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Tema: Peticija Nr. 0134/2012 dėl galimybės susipažinti su ES dokumentais ir 
informacija apie aplinką, kurią pateikė Prancūzijos pilietės Anaïs Berthier ir 
Natacha Cingotti ClientEarth ir Friends of the Earth Europe vardu, su 
14 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl to, kaip Europos Komisija taiko Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais, Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams ir Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 
nuostatas. Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamento pasirūpinti, kad Komisija laikytųsi 
pirmiau nurodytų dokumentų nuostatų ir kad Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas 
suderintų su Orhuso konvencijos nuostatomis, kurios yra viršesnės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Peticijos pateikėjai teigia, kad Europos Komisija nevykdo savo įsipareigojimų pagal 2001 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais1 ir pagal 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1367/2006 dėl 

                                               
1 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus 
ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms 
ir organams (Orhuso reglamentas)1. Peticijos pateikėjai mano, kad iš Komisijos atsakymų į 
prašymus suteikti teisę susipažinti su dokumentais galima spręsti, kad sistemingai siekiama 
slaptumo.

Kalbant apie Orhuso reglamentą, Komisija pateikia tokias pastabas:

– Informacijos apie aplinką platinimas

Peticijos pateikėjai teigia, kad Komisija nepakankamai aktyviai platina informaciją apie 
aplinką pagal Orhuso reglamento reikalavimus. Visų pirma, peticijos pateikėjai teigia, kad 
Komisija nesukūrė viešojo registro informacijai apie aplinką teikti. 

Komisija norėtų pabrėžti, kad pagal Orhuso reglamento 4 straipsnį nereikalaujama, kad 
informacija apie aplinką būtinai būtų teikiama viešajame registre. Iš tikrųjų Orhuso 
reglamento 4 straipsnio 1 dalyje numatomos elektroninės duomenų bazės. Atsižvelgiant į šią 
nuostatą, Komisijos tarnybos skelbia informaciją apie aplinką interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per portalą „Europa“ internetu, ir prireikus pateikia nuorodas į kitas svetaines, 
kuriose kaupiama informacija.

Be to, kaip įtvirtinta Orhuso reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, informacija apie aplinką 
platinama palaipsniui. Komisijos tarnybos nuolat ir laipsniškai atnaujina ir plečia šiose 
duomenų bazėse pateikiamą informaciją apie aplinką. 

Kai kurios Komisijos idėjos, kaip strateginiu požiūriu geriau platinti informaciją, pateikiamos 
2012 m. kovo 7 d. komunikate „ES aplinkos priemonių teikiamos naudos užtikrinimas. 
Pasitikėjimo didinimas geriau informuojant ir sparčiau reaguojant“2. Šiame Komunikate 
Komisija teisę susipažinti su informacija įvardijo kaip pagrindinį prioritetą siekiant pagerinti 
aplinkos teisės įgyvendinimą.

Kalbant apie mokslinius tyrimus, kuriuos peticijos pateikėjai nurodo kaip aktyvaus 
informacijos platinimo pavyzdį, Komisija norėtų pateikti nuorodą į alfabetinį tyrimų ir 
ataskaitų sąrašą svetainėje „Europa“ (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

– Neatitiktis Orhuso konvencijos nuostatoms

Peticijos pateikėjai teigia, kad Orhuso konvencijoje nenumatytos tam tikros išimtys dėl 
informacijos apie aplinką atskleidimo pagal Orhuso reglamentą. Visų pirma, peticijos 
pateikėjai nurodo Bendrijos teisės pažeidimus. Peticijos pateikėjai nurodo, kad, jų manymu, 

vienintelė su tyrimais susijusi išimtis nurodyta Konvencijos 4 straipsnio 4 dalies c punkte dėl 
baudžiamųjų arba drausminių tyrimų. Komisija vadovaudamasi šia išimtimi galėtų atmesti 
prašymą suteikti teisę susipažinti su informacija apie aplinką, kaip antai su oficialiais 

                                               
1 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.
2 COM(2012) 95 final.
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pranešimais ir pagrįstomis nuomonėmis, išsiųstomis valstybėms narėms vykdant pažeidimo 
tyrimo procedūrą.

Pirmiausia, turėdama omenyje šį teiginį, Komisija norėtų pažymėti, kad pagal ES teisę su 
vykdomomis pažeidimų nagrinėjimo procedūromis susijusiems dokumentams iš tiesų 
taikomos aukšto lygio apsaugos priemonės. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka, institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su 
dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų „patikrinimų, tyrimų ir audito tikslų“ apsauga 
nebent atskleidimas būtų būtinas atsižvelgiant į viršesnį viešąjį interesą. Kaip 2011 m. 
gruodžio 11 d. Sprendime byloje T-191/99 (Petrie prieš Komisiją) jau nurodė Bendrasis 
teismas (tuometinis Pirmosios instancijos teismas), valstybės narės turi teisę tikėtis, kad 
Komisija garantuos konfidencialumą vykdant tyrimus, dėl kurių gali būti pradėta pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra. Šis konfidencialumo reikalavimas išlieka net ir klausimą perdavus 
nagrinėti Teisingumo Teismui, jei negalima atmesti galimybės, kad Komisijos ir atitinkamos 
valstybės narės derybos, kuriomis siekiama, kad ji savanoriškai įgyvendintų sutarties 
reikalavimus, gali tęstis per teismo procesą iki tol, kol Teisingumo teismas priima sprendimą. 
Siekiant šio tikslo, būtent taikiai išspręsti Komisijos ir atitinkamos valstybės narės ginčą prieš 
Teisingumo Teismui priimant sprendimą, neleidžiama susipažinti su oficialiais pranešimais ir 
pagrįstomis nuomonėmis, parengtais pagal EB 226 straipsniu numatytą procesą ir siekiant 
apsaugoti viešąjį interesą, susijusį su patikrinimais, tyrimais ir teismo procesais (68 punktas).

Informacijos apie aplinką teisinės apsaugos lygis yra toks pat kaip vykdomose pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrose naudojamų dokumentų. Kaip apibrėžta Orhuso reglamento 
6 straipsnio 1 dalyje, vykdomoms pažeidimų nagrinėjimo procedūroms netaikoma prielaida, 
kad svarbesnis visuomenės interesas atskleisti informaciją yra tuomet, kai informacija yra 
susijusi su dujų ar teršalų išmetimu į aplinką. 

2011 m. rugsėjo 9 d. Sprendime byloje T-29/08 (Liga para Proteccao da Natureza (LPN) 
prieš Komisiją) Bendrasis Teismas pabrėžė tai ir pažymėjo, kad aplinkos reikalų srityje 
nenumatoma imtis didesnio skaidrumo užtikrinimo priemonių nei nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 bendrosiomis taisyklėmis dėl galimybės susipažinti su vykdomose pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrose naudojamais dokumentais. Peticijos pateikėjai teigia, kad pagal 
Orhuso konvenciją tokio pobūdžio „slaptumas“ aplinkos reikalų srityje negalimas. Tačiau 
Komisija nepritaria peticijos pateikėjų pateikiamam Orhuso konvencijos aiškinimui. Pagal 
Orhuso konvencijos 4 straipsnio 4 dalies a punktą prašymas suteikti informaciją apie aplinką 
tam tikromis aplinkybėmis gali būti atmestas, jeigu tokios informacijos paskelbimas darytų 
neigiamą įtaką „valstybės institucijų darbo konfidencialumui“. Komisija mano, kad ši Orhuso 
konvencijos nuostata gali būti taikoma pažeidimų nagrinėjimo procedūroms.

Direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką1, 
kuria valstybėse narėse įgyvendinamos Orhuso konvencijos nuostatos dėl galimybės 
susipažinti su informacija, 4 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta tokia pati išimtis dėl 

                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 

susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 
2003 02 14, p. 26.
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informacijos apie aplinką atskleidimo, siekiant apsaugoti „valdžios institucijų procesinių 
veiksmų konfidencialumą“. 
Išvada

Todėl Komisija mano, kad ji teisingai įgyvendina Orhuso reglamentą. Komisijos tarnybų 
veiksmai aktyviai platinant informaciją apie aplinką ir atskleidžiant informaciją apie aplinką 
pateikus prašymą visiškai atitinka Orhuso konvencija numatytus įsipareigojimus.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Peticijos pateikėjai teigia, kad Komisija ne kartą nesilaikė savo teisinių įsipareigojimų pagal 
Reglamentą Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais, taip pat Orhuso konvencijos ir su ja susijusio Reglamento 
Nr. 1367/2006, konkrečiai:

a) nesilaikė terminų;

b) neparodė, kad nesama viršesnio viešojo intereso, dėl kurio reikėtų atskleisti 
informaciją;

c) nesilaikė Europos ombudsmeno sprendimų ir kritinių pastabų dėl vėlavimo reaguoti 
į prašymus susipažinti su informacija (dėl to Komisija turi pertvarkyti savo 
tarnybas);

d) neteisingai taikė Reglamento Nr. 1049/2001 griežtesnes sąlygas dokumentams, 
kuriuose yra informacijos apie aplinką. Konkrečiai peticijos pateikėjai teigia, kad:

- kai kurios Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnyje išdėstytos išimtys, į kurias 
pateikiama nuoroda Reglamente Nr. 1367/2006, Orhuso konvencijoje nėra 
numatytos, pvz., „karinių reikalų“ ir „ES arba valstybės narės finansinės, pinigų 
ar ekonominės politikos“ apsauga; 

- Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnyje apibrėžiamos sąlygos, kuriomis 
„institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais“, o Orhuso 
konvencijoje vartojama formuluotė „prašymas suteikti informacijos gali būti 
atmestas“; 

- į Orhuso konvenciją įtrauktos griežtesnės išimties, susijusios su komerciniais 
interesais, taikymo sąlygos. Tačiau Komisija nepaiso šių sąlygų, pvz., kad būtų 
apsaugotas bendrovės įvaizdis ar reputacija.

- Orhuso konvencijoje nėra išimties, kuri atitiktų Reglamento Nr. 1049/2001 
„inspekcijų, tyrimų ir audito“ išimtį, o į ją įtraukta siauresnė „baudžiamojo arba 
drausminio tyrimo“ išimtis. Tačiau Komisija, neatskleisdama su pažeidimo 
nagrinėjimo procedūromis susijusių dokumentų arba atitikties patikrinimo 
tyrimų, remiasi Reglamento Nr. 1049/2001 išimtimi.
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Peticijos pateikėjai nurodo, kad „Europos Komisijos atsakymuose į prašymus dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su dokumentais sistemiškai matyti polinkis į slaptumą, o ne į 
dokumentų atskleidimą“, ir pamini tam tikras kategorijas, su kurioms priklausančiais 
dokumentais „susipažinti paprastai neleidžiama be jokios svarios priežasties“ (oficialūs 
pranešimai ir pagrįstos nuomonės, siunčiamos vykstant pažeidimo nagrinėjimo procedūroms, 
pramonės įmonių Komisijai siunčiami laiškai ir kt.). Be to, jie apgailestauja, kad Komisija 
pasiūlė pratęsti atsakymų į pirminius ir kartotinius prašymus terminą iki 30 dienų.

Todėl peticijos pateikėjai:

- prašo Parlamento „pateikti Komisijai rekomendaciją suderinti Reglamentą 
Nr. 1049/2001 su Orhuso konvencijos nuostatomis; 

- siūlo, kad dokumento slaptumas būtų svarstomas aptariant ir rengiant dokumentą, o ne 
tada, kai jo paprašoma.

Komisijos pastabos 

- Dėl a) tariamas sistemiškas terminų ir apskirtai Reglamento Nr. 1049/2001 nesilaikymas

Tiesa, kad dauguma atvejų Komisija yra priversta pratęsti atsakymo į kartotinius prašymus 
susipažinti su dokumentais terminą pagal Reglamento Nr. 1049/2001 8 straipsnio 2 dalį.

Pratęsti terminą būtina, kad būtų galima atlikti vidines (kiti DG, Teisės tarnyba), o daugeliu
atvejų ir išorines (trečiųjų šalių autoriai) konsultacijas, be to, atsižvelgiant į tai, kad nuolat 
didėja prašymų susipažinti su dokumentais skaičius, kurio neatspindi atitinkami Komisijos 
išteklių pokyčiai. 

Dėl šių priežasčių Komisija savo 2008 m. balandžio mėn.1 pasiūlyme pasiūlė pratęsti pirminį 
atsakymo į prašymus susipažinti su dokumentais terminą nuo 15 iki 30 dienų, kad jis geriau 
atitiktų kasdienio prašymų susipažinti su dokumentais nagrinėjimo realybę. 

Komisija pažymi, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas savo specialiose susipažinimo 
su dokumentais taisyklėse2 atsakymams į prašymus susipažinti su dokumentais taip pat 
nustatė vieno mėnesio terminą. 

Be to, Komisija pažymi, kad iš viso ombudsmeno išnagrinėtų įtariamo netinkamo 
administravimo atvejų visose ES veiklos srityse tik 8 % buvo susiję su sprendimų terminais.

Kalbant apie Reglamento Nr. 1049/2001 laikymąsi apskritai, pasakytina, kad ombudsmeno 
2012 m. ataskaita3 parodo, jog 21,5 % 2012 m. baigtų nagrinėti atvejų tema buvo informacijos 

                                               
1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais – COM(2008)229 final.
2 2012 m. gruodžio 11 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Sprendimas dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdant administracines funkcijas turimais dokumentais, 
Oficialusis leidinys C 38, 2013 2 9, p. 2.
3 Su ja galima susipažinti Europos ombudsmeno svetainėje: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
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prašymai ir prašymai susipažinti su dokumentais – jų, palyginti su ankstesniais metais (25 %), 
sumažėjo. 

Be to, iš visų ombudsmeno išnagrinėtų įtariamo netinkamo administravimo atvejų tik 6,7 % 
buvo susiję su galimybe susipažinti su dokumentais.

- dėl b) tariamas neparodymas, kad nesama viršesnio viešojo intereso

Savo kartotiniuose atsakymuose Komisija sistemiškai nagrinėja, ar esama viršesnio viešojo 
intereso. Remdamasi Teisingumo Teismo sprendimu Turco1 byloje, kai prašymo pateikėjas 
nenurodo tokio viršesnio intereso, ji taip daro ex officio, išskyrus atvejus, kai taikoma bendra 
dokumento neatskleidimo prielaida2.

Remdamasi tuo pačiu sprendimu, Komisija sistemiškai laikosi Teismo pozicijos, kad 
skaidrumas yra viršesnis viešasis interesas baigtų nagrinėti teisėkūros procedūra priimtų 
atveju, kai netaikomos jokios kitos išimtys. 

Taigi netiesa, kad Komisija sistemiškai neparodo, jog nesama viršesnio viešojo intereso, dėl 
kurio reikėtų atskleisti informaciją.

- dėl c) tariamas Komisijos ombudsmeno rekomendacijų nesilaikymas

Ombudsmenas 2012 m. metinėje ataskaitoje parodė, kad net 82 % atvejų ES institucijos 
laikosi ombudsmeno rekomendacijų.

Taigi peticijos pateikėjų teiginys, kad Komisija sistemiškai nesilaiko ombudsmeno 
rekomendacijų, nėra pagrįstas.

- dėl d) neteisingas Reglamento Nr. 1049/2001 griežtesnių sąlygų dokumentams, kuriuose yra 
informacijos apie aplinką, taikymas

Reglamento Nr. 1367/2006 3 straipsnyje nustatyta, kad Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 
taikomas bet kokiam pareiškėjo prašymui susipažinti su Bendrijos institucijų ir organų turima 
informacija apie aplinką. Vadinasi, Reglamente Nr. 1367/2006 yra akivaizdžiai nurodyta, kad 
prašymams susipažinti su dokumentais, kuriuose yra informacijos apie aplinką, taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.

Taigi Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 išimtys, įskaitant konkrečias vartojamas formuluotes 
(„institucijos nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais“, o ne „prašymas suteikti 
informacijos gali būti atmestas“, kaip Orhuso konvencijoje), taikomos ir prašymams
susipažinti su dokumentais, kuriuose yra informacijos apie aplinką, net jei ir iš šių išimčių ne 
visos yra akivaizdžiai nurodytos Reglamente Nr. 1367/2006.“ 

                                               
1 2008 m. liepos 1 d. Teismo sprendimas sujungtose bylose C-39/05 P ir C-52/05 P, Švedijos Karalystė ir 
Maurizio Turco prieš Europos Sąjungos Tarybą, 44 punktas. 
2 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-139/07 P, Europos Komisija priešö  
Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, 61–62 punktai.


