prevede că „Parlamentul European și 
Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative”. O astfel de 
noțiune de transparență are legătură cu principiul democrației participative (articolele 9-11 
TUE), cu un rol special pentru parlamentele naționale (articolul 12 TUE). Pentru a ține cont 
de acest lucru, Tratatul solicită crearea unui cadru comun sub forma unui regulament, 
după cum prevede articolul 15 alineatul (3) al doilea paragraf.4 Din cauza lipsei unui cadru 
comun, practica actuală nu ține seama de aceste modificări importante, după cum ilustrează, 
de exemplu, (non)transparența grupurilor de lucru ale Consiliului. Partea actualmente vizibilă 
a activității legislative a Consiliului (discuțiile miniștrilor) prezintă doar „vârful aisbergului”. 
Documentele privind deliberările grupurilor de lucru sunt în general numite „documente cu 
acces limitat” și nu sunt accesibile în sine publicului larg, o astfel de categorie de clasificare 
nefiind menționată în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. 

2. Legislația în domeniul penal, ca o prerogativă nouă și extinsă a UE după Tratatul de la 
Lisabona, cere chiar mai multă transparență, din cauza consecințelor sale de anvergură 
(limitarea drepturilor fundamentale de bază ale individului).  De exemplu, în ceea ce privește 
propunerea de directivă referitoare la ordinul european de anchetă – OEA (COD/2010/0817), 
ca un instrument foarte invaziv în privința drepturilor individuale și a ordinii constituționale 
interne a statelor membre, majoritatea documentelor Consiliului la nivelul grupului de lucru 
nu sunt disponibile pentru public, cu excepția, de exemplu, a documentului 7617/115 care 
oferă în cadrul unui document al Consiliului numai o copie a raportului disponibil pentru 
public al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (ADF) privind OEA. Un alt exemplu bun de 
non-transparență în domeniul dreptului penal se referă la mandatul european de arestare
                                               
1 Acest drept nu este un beneficiu derivat oferit cetățenilor, ci un drept principal de acces prevăzut de Cartă, 
„indiferent de suportul pe care se află aceste documente”.
2 Articolul 9-12 TUE și articolul 15 TFUE. 
3 Articolul 42 al Cartei.
4 În această privință, nici propunerea de reformă a Comisiei din 2008 (COM(2008)0229), nici cea mai recentă 
propunere din 2011 (COM(2011)0137) de extindere a Regulamentului nr. 1049/2001 la alți actori nu satisfac 
cerința Tratatelor. 
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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(MEA), ca prima măsură adoptată în temeiul recunoașterii reciproce în domeniul dreptului 
penal, în cazul căruia entuziasmul inițial pe care l-a stârnit a fost redus din cauza mai multor 
probleme importante ce țin de aplicarea acestuia: lipsa unei armonizări reale a categoriei de 
32 de acte criminale pentru care este exclusă o verificare a dublei incriminări; condițiile de 
detenție; proporționalitatea; definiția procurorului drept autoritate „judiciară” (asemănătoare 
instanței), prin prisma căreia, în multe cazuri cu privire la un MEA nu a fost implicată nicio 
instanță sau implicarea instanței a fost strict limitată (în posibilă contradicție cu articolul 5 
alineatul (3) CEDO), etc. În această privință, în registrul Consiliului există un document 
denumit „Nedreptăți în temeiul mandatului european de arestare” (13825/10), care nu este 
accesibil direct publicului larg. O astfel de abordare non-transparentă în ceea ce privește
dreptul penal este inacceptabilă, iar practica prin care de fapt guvernele naționale din cadrul 
Consiliului adoptau legislația UE în domeniul penal, cu o implicare foarte limitată a 
Parlamentului European și a parlamentelor naționale, așa cum s-a procedat în ultimii zece ani, 
trebuie să fie abolită după adoptarea Tratatului de la Lisabona. 

3. Problema nu se rezumă doar la dreptul penal.  Un exemplu bun și „ironic” este 
indisponibilitatea documentelor care menționează numele statelor membre în legătură cu
pozițiile acestora, după cum s-a afirmat în cadrul unui grup de lucru al Consiliului în ceea ce 
privește propunerea de reformare a Regulamentului (CE) nr. 1049/20011, după cum a arătat 
acțiunea introdusă de AccessInfo, precum și indisponibilitatea avizului juridic al serviciului 
juridic al Consiliului privind reformarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. În privința 
primului punct (divulgarea numelor statelor membre), a fost introdusă și câștigată o acțiune 
(T-233/09), prin care Tribunalul a refuzat utilizarea excepției deliberării interne, așa cum 
prevede articolul 4 alineatul (3), afirmând că: „69. ...Pentru a-și putea exercita drepturile 
democratice, cetățenii trebuie să fie în măsură să urmărească în detaliu procesul de luare a 
deciziilor în cadrul instituțiilor care iau parte la procedurile legislative și să aibă acces la 
toate informațiile relevante.” În ceea ce privește disponibilitatea accesului la avizul juridic, 
ClientEarth a introdus o acțiune în instanță împotriva Consiliului (T-452/10), deoarece poziția 
Consiliului contrazice hotărârea Curții în cazul Turco (Cauzele conexate C-39/05 P și C-52/05 
P).2

4. Având în vedere toate cele menționate, s-ar putea concluziona că situația actuală nu este 
conformă cu obligațiile de transparență (ca o contrapondere la dreptul de acces al cetățenilor) 
în procedura legislativă.  În această privință, ar trebui abordată în special problema 
transparenței grupurilor interne de lucru ale Consiliului.  Reuniunile Consiliului la nivel de 
grupuri de lucru ar putea fi comparate cu reuniunile comisiilor Parlamentului.  Ambele 
componente ale legislativului trebuie să fie transparente în această privință în același mod, în 
conformitate cu Tratatele și Carta, iar transparența trebuie să continue atunci când cele două 
componente se întâlnesc la primul nivel, în cadrul dialogurilor tripartite, pentru un posibil 
acord în prima lectură. 

                                               
1 Documentul Consiliului nr. 16338/08, o notă a Secretariatului General al Grupului de lucru «Informare» cu 
privire la reforma propusă a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. AccessInfo a solicitat, de asemenea, 
documente statelor membre individuale, iar 18 dintre acestea nu au furnizat informații (tăcere totală din partea a 
4 țări) și 9 dintre acestea au furnizat anumite informații (nu toate). 
2 În cazul Turco, Curtea a menționat explicit că „posibilitatea ca cetățenii să afle considerațiile care stau la baza 
acțiunii legislative reprezintă o condiție preliminară pentru exercitarea eficientă a drepturilor lor democratice”. 
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B. O administrație europeană deschisă, eficientă și independentă 

5. Articolul 298 TFUE introduce în mod expres noțiunea de administrație deschisă, eficientă 
și independentă, iar articolul 42 al Cartei stabilește dreptul la o bună administrație, care să 
trateze solicitările în mod imparțial, echitabil și într-un timp rezonabil.  În ceea ce privește 
Comisia, ar trebui să fie abordată problema desfășurării procedurilor într-un interval de 
timp rezonabil.  Un bun exemplu este „cazul Porsche” privind scrisorile trimise Comisiei în 
2007 de către Porsche AG, în cadrul revizuirii strategiei comunitare de atunci pentru 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenind de la autoturisme, prin care a fost inițiată 
procedura de solicitare de către un ONG (Friends of the Earth Europa) la 1 martie 2007, și în 
cazul căreia a fost necesară o decizie a Ombudsmanului European datată 7 iulie 2010 
(plângerea 676/2008/RT)1 precum și un raport al Parlamentului European din 27 octombrie 
20102 bazat pe raportul special al Ombudsmanului3 pentru a se încheia procedura. În cazul 
menționat Comisia a avut nevoie de peste 15 luni pentru a furniza un aviz detaliat, deoarece 
nu a contactat terțul în cadrul termenului corespunzător față de alte organisme ale UE și față 
de partea solicitantă.  Nerespectarea termenelor poate fi ilustrată și de cazul Ombudsmanului 
355/2007/TN împotriva Comisiei, în care a fost utilizată de către Comisie susținerea 
neîntemeiată a unui „veto din partea statelor membre”, caz în care cererea inițială a fost 
depusă de către Biroul European de Mediu (BEM) pe 18 iulie 2006, iar răspunsul final din 
partea Comisiei a venit abia pe 15 decembrie 2006. În același timp, avizul proiectului de 
recomandare a Ombudsmanului (iunie 2009) a fost emis abia în iulie 2010.4

6. Astfel de probleme reprezintă doar o continuare a aceleiași abordări inoportune privind 
oferirea unui răspuns la cererile inițiale, precum și la cele de confirmare privind accesul la 
documente.  Drept exemplu, ar trebui să fie menționată o cerere din partea Greenpeace (14 
aprilie 2010, privind accesul la documentația pe suport de hârtie și video cu privire la 
transferul de ton roșu din Tunisia către Malta).5 La data de 4 mai 2010, când a expirat 
termenul, Comisia a prelungit timpul de răspuns cu 15 zile, pe motivul unei pretinse 
complexități, astfel încât Comisia a refuzat cererea inițială abia pe 8 octombrie 2010, 
invocând excepția ce ține de interesele comerciale, confidențialitate și inspecții/anchete/audit. 
Pe 29 octombrie, ONG-ul menționat a depus o cerere de confirmare la care încă nu se primise 
un răspuns pe 31 ianuarie, ceea ce înseamnă că au trecut mai mult de 9 luni fără a se fi 
încheiat faza administrativă.  În mod similar, o cerere referitoare la documente privind 
                                               
1.http://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/decision.faces;jsessionid=85FDFB212F71664BA119A15355CA3B
8B
Pe 1 martie 2007, Friends of the Earth Europa a solicitat accesul la corespondența dintre industria auto și fostul 
comisar Verheugen.  În noiembrie 2007, Comisia a acordat acces la 15 scrisori, însă a refuzat accesul la 3 
scrisori trimise de către Porsche, pe baza excepției de interes comercial.  În urma unei plângeri (cazul 
676/2008/RT), Ombudsmanul a concluzionat pe 27 octombrie 2008, că accesul a fost refuzat în mod greșit de 
către Comisie.  Pe 30 septembrie 2009, după o întârziere destul de mare, Comisia a informat Ombudsmanul că 
va acorda acces parțial la documente după informarea Porsche.  Acest lucru nu a avut loc timp de mai multe luni, 
iar în iulie 2010, Ombudsmanul a găsit Comisia vinovată de administrare defectuoasă.  În noiembrie 2010, 
Parlamentul European a aprobat o rezoluție pe baza unui raport special al Ombudsmanului.
2 Raportul Paliadeli privind raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de 
recomandare către Comisia Europeană în cazul plângerii 676/2008RT (2010/2086 (INI)). 
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 A se vedea, de asemenea, cazul 3697/2006/PB: „Ombudsmanul consideră că obligația de a trata cererile cu 
promptitudine implică faptul că Comisia ar trebui să își organizeze serviciile administrative, astfel încât să se 
asigure că înregistrarea are loc în mod normal cel mai târziu în prima zi lucrătoare după primirea unei cereri.”
5 GESTDEM 2010/1747.
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biocombustibilii a fost depusă de către ClientEarth pe 15 octombrie 2009, pentru care decizia 
finală a Comisiei a fost trimisă abia pe 9 februarie 2010, după 117 zile. 

7. Raportul anual al Comisiei pentru 20091 privind accesul la documente nu a menționat 
această problemă gravă și nici nu conține date corespunzătoare privind perioada medie de 
desfășurare a procedurii de solicitare a accesului. În același timp, practica actuală a Curții 
permite accentuarea nocivității efectelor, deoarece, chiar dacă nu s-a oferit un răspuns în timp 
util, după cum prevede Regulamentul 1049/2001, instituțiile pot oferi un răspuns și după 
depășirea termenului, ceea ce ar face ca procedura în instanță bazată pe non-acțiune din partea 
unei instituții să devină lipsită de sens (a se vedea cauzele conexate T-494/08 - T-500/08 și 
T-509/08, Ryanair Ltd. împotriva Comisiei). Aceste lacune juridice permit instituțiilor să 
abuzeze de întârzieri pentru a face ca demersurile procedurale să fie neclare și permit 
concomitent transformarea oricărei livrări de documente (după o lungă perioadă de timp) într-
o acțiune fără sens. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_RO_ACT_part1_v1.pdf


