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Pakeitimas 14
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudos gavėjai ir taikymo sritis Naudos gavėjai
1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis šiame reglamente 
nustatytų principų, sąlygų ir apribojimų, 
susipažinti su institucijų dokumentais.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bet 
kuri juridinių ar fizinių asmenų 
asociacija turi teisę, laikydamiesi šiame 
reglamente nustatytų principų, sąlygų ir 
apribojimų, susipažinti su institucijų 
dokumentais.

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 .
3. Nepažeidžiant 4 ir 9 straipsnių, 
dokumentai yra pateikiami visuomenei 
pagal raštišką paraišką arba tiesiogiai 
elektroniniu būdu ar per registrą. Visų 
pirma tiesiogiai prieinami pagal 
12 straipsnį teisėkūros procese parengti 
arba gauti dokumentai.
4. Slapto pobūdžio, kaip apibūdinta 
9 straipsnio 1 dalyje, dokumentams yra 
taikoma speciali tame straipsnyje 
numatyta procedūra.
5. Šis reglamentas netaikomas 
dokumentams, kuriuos pateikė teismams 
ne institucijos, o kitos šalys.
6. Nepažeidžiant pagal EB teisę 
suinteresuotoms šalims suteiktų 
konkrečių susipažinimo su dokumentais 
teisių, dokumentai, kurie yra 
administracinio tyrimo arba procedūros, 
susijusios su individualiu aktu, 
dokumentų dalis, yra neprieinami 
visuomenei, kol nepabaigiamas tyrimas 
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arba kol aktas netampa galutiniu. 
Visuomenei nesuteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, kuriuose yra 
informacijos, kurią institucija surinko 
arba gavo iš fizinių arba juridinių 
asmenų, atlikdama tokius tyrimus.
7. Šis reglamentas nepažeidžia 
visuomenės teisės susipažinti su 
institucijų turimais dokumentais, kurie 
gali kilti iš tarptautinės teisės dokumentų 
arba juos įgyvendinančių institucijų aktų.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su SESV 15 straipsnio 3 dalimi. Paaiškina, kad naudos gavėjų ir reglamento 
taikymo srities klausimai yra skirtingi ir pageidautina, kad jie butų formuojami atskirai.

Pakeitimas 15
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis reglamentas taikomas visiems 
Europos Sąjungos institucijos, agentūros, 
tarnybos ar įstaigos turimiems 
dokumentams, t. y. jų parengtiems arba 
gautiems ir esantiems jų žinioje 
dokumentams, susijusiems su visomis 
Europos Sąjungos veiklos sritimis.
2. Dokumentai yra pateikiami visuomenei 
elektroniniu būdu Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba institucijos 
oficialiame registre, arba pateikus 
raštišką paraišką. Pagal 12 straipsnį 
tiesiogiai prieinami teisėkūros procese 
parengti arba gauti dokumentai.
3. Šis reglamentas nepažeidžia 
sustiprintos visuomenės teisės susipažinti 
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su institucijų, agentūrų, įstaigų ar organų 
turimais dokumentais, kurie gali būti 
parengti pagal tarptautinės teisės 
dokumentus arba juos įgyvendinančius 
institucijų aktus, arba valstybių narių 
teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. aukščiau. Pakeitimu paaiškinama, kad siūlomas tesės aktas pristato bendrą visų ES 
institucijų, agentūrų ir įstaigų sistemą.

Pakeitimas 16
Margrete Auken 

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 (raštu 
popieriuje, elektroninėje laikmenoje arba 
garso, vaizdo ar audiovizualiniame įraše) 
pateikti duomenys arba turinys, susiję su 
politika, veikla ir sprendimais, įeinančiais 
į institucijos atsakomybės sritį;
elektroninėje laikmenoje, tvarkymo ir 
paieškos sistemose (įskaitant institucijų 
darbui naudojamas išorės sistemas) esanti 
informacija sudaro dokumentą ar 
dokumentus, jeigu ji gali būti išgauta 
vieno ar kelių spaudinių arba elektroninių 
kopijų pavidalu, naudojantis bet kokiomis
turimomis priimtinomis sistemos 
naudojimo priemonėmis. Institucija, 
ketinanti sukurti naują elektroninę 
duomenų saugojimo sistemą arba iš esmės 
pakeisti turimą sistemą, įvertina galimą 
poveikį šiuo reglamentu užtikrintai teisei 
susipažinti su dokumentais ir imasi 
reikiamų priemonių, kad būtų pasiektas 
skaidrumo tikslas. Institucijų elektroninių 
duomenų saugojimo sistemose 
saugojamos informacijos paieškos 
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funkcijos pritaikomos siekiant patenkinti 
daugkartinius visuomenės prašymus, 
kurių negalima patenkinti šiuo metu 
turimomis sistemos naudojimo 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Sudarant formuluotę atsižvelgiama į elektroninio duomenų kaupimo svarbą, duomenimis 
neturėtų būti naudojamasi siekiant apeiti priėjimą prie viešosios informacijos, kuri anksčiau 
buvo sukaupta paprastuose dokumentuose.

Pakeitimas 17
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visuomenės saugumu, įskaitant fizinių 
ir juridinių asmenų saugumą,

(a) Europos Sąjungos arba vienos ar kelių 
jos valstybių narių vidaus visuomenės 
saugumu;

Or. en

Pagrindimas

Sąvokai vidaus visuomenės saugumas nereikalinga nauja ES apibrėžtis.

Pakeitimas 18
Margrete Auken 

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, susijusios su teismo 
procesu;

Or. en



AM\838956LT.doc 7/13 PE452.759v01-00

LT

Pagrindimas

Europos Teisingumo Teismas Turco bylos sprendime teigė, kad atskleidžiant informaciją, 
susijusią su teisinėmis konsultacijomis teisinių iniciatyvų metu, užtikrinamas didesnis 
teisėkūros proceso skaidrumas ir viešumas ir stiprinamos Europos piliečių demokratinės 
teisės.

Pakeitimas 19
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atrankos procedūrų objektyvumo ir 
nešališkumo.

(e) viešųjų pirkimų procedūrų 
objektyvumo ir nešališkumo iki tol, kol 
institucija užsakovė priima sprendimą, 
arba atrankos komisijų, vykdančių 
personalo įdarbinimo procedūras iki tol, 
kol skiriančioji institucija priima 
sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turi būti aišku, kad išimtis taikoma tik šiuo metu vykdomoms procedūroms.

Pakeitimas 20
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išimtys pagal 2 ir 3 dalį taikomos, 
nebent atskleidimo reikalautų svarbesnis 
viešasis interesas. 2 dalies a punkto atveju 
manoma, kad yra svarbesnis visuomenės 
interesas atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką.

4. Išimtys pagal 2 dalį taikomos, nebent 
atskleidimo reikalautų svarbesnis viešasis 
interesas. Vertinant visuomenės interesą
atskleisti informaciją, ypatingą svarbą 
reikia teikti faktui, kad atitinkami 
dokumentai būtų susiję su pagrindinių 
teisių apsauga ar teise gyventi sveikoje 
aplinkoje.



PE452.759v01-00 8/13 AM\838956LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinių teisių gerbimas yra ES kertinis akmuo ir gyvenimas sveikoje aplinkoje yra teisė, 
nustatyta Pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnyje ir Orhuso konvencijos 1 straipsnyje.

Pakeitimas 21
Margrete Auken 

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. Asmens duomenys neatskleidžiami, jei 
juos atskleidus būtų pažeistas atitinkamo 
asmens privatumas ar neliečiamumas. 
Manoma, kad toks pažeidimas nebus 
padarytas:

– jei duomenys susiję tik su atitinkamo 
asmens profesine veikla, nebent 
konkrečiomis aplinkybėmis esama 
priežasčių manyti, kad atskleidus 
duomenis asmeniui būtų daromas 
neigiamas poveikis;
– jeigu duomenys susiję tik su viešuoju 
asmeniu, nebent ypatingomis 
aplinkybėmis esama priežasčių manyti, 
kad atskleidus duomenis asmeniui ar 
kitiems su juo susijusiems asmenims būtų 
daromas neigiamas poveikis,
– jeigu duomenys jau paskelbti, sutikus 
atitinkamam asmeniui.
Tačiau asmens duomenys atskleidžiami, 
jei tai būtina vardan viešojo intereso. Šiuo 
atveju institucija ar organizacija 
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konkrečiai įvardija viešąjį interesą. Ji 
nurodo priežastis, dėl kurių tam tikru 
atveju viešasis interesas svarbesnis negu 
atitinkamo asmens interesas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu nepažeidžiamos Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijos.

Pakeitimas 22
Ágnes Hankiss

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 pritarus autoriui, išskyrus atvejus, kai 
tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas neigiamai 
paveiktų tokių asmenų privatumą ir 
integralumą. Kiti asmens duomenys 
atskleidžiami laikantis teisėto tokių 
duomenų tvarkymo sąlygų, nustatytų 
Sąjungos teisės aktuose dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis.

Turi būti prašoma valstybines pareigas 
einančių asmenų, valstybės tarnautojų ir 
suinteresuotųjų asmenų atstovų sutikimo 
prieš įtraukiant jų vardus, titulus ir 
funkcijas į dokumentą.

Jeigu institucija, įstaiga ar organas 
atsisako suteikti prieigą prie dokumento 
remdamasi 1 dalies nuostatomis, ji 
sprendžia dėl to, ar galima leisti iš dalies 
susipažinti su tokiu dokumentu.
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Or. en

Pagrindimas

Formuluotė turi derėti su ETT sprendimais „Bavarian Lager“ byloje (C-28/08P). Ateityje turi 
būti lengviau susipažinti su naujai parengtais dokumentais.

Pakeitimas 23
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Šiame straipsnyje  numatytos išimtys yra 
taikomos tiktai tokiam laikotarpiui, kai 
toks draudimas yra pateisinamas, 
atsižvelgiant į dokumento turinį. Išimtys 
gali būti taikomos  ne ilgiau kaip 30 metų.
Kalbant apie dokumentus, kuriems išimtys 
taikomos  dėl asmens duomenų apsaugos
ar komercinių interesų, taip pat slapto 
pobūdžio dokumentų atveju, išimtys, jei 
reikia, gali būti taikomos ir pasibaigus 
šiam laikotarpiui.

7. Šiame straipsnyje numatytos išimtys 
netaikomos dokumentams, 
perduodamiems pagal procedūras, 
susijusias su teisės akto arba bendrai 
taikomo teisinės galios neturinčio akto 
patvirtinimu. Išimtys taikomos tiktai 
tokiam laikotarpiui, kai toks draudimas yra 
pateisinamas, atsižvelgiant į dokumento 
turinį. Išimtys gali būti taikomos  ne ilgiau 
kaip 30 metų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atsižvelgiama į M. Turco byloje priimtą sprendimą, kuriuo pabrėžiama teisėkūros 
proceso skaidrumo svarba, kaip demokratijos sąlyga.

Pakeitimas 24
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos Konsultacijos 
1. Kalbant apie trečiųjų šalių 
dokumentus, institucija konsultuojasi su 

1. Trečiųjų šalių dokumentus institucijos 
juos atskleidžia nesikonsultuodamos su 
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trečiąja šalimi, siekdama nustatyti, ar 
taikytina išimtis, numatyta 4 straipsnyje , 
nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas 
gali arba negali būti atskleistas.

dokumento rengėju, jei yra aišku, kad 
netaikytina jokia šiame reglamente 
numatyta išimtis. Siekiant nustatyti, ar 
taikytina šiame reglamente numatyta 
išimtis, su trečiąja šalimi konsultuojamasi 
tuomet, jei perduodama dokumentą ji 
paprašė, kad jis būtų tvarkomas specialiu 
būdu, išimtis taikoma šiame reglamente 
nurodytais atvejais. Siekiant paveikti 
politikos formavimą institucijoms pateikti 
dokumentai turėtų tapti vieši.

Or. en

Pakeitimas 25
Margrete Auken 

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 ir

– kurio ši valstybė narė, kaip Tarybos 
narė, neperdavė, arba
– kuris nesusijęs su Komisijai pateikta 
informacija apie ES politikos ir teisės 
aktų įgyvendinimą,
konsultuojamasi su tos valstybės narės 
valdžios institucijomis. Dokumentą turinti 
institucija atskleidžia jį, išskyrus atvejus, 
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kai valstybė narė pateikia priežastis, dėl 
kurių jis turėtų likti neatskleistas, 
remdamasi išimtimis, nurodytomis 
4 straipsnyje, arba lygiavertėmis savo 
teisės nuostatomis, ar prieštarauja 
remdamasi Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies 
a punktu, nes atskleidimas pažeidžia 
esminius jos saugumo interesus.
Institucija vertina valstybės narės pateiktų 
priežasčių tinkamumą.

Or. en

Pakeitimas 26
Margrete Auken 

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei valstybė narė gauna paraišką dėl jos 
turimo dokumento  iš jį  parengusios 
institucijos, ta valstybė narė, nebent būtų 
akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali 
būti atskleistas, konsultuojasi su susijusia 
institucija, kad galėtų priimti sprendimą, 
kuris nepakenktų šio reglamento tikslams. 
Arba valstybė narė gali nukreipti paraišką į
tą instituciją.

3. Nepažeidžiant nacionalinių parlamentų 
teisės vykdyti kontrolę, jei valstybė narė 
gauna paraišką dėl jos turimo dokumento iš 
jį parengusios institucijos, ta valstybė narė, 
nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas 
gali arba negali būti atskleistas, 
konsultuojasi su susijusia institucija, kad 
galėtų priimti sprendimą, kuris nepakenktų 
šio reglamento tikslams. Arba valstybė 
narė gali nukreipti paraišką į tą instituciją.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Teisingumo Teismo IFAW bylą, kurioje paaiškinama, kad valstybės 
narės neturi nei veto teisės, susijusios su jų parengtais dokumentais, išskyrus nacionalinę 
apsaugą, nei teisės, kuria siekiama taikyti nacionalines nuostatas, nebent jos yra iš esmės 
sutampa su šio reglamento išimtimis.
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Pakeitimas 27
Angelika Werthmann 

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 centrą, kad būtų užtikrinamas 
registrų derinimas.

Or. de


