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C. Kaip Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 taiko agentūros (EMA byla) ir kitos institucijos 
(EIB byla) 

9. Tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pagal šiuo metu galiojantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1049(2001) nesukuriama tinkama aplinka, nes jis nėra aiškiai taikomas visoms 
institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms, taip pat jame nėra aiškiai apibrėžti 
ryšiai su kitais teisės aktais, galima parodyti bylos 2493/2008/(BB)TS1 prieš EMA (Europos 
vaistų agentūrą) dėl atsisakymo atskleisti pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas. Ši byla 
taip pat yra geras pavyzdys, rodantis, kaip įsikišus ombudsmenui galima pakeisti netinkamą 
administracinę praktiką. Ombudsmenas aiškiai nurodė, kad ES įstaigos neturėtų laikytis tik 
pasyvios pozicijos, jos turi ir pačios imtis iniciatyvos, tai yra skelbti medžiagą viešai – šie du 
veikimo būdai yra ne alternatyvūs, o papildantys vienas kitą. Reglamente (EB) Nr. 726/20042, 
įsteigiančiame Europos vaistų agentūrą, nustatyta, kad Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 
taikomas Agentūros saugomiems dokumentams (73 straipsnis), tačiau tam tikromis sąlygomis 
Agentūra turi teikti visuomenei duomenis apie pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas 
(26 straipsnis) ir suteikti visuomenei atitinkamą prieigą prie duomenų bazių informacijos apie 
nepageidaujamas reakcijas (57 straipsnio 1 dalies d punktas). Agentūra dviejų teisės aktų 
sąsają suprato taip, kad Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 nukrypsta nuo bendrų Reglamento 
(EB) Nr. 1049/2001 principų; pagal jos taikytą sąvokos „dokumentai“ aiškinimą elektroninėse 
laikmenose laikomi duomenys nėra „dokumentai“; ji rėmėsi nepagrįstos administracinės 
naštos išimtimi. Ombudsmenas tokius argumentus atmetė ir paaiškino, kad tame reglamente 
aptariamas iniciatyvus požiūris, bet Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 principų taip pat turi būti 
visiškai laikomasi. Taip pat jis nesutiko su agentūros pateikta dokumento apibrėžtimi, 
nurodydamas, kad: "82. Ombudsmenas nemano, jog faktas, kad duomenis „EudraVigilance“ 
duomenų bazėje galima geriau apsaugoti juos koduojant <...>, pakeičia faktą, kad duomenų 
bazės turinys yra „dokumentai“ Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 3 straipsnio prasme. 
Ombudsmenas nuosekliai tvirtino, kad „elektronine forma saugomas turinys“ reiškia 
atpažįstamus ir galimus atpažinti duomenų bazėje saugomos informacijos rinkinius. 
Užkoduoti duomenys yra „galimas atpažinti informacijos rinkinys“, jei Agentūra gali išgauti 
šiuos duomenis naudodamasi turimomis informacinių technologijų priemonėmis.“ 

10. Nebuvo pritarta ir trečiam agentūros argumentui dėl neproporcingos administracinės 
naštos, atsakydamas ombudsmenas nurodė, kad: "88. Pirma, ombudsmenas primena, kad 
Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nėra numatyta jokių išimčių, kuriomis remiantis 
administracinio darbo krūvis gali būti pateisinama priežastimi atsisakyti leisti susipažinti su 
dokumentais <...>. 90. ... Proporcingumo principas savaime negali būti priežastimi atmesti 
prašymą susipažinti su dokumentais. Priežastys, dėl kurių atsisakoma leisti susipažinti su 
dokumentais, turi būti pagrįstos tik Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 išimtimis. Daugių 
daugiausia, jei būtų įrodyta, kad proporcingumo principas taikytinas, juo tik būtų 
paaiškinama, kodėl vietoj pateisinamų priežasčių, grindžiamų konkrečiu ir atskiru kiekvieno 
dokumento nagrinėjimu, būtų galima remtis pateisinamomis priežastimis, susijusiomis su 
dokumentų grupėmis <...>. 93. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 yra 
nuostata dėl tvarkos, kurią galima taikyti padėčiai suderinti, jei institucijai tektų 
                                               
1

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/ht
ml.bookmark
2 OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
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neproporcingai didelis administracinio darbo krūvis (būtent Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
6 straipsnio 3 dalis).“1 Po ombudsmeno pastabų dėl šios bylos ir dėl bylos 2560/2007/BEH 
dėl klinikinių tyrimų ataskaitų ir komercinių interesų apsaugos EMA 2010 m. pakeitė savo 
politiką.2

11. Sudėtingesnis klausimas kyla dėl tinkamo ryšio tarp Sutarties, Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 ir Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo3; šioje konvencijoje dėl komercinių interesų 
nurodoma, kad turi būti laikoma, kad svarbesnis visuomenės interesas atskleisti informaciją 
yra tuomet, kai informacija, kurios prašoma, yra susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į aplinką 
(6 straipsnis).  Pažeisdamas šią konkrečią nuostatą, nesenoje byloje, kurią iškėlė „Bankwatch“ 
dėl teisės susipažinti su dokumentais apie anglies dioksidą, kuriuos gavo pagal projektą, EIB 
nurodė, kad jam Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 neprivalomas, nes šis klausimas nesusijęs 
su banko administracinio pobūdžio užduotimis (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
15 straipsnio 3 dalis)4. Šiuo atveju būtų reikalinga aiški „administracinio pobūdžio užduočių“ 
apibrėžtis, taip pat reiktų dar aiškiau apibrėžti pagrindus atmesti prašymą pagal minėtus 
reglamentus.

D. Įslaptinta informacija tarpinstituciniai ir individualūs aspektai

12. Kaip teisės susipažinti su įslaptintais dokumentais pavyzdį būtų galima nurodyti keletą 
tarpinstitucinių problemų: ES ir Kinijos žmogaus teisių dialogo vertinimas, ES 
prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos, Bulgarijos ir Rumunijos 
prisijungimas prie Šengeno erdvės ir kita. Problema, viena vertus, susijusi su institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimu, ypač dėl tarptautinių susitarimų sudarymo,  tam po Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo turi pritarti Europos Parlamentas. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 218 straipsnio 10 dalį Parlamentas „nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais šios 
procedūros etapais“. Kita vertus, problema susijusi su asmens teise susipažinti su 
dokumentais, kai dokumentai yra įslaptinti ir kai jiems galbūt suteiktas pernelyg aukštas 
įslaptinimo lygis, nes tokie dokumentai plačiajai visuomenei nėra prieinami. Viena iš 
pagrindinių dabartinės sistemos problemų yra ta, kad nėra bendros „ES įslaptintų dokumentų“

                                               
1 Kaip panašios problemos pavyzdį galima paminėti neseniai teiktą „ChemSec“ prašymą 
dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) dokumentų, kuriuose saugoma 
informacija apie bendroves ir į SIN (nedelsiant keistinų medžiagų) sąrašą įtrauktas 
medžiagas, kaip numatyta REACH reglamente. Toks (2010 m. gruodžio 1 d.) prašymas
buvo atmestas (2010 m. gruodžio 22 d.), ECHA tai aiškino tuo, kad duomenų 
atskleidimas pažeistų komercinius bendrovių interesus. Nesėkmingas pakartotinis 
prašymas pateiktas 2011 m. sausio 21 d., galutinis sprendimas dėl jo priimtas 2011 m. 
kovo 4 d.
2

T. p. žr. skundą 3106/2007/TS: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.
4 Visas Sutarčių ir Orhuso konvencijos neatitiktis būtų daug sunkiau pašalinti, nes Orhuso konvencija nėra 
viršesnė už Sutartis.
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apibrėžties ir jų tvarkymo taisyklių. 2001 m. buvo pasiektas plačiai kritikuotas kompromisas –
į Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 įtrauktas 9 straipsnis, kuriuo sukurtas tam tikras skirtingų 
įslaptinimo lygių abipusio pripažinimo pagrindas. Tokia padėtis nepriimtina, nes tai šiurkštus 
teisinės valstybės principo (Chartijos preambulės 2 straipsnis ir Europos Sąjungos sutarties 
6 straipsnis) ir teisinio tikrumo principo pažeidimas, remiantis teisės normų hierarchijos 
teorija (konstitucija, konstituciniai įstatymai ir žemesnio lygmens teisės aktų normos). Dabar 
yra susidariusi tokia padėtis, kai veikiame trečiuoju lygmeniu (kiekviena institucija turi savo 
taisykles arba yra sudaryti institucijų susitarimai), bet nėra bendros ES apibrėžties ir 
įslaptintų dokumentų kategorijų sistemos, kuri būtų įtvirtinta įstatymu ir (arba) 
atitinkamu teisės aktu. Taigi tarp pirmojo Sutarčių lygmens ir trečiojo vidaus ir 
tarpinstitucinių taisyklių lygmens nėra tinkamos teisės aktų sistemos ir tuo pažeidžiamos 
15 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos nuostatos atitinkama skaidri įslaptinimo kategorijų 
struktūros teisėkūros procedūra, kurioje piliečiams demokratiškai atstovautų išrinkti atstovai, 
niekada nebuvo vykdoma. Anksčiau tokią padėtį galbūt buvo galima toleruoti, o pagal naują 
Lisabonos sutartį, kuria įtvirtinama privaloma Pagrindinių teisių chartija, taip pat pagal 
griežtesnes ir išsamesnes Sutarčių nuostatas (dėl atvirumo ir piliečių dalyvavimo svarbos 
(Europos Sąjungos sutarties 9–12 straipsniai) ir pagal naujas nuostatas dėl teisės susipažinti su 
dokumentais ir gero valdymo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 ir 298 straipsniai)) 
ji nepriimtina. 

13. Šiuo atžvilgiu naują Parlamento ir Komisijos susitarimą (žr. 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento sprendimą dėl Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių peržiūros (2010/2118(ACI), 2 priedas)1 galima vertinti palankiai, nes jame aiškiai 
nurodomos įslaptinimo kategorijos ir tokios informacijos tvarkymo tarp dviejų institucijų 
procedūros. Tačiau jis netaikomas Tarybai. Šiuo atžvilgiu derybų įgaliojimai dėl ES 
prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos gerai atspindi problemas, su 
kuriomis susiduria Parlamentas. 2010 m. kovo 17 d. Komisija pateikė derybinių direktyvų dėl 
Susitarimo dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos projektus, juos priskyrė 
kategorijai „RESTRAINT EU“. Dokumentai buvo pateikti Konstitucinių reikalų, Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų ir Žmogaus teisių komitetų nariams saugiame Parlamento 
kabinete. 2010 m. birželio 4 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėmė Tarybos 
sprendimą, kuriuo suteikė leidimą deryboms, o sprendimo priedas, kuriame pateiktas 
derybinių direktyvų tekstas, buvo priskirtas kategorijai „restraint“ ir viešai neskelbtas2. 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų bei Konstitucinių reikalų komitetų prašymu 
Taryba sutiko leisti susipažinti su dokumentu, bet tik kai kuriems nariams ir tik Tarybos 
patalpose, remdamasi 2002 m. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento ir 
Tarybos3 dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos 
informacija saugumo ir gynybos politikos srityje pavyzdžiu. Ta pati problema kilo vertinant 
Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie Šengeno erdvės, taip pat vykstant ES ir Kinijos 
žmogaus teisių dialogui (SEC 1906.doc), nes 2002 m. Tarpinstituciniame susitarime tarp 
Europos Parlamento ir Tarybos nėra numatytos kategorijos „restraint“.

                                               
1 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
2 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
3 2011 m. iš dalies jis buvo išslaptintas: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
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12. Tokia Tarybos praktika yra nepriimtina, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį ir naujas 
Parlamentui suteiktas prerogatyvas, taip pat demokratinės atskaitomybės požiūriu. Tuo 
pat metu kartais įslaptinimas yra labai abejotinas, ypač dokumentų dėl žmogaus teisių 
atveju. Derybų įgaliojimai dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos, 
regis, yra geras pavyzdys, kai klausimai kyla ne dėl strateginių derybų, o visos 
procedūros tikslas yra išspręsti esamą Europos žmogaus teisių konvencijos normų ir ES 
teisės sistemos techninio įgyvendinimo problemą. Be to, įslaptinimo taisyklės tiesiogiai 
veikia visuomenės teisę susipažinti su dokumentais. Šiuo atžvilgiu teisės susipažinti su 
įslaptintais dokumentais (įskaitant tarpinstitucines taisykles) taisyklės papildo teisės 
susipažinti su dokumentais (papildomas) priemones. 

Išvados

Dėl darbo dokumentuose Nr. 3 ir Nr. 4 pateiktų argumentų reikėtų pabrėžti, kad:

### turėtų būti priimti nauji visiškai Sutartis atitinkantys teisės aktai dėl teisės 
susipažinti su dokumentais;
- turėtų būti visapusiškai įtvirtintas teisėkūros skaidrumas, ypač Tarybos darbo grupių 
darbo atžvilgiu;
- reikėtų nuodugniai įvertinti prašymų susipažinti su dokumentais nagrinėjimo terminus 
ir nustatyti griežtas sankcijas, kurios būtų taikomos šių terminų pažeidimo atvejais;
- Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (kol nesuderinti nauji teisės aktai) turėtų būti visais 
atžvilgiais taikomas visoms institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms pagal 
Sutartis; visos Sutartyse nustatytos procedūros (pavyzdžiui, dėl ETT ir EIB) turėtų būti 
aiškinamos griežtai reikalaujant aiškios apibrėžties (pavyzdžiui, dėl „administracinio 
pobūdžio užduoties“);
- turėtų būti sukurta bendra įslaptintus dokumentus reglamentuojančių teisės aktų
bazė; institucijų tarpusavio bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas šiais bendrais 
teisės aktais ir juos papildančiais tarpinstituciniais susitarimais;
- Parlamento prerogatyvų turėtų būti visapusiškai paisoma (teisės aktų ir tarptautinių 
susitarimų srityje).


