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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal Europos Sąjungos sutarties (su pakeitimais, padarytais Amsterdamo sutartimi) 
1 straipsnio antrą pastraipą Bendrijos institucijos ir įstaigos turi priimti sprendimus kuo 
atvirau 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. 

Nors Europos institucijos ir padarė pažangą atvirumo ir skaidrumo požiūriais, padėtis tikrai 
nėra ideali. Dabartinis Reglamento 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos institucijų turimais dokumentais išdėstymas nauja redakcija turėtų būti laikomas dar 
vienu žingsniu siekiant sukurti administravimo aplinką, kurioje galimybė susipažinti su 
informacija ir šio veiksmo paprastumas taptų taisykle, o ne išimtimi.

Vis dėlto konkretūs Komisijos pasiūlyti minėtojo reglamento pakeitimai nuvilia, kadangi, 
kalbant apie „didesnio skaidrumo“ siekį, pagal juos ne vienu atveju žengiamas žingsnis atgal, 
o ne pirmyn. Nuomonės referentas mano, kad, turint mintyje sukauptos teismo praktikos ir 
kitų aktualių tekstų, pvz., Orhuso konvencijos, realų įtraukimą į reglamentą ir įtvirtinimą 
jame, jau turėjo būti vadovaujamasi kitokiu požiūriu į peržiūrą.

Be to, nuomonės referento požiūriu, Komisijos sprendimas pasirinkti išdėstymo nauja 
redakcija procedūrą yra prastas ir neatitinka tikslų, numatytų tarpinstituciniame susitarime dėl 
išdėstymo nauja redakcija, pagal kurį procedūra turėtų būti taikoma kitokiomis sąlygomis. 
Kadangi pagal procedūrą a priori ribojamos Parlamento galimybės keisti pasiūlymą 
(Parlamentas gali keisti tik Komisijos pakeistus aspektus), sprendimas taikyti šią procedūrą 
turėtų būti nuodugniai įvertinamas. Išdėstymo nauja redakcija procedūra netinkama atliekant 
sudėtingą peržiūrą, kai tam tikrų aspektų keitimas turi įtakos kitoms teksto nuostatoms; 
kalbant apie praktines pasekmes, tai reiškia, kad Parlamentas turi dažnai remtis 
tarpinstituciniame susitarime numatyta nukrypti leidžiančia nuostata. 

Svarbiausias žingsnis atgal – Komisijos performuluota „dokumento“ apibrėžtis (3 straipsnis), 
kadangi ši sąvoka susijusi su pačia reglamento esme. Nuomonės referentas mano, kad, užuot 
siaurinus šią apibrėžtį, kaip iš tikrųjų siūlo Komisija, apibrėžtį reikėtų išplėsti taip, kad ji 
apimtų bet kokį turinį – pateikiamą bet kokiu formatu ir susijusį su bet kokiu sprendimų 
priėmimo etapu, – jei šis turinys susijęs su klausimais, patenkančiais į institucijų atsakomybės 
sritį.

Kalbant apie problemas ir trūkumus taikant Bendrijos teisę, vykdant Bendrijos politiką ir 
įgyvendinant Bendrijos programas, Peticijų komitetas jaučia Sąjungos pulsą ir toliau pastebi, 
kad piliečiai puikiai žino apie šiuos trūkumus, kadangi pastarieji daro piliečiams tiesioginį 
poveikį ir piliečiai yra tiesiogiai suinteresuoti, kad pažeidimai būtų nutraukti ir (arba) būtų 
atlyginta padaryta žala.

Piliečiams labai svarbu, kad, pvz., kalbant apie pažeidimo procedūras, kurios dažnai 
pradedamos gavus piliečių peticijas, būtų suteikta galimybė susipažinti su visais dokumentais, 
susijusiais su visais tyrimų pagal tokias procedūras etapais. Tai taikytina ir valstybių narių 
pateikiamiems dokumentams. Taigi nuomonės referentas pažymi, kad Komisijos pasiūlymas 
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suteikti valstybėms narėms teisę neleisti susipažinti su dokumentais (5 straipsnis) remiantis 
savo pačių teisės aktais prieštarauja Europos Teisingumo Teismo praktikai ir yra nepriimtinas. 
Piliečių teisei susipažinti su dokumentais neturėtų būti taikomos jokios kitos išimtys, išskyrus 
numatytas 4 straipsnyje („Išimtys“). Kalbant apie 9 straipsnį („Slapto pobūdžio dokumentai“), 
svarbu, kad institucijos nustatytų bendras tokių dokumentų klasifikavimo taisykles ir šios 
taisyklės būtų viešai paskelbtos.

Nuomonės referentas taip pat mano, kad į reglamentą būtų verta įtraukti Europos 
ombudsmeno pasiūlymą būti objektyviu tarpininku tais atvejais, kai institucija visiškai ar iš 
dalies neleidžia susipažinti su dokumentu, o pareiškėjas ginčija tikimybę, jog bus pažeisti 
susiję interesai, ir (arba) teigia, kad dokumentą atskleisti reikalauja svarbesnis visuomenės 
interesas. Tokiais atvejais ombudsmenas galėtų patikrinti dokumentą, susidaryti 
nepriklausomą nuomonę dėl interesų pažeidimo ir (arba) svarbesnio visuomenės intereso ir, 
neatskleisdamas dokumento, pateikti savo nuomonę institucijai ir pareiškėjui. Tuo atveju, kai 
pasikonsultavus su ombudsmenu patvirtinamas atsisakymas leisti susipažinti su informacija, 
pareiškėjas gali pateikti pakartotinę paraišką, jei to pageidauja.

Pagal pastarąją procedūrą, kuri niekaip neapribotų reglamente numatytų pareiškėjo teisių, 
būtų suteikta praktinė pagalba ir konsultacijos institucijai, kuri gali manyti esanti teisiškai 
įpareigota neleisti susipažinti su informacija. Taip pat būtų padidintas pareiškėjo 
pasitikėjimas, kad tuo atveju, kai paraiška atmetama, yra didelė tikimybė, jog bus pakenkta 
interesams, ir buvo rimtai bei objektyviai įvertintas su atskleidimu susijęs svarbesnis 
visuomenės interesas. Kitas tokios procedūros privalumas – tai, kad atvejus, kai įvairios 
institucijos atmeta paraiškas, nuosekliai ir teisingai svarstytų ombudsmenas.

Nuomonės referentas mano, kad sunku įsivaizduoti, kaip bus galima sėkmingai įgyvendinti 
„Europos skaidrumo iniciatyvą“, jei pareiškėjai negalės lengvai rasti norimos informacijos, ją 
gauti ir su ja susipažinti. Taigi pagal šį reglamentą institucijos turėtų užtikrinti, kad 
dokumentai būtų teikiami per bendrą institucijų dokumentų registrų sąsają, taip pat užtikrinti, 
kad su dokumentais būtų galima susipažinti vienoje vietoje.

Tais atvejais, kai dokumentai teikiami elektroniniu pavidalu, jų formatas turi atitikti 
atviruosius standartus. Akivaizdu, kad siekis užtikrinti didesnį skaidrumą liks neįgyvendintas, 
jei piliečiai bus verčiami naudoti su institucijų informacijos technologijų (IT) aplinka 
suderinamą specialią patentuotą programinę įrangą. Nuomonės referentas pateikė pakeitimus 
(10 ir 11 straipsniai), pagal kuriuos nustatomas terminas, iki kurio institucijos turi užtikrinti, 
kad dokumentai būtų teikiami atviruosius standartus atitinkančiais formatais, taip pat 
užtikrinti, jog institucijų IT aplinka netaptų kliūtimi suteikiant visuomenei galimybę 
susipažinti su dokumentais. 

Nuomonės referentas pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti parlamentinę priežiūrą, Parlamentas 
turi turėti teisę į tinkamą, su slapto pobūdžio dokumentais susijusią kontrolę. Tarybai ir 
Komisijai neturėtų būti draudžiama dalytis informacija su Parlamentu, remiantis dvišaliais 
susitarimais su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis. Atsižvelgiant į tai, 
svarbu nustatyti terminus, iki kurių būtų pakoreguotos institucijų darbo tvarkos taisyklės, o 
Komisija patikrintų šių taisyklių atitiktį peržiūrėtam reglamentui. 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.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos taurų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio.

(2) Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio 
antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo 
sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina 
naują glaudesnės Europos tautų sąjungos 
kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo 
atviriau ir labiau priartinant juos prie 
piliečio. Reikėtų numatyti tinkamų 
išteklių siekiant praktiškai įgyvendinti 
atvirumo principą ir taip užtikrinti didesnį 
teisėtumą, veiksmingumą ir atskaitomybę 
piliečiams, be to, įtvirtinti demokratijos ir 
pagarbos pagrindinėms teisėms principus. 

Or. en

Pagrindimas

Norint valdyti informaciją ir dokumentus, įgyvendinti visuomenės teisę su jais susipažinti ir 
bendrauti su piliečiais reikia daug išteklių. Tinkamų, šiam tikslui skirtų išteklių numatymas 
turėtų būti laikomas būtina investicija siekiant užtikrinti Sąjungos institucijų ir įstaigų 
veiksmingumą, rezultatyvumą ir skaidrumą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento tikslas yra: Šio reglamento tikslas yra:
a) nustatyti EB sutarties 255 straipsnyje 
numatytos teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos) dokumentais principus, 
sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 

a) nustatyti EB sutarties 255 straipsnyje 
numatytos teisės susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos (toliau –
institucijos) dokumentais principus, 
sąlygas bei visuomenės ar privačių interesų 
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sąlygojamus apribojimus, kad visuomenei 
būtų suteikta kaip galima platesnė 
galimybė susipažinti su tokiais 
dokumentais;

sąlygojamus apribojimus siekiant 
užtikrinti, kad visuomenei būtų suteikta 
kaip galima platesnė galimybė susipažinti 
su tokiais dokumentais;

b) numatyti taisykles, kurios leistų kuo 
labiau palengvinti naudojimąsi šia teise;

b) numatyti taisykles, kurios leistų kuo 
labiau palengvinti naudojimąsi šia teise;

c) skatinti gerą administracinę patirtį, 
susijusią su galimybe susipažinti su 
dokumentais.

c) užtikrinti gerą administracinę patirtį, 
susijusią su galimybe susipažinti su 
dokumentais.

Or. en

Pagrindimas

Institucijos įpareigotos užtikrinti atvirumą, skaidrumą ir gerą administracinę patirtį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo turi 
teisę, laikydamasis 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.

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, tyrimais 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.

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.

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 
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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 
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.

7. Šis reglamentas nepažeidžia didesnių 
visuomenės teisių susipažinti su institucijų 
turimais dokumentais, galinčių kilti iš 
tarptautinės teisės dokumentų arba juos 
įgyvendinančių institucijų aktų.

Or. en

Pagrindimas

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente: Šiame reglamente:
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 

a) „dokumentas“ – bet kuria forma 
(parašytas ant popieriaus, elektroninėje 
laikmenoje arba garso, vaizdo ar 
audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys, 
susijęs su į institucijos atsakomybės sritį 
patenkančiais klausimais;
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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;

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

b) „trečioji šalis“ – bet kuris fizinis ar 
juridinis asmuo arba kitas subjektas, 
nepriklausantis atitinkamai institucijai, 
kitos Bendrijos arba ne Bendrijos 
institucijos ir įstaigos bei trečiosios 
valstybės;
c) „tikrinimo, tyrimų ir audito tikslas“ –
siekis nutraukti Bendrijos teisės 
pažeidimą, netinkamo administravimo 
atvejį arba netinkamo Bendrijos lėšų 
naudojimo atvejį, taip pat, jei reikia, 
užtikrinti teisių į gynimo priemones,
išieškojimą ir žalos atlyginimą apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered.
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay".
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga visuomenės 
intereso, susijusio su:

1. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga visuomenės 
intereso, susijusio su:

a) visuomenės saugumu, įskaitant fizinių ir a) visuomenės saugumu,
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juridinių asmenų saugumą,
b) gynybos ir kariniais reikalais, b) gynybos ir kariniais reikalais,
c) tarptautiniais santykiais, c) tarptautiniais santykiais,
d) Bendrijos arba valstybės narės finansine, 
pinigų ar ekonomine politika,

d) Bendrijos arba valstybės narės finansine, 
pinigų ar ekonomine politika, išskyrus tuos 
atvejus, kai atskleidimo reikalauja 
svarbesnis visuomenės interesas,

e) aplinka, pvz., retų rūšių reprodukcijos 
vietomis.

e) asmens privatumu ir neliečiamybe, ypač 
pagal asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus, 
išskyrus tuos atvejus, kai atskleidimo 
reikalauja svarbesnis visuomenės 
interesas.

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:

2. Institucijos nesuteikia galimybės 
susipažinti su dokumentais, dėl kurių 
atskleidimo nukentėtų apsauga:

a) fizinių arba juridinių asmenų komercinių 
interesų,

a) fizinių arba juridinių asmenų komercinių 
interesų,

b) intelektinės nuosavybės teisių, b) intelektinės nuosavybės teisių,
c) teisinės pagalbos ir teismo proceso, 
arbitražo ir ginčų sprendimo procedūrų,

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

d) tikrinimo, tyrimų ir audito tikslų, d) tikrinimo, tyrimų ir audito tikslų.
e) atrankos procedūrų objektyvumo ir 
nešališkumo.
3. Galimybė susipažinti su toliau išvardytais 
dokumentais nesuteikiama, jei jų 
atskleidimas rimtai pakenktų institucijų 
sprendimų priėmimo procesui:

3. Galimybė susipažinti su toliau išvardytais 
dokumentais nesuteikiama, jei jų 
atskleidimas rimtai pakenktų institucijų 
sprendimų priėmimo procesui:

a) dokumentais, susijusiais su klausimu, dėl 
kurio nebuvo priimta sprendimo,

a) dokumentais, susijusiais su klausimu, dėl 
kurio nebuvo priimta sprendimo,

b) dokumentais, kuriuose pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus svarstymų ir preliminarių 
konsultacijų dalimi, netgi po to, kai 
sprendimas jau yra priimtas.

b) dokumentais, kuriuose pareikšta vidaus 
reikmėms skirta nuomonė, esanti šių 
institucijų vidaus svarstymų ir preliminarių 
konsultacijų dalimi, netgi po to, kai 
sprendimas jau yra priimtas.

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 ir 3 dalį taikomos, nebent 
atskleidimo reikalautų svarbesnis viešasis 
interesas. Esama svarbesnio visuomenės 
intereso atskleisti informaciją, jeigu ji 
susijusi su teršalų išmetimu į aplinką ir 
dokumentas perduodamas vykstant teisės 
akto arba bendro taikymo teisinės galios 
neturinčio akto priėmimo procedūrai.
4a. Dokumentai, kurių atskleidimas keltų 
pavojų su aplinkos apsauga susijusioms 
vertybėms, atskleidžiami tik laikantis 
2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 
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dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti 
informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų 
taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams1.

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, išskyrus 
atvejus, kai tam tikromis aplinkybėmis šios 
informacijos atskleidimas pakenktų tokių 
asmenų privatumui ar patikimumui.

6. Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai 
kai kurioms dokumento dalims, likusios 
dokumento dalys paviešinamos.

6. Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai 
kai kurioms dokumento dalims, likusios 
dokumento dalys paviešinamos.

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 yra 
taikomos tiktai tokį laikotarpį, kai toks 
draudimas yra pateisinamas, atsižvelgiant į 
dokumento turinį. Išimtys gali būti taikomos 
ne ilgiau kaip 30 metų. Kalbant apie 
dokumentus, kuriems išimtys galioja dėl 
privatumo ar komercinių interesų, taip pat 
slapto pobūdžio dokumentų atveju, išimtys, 
jei reikia, gali būti taikomos ir pasibaigus 
šiam laikotarpiui.

______________________________
1 OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

Or. en

Pagrindimas

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case.
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).



PA\751029LT.doc PE415.159v01-0011/18 PA\751029LT.doc

LT

Pakeitimas 6

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 teismo 
procesas, 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. Institucija 
įvertina tokių valstybės narės pateiktų 
priežasčių tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Pakeitimas 7

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 

3. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju, 
jei pareiškėjas ginčija tikimybę, kad bus 
pažeisti susiję interesai, ir (arba) teigia, 
jog atskleidimo reikalauja svarbesnis 
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institucija dar kartą peržiūrėtų savo 
poziciją.

visuomenės interesas, pareiškėjas gali 
prašyti Europos ombudsmeno pateikti 
nepriklausomą nuomonę ir objektyvų 
požiūrį interesų pažeidimo ir (arba) 
svarbesnio visuomenės intereso klausimu. 
Jei Europos ombudsmenui pateikus 
nuomonę institucija patvirtina visišką 
arba dalinį atsisakymą, pareiškėjas gali 
per 15 darbo dienų nuo institucijos 
atsakymo gavimo pateikti pakartotinę 
paraišką, prašydamas, kad institucija dar 
kartą peržiūrėtų savo poziciją.

Or. en

Pagrindimas

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pakartotinė paraiška nagrinėjama 
nedelsiant. Per 30 darbo dienų nuo tokios 
paraiškos užregistravimo, institucija arba 
duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir 
per tą laikotarpį suteikia tokią galimybę 
pagal 10 straipsnį, arba pareiškėjui raštu 
nurodo visiško arba dalinio atsisakymo 
priežastį. Visiško arba dalinio atsisakymo 
atveju institucija informuoja pareiškėją 
apie tai, kokiomis priemonėmis jis gali 
ginti savo teises.

1. Pakartotinė paraiška nagrinėjama 
nedelsiant. Per 15 darbo dienų nuo tokios 
paraiškos užregistravimo, institucija arba 
duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir 
per tą laikotarpį suteikia tokią galimybę 
pagal 10 straipsnį, arba pareiškėjui raštu 
nurodo visiško arba dalinio atsisakymo 
priežastį. Visiško arba dalinio atsisakymo 
atveju institucija informuoja pareiškėją 
apie tai, kokiomis priemonėmis jis gali 
ginti savo teises.

Or. en
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Pagrindimas

Pratęsus terminą, kaip siūlo Komisija, būtų sušvelninti standartai. Institucijai turėtų užtekti 
15 darbo dienų (3 savaičių) norint priimti sprendimą dėl pakartotinės paraiškos ir apie jį 
pranešti, ypač dėl to, kad ypatingomis aplinkybėmis terminas gali būti pratęstas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

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 
agentūrų, valstybių narių, trečiųjų valstybių 
arba tarptautinių organizacijų parengti 
dokumentai, kurie, priklausomai nuo 
bendrų institucijų parengtų 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 ir b punktuose
minimose visuomenės saugumo, gynybos
ir karinių reikalų srityse.

2. Paraiškas dėl galimybės susipažinti su 
slapto pobūdžio dokumentais 7 ir 
8 straipsniuose numatyta tvarka gali 
tvarkyti tiktai tie asmenys, kurie turi teisę 
susipažinti su tais dokumentais. Šie 
asmenys, nepažeisdami 11 straipsnio 
2 dalies, taip pat sprendžia, kurios su slapto 
pobūdžio dokumentais susijusios nuorodos, 
gali būti pateikiamos viešajame registre.

2. Paraiškas dėl galimybės susipažinti su 
slapto pobūdžio dokumentais 7 ir 
8 straipsniuose numatyta tvarka gali 
tvarkyti tiktai tie asmenys, kurie turi teisę 
susipažinti su tais dokumentais. Šie 
asmenys, nepažeisdami 11 straipsnio 
2 dalies, taip pat sprendžia, kurios su slapto 
pobūdžio dokumentais susijusios nuorodos, 
gali būti pateikiamos viešajame registre.

3. Slapto pobūdžio dokumentai 
registruojami registre ir paviešinami tiktai 
esant dokumento rengėjo sutikimui.

3. Slapto pobūdžio dokumentai 
registruojami registre ir paviešinami tiktai 
esant dokumento rengėjo sutikimui.

4. Institucija, nusprendusi neduoti leidimo 
susipažinti su slapto pobūdžio dokumentu, 
nurodo tokio savo sprendimo priežastis, 
nepažeisdama 4 straipsniu ginamų interesų.

4. Institucija, nusprendusi neduoti leidimo 
susipažinti su slapto pobūdžio dokumentu, 
nurodo tokio savo sprendimo priežastis, 
nepažeisdama 4 straipsniu ginamų interesų.

5. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, užtikrinančių, kad, tvarkant su 
slapto pobūdžio dokumentais susijusias 

5. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, užtikrinančių, kad, tvarkant su 
slapto pobūdžio dokumentais susijusias 
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paraiškas būtų laikomasi šiame ir 4 
straipsniuose nustatytų principų.

paraiškas būtų laikomasi šiame ir 4 
straipsniuose nustatytų principų.

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

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

7. Komisija ir Taryba teikia su slapto 
pobūdžio dokumentais susijusią 
informaciją Europos Parlamentui pagal 
tarp šių institucijų priimtus susitarimus.

7. Komisija ir Taryba užtikrina tinkamą
slapto pobūdžio dokumentų priežiūrą, 
kurią atlieka Europos Parlamentas pagal 
tarp šių institucijų priimtus susitarimus, 
kurie skelbiami viešai.

8. Tarybai ar Komisijai nedraudžiama 
dalytis informacija su Europos 
Parlamentu, remiantis dvišaliais 
susitarimais su trečiosiomis šalimis ar 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification.
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjui suteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, leidžiant juos 
peržiūrėti vietoje arba atsiunčiant kopiją, 
įskaitant ir, jei įmanoma, elektroninę 
kopiją, pagal pareiškėjo pasirinkimą. 

1. Pareiškėjui suteikiama galimybė 
susipažinti su dokumentais, leidžiant juos 
peržiūrėti vietoje arba atsiunčiant kopiją, 
įskaitant ir, jei įmanoma, elektroninę 
kopiją, pagal pareiškėjo pasirinkimą. 

2. Jei dokumentas viešai prieinamas ir 
pareiškėjas gali jį lengvai gauti, institucija 
gali įvykdyti savo pareigą užtikrinti 

2. Jei dokumentas viešai prieinamas ir 
pareiškėjas gali jį lengvai gauti, institucija 
gali įvykdyti savo pareigą užtikrinti 
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galimybę susipažinti su dokumentais 
informuodama pareiškėją, kaip gauti 
prašomą dokumentą.

galimybę susipažinti su dokumentais 
informuodama pareiškėją, kaip gauti 
prašomą dokumentą.

3. Dokumentai pateikiami turima versija ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma, visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo 
pageidavimus.

3. Dokumentai pateikiami turima versija ir 
forma (įskaitant elektroniniu būdu), arba 
alternatyviu formatu, pavyzdžiui, Brailio 
raštu, stambiais rašmenimis arba įrašo 
forma, visiškai atsižvelgiant į pareiškėjo 
pageidavimus. Galimybės susipažinti su 
dokumentais neriboja jokia institucijų 
informacijos technologijų aplinkoje 
naudojama programinė įranga ar 
operacinė sistema.

4. Kopijų gamybos ir siuntimo išlaidos gali 
būti pateikiamos apmokėti pareiškėjui. Šis 
mokestis neturi viršyti realių kopijų 
gamybos ir persiuntimo išlaidų. 
Susipažinimas su dokumentu vietoje, 
mažiau nei 20 puslapių A4 formato kopijų 
ir tiesioginis priėjimas prie dokumentų 
elektroniniu būdu arba per registrą yra 
nemokamas.

4. Kopijų gamybos ir siuntimo išlaidos gali 
būti pateikiamos apmokėti pareiškėjui. Šis 
mokestis neturi viršyti realių kopijų 
gamybos ir persiuntimo išlaidų. 
Susipažinimas su dokumentu vietoje, 
mažiau nei 20 puslapių A4 formato kopijų 
ir tiesioginis priėjimas prie dokumentų 
elektroniniu būdu arba per registrą yra 
nemokamas.

5. Šiuo reglamentu nenukrypstama nuo 
konkrečių sąlygų, reglamentuojančių 
galimybę susipažinti su dokumentais, 
nustatytų EB arba nacionalinės teisės 
aktuose, pvz., mokesčio mokėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti dabartinius standartus, reikėtų išbraukti 5 dalį. Institucijos turėtų 
pasinaudoti galimybe, kurią suteikia ši reglamento peržiūra, pradėti taikyti atviruosius 
standartus. Vadovaujantis esminiais reglamento principais ir jo teisiniu pagrindu, galimybės 
susipažinti su dokumentais neturėtų riboti jokia institucijų naudojama programinė įranga ar 
operacinė sistema. 

Pakeitimas 11

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 atviraisiais standartais 
ir sąveika grindžiamą registrą, kuris 
pradėtų veikti nuo ....
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Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti aiškų terminą, siekiant užtikrinti, kad būtų laiku sukurti ir veikti pradėtų 
atviraisiais standartais ir sąveika grindžiami registrai.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

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 taisykles. 

2. Kur įmanoma, užtikrinama tiesioginė 
elektroninė prieiga prie dokumentų, ypač 
susijusių su politikos arba strategijos 
plėtojimu.

2. Visų pirma, laikantis 9 straipsnio 
nuostatų, visuomenei tiesiogiai prieinami 
dokumentai, parengti arba gauti vykstant 
ES teisės aktų arba bendro taikymo 
teisinės galios neturinčių aktų priėmimo 
procedūrai.

3. Kai per registrą nesuteikiama galimybė 
tiesiogiai susipažinti su dokumentais, 
registre, jei įmanoma, nurodoma 
dokumento buvimo vieta.

3. Kai per registrą nesuteikiama galimybė 
tiesiogiai susipažinti su dokumentais, 
registre, jei įmanoma, nurodoma 
dokumento buvimo vieta.

4. Kiekviena institucija savo darbo tvarkos 
taisyklėse apibrėžia su kokiais kitų 
kategorijų dokumentais visuomenė gali 
tiesiogiai susipažinti.

4. Institucijos parengia bendrą savo 
dokumentų registrų sąsają ir visų pirma 
užtikrina, kad vienoje vietoje būtų 
tiesiogiai prieinami dokumentai, parengti 
arba gauti vykstant ES teisės aktų arba 
bendro taikymo teisinės galios neturinčių 
aktų priėmimo procedūrai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo registrų taisyklių pakeitimus, kurie kartu su kitais siūlomais pakeitimais (visų 
pirma „dokumento“ apibrėžtis), verčia atidžiai išanalizuoti minėtąsias taisykles. Siekiant 
išlaikyti dabartinius standartus, vėl įrašomas dabartinės 12 straipsnio 1 dalies tekstas. 
12 straipsnio 2 ir 4 dalys pakeičiamos taip, kad būtų atsižvelgta į M. Cashmano rezoliucijoje 
pateikiamas 2 ir 5 rekomendacijas, pagal kurias siekiama patobulinti dabartinius standartus. 
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Tarybai pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos pagal EB sutarties 
67 straipsnio 1 dalį arba pagal ES sutarties 
34 straipsnio 2 dalį;

a) Tarybai pateiktos valstybės narės 
iniciatyvos pagal ES Sutarties 34 straipsnio 
2 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nebegali pateikti iniciatyvų pagal EB Sutarties 67 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos jokios 
galiojančios autorinių teisių normos, kurios 
gali riboti trečiosios šalies teisę gauti 
dokumentų kopijas arba atgaminti arba 
naudoti paviešintus dokumentus.

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos jokios 
galiojančios autorių teisių normos, kurios 
gali riboti trečiosios šalies teisę atgaminti 
arba naudoti paviešintus dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti dabartinius standartus, 16 straipsnis neturėtų būti keičiamas ir turėtų būti 
paliktas dabartinio reglamento tekstas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip iki ... Komisija 
paskelbia šio reglamento principų 
įgyvendinimo ataskaitą ir pateikia 
rekomendacijas, įskaitant, jei reikia, 
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pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo ir 
priemonių, kurių turi imtis institucijos, 
veiksmų programą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir dabartinio reglamento atveju, turėtų būti pateikta reglamento įgyvendinimo ataskaita, 
kurioje, jei reikia, turėtų būti pateikta rekomendacijų ir pasiūlymų dėl reglamento tobulinimo. 
16 pakeitimo pagrindime paaiškinta, kad neįtraukus tokios nuostatos būtų realiai keičiamas 
reglamentas. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Taikymo priemonės

1. Kiekviena institucija suderina savo 
darbo tvarkos taisykles su šio reglamento 
nuostatoms. Tokie pataisymai įsigalioja 
nuo ....
2. Per šešis mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija išnagrinėja 
galiojančių susipažinimą su dokumentais 
reglamentuojančių taisyklių atitikimą 
šiam reglamentui.

Or. en

Pagrindimas

Būtų protinga nustatyti terminą, iki kurio institucijos suderintų savo darbo tvarkos taisykles. 
Be to, Komisijai turėtų būti pavesta užtikrinti, kad galiojančios susipažinimą su dokumentais 
reglamentuojančios taisyklės atitiktų peržiūrėtą reglamentą. Kadangi šis straipsnis yra 
dabartinio reglamento dalis, Komisija, neįtraukdama jo į savo pasiūlymą, iš tikrųjų šiuo 
požiūriu keičia galiojantį reglamentą. 


