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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio antrą pastraipą Bendrijos institucijos ir įstaigos 
turi priimti sprendimus kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečių. Taigi norint, 
kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti politiniame procese ir reikalauti valdžios institucijų 
atskaitomybės, jie ir renkamos institucijos turėtų turėti kuo daugiau galimybių susipažinti su 
Europos institucijų turimais dokumentais. 

Vis dėlto konkretūs Komisijos pasiūlyti reglamento pakeitimai nuvilia, kadangi, kalbant apie 
„didesnio skaidrumo“ siekį, pagal juos ne vienu atveju žengiamas žingsnis atgal, o ne pirmyn. 

Visų pirma Komisija turėjo visapusiškai peržiūrėti ankstesnį savo pasiūlymą, kadangi 
įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta nauja teisinė tvarka, grindžiama 
15 straipsnio 3 dalimi. Komisija turėjo įtraukti savo pasiūlymą į komunikatą COM(2009)0665 
dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio. Komisija oficialiai neatsiėmė pasiūlymo ir 
nepakeitė jo nauju pasiūlymu, pagal kurį būtų atsižvelgiama į Lisabonos sutartyje numatytą 
naują tvarką. 

Svarbiausias žingsnis atgal – Komisijos performuluota „dokumento“ apibrėžtis (3 straipsnis), 
kadangi ši sąvoka susijusi su pačia reglamento esme. Nuomonės referentė mano, kad, užuot 
siaurinus minėtąją apibrėžtį, kaip iš tikrųjų siūlo Komisija, terminą „dokumentas“ reikėtų 
išplėsti taip, jog jis apimtų oficialią informaciją. Suteikus pareiškėjams galimybę gauti tam 
tikros informacijos būtų sudarytos sąlygos tiksliau, tikslingiau ir nuosekliau prašyti pateikti 
konkrečią informaciją, taigi nebūtų gaunama daugybės nereikalingų duomenų, dėl kurių 
galėtų rastis papildomų išlaidų. Taikant naują apibrėžtį taip pat galėtų būti lengviau iš dalies 
susipažinti su įslaptintais dokumentais, be to, būtų galima aiškiai atskirti neoficialią ir 
oficialią informaciją. 

Pagal reglamentą ir toliau siekiama sudaryti visuomenei sąlygas lengviau susipažinti su ES 
institucijų, įstaigų ir organų dokumentais. Tačiau tuo atveju, jei visuomenei būtų prieinami 
negalutiniai dokumentai (pvz., pranešimų projektai ar memorandumai), oficialios 
informacijos srautas galėtų persikelti į neoficialius ir (arba) tarpvyriausybinius kanalus, o tai 
sumažintų skaidrumą ir susilpnintų Europos Sąjungą.

Paieškos ir kopijavimo mokesčiai neturėtų viršyti pagrįstų įprastinių mokesčių, taikomų už 
dokumentų paiešką ir kopijavimą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymų šiais klausimais.

Piliečiams labai svarbu, kad, pvz., kalbant apie pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kurios 
dažnai pradedamos gavus piliečių peticijas, būtų suteikta galimybė susipažinti su visais 
dokumentais, susijusiais su baigtomis pažeidimo tyrimo procedūromis. Tai taikytina ir 
valstybių narių pateikiamiems dokumentams. Nuomonės referentė pažymi, kad Komisijos 
pasiūlymas suteikti valstybėms narėms teisę neleisti susipažinti su dokumentais (5 straipsnis) 
remiantis savo pačių teisės aktais prieštarauja Europos Teisingumo Teismo praktikai, taigi yra 
nepriimtinas. Kalbant apie 9 straipsnį („Slapto pobūdžio dokumentams taikoma tvarka“), 
svarbu, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai nustatytų bendras tokių dokumentų 
klasifikavimo taisykles ir šios taisyklės būtų skelbiamos viešai.
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Peticijų komitetas mano, kad labai svarbu išlaikyti ir didinti piliečių pasitikėjimą ES 
institucijomis, įstaigomis ir organais. ES turi kuo labiau saugoti asmens duomenis ir 
privatumą; be to, ji neturėtų nustatyti taisyklių, pagal kurias būtų galima imtis priemonių, 
kurias būtų sunku taikyti objektyviai. Nors terminas „svarbesnis visuomenės interesas“ 
aiškinamas ES teismo praktikoje, būtų pageidautina, kad Komisija pateiktų tikslią ir 
konkrečią šio termino apibrėžtį.

Gavėjas neperduoda įslaptintos informacijos trečiajai šaliai, pirma negavęs dokumento 
rengėjo pritarimo. Peticijų komitetas pritartų bendrai išslaptinimo taisyklių sistemai ir 
procedūrai, įskaitant Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų galimybę peržiūrėti ir keisti 
dokumento slaptumo kategoriją, visuomenės atstovui pateikus prašymą su juo susipažinti. 
Taip galėtų būti lanksčiau atskleidžiami buvę įslaptinti dokumentai. 

Jei institucija atmeta prašymą susipažinti su dokumentu remdamasi šio reglamento 
nuostatomis, ji privalo pateikti pranešimą, ar tikėtina, kad su dokumentu vėliau bus suteikta 
galimybė susipažinti arba iš dalies susipažinti, ir kada tai bus padaryta.

Nuomonės referentė mano, kad, norint, jog „Europos skaidrumo iniciatyva“ būtų įgyvendinta 
sėkmingai, pareiškėjai turi turėti galimybę lengvai rasti norimos informacijos ir ją gauti. Taigi 
pagal šį reglamentą institucijos turėtų užtikrinti, kad dokumentai būtų teikiami per bendrą 
institucijų dokumentų registrų sąsają arba per sąsają, kurioje būtų pateikiamos tiesioginės 
nuorodos į kiekvienos institucijos registrą.

Be to, kaip ir dabartinio reglamento atveju, Komisija turėtų būti paprašyta pateikti peržiūrėto 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą, taip pat, jei reikia, pateikti rekomendacijų dėl reglamento 
tobulinimo.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
institucijos turimiems dokumentams, tai 
yra, jos parengtiems arba gautiems ir 
esantiems jos žinioje dokumentams,
skirtiems klausimams, susijusiems su į jos
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla ir sprendimais, visose 
Europos Sąjungos veiklos srityse.

2. Šis reglamentas taikomas visiems 
Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ar 
organo turimiems dokumentams, skirtiems 
klausimams, susijusiems su į jų
atsakomybės sritį patenkančiomis politikos 
kryptimis, veikla, baigtomis ES teisės 
pažeidimo nagrinėjimo procedūromis ir 
sprendimais, visose Europos Sąjungos 
veiklos srityse.
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Pagrindimas

Reglamentas turėtų būti taikomas visiems Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ar organo 
turimiems dokumentams (apibrėžtiems 3 straipsnyje). Pateikiama konkreti nuoroda į 
dokumentus, susijusius su ES teisės pažeidimo nagrinėjimo procedūromis. Šalys (pvz., 
peticijos teikėjai) gali prašyti pateikti tokius dokumentus, siekdami pasinaudoti savo teise į 
žalos atlyginimą arba pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas turinys, kurį institucija 
parengė ir oficialiai persiuntė vienam 
arba daugiau gavėjų, arba kitaip 
užregistruotas arba gautas institucijos;
elektroninėje laikmenoje, tvarkymo ir 
paieškos sistemose esantys duomenys yra 
dokumentai, jeigu juos galima 
atspausdinti arba padaryti jų elektroninę 
kopiją, naudojantis turimomis sistemos 
naudojimo priemonėmis;

a) dokumentas – bet kuria forma (parašytas 
ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje 
arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame 
įraše) pateiktas, oficialiais tikslais 
naudojamas įrašas arba įrašų rinkinys, 
susijęs su klausimu, patenkančiu į 
Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ar 
organų atsakomybės sritį. Tai neapima 
projektų, pranešimų ir memorandumų, 
kurie nėra skirti būti dokumentų rinkinio 
dalimi;

Pagrindimas

Komisijos siūloma „dokumento“ apibrėžtis pernelyg siaura. Pagal reglamentą dokumentais 
būtų laikomi tik oficialiai persiųsti ar kitaip užregistruoti dokumentai. Tai būtų žingsnis atgal 
skaidrumo požiūriu.
Tuo atveju, jei visuomenei būtų prieinami negalutiniai dokumentai (pvz., pranešimų projektai 
ar memorandumai), oficialios informacijos srautas galėtų persikelti į neoficialius ir (arba) 
tarpvyriausybinius kanalus, o tai sumažintų skaidrumą ir susilpnintų Europos Sąjungą, taigi 
veiksmai duotų priešingus rezultatus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis – bet kuris fizinis ar b) trečioji šalis – bet kuris fizinis ar 
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juridinis asmuo arba kitas subjektas, 
nepriklausantis atitinkamai institucijai, 
įskaitant valstybes nares, kitas Bendrijos
arba ne Bendrijos institucijas ir įstaigas
bei trečiąsias valstybes.

juridinis asmuo arba kitas subjektas, 
nepriklausantis atitinkamai institucijai, 
kitos Sąjungos arba ne Sąjungos 
institucijos ir įstaigos bei trečiosios 
valstybės.

Pagrindimas

 Valstybės narės neturėtų būti laikomos trečiosiomis šalimis, kalbant apie santykius su 
institucijomis arba ryšius su Sąjungos veiklos sritimi susijusiais klausimais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Bendrijos arba valstybės narės 
finansine, pinigų ar ekonomine politika,

d) Europos Sąjungos arba valstybės narės 
finansine, pinigų ar ekonomine politika,

Pagrindimas

Techninė pataisa, kurios reikia įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisinės pagalbos ir teismo proceso, 
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų,

c) teisinės pagalbos, išskyrus tuos atvejus, 
kai jos teikimas susijęs su teisės aktų 
priėmimo procedūromis, ir teismo 
proceso,

Pagrindimas

Pagal Komisijos pateiktą 4 straipsnio 2 dalies c punkto pakeitimą būtų sumažinti 
reikalavimai, palyginti su dabartinėmis taisyklėmis. Šis punktas keičiamas siekiant padidinti 
reikalavimus ir atsižvelgti į sprendimą Turco byloje (bylos C-39/05 P ir C-52/05 P).
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tikrinimo, tyrimų ir audito tikslų, d) tikrinimo, tyrimų, konkurencijos 
procedūrų ir audito tikslų,

Pagrindimas

Nereikia atskleisti konkurencijos procedūrų dokumentų, nes tai galėtų pakenkti šių procedūrų 
apsaugai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokius asmenis. Kiti asmens 
duomenys atskleidžiami laikantis teisėto 
tokių duomenų tvarkymo sąlygų, nustatytų 
EB teisės aktuose dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis.

5. Valstybines pareigas einančių asmenų, 
valstybės tarnautojų ir suinteresuotųjų 
asmenų atstovų vardai, pavardės, 
prievardžiai ir pareigos, susiję su jų 
profesine veikla atskleidžiami tik turint 
dokumento rengėjo sutikimą, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas pakenktų tokių 
asmenų privatumui ar neliečiamybei. Kiti 
asmens duomenys atskleidžiami laikantis 
teisėto tokių duomenų tvarkymo sąlygų, 
nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis.
Prašoma valstybines pareigas einančių 
asmenų, valstybės tarnautojų ir 
suinteresuotųjų asmenų atstovų sutikimo 
prieš įtraukiant jų vardus, pavardes, 
prievardžius ir pareigas į dokumentą.
Jeigu institucija, įstaiga ar organas 
nesuteikia galimybės susipažinti su 
dokumentu, remdamasis 1 dalies 
nuostatomis, jis svarsto, ar galima leisti iš 
dalies susipažinti su tokiu dokumentu.
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Pagrindimas

Formuluotė turėtų derėti su Europos Teisingumo Teismo sprendimu „Bavarian Lager“ byloje 
(C-28/08P). Ateityje turėtų būti lengviau susipažinti su naujai parengtais dokumentais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai, 
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba konkrečiomis savo 
teisės nuostatomis, draudžiančiomis 
atskleisti atitinkamą dokumentą.
Institucija įvertina valstybės narės pateiktų 
priežasčių tinkamumą – kiek jos pagrįstos 
šiame reglamente nustatytomis išimtimis.

2. Jeigu prašymas susijęs su dokumentu, 
kurį parengė valstybė narė, išskyrus 
dokumentus, perduotus vykstant teisės akto 
arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai, arba 
susijęs su Komisijai pateikta informacija 
apie Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, 
iki to laiko, kol pradedamas atitinkamas 
teismo procesas, konsultuojamasi su tos 
valstybės narės valdžios institucijomis. 
Dokumentą turinti institucija, įstaiga ar 
organas atskleidžia jį, išskyrus atvejus, kai 
valstybė narė pateikia priežastis, dėl kurių 
jis turėtų likti neatskleistas, remdamasi 
išimtimis, nurodytomis 4 straipsnyje. 
Institucija įvertina tokių valstybės narės 
pateiktų priežasčių tinkamumą.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti prašyti ES institucijų, įstaigų ar organų nesuteikti galimybės 
susipažinti su jų dokumentais tik tuo atveju, jei jų prašymai grindžiami 4 straipsnyje 
nustatytomis išimtimis (IFAW byla (C-64/05)). Valstybės narės neturi teisės drausti 
susipažinti su jų dokumentais ar remtis savo pačių teisės aktų nuostatomis siekiant pagrįsti 
konfidencialumą. Be to, iki to laiko, kol pradedamas teismo procesas, turėtų būti leidžiama 
susipažinti su Komisijai pateikta valstybių narių informacija, susijusia su ES teisės 
įgyvendinimu (M. Cashmano rezoliucijos 4 rekomendacija).
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju
pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 
institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

3. Institucija praneša pareiškėjui, ar 
tikėtina, kad vėliau bus suteikta galimybė 
susipažinti arba iš dalies susipažinti su 
dokumentu, ir, jei taip, kada tai bus 
padaryta.

Pareiškėjas gali per 15 darbo dienų nuo 
institucijos atsakymo gavimo pateikti 
pakartotinę paraišką, prašydamas, kad 
institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

Pagrindimas

Pareiškėjai turi žinoti apie galimybę ateityje susipažinti su reikiamu dokumentu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Slapto pobūdžio dokumentais yra 
laikomi institucijų arba jų įsteigtų 
agentūrų, valstybių narių, trečiųjų 
valstybių arba tarptautinių organizacijų 
parengti dokumentai, kurie, priklausomai 
nuo atitinkamos institucijos taisyklių,
klasifikuojami kaip „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI), 
„SECRET“ (SLAPTI) arba 
„CONFIDENTIEL“ 
(KONFIDENCIALŪS), ir kurie gina
esminius Europos Sąjungos arba vienos ar 
daugiau valstybių narių interesus 
4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose 
srityse, ypač susijusius su visuomenės 
saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.

1. Slapto pobūdžio dokumentais yra 
laikomi institucijų arba jų įsteigtų įstaigų 
ar organų, valstybių narių, trečiųjų 
valstybių arba tarptautinių organizacijų 
parengti dokumentai, kurie pagal 
institucijų, įstaigų ir organų nustatytas 
bendras taisykles klasifikuojami kaip 
„TRÈS SECRET/TOP SECRET“ 
(YPATINGAI SLAPTI), „SECRET“ 
(SLAPTI) arba „CONFIDENTIEL“ 
(KONFIDENCIALŪS) ir kurie gina 
esminius Europos Sąjungos arba vienos ar 
daugiau valstybių narių interesus 
4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose
minimose srityse, susijusius su visuomenės 
saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nekeisti 9 straipsnio nedera su pasiūlytais 4 straipsnio pakeitimais, 
taigi nuoroda, šiuo metu pateikiama 9 straipsnio 1 dalyje, yra nenuosekli ir neteisinga. Be to, 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsniu, galimybės susipažinti su 
dokumentais sąlygos ir apribojimai nustatomi pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi 
vadovaujantis teisiniu pagrindu būtina, kad institucijos, įstaigos ir organai patvirtintų 
bendras klasifikavimo taisykles.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Institucijų taisyklės, susijusios su slapto 
pobūdžio dokumentais, skelbiamos viešai.

6. Bendros institucijų, įstaigų ir organų
taisyklės, susijusios su slapto pobūdžio 
dokumentais, skelbiamos viešai.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas nekeisti 9 straipsnio nedera su pasiūlytais 4 straipsnio pakeitimais, 
taigi nuoroda, šiuo metu pateikiama 9 straipsnio 1 dalyje, yra nenuosekli ir neteisinga. Be to, 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsniu, galimybės susipažinti su 
dokumentais sąlygos ir apribojimai nustatomi pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi 
vadovaujantis teisiniu pagrindu būtina, kad institucijos, įstaigos ir organai patvirtintų 
bendras klasifikavimo taisykles ir skelbtų jas viešai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Institucijos nedelsdamos imasi 
priemonių sukurti registrą, kuris pradėtų 
veikti nuo 2002 m. birželio 3 d.

3. Institucijos nedelsdamos imasi 
priemonių sukurti bendrą institucijų 
registrų sąsają, siekdamos užtikrinti 
registrų derinimą.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis 4 ir 9 straipsnio nuostatų, 
visuomenei turėtų būti tiesiogiai 
prieinami, dokumentai, parengti arba 
gauti ES teisės aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų priėmimo 
procese.

1. Institucijos sudaro galimybes, kad 
dokumentai, kiek įmanoma, būtų
tiesiogiai prieinami visuomenei 
elektroniniu būdu arba per registrą pagal 
atitinkamos institucijos, įstaigos ar 
organo taisykles.

Pagrindimas

 Siekiant išlaikyti dabartinius reikalavimus, vėl įrašomas dabartinės 12 straipsnio 1 dalies 
tekstas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki …. .. .. Komisija 
paskelbia pagrindinių šio reglamento 
principų įgyvendinimo ataskaitą ir 
pateikia rekomendacijas, įskaitant, inter 
alia, termino „svarbesnis visuomenės 
interesas“ apibrėžtį, taip pat, jei reikia, 
pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo ir 
veiksmų programą su priemonėmis, kurių 
turi imtis institucijos, įstaigos ir organai.

Pagrindimas

Kaip ir dabartinio reglamento atveju, turėtų būti pateikta reglamento įgyvendinimo ataskaita, 
kurioje, jei reikia, turėtų būti pateikta rekomendacijų ir pasiūlymų dėl reglamento tobulinimo.
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