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C. Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 de către agenții (cazul AEM) și de 
către alte instituții (cazul BEI)

9. Poziția neclară după adoptarea Tratatului de la Lisabona, având în vedere faptul că actualul 
Regulament (CE) nr. 1049 (2001) nu oferă un cadru adecvat, deoarece acesta nu se 
aplică în mod clar tuturor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor și nu este clară 
relația acestuia cu alte acte juridice, poate fi ilustrată de cazul 2493/2008/(BB)TS1

împotriva AEM (Agenției Europene pentru Medicamente) privind refuzul de a comunica 
public rapoartele referitoare la reacțiile adverse. Cazul este, de asemenea, un bun exemplu 
pentru modul în care implicarea Ombudsmanului poate conduce la schimbarea unei practici 
administrative eronate. Ombudsmanul a subliniat clar că organismele UE nu ar trebui să 
acționeze doar într-un mod pasiv, ci sunt obligate să aibă și o abordare proactivă, ceea ce 
înseamnă că trebuie să lanseze materialul în domeniul public, astfel încât cele două abordări 
să nu fie alternative, ci să se completeze reciproc. Regulamentul nr. 726/20042 privind 
instituirea AEM prevede că Regulamentul nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de 
Agenție (articolul 73), dar, în același timp, Agenția trebuie să facă accesibile public datele 
privind rapoartele referitoare la reacțiile adverse în anumite condiții (articolul 26) și să ofere 
nivelurile adecvate de acces public la bazele de date privind reacțiile adverse (articolul 57 
alineatul (1) litera (d)). Agenția a înțeles legătura dintre cele două acte juridice în sensul că 
Regulamentul nr. 726/2004 operează o derogare de la principiile generale ale Regulamentului 
nr. 1049/2001; a interpretat termenul de „documente” în sensul că datele conținute într-un 
sistem electronic de stocare ar fi excluse din această categorie și a invocat excepția 
„obligațiilor administrative excesive”. Ombudsmanul a refuzat o astfel de motivare și a 
explicat că regulamentul respectiv se referă la abordarea proactivă, fiind necesară, totodată, 
aplicarea în întregime a principiilor Regulamentului nr. 1049/2001. În același timp, acesta a 
refuzat definiția documentului furnizată de agenție, afirmând că: „82. Ombudsmanul nu 
consideră că faptul că datele stocate în baza de date EudraVigilance pot fi securizate prin 
criptare (...) modifică faptul că conținutul bazei de date reprezintă „documente” în sensul 
articolului 3 din Regulamentul nr. 1049/2001. Ombudsmanul a afirmat în mod consecvent că 
„conținutul stocat în formă electronică” se referă la seturi de informații identificate și re-
identificabile conținute într-o bază de date. Datele criptate vor fi „un set de informații re-
identificabile”, cu condiția ca agenția să poată recupera aceste date utilizând instrumentele 
tehnologiei informaționale de care dispune.” 

10. Agenția nu a avut succes nici cu cea de a treia afirmație referitoare la obligațiile 
administrative disproporționate, Ombudsmanul declarând că: „88. În primul rând, 
Ombudsmanul reamintește că Regulamentul nr. 1049/2001 nu conține nicio excepție, potrivit 
căreia cantitatea de muncă administrativă ar justifica un refuz de acces la documente... 90. ... 
Principiul proporționalității nu poate fi un motiv de sine stătător pentru a refuza o cerere de 
acces la documente. Motivele unui refuz de acces la documente trebuie să fie bazate exclusiv 
pe excepțiile de la Regulamentul nr. 1049/2001. Cel mult, în cazul în care s-ar dovedi că se 
aplică, principiul proporționalității ar explica doar de ce justificările întemeiate pe o 
examinare concretă și individuală a fiecărui document ar putea fi înlocuite de justificări 
referitoare la o serie de documente... 93. Regulamentul nr. 1049/2001 conține, în orice caz, o 
dispoziție procedurală care poate fi aplicată pentru a remedia o situație în care activitatea 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
2 JO L 136, 30.04.04, p. 1.
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administrativă ce îi revine instituției ar fi disproporționată (și anume, articolul 6 alineatul (3) 
din Regulamentul nr. 1049/2001).”1 În urma observațiilor Ombudsmanului referitoare la acest 
caz, precum și la cazul 2560/2007/BEH2, privind rapoartele asupra studiilor clinice și 
protecția intereselor comerciale, AEM și-a schimbat politica în 2010.3

11. O chestiune mai dificilă se referă la relația corectă dintre Tratat, Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 privind aplicarea Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul 
la justiție în domeniul mediului,4 astfel încât, potrivit acesteia din urmă, se consideră că 
prevalează interesul public față de interesul comercial în privința divulgării acolo unde 
informațiile solicitate se referă la emisii în mediul înconjurător (articolul 6). Contrar unei 
astfel de formulări specifice, într-o acțiune recent introdusă de Bankwatch în privința 
accesului la documentele privind dioxidul de carbon pe care le-a primit în cadrul unui proiect, 
BEI a declarat că nu are nicio obligație potrivit Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, deoarece 
problema nu se referă la sarcinile sale administrative (după cum prevede articolul 15 alineatul 
(3) TFUE).5 Aici ar fi necesară o definiție clară a „sarcinilor administrative”, precum și o 
delimitare mai clară a motivelor de refuz între cele două regulamente menționate mai sus.

D. Informațiile clasificate - aspecte interinstituționale și individuale

12. Mai multe probleme interinstituționale privind accesul la documente ar putea fi 
identificate în ceea ce privește accesul la documentele clasificate, de exemplu: evaluarea 
dialogului UE-China pe tema drepturilor omului, aderarea UE la CEDO, aderarea la Schengen 
a Bulgariei și României etc. Acest aspect ridică pe de o parte problema cooperării 
interinstituționale, în special în privința încheierii unui acord internațional pentru care, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie să-și dea acordul. În 
conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, Parlamentul „este informat de îndată și 
pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii”. Pe de altă parte, se ridică problema 
accesului individual în contextul unei clasificări adecvate și a unei posibile clasificări
excesive, întrucât aceste documente nu sunt accesibile publicului larg. Una dintre principalele 
probleme ale sistemului actual este lipsa unei definiții comune a termenului „documente 
clasificate ale UE”, precum și a manipulării acestora.  În anul 2001, s-a ajuns la un 
compromis prin introducerea articolului 9 din Regulamentul nr. 1049/2001, care are rolul unui
fel de recunoaștere reciprocă a diferitelor clasificări.  O astfel de situație este inacceptabilă, 
deoarece reprezintă o încălcare gravă a statului de drept (Preambulul Cartei, articolele 2 și 
                                               
1 O problemă similară poate fi ilustrată printr-o cerere recentă a ChemSec privind documentele deţinute 
de către ECHA, documente care conţin informaţii referitoare la firmele și cantităţile de substanţe de pe 
lista SIN („Înlocuiţi-le acum”), după cum prevede Regulamentul REACH.  O astfel de cerere (de pe 1 
decembrie 2010) a fost refuzată (pe 22 decembrie 2010), ECHA motivând că divulgarea ar submina 
interesul comercial al companiilor.  A fost depusă o cerere de confirmare fără succes pe 21 ianuarie 2011, 
asupra căreia s-a luat decizia finală pe 4 martie 2011. 
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
A se vedea și plângerea 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 JO L 264, 25.09.06, p. 13.
5 Orice eventuală contradicţie între Tratate și Convenţia de la Aarhus ar fi mult mai dificil de rezolvat, 
deoarece Convenţia de la Aarhus nu are întâietate în faţa tratatelor. 
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6 din TUE), precum și a principiului securității juridice în conformitate cu teoria ierarhiei 
normelor juridice (constituția, legislația în conformitate cu constituția și normele inferioare, în 
conformitate cu legislația). În momentul de față avem o situație în care se funcționează la 
nivelul 3 (fiecare instituție are propriile sale norme sau se încheie acorduri interinstituționale), 
însă nu există o definiție comună la nivelul UE și o clasificare a documentelor clasificate
la nivel de lege/legislație adecvată. Acest lucru înseamnă că între nivelul primar al Tratatelor 
și al treilea nivel de reguli interne și interinstituționale lipsește un cadru legislativ adecvat, 
încălcându-se articolul 15 alineatul (3), al doilea subparagraf: nu s-a derulat niciodată o 
procedură legislativă transparentă și adecvată privind categoriile de clasificare, în cadrul 
căreia cetățenii să fie reprezentați democratic prin reprezentanții lor aleși. Dacă înainte situația 
putea fi tolerată, aceasta este inacceptabilă în temeiul noului Tratat de la Lisabona, care 
introduce o Cartă obligatorie a drepturilor fundamentale, precum și prevederi mult mai stricte 
și cuprinzătoare în tratate (importanța deschiderii și a participării cetățenilor – articolele 9-12 
TUE și noile prevederi referitoare la accesul la documente și la buna guvernanță – articolele 
15 și 298 TFUE).  

13. În această privință, noul AII dintre Parlament și Comisie (a se vedea Decizia 
Parlamentului European din 20 octombrie 2010 referitoare la revizuirea Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (2010/2118(ACI), Anexa 
2)1 este binevenit, deoarece prevede pe larg categoriile de secretizare, precum și procedurile 
de manipulare a unor astfel de informații între cele două instituții. În același timp, acesta nu se 
aplică Consiliului. În această privință, mandatul de negociere privind aderarea UE la CEDO
ilustrează în mod sugestiv problemele întâmpinate de către Parlament. La 17 martie 2010, 
Comisia a prezentat proiecte de directive de negociere pentru acordul de aderare a Uniunii la 
CEDO, acestea fiind clasificate ca documente de tip „LIMITAT UE”. Documentele au fost 
puse la dispoziția membrilor comisiilor AFCO, LIBE și DROI în sala securizată a 
Parlamentului. Pe 4 iunie 2010, Consiliul JAI a adoptat o decizie a Consiliului de autorizare a 
negocierilor, prin care anexa care conține textul directivelor de negociere a fost clasificată
drept „text cu acces limitat”, iar textul nu a fost făcut public.2 La cererea comisiilor LIBE și 
AFCO, Consiliul a convenit să facă disponibil documentul, însă doar pentru un număr limitat 
de deputați și în perimetrul Consiliului, considerându-se prevalent AII din 20023 dintre 
Parlament și Consiliu, care reglementează accesul Parlamentului la informații delicate ale 
Consiliului în domeniul politicii de securitate și apărare. Aceeași problemă a apărut în cadrul 
evaluării Schengen în privința Bulgariei și României, precum și în cadrul dialogului UE-
China referitor la drepturile omului (SEC 1906.doc), deși AII 2002 dintre Consiliu și 
Parlament nu include categoria „documente cu acces limitat”. 

12. O astfel de practică a Consiliului este inacceptabilă în cadrul Tratatului de la Lisabona și 
al noilor prerogative ale Parlamentului, precum și din perspectiva responsabilității 
democratice. În același timp, clasificarea pare a fi uneori foarte discutabilă, în special în 
ceea ce privește documentele referitoare la drepturile omului. Mandatul de negociere 
pentru CEDO pare a fi un bun exemplu de situație în care nu este vorba despre negocieri 
strategice, însă întreaga procedură este menită să rezolve problema fezabilității tehnice a 

                                               
1 JO L 304, 20.11.10, p. 47.
2 Textul a fost parţial desecretizat în 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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sistemelor judiciare existente în UE și CEDO. Mai mult, reglementările referitoare la 
clasificare au o influență directă asupra accesului public la documente. În această privință, 
reglementările privind accesul la documentele clasificate (inclusiv normele interinstituționale) 
completează (însoțesc) măsurile referitore la accesul la documente.  

Concluzii

Având în vedere toate cele menționate in documentele de lucru nr. 3 și 4, ar trebui 
evidențiate următoarele aspecte:

- ar trebui să fie adoptat un nou cadru legislativ comun privind accesul la documente, 
care să respecte întrutotul Tratatele;
- ar trebui să existe o reală transparență legislativă, în special în cadrul grupurilor de 
lucru ale Consiliului;
- ar trebui să fie efectuată o evaluare detaliată a termenelor de tratare a cererilor de 
acces la documente și ar trebui introduse dispoziții stricte privind consecințele încălcării
acestor termene;
- Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 (atât timp cât nu este adoptat un nou cadru 
legislativ) ar trebui să se aplice tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor, 
în conformitate cu tratatele; orice proceduri speciale prevăzute de tratate (de exemplu, 
cu privire la CJE și BEI) ar trebui interpretate strict, necesitând definiții clare (de 
exemplu, în ceea ce privește „sarcina administrativă”);
- ar trebui să fie stabilit un cadru legislativ general privind documentele clasificate; 
cooperarea interinstituțională ar trebui să se bazeze pe un astfel de cadru general,
dezvoltat în continuare de acordurile interinstituționale;
- prerogativele Parlamentului ar trebui să fie pe deplin respectate (în cadrul legislației și 
acordurilor internaționale). 


