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Antrosios pranešimo projekto redakcijos priežastys
Pasiūlymas išdėstyti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 (COM(2008)0229) nauja redakcija 
keletą metų nepatvirtinamas. 2009 m. Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimti 
pakeitimai, bet nebalsuota dėl teisėkūros rezoliucijos ir klausimas grąžintas atsakingam 
komitetui.1 Kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Komisija nusprendė neatsiimti pasiūlymo2. 
Todėl jis buvo išsaugotas, nors naujosios Sutartys sudaro visiškai naują galimybės susipažinti 
su dokumentais teisinį pagrindą ir jose ši teisė apibrėžiama kaip pagrindinė teisė (dabar 
teisiškai privalomos Chartijos 42 straipsnis), pagal jas išplėsta dalyvaujamosios demokratijos 
samprata (Europos Sąjungos sutarties 9–12 straipsniai) ir labai sumažinta išimčių, susijusių su 
teisėkūros procedūros skaidrumu (išbraukus ankstesnį EB sutarties 207 straipsnį), kai buvo
reikalaujama, kad Tarybos atliekamas teisėkūros parengiamasis darbas būtų skaidrus, ir kartu 
reikalaujama „išlaikyti jos sprendimų priėmimo procesą veiksmingą“. 2010 m. gegužės 
mėnesį pateiktas naujas pranešimo projektas3 ir vėliau surengtas seminaras skaidrumo 
klausimais4.

Pateikus pranešimo projektą Pirmosios instancijos teismas ir Teisingumo Teismas priėmė 
keletą didelės įtakos turinčių ir svarbių sprendimų, susijusių su naujojo teisės susipažinti su 
dokumentais teisinio pagrindo, kurį suteikia Lisabonos sutartis, supratimu. Šiuo požiūriu 
Bavarian Lager byloje (byla C-28/08) Teisingumo Teismas savo sprendime, priimtame 
2010 m. birželio 29 d., išaiškino savo poziciją dėl skaidrumo ir duomenų apsaugos santykio, 
remdamasis dabartinėmis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 formuluotėmis. Dėl to Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pradėjo papildomą išsamią duomenų apsaugos ir 
skaidrumo santykio analizę5. Tuo pat metu Teisingumo Teismas TG1 byloje (byla C-
139/07 P) nusprendė (2010 m. birželio 29 d. sprendimas) dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais (administracinėse) bylose dėl valstybės teikiamos paramos, kad šioms byloms 
taikytina išimtis tikrinimų, tyrimų ir audito tikslais. Galimybės susipažinti su dokumentais 
administracinių procedūrų atvejais (ir dėl galimos išankstinės prielaidos, kad nebus leidžiama 
susipažinti) klausimas dar labiau išaiškintas MyTravel byloje (byla C-506/08 P), 2011 m. 
liepos 21 d. sprendime, kuriame Teisingumo Teismas skiria teisėkūros ir administracinius 
dokumentus, tačiau pabrėžia, jog tai nereiškia, kad administraciniams dokumentams nebus 
taikomas skaidrumo reikalavimas, numatytas Reglamente (EB) Nr. 1049/2001. Tuo pat metu 
Pirmosios instancijos teismas keliuose sprendimuose apibrėžė kriterijų, kurį taikė spręsdamas 
dėl sąlyginių išimčių, nurodydamas, kad rizika turi būti pagrįstai numatoma, o ne grynai 
hipotetinė ir kad turi būti aišku, jog susipažinimas su konkrečiu dokumentu galėtų konkrečiai 
ir realiai pažeisti saugomą interesą (žr. 2011 m. kovo 22 d. sprendimą Batchelor byloje (byla 
T-250/08), 2011 m. kovo 24 d. sprendimą NLG byloje (sujungtos bylos T-109/05 ir T-444/05) 
ir 2011 m. birželio 7 d. sprendimą Toland byloje (byla T-471/08)). Teismas taip pat išaiškino, 
                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0114.
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu 
vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 2010 m. birželio 1 d. seminaras „Galimybė susipažinti su ES dokumentais priėmus Lisabonos sutartį“,
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) 2011 m. kovo 24 d. pranešimas dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su dokumentais, kuriuose pateikiami asmeniniai duomenys, po sprendimo Bavarian 
Lager byloje ir 2008 m. birželio 30 d. nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL C 2, 
2009 1 7, p. 7).
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kad teisėkūros procedūroje išimtys dėl vidaus diskusijų turėtų būti labai ribotos valstybių 
narių delegacijų Taryboje dalyvių pavardžių ir pozicijų klausimais, kaip teigiama 2011 m. 
kovo 22 d. sprendime Access Info Europe byloje (byla T-233/09).
Dėl anksčiau minėtų esminių pasikeitimų organizuotas kitas svarstymas1 siekiant iš dalies 
pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, taip pat aptarti ankstesnį minėto reglamento 
naudojimą, susijusį su H. Hautalos ir J. Sargentini 2009–2010 m. ataskaita dėl visuomenės 
teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis)
(2010/2294(INI)). Minėtame pranešime analizuojami teigiami ir neigiami dabartinės sistemos 
aspektai remiantis tikrais praktiniais Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo pavyzdžiais. 
LIBE komitetas jį patvirtino didžiąja balsų dauguma 2011 m. birželio mėn., parodydamas visų 
frakcijų bendras nuostatas dėl teisės susipažinti su dokumentais.
Tuo pat metu buvo surengti keli posėdžiai ir diskusijos su Taryba ir Komisija, įskaitant 
pranešėjo, šešėlinių pranešėjų ir nuomonės referentų susitikimą su Komisijos pirmininko 
pavaduotoju M. Ševčovičium, įvykusį 2011 m. birželio 28 d. Parlamento nuostabai Komisija 
pristatė naują pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 (COM/2011/0137) ir kuriame prašoma tik šiek tiek atnaujinti esamą 
Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 bei iš esmės kopijuojamos Sutarties 15 straipsnio nuostatos. 
Dėl neaiškios teisinės padėties paprašyta, kad EP teisės tarnyba pateiktų išaiškinimą, ar 
antrasis Komisijos pasiūlymas atitinka reikalavimus dėl teisės susipažinti su dokumentais, 
išplaukiančius iš Lisabonos sutarties. Pateiktas aiškus neigiamas atsakymas (Teisės tarnybos 
2011 m. liepos 4 d. nuomonė SJ-0331/11), kuriuo remiantis frakcijų bendru sutarimu priimtas 
politinis sprendimas, kad antrąjį pasiūlymą reikėtų įtraukti į pirmąjį, taigi, antrasis pasiūlymas 
nustos galioti (nurodyta teisėkūros rezoliucijoje).
Dėl visų šių minėtų įvykių pranešėjas turėjo pakeisti ir pritaikyti atitinkamas savo pranešimo 
projekto dalis ir parengti antrąją savo pranešimo projekto redakciją.

Pagrindinės modifikacijos ir pakeitimai antrojoje pranešimo projekto redakcijoje
Pakeitimai, pasiūlyti Komisijos antrajame trumpame pasiūlyme (COM(2011)0137) visiškai 
įtraukti į pranešimą. Taigi, minėtasis pasiūlymas nustos galioti, kaip nurodyta teisėkūros 
rezoliucijoje (pvz., žr. 1 ir 25 pakeitimus, taip pat visus pakeitimus, kuriuose įrašyti žodžiai 
„institucija, įstaiga, tarnyba ir (arba) agentūra“).

Buvo būtina atkreipti dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Temos praktiką (byla TASZ prieš 
Vengriją, pr. Nr. 37374/05), nes jis pradėjo plėtoti teisę susipažinti su informacija remdamasis 
nuostatomis dėl išraiškos laisvės (2 ir 33 pakeitimai).
Nuostatos, apibrėžiančios bendrą įslaptintų dokumentų sistemą, buvo perrašytos didžiausią 
dėmesį skiriant bendrai informacijos įslaptinimo ir išslaptinimo procedūrai (27 pakeitimas).
Teisėkūros skaidrumo vaidmuo išaiškintas ir pabrėžtas, ypač atsižvelgiant į išimtį dėl vidaus 
diskusijų, kuri buvo vėl įrašyta, tačiau atsižvelgiant į naujausią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką ši nuostata buvo perrašyta ir apribota. Iš esmės ji neturėtų būti taikoma 
teisėkūros procedūrai (pagal frakcijų susitarimą H. Hautalos ir J. Sargentini pranešime) ir
galėtų būti naudojama tik tuo laikotarpiu, kai procedūra vykdoma. (Žr. 10, 11, 32 ir 

                                               
1 „Teisė susipažinti su ES dokumentais. Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimas“, 2011 m. 
balandžio 13 d., 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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36 pakeitimus).
Dėl santykių su kitais galimais lex specialis aktais išaiškinta, kad griežtesni apribojimai gali 
būti taikomi tik pagal teisės aktus, pagrįstus 15 straipsniu (18 pakeitimas).
Visos išimtys turėtų būti taikomos tam tikromis sąlygomis ir visais išimčių taikymo atvejais 
turėtų būti įvertinama, ar svarbiau taikyti išimtį, ar svarbesnis yra informacijos atskleidimo 
viešasis interesas, atsižvelgiant į kriterijus, kuriuos suformulavo Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas. (Žr. 33 pakeitimą.)
Keletas pakeitimų išbraukta iš pranešimo: nuoroda į įslaptintų dokumentų bendrąją sistemą, 
pakeitimai dėl informacijos pakartotinio naudojimo, prieštaravimo tarp privatumo kaip 
privalomos ir sąlyginės atsisakymo teikti informaciją priežasties, pakeitimai dėl konsultacijų 
su trečiosiomis šalimis, dėl Oficialiojo leidinio ir kt.


