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ĮVADAS

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 17 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad „kiekviena institucija kasmet spausdina ataskaitą apie praėjusius metus, kur taip pat 
nurodytas atvejų, kai institucija nesuteikė galimybės susipažinti su dokumentais, skaičius, tokio 
atsisakymo priežastys bei į registrą neįtrauktų slapto pobūdžio dokumentų skaičius“ 1.

Šiame pranešime apibūdinama, kaip 2007 metais Taryba įgyvendino Reglamentą Nr. 1049/2001.

Kaip ir ankstesnėse metinėse ataskaitose 2, šios ataskaitos I dalyje išdėstomos Tarybos 2007 m. atliktos 
norminės, administracinės ir praktinės adaptacijos, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento 
Nr. 1049/2001 nuostatų. II dalyje analizuojami aprašomuoju laikotarpiu pateiktų paraiškų susipažinti su 
dokumentais duomenys. III dalyje konkrečiau apibūdinama, kaip Taryba taiko teisės susipažinti su 
dokumentais pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnį išimtis. IV dalyje išvardijami pagrindiniai 
reglamento įgyvendinimo šeštųjų metų įvykiai, o V dalyje nagrinėjami Europos ombudsmenui pateikti 
skundai ir teisiniai veiksmai. Paskutinėje VI dalyje pateikiamos pranešimo išvados.

  
1 Žr. ankstesnes Tarybos (7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 ir 8184/07) ir Komisijos 

ataskaitas (COM (2003) 216 galutinis, COM (2004) 347 galutinis, COM (2005) 348 galutinis), 
COM (2007) 548 galutinis ir COM (2007) 841 galutinis). 2002–2006 m. Europos Parlamento 
ataskaitas galima rasti 2003 m. sausio 23 d. (PE 324.992/BUR), 2004 m. vasario 19 d. 
(PE 338.930/BUR/NT), 2005 m. kovo 7 d. (PE 352.676/BUR./ANN.), 2006 m. kovo 22 d. 
(PE 371.089/BUR./ANN.) ir 2006 m. baland˛io 23 d. (PE 388.097/BUR) Europos Parlamento 
generalinio sekretoriaus ataskaitose valdybai. Be to, pagal Reglamento Nr.1049/2001 17 straipsnio 
2 dalį 2004 m. sausio 30 d. Komisija paskelbė pranešimą apie šio reglamento principų 
įgyvendinimą (COM (2004) 45 galutinis).

2 Žr. 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 ir 8184/07.
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I. NORMINĖS, ADMINISTRACINĖS IR PRAKTINĖS ADAPTACIJOS

1. Tarybos dokumentų viešas registras

Pagal Reglamento Nr. 1049/2001 11 straipsnį Bendrijos institucijos privalo sudaryti sąlygas, kad 
dokumentų registras būtų prieinamas elektroniniu būdu. Viešame Tarybos dokumentų registre, 
veikiančiame nuo 1999 m. sausio 1 d., pateikiamos nuorodos į Tarybos dokumentus, kurie į registrą 
įtraukiami automatine archyvavimo sistema. Atitinkamai Tarybai ar vienam iš jos parengiamųjų organų 
pateikti neslapto pobūdžio dokumentai, kurie yra svarstymų pagrindas ir kurie galėtų daryti įtaką 
sprendimų priėmimo procesui ar atspindėti pažangą atitinkamos temos srityje, automatiškai patenka į 
registrą. Slapto pobūdžio dokumentų 3 atveju rengėjas konkrečiai įvardija nuorodas, kurias leidžiama 
pateikti registre 4.

Naudojantis registru galima susipažinti su daugelio dokumentų, kurie pagal Tarybos darbo tvarkos 
taisyklių II priedo 11 straipsnį turi būti prieinami visuomenei vos tik juos išplatinus 5, visu tekstu. Tai šių 
kategorijų dokumentai:

· išankstinės Tarybos posėdžių ar jos parengiamųjų organų (išskyrus tam tikrų organų, nagrinėjančių 
karinius ir saugumo klausimus) darbotvarkės;

· Tarybai pateikti dokumentai, kurie jos darbotvarkėje pateikiami punkte, pažymėtame žodžiais 
„viešas svarstymas“ ar „vieši debatai“ pagal Darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnį 6;

· teisėkūros srityje – pranešimai dėl I/A ir A punktų, pateikti Nuolatinių atstovų komitetui ir (arba) 
Tarybai, bei su jais susiję teisės aktų projektai, bendrųjų pozicijų projektai ir su jais susiję bendri 
Taikinimo komiteto patvirtinti tekstai;

  
3 Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 „slapto pobūdžio dokumentai“ – dokumentai, klasifikuojami kaip 

„CONFIDENTIEL“ (KONFIDENCIALŪS), „SECRET“ (SLAPTI) ar „TRÉS SECRET/TOP 
SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI). Daugiau žr. to reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

4 Žr. Reglamento Nr. 1049/2001 9 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį.
5 2007 m. visuomenė turėjo galimybę naudodamasi registru susipažinti su 108 343 dokumentais vos 

tik juos išplatinus.
6 Žr. Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priedo 11 straipsnio 5 dalies b punktą, OL L 285, 2007 10 16, 

p. 62–64. Papildomos informacijos iuo klausimu pateikiama  ios ataskaitos IV skyriaus 1 dalyje, 
15–16 p.
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· dokumentai, susiję su teisės aktu priėmus bendrąją poziciją, Taikinimo komitetui patvirtinus bendrą 
tekstą ar galutinai priėmus teisės aktą;

· visi kiti Tarybos priimti tekstai, kuriuos ketinama skelbti Oficialiajame leidinyje;

· trečiosios šalies parengti dokumentai, tapę vieši jų rengėjo dėka arba su jo sutikimu;

· dokumentai, su kurių visu tekstu buvo leista susipažinti paraišką pateikusiam visuomenės nariui.

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. į registrą buvo įtraukta 1 010 217 dokumentų (bendrai visomis kalbomis), iš 
kurių 724 338 (71,7 % registruotų) buvo vieši, t. y. kuriuos galima atsisiųsti (700 449 dokumentai PDF ar 
HTML formatu) ar gauti paprašius (23 889 dokumentų kitais formatais). 2006 m. registre pateikiamų 
dokumentų skaičius padidėjo 19 % (849 117 dokumentų 2006 m. gruodžio mėn. pabaigoje palyginti su 
1 010 217 dokumentų 2007 m. pradžioje) ir beveik 20 % padidėjo dokumentų, tiesiogiai prieinamų per 
registrą, skaičius (583 905 dokumentai 2006 m. pabaigoje palyginti su 700 449 dokumentais 2007 m. 
pabaigoje).

Be to, 2007 m. gruodžio 31 d. registre buvo pateikti 16 927 dokumentai, pažymėti kodu P/A (t. y. 
prieinami iš dalies), įskaitant 2 637 dokumentus, su kuriais buvo galima susipažinti internete (PDF 
formatu) 7. Iki 2004 m. vasario 1 d. (datos, po kurios visi nauji dokumentai, klasifikuojami kaip prieinami 
iš dalies, visuomenei prieinami per registrą tiesiogiai) įregistruotų P/A dokumentų dažniausiai negalima 
atsisiųsti, bet juos galima gauti pateikus paraišką.

2007 m. 465 612 skirtingų vartotojų prisijungė prie Tarybos dokumentų viešo registro (2006 m. –
380 349 vartotojai), t. y. vartotojų skaičius padidėjo 22,4 % per vienerius metus. Bendras apsilankymų
skaičius padidėjo 21 % (2 078 602 apsilankymai 2007 m. palyginti su 1 722 354 apsilankymais 2006 m.), 
tai sudaro daugiau nei 5 700 apsilankymų per dieną. Konsultacijų skaičius (peržiūrėtų ekrano vaizdų 
skaičius) siekė 9 212 745.

  
7 Dalinis dokumento turinio atskleidimas taikomas laikantis Reglamento 4 straipsnio 6 dalies.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti 350 (originalo kalba) slapto pobūdžio dokumentai, iš jų 
26 klasifikuojami kaip „SECRET UE“ ir 324 – kaip „CONFIDENTIEL UE“. Iš jų 3 „SECRET UE“ 
dokumentai ir 61 „CONFIDENTIEL UE“ dokumentas minimi registre pagal Reglamento Nr. 1049/2001 
9 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį.

2. Praktinės adaptacijos

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 visos paraiškos susipažinti su Tarybos turimais dokumentais, 
susijusiais su į institucijos atsakomybės sferą patenkančiomis politikos kryptimis, veikla ir sprendimais, 
turi būti nagrinėjamos, įskaitant su įslaptintais dokumentais susijusias paraiškas.

Tvarkant paraiškas susipažinti su įslaptintais dokumentais būtina, kad atitinkami Tarybos generalinio 
sekretoriato departamentai atliktų išsamų nagrinėjimą. 2007 m. Skaidrumo departamentas iš viso 
išnagrinėjo 811 įslaptintus dokumentus, iš kurių 9 buvo įslaptinti kaip „CONFIDENTIEL UE“ ir 802 
įslaptinti kaip „RESTREINT UE“ 8.

Siekdami atlikti patikrinimą Skaidrumo departamento pareigūnai sistemingai konsultuojasi su 
atitinkamais dokumentų rengėjais ir (arba) susijusiais padaliniais. Nepaisant dažnai itin sudėtingo 
nagrinėjamų bylų pobūdžio, Tarybos generalinis sekretoriatas pajėgė susidoroti su didėjančia susijusia 
administracine našta bei laikytis Reglamente Nr. 1049/2001 nustatytų sąlygų ir terminų.

Reikėtų pažymėti, kad terminas pateikti atsakymą yra 15 darbo dienų; jį galima pratęsti dar 15 darbo 
dienų tinkamai pagrįstais atvejais, pvz., kai paraiška susijusi su labai dideliu dokumentų skaičiumi.

2007 m. pirminių paraiškų tvarkymas vidutiniškai užtrukdavo 13 darbo dienų. Tarybos sekretoriatas 
pratęsė terminą 19,7 % pirminių paraiškų atvejais, tačiau jis yra priverstas dažniau pasinaudoti šia 
galimybe tvarkant kartotines paraiškas, kurias turi išnagrinėti Informavimo darbo grupė prieš pateikiant 
Nuolatinių atstovų komitetui ir Tarybai patvirtinti, o kiekvienas etapas užima laiko.

  
8 Šie dokumentai visų pirma yra susiję su ESGP (35,3 %), BUSP (28 %) ir teisingumo ir vidaus 

reikalais (25,5 %).
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Kaip numatyta Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalyje, Taryba paprastai svarsto galimybę 
atskleisti prašomų dokumentų dalis. Tokiu būdu prisidedama prie didesnio atvirumo, ypač teisėkūros 
srityje.

Kai dėl dokumento vis dar reikia tartis Taryboje arba jos parengiamuosiuose organuose ir kai šiame 
dokumente atspindėtos delegacijų pozicijos, paskelbus visą dokumentą gali būti sutrukdyta tinkamai 
derybų eigai. Tokiais atvejais Taryba paprastai taiko reglamento 4 straipsnio 3 dalį leisdama susipažinti 
su parengiamųjų dokumentų turiniu juos tebesvarstant, panaikindama tik nuorodas į delegacijų 
pavadinimus. Tokiu būdu suinteresuotos grupės gali stebėti diskusijų raidą nekenkdamos institucijos 
sprendimų priėmimo procesui. Tačiau šia praktika nepanaikina galimybės taikyti kitų išimčių, numatytų 
reglamento 4 straipsnyje, taikymas.

3. Teisėkūros skaidrumas

Su dokumentais galima susipažinti ne tik per registrą pateikus prašymą pagal Reglamentą 1049/2001 –
gana daug teisėkūros dokumentų kiekvienais metais paskelbiama viešai vadovaujantis Tarybos darbo 
tvarkos taisyklių II priedo 11 straipsnio 6 dalimi 9. Šioje nuostatoje nurodyta, kad galutinai priėmus teisės 
aktą, visuomenei suteikiama galimybė susipažinti su visų parengiamųjų dokumentų, susijusių su šiuo 
aktu, nesutrumpintu tekstu, jeigu netaikomos viena ar daugiau Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 
nuostatų 10.

Be to, Tarybos generalinis sekretoriatas kas mėnesį parengia santrauką, kurioje, inter alia, išvardijami visi 
Tarybos per atitinkamą mėnesį priimti teisės aktai. Santraukoje taip pat pateikiamai informacija apie 
balsavimo rezultatus, taikytinas balsavimo taisyklės, taip pat pareiškimus dėl teisėkūros dokumentų, kurie 
buvo įtraukti į Tarybos posėdžių protokolus 11.

  
9 Reikėtų priminti, kad pagal EB sutarties 255 straipsnio 3 dalį Taryba, Komisija ir Europos 

Parlamentas savo darbo tvarkos taisyklėse išsamiau išdėsto nuostatas dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais. Tokios Tarybos nuostatos yra išdėstytos Darbo tvarkos taisyklių II priede.
Be to, pagal EB sutarties 207 straipsnio 3 dalį, susijusią su 255 straipsnio 3 dalies įgyvendinimu, 
Taryba sudaro didesnes galimybes susipažinti su jos dokumentais, kai ji veikia kaip teisės aktų 
leidėja. Toks pats principas, taikomas trims tiesiogiai teisėkūros procese dalyvaujančioms 
institucijoms, yra nustatytas Reglamento 1049/2001 12 straipsnio 2 dalyje.

10 Vadovaujantis Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priedo 11 straipsnio 6 dalimi, per pastaruosius 
trejus metus visuomenei kasmet buvo suteikta galimybė susipažinti vidutiniškai su 
580 parengiamųjų dokumentų.

11 Mėnesio Tarybos aktų santrauką galima rasti Tarybos tinklavietėje http://www.consilium.europa.eu, 
pagal antraštę „Dokumentai“ – „Tarybos aktų santrauka“.
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4. Vidaus taisyklės, mokymo kursai, personalas

2007 m., kaip ir ankstesniais metais, Tarybos sekretoriatas Tarybos personalui, atsakingam už dokumentų 
rengimą, surengė kelis mokymo kursus 12 siekdamas supažindinti juos su tvarka ir praktika, kurių reikia 
laikytis suteikiant visuomenei galimybę susipažinti su dokumentais.

2007 m. Tarybos generalinio sekretoriato Skaidrumo, dokumentų teikimo ir visuomenės informavimo 
skyriuje (DG F) dirbo 19 darbuotojų:

Dokumentų teikimas: 5 administratoriai ir 8 padėjėjai
Visuomenės informavimas: 6 padėjėjai.

Visuomenės informavimo skyriaus darbuotojai tvarko visuomenės narių pateiktas paraiškas informacijai 
gauti pagal Tarybos generalinio sekretoriato geros administracinės elgsenos kodeksą 13. 2007 m. tarnyba 
išnagrinėjo 8 322 visuomenės paraiškų pateikti informaciją, iš kurių 7 252 buvo atsiųstos elektroniniu 
paštu, o1 070 – paštu.

  
12 Aprašomuoju laikotarpiu mokymo kursai buvo surengti tris kartus (2007 m. vasario, gegužės ir 

rugsėjo mėn.); taip pat 2007 m. birželio ir spalio mėn. buvo surengti specialūs Skaidrumo 
departamento personalo, įvairių atitinkamų Tarybos generalinio sekretoriato narių ir Tarybos 
parengiamųjų organų narių informaciniai posėdžiai.

13 2001 m. birželio 25 d. Tarybos generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir 
saugumo politikai sprendimas dėl Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato ir jo 
darbuotojų geros administracinės elgsenos kodekso, nustatančio jų profesinius santykius su 
visuomene, OL C 189, 2001 7 5, p. 1.
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II. PARAIŠKŲ SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS ANALIZĖ

Visuomenės prašymus susipažinti su dokumentais pirminiame etape tvarko Tarybos generalinis 
sekretoriatas. Tarybos sekretoriatui visiškai arba iš dalies atsisakius suteikti galimybę susipažinti su 
dokumentais, pareiškėjas gali pateikti kartotinę paraišką prašydamas Tarybos peržiūrėti savo poziciją.
Jeigu iš dalies arba visiškai atsisakoma patenkinti kartotinę paraišką, pareiškėjas gali pateikti skundą 
Europos ombudsmenui ir (arba) ieškinį Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismui.

Šios ataskaitos priede pateikiami statistiniai duomenys apie visuomenės galimybes susipažinti su Tarybos 
dokumentais per pastaruosius penkerius metus (2003-2007).

Aprašomuoju laikotarpiu Tarybai buvo pateiktos 1 964 visuomenės narių paraiškos susipažinti su 7 809 
dokumentais. 2007 m. visiškai ar iš dalies atskleistų (po pirminės ar kartotinės paraiškos) dokumentų 
skaičius siekė 6 138.

Sprendžiant iš statistinių duomenų apie informacijos ieškojimą internetu Tarybos dokumentų viešame 
registre, internetinis registras lieka svarbia tyrimo priemone piliečiams, norintiems atidžiai sekti Europos 
Sąjungos veiklą. Tai patvirtina 21 % padidėjęs apsilankymų skaičius (šis skaičius didėjo penkerius metus 
iš eilės).

Pareiškėjų profesinė padėtis ir geografinis pasiskirstymas

Pirmines paraiškas daugiausiai teikė studentai ir mokslo darbuotojai (40 %). Teisininkai (8,8 %), 
pramonės ir komercijos sektorius bei spaudimo grupės (14,2 %) taip pat užima svarbią vietą socialinių ir 
profesinių kategorijų sąraše. Kadangi pareiškėjai neprivalo nurodyti savo tapatybės ar pateikti priežasčių, 
dėl kurių jie teikia paprastai el. paštu siunčiamas paraiškas, nėra žinoma, kuo užsiima nemaža dalis 
(13,2 %) pareiškėjų. Daugumą kartotinių paraiškų taip pat teikia studentai ir mokslo darbuotojai (56,2 %).

2007 m. 18,7 % kartotinių paraiškų susipažinti su dokumentais pateikė žurnalistai, tačiau tik 2,9 % šios 
kategorijos pareiškėjų pateikė paraiškas pirminiame etape. Taip yra todėl, kad spaudos atstovams 
institucijų viešas dokumentų registras yra tik vienas iš keleto galimų informacijos šaltinių. Be to, didžioji 
dauguma žurnalistų domisi tik pačiomis naujausiomis žiniomis. Todėl nestebina tai, kad tas kelias 
paraiškas susipažinti su dokumentais pateikė žurnalistai, dirbantys tiriamosios žurnalistikos srityje, tad jos
panašios į mokslininkų pateiktas paraiškas.
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Nagrinėjant geografinį paraiškų teikėjų pasiskirstymą, dauguma pirminių paraiškų buvo gauta iš Belgijos 
(26,4 %), Vokietijos (16 %) ir Jungtinės Karalystės (9,5 %). Paraiškos iš ES valstybėmis narėmis 
nesančių šalių sudarė 8 % visų paraiškų. Daugiausia pakartotinių paraiškų buvo gauta iš Belgijos (37,5 %) 
ir Jungtinės Karalystės (25 %) 14.

Palyginti didelis iš Belgijos gautų pirminių ir kartotinių paraiškų skaičius paaiškinamas tuo, kad keletas 
daugianacionalinių kompanijų ir tarptautinių advokatų kontorų bei daugybė asociacijų, atstovaujančių 
įvairiems ekonomikos ir pramonės sektoriams Europos lygiu, yra įsikūrusios Briuselyje.

Paraiškose nurodytų dokumentų sritys

Nagrinėjant sritis, kurias apima paraiškos, paaiškėjo, kad ir toliau labiausiai domimasi teisingumo ir 
vidaus reikalais (26,7 %) 15. Mažiau pateikta paraiškų susipažinti su išorės santykių ir BUSP (18,1 %), 
aplinkos (8,2 %), žemės ūkio ir žuvininkystės (6,8 %) bei gynybos ir karinių klausimų (6 %) sričių 
dokumentais.

Pareiškėjų domėjimasis teisingumu ir vidaus reikalais (26,7 % paraiškų 2007 m. palyginti su 24,5 % 
paraiškų 2006 m.) išliko pakankamai stabilus, tuo tarpu su BUSP (18,1 % 2007 m. palyginti su 14,3 % 
2006 m.) ir su ESGP (6 % 2007 m. palyginti su 2,4 % 2006 m.) susijusių paraiškų skaičius žymiai 
padidėjo 16.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad paraiškų susipažinti su „įprastiniais“ teisėkūros dokumentais, susijusiais, 
pavyzdžiui, su vidaus rinka, pakartotinis mažėjimas (2,9 % 2007 m. palyginti su 16,3 % 2003 m. ir 
14,2 % 2004 m.) nebūtinai reiškia, kad visuomenė mažai domisi šia sritimi – tiesiog gana daug teisėkūros 
dokumentų paskelbiama Tarybos viešame registre vos tik juos išplatinus. Taigi 2007 m. iš viso 
108 343 dokumentai (t. y. 67,2 % iš 161 121 per metus parengtų ir įtrauktų į registrą dokumentų) buvo 
išplatinti kaip vieši dokumentai.

  
14 2006 m. dauguma kartotinių paraiškų buvo gauta iš Jungtinės Karalystės (22,9 %), Vokietijos 

(22,8 %) ir Belgijos (17,1 %).
15 Per pastaruosius trejetą metų šis skaičius nuolat didėjo – 2004 m. buvo 20,1 %, 2005 m. – 22,5 %, 

2006 m. – 24,5 %, o 2007 m. pasiekė 26,8 %.
16 Pateikus paraiškas buvo susipažinta su 24,8 % teisingumo ir vidaus reikalų srities, 18,6 % BUSP 

srities ir 10,5 % ESGP srities dokumentų nesutrumpintu tekstu. Iš visų dokumentų, su kuriais buvo 
leista susipažinti (visiškai ar iš dalies), 26,4 % buvo susiję su teisingumu ir vidaus reikalais, 18,4 % 
su BUSP, 9,6 % su ESGP.
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Išnagrinėtų dokumentų ir atsisakymų suteikti galimybę susipažinti su dokumentais skaičius

Aprašomuoju laikotarpiu Generalinis sekretoriatas išnagrinėjo 7.809 dokumentus; iš jų su 6.123 buvo 
leista susipažinti pirminiu etapu (Generalinis sekretoriatas Tarybos vardu pateikė atsakymą). Buvo 
pateikta 18 kartotinių paraiškų dėl 30 dokumentų; jas išnagrinėjusi Taryba nusprendė papildomai 
paskelbti 15 dokumentus (6 – visą tekstą, 53 – dalį teksto).

Taigi aprašomuoju laikotarpiu išnagrinėjus 7 809 dokumentus, buvo atsisakyta suteikti galimybę 
susipažinti su 1 671 dokumentais (pagal pirmines ir kartotines paraiškas), o tai sudaro 66,7 % (visų 
dokumentų, su kurių nesutrumpintu tekstu buvo leista susipažinti) arba 78,9 % visų dokumentų, jeigu 
atsižvelgtume ir į dokumentus, su kurių tekstu buvo leista susipažinti iš dalies.
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III. TEISĖS SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS IŠIMČIŲ TAIKYMAS

Atsisakymo priežastys

Pirminių paraiškų atveju dažniausios atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su dokumentais priežastys 
buvo sprendimų priėmimo proceso apsauga; tai sudarė beveik du penktadalius visų atsisakymų (38 %), 
kitos dažnos priežastys – viešojo intereso apsauga, susijusi su tarptautiniais santykiais (15,1 %), su 
visuomenės saugumu (13,3 %) ir su gynybos bei kariniais klausimais (2,3 %). 30,2 % atvejų buvo 
pateiktos kelios atsisakymo priežastys: dažnai viešojo intereso apsauga, susijusi su visuomenės saugumu, 
buvo nurodoma kartu su viešojo intereso apsauga, susijusia su tarptautiniais santykiais (20,4 %), tuo tarpu 
institucijos sprendimų priėmimo proceso apsauga buvo nuolat minima kartu s viešojo intereso apsauga, 
susijusia su tarptautiniais santykiais, įskaitant derybas prekybos, plėtros ir kt. srityse (5,4 %).

Kartotinių paraiškų atveju dažniausios atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su dokumentais 
priežastys buvo viešojo intereso apsauga, susijusi su tarptautiniais santykiais (20 % 2007 m. palyginti su 
14 % 2006 m.); tuo tarpu viešojo intereso apsauga, susijusi su visuomenės saugumu, buvo nurodyta 6,7 % 
atvejų (37,2 % 2006 m.). 33,3 % atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su dokumentais atvejų buvo 
nurodomos kelios kitos priežastys, pavyzdžiui, viešojo intereso apsauga, susijusi su visuomenės saugumu, 
kartu su viešojo intereso apsauga, susijusia su tarptautiniais santykiais.

Konkreti išimtis, taikoma teisinėms nuomonėms

Teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga (Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 2 dalies antroje 
įtraukoje numatyta išimtis) buvo priežastis, dėl kurios pirminiame etape 2007 m. buvo atsisakyta leisti 
susipažinti su dokumentais tik 0,8 % atvejų (2 % 2006 m.). Nagrinėjamu laikotarpiu ji visiškai nebuvo 
nurodyta kartotinių paraiškų atvejais, nors 2006 m. ji buvo nurodyta kaip atsisakymo suteikti galimybę 
susipažinti su dokumentais priežastis 4,6 % atvejų.

Nors ši išimtis nėra Tarybos dažniausiai nurodoma atsisakymo priežastis, reikėtų pabrėžti jos svarbą 
tinkamam institucijų veikimui ir jų darbo efektyvumui 17.

  
17 Šia praktika siekiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalį kuo dažniau suteikti 

galimybę iš dalies susipažinti su dokumentais, kuriuose pateikiamos Tarybos teisės tarnybos 
nuomonės ir Teisės tarnybos pareiškimai Tarybos ir jos parengiamųjų organų posėdžiuose. Todėl 
faktinis tokių dokumentų turinys pareiškėjams yra paskelbiamas, tuo pačiu apsaugant teisinių 
nuomonių konfidencialumą.



8475/08 gb/NJ/md 14
PRIEDAS DG F LT

Remiantis kelerių metų nusistovėjusia teismine praktika 18, kurią 2004 m. patvirtino Pirmosios instancijos 
teismas sprendimu Turco byloje 19, Taryba mano, kad Teisės tarnybos Tarybai suteikta nepriklausoma 
pagalba padeda Tarybai užtikrinti, kad jos aktai atitiktų Bendrijos teisę, ir toliau svarstyti dokumentų 
teisinius aspektus. Tarybai netekus tokios priemonės, jos darbo efektyvumui iškiltų pavojus. Todėl 
visuomenė turėtų būti suinteresuota, kad Taryba turėtų galimybę gauti nešališką teisinę pagalbą.

  
18 Žr. 1998 m. kovo 3 d. Pirmosios instancijos teismo nutartį byloje T-610/97 R, Carlsen ir kiti prieš 

Tarybą, Rink. 1998, p. II-485, 45–47 punktai, ir jo 2000 m. lapkričio 8 d. sprendimą byloje T-44/97, 
Ghignone ir kiti prieš Tarybą, Rink. 2000, p. II-1023, 47–48 punktai. Teismas citavo šią teisminę 
praktiką savo 2000 m. spalio 23 d. nutarties byloje C-445/00, Austrija prieš Tarybą, 12 punkte.
Taryba, 12 punktas.

19 Žr. 2004 m. lapkričio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-84/03, Maurizio Turco
prieš Tarybą, (dar nepaskelbta Rink.), 62 ir kitus punktus. Šis sprendimas šiuo metu yra apskųstas 
apeliacine tvarka (bylos C-39/05 P ir C-52/05 P).
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IV. SVARBIAUSI POKYČIAI

1. Komisijos žalioji knyga dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

Komisija, 2005 m. lapkričio mėn. nusprendusi pradėti vadinamąją „Europos skaidrumo iniciatyvą“, 
Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrą įtraukė į priemonių, kuriomis siekiama toliau didinti atvirumą ir 
skaidrumą Europos lygiu, sąrašą.

Priėmusi šį sprendimą Komisija 2007 m. balandžio 18 d. paskelbė Žaliąją knygą dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su dokumentais 20, kurioje apžvelgė galiojančias taisykles, kuriomis 
reglamentuojama visuomenės teisė susipažinti su dokumentais, ir jų įgyvendinimą, tuo pat metu tinkamai 
atsižvelgdama į Pirmosios instancijos teismo nusistovėjusią teisminę praktiką, susijusią su Reglamentu 
Nr. 1049/2001.

Be to, Žaliojoje knygoje Komisija nurodo kelias galimybes patobulinti teisės aktus, visų pirma dėl 
skaidrumo vykstant teisėkūros procesui, dėl galimybės susipažinti su dokumentais taisyklių ir galimybės 
susipažinti su aplinkosaugine informacija taisyklių suderinimo bei dėl gairių, kurios padėtų institucijoms 
lengviau užtikrinti skaidrumo principo ir asmens duomenų apsaugos pusiausvyrą ir (arba) skaidrumo 
principo ir komercinių bei ekonominių interesų pusiausvyrą. Komisija taip pat nurodo keletą praktinių 
priemonių, kuriomis siekiama visuomenės nariams suteikti geresnes galimybes susipažinti su ES 
institucijų dokumentais.

Be to, paskelbus Žaliąją knygą buvo pradėtos viešos konsultacijos dėl Reglamento Nr. 1049/2001. Šiuo 
tikslu Žaliosios knygos antroje dalyje buvo pateiktas klausimynas, kuriuo Komisija siekė sužinoti 
visuomenės nuomonę apie galimybę susipažinti su Europos Sąjungos institucijų dokumentais užtikrinimo 
sistemą ir kvietė piliečius, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, ūkio subjektus, valdžios 
institucijas ir kitas Europos reikalais besidominčias organizacijas išsakyti savo nuomonę apie Žaliojoje 
knygoje nurodytas galimybes.

  
20 2007 m. balandžio 18 d. Žalioji knyga. Galimybė visuomenei susipažinti su Europos bendrijos 

institucijų turimais dokumentais. Apžvalga, COM (2007) 185. 
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2. Viešos konsultacijos dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūros

Konsultacijų laikotarpiu, kuris tęsėsi iki 2007 m. liepos 31 d., Komisija iš viso gavo 81 pasiūlymą dėl 
Žaliosios knygos: 30 pilietinės visuomenės organizacijų pasiūlymų, 25 valdžios institucijų pasiūlymus, 
14 įmonių pasiūlymų ir 12 atskirų piliečių pasiūlymų. Konsultacijų rezultatai vėliau buvo apibendrinti 
2008 m. sausio mėn. paskelbtame Komisijos darbo dokumente 21, kuriame, inter alia, pateikiamos šios 
išvados:

· Dauguma respondentų pageidautų, kad būtų labiau suderinti ir lengviau prieinami institucijų viešieji 
registrai bei tinklavietės;

· dėl skaidrumo principo ir asmens duomenų apsaugos pusiausvyros ir (arba) skaidrumo principo ir 
verslo bei ekonominių interesų pusiausvyros nustatymo, daugelis respondentų, visų pirma NVO ir 
žurnalistai teigė, kad dokumento didesnė svarba turėtų būti teikiama atskleidimo interesui.
Pramonės sektoriaus atstovai šiuo klausimu ragino užtikrinti geresnę verslo informacijos apsaugą.

· Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 pateiktų taisyklių dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir 
Reglamente (EB) Nr. 1367/2006 (įgyvendinančiame Arhuso konvenciją) nustatytų taisyklių dėl 
teisės gauti informaciją apie aplinką galimam suderinimui pritarė dauguma valstybės įstaigų ir 
atskirų piliečių. Priešingai, aplinkosaugos NVO pareiškė tam tikrą susirūpinimą, kad dėl tokio 
derinimo gali būti sumažinti aplinkos klausimams taikomi skaidrumo standartai, o chemijos ir 
biotechnologijos sektoriaus atstovų nuomone, Arhuso konvencijos nuostatos turėtų išlikti lex 
specialis bendrų taisyklių dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais atžvilgiu.

Tikimasi, kad 2008 m. antrame ketvirtyje Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks pasiūlymą dėl 
Reglamento Nr. 1049/2001 pakeitimo.

  
21 Žr. 2008 m. sausio 16 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą SEC(2008) 29/2: Komisijos ataskaita 

dėl viešų konsultacijų dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.
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3. Tarpinstitucinis galimybių susipažinti su dokumentais komitetas

Siekiant išnagrinėti geriausią praktiką, spręsti galimus konfliktus ir aptarti tolesnių galimybę visuomenei 
susipažinti su dokumentais raidą, 2002 m. pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 15 straipsnio 2 dalį 
buvo įkurtas Tarpinstitucinis komitetas.

Pastarajame, 2007 m. spalio 2 d. įvykusiame, posėdyje politiniu lygiu Komitetas pasikeitė nuomonėmis 
dėl viešų konsultacijų dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūros rezultatų, kuriuos žodžiu pristatė 
Europos Komisija. Diskusijų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pagrindinėms temoms, dėl kurių 
vyko viešos konsultacijos, ir būtinybei didinti trijų institucijų viešų registrų patogumą vartotojui, visų 
pirma sukuriant bendrą interneto portalą.

4. Pirmininkaujančios valstybės narės pranešimas apie bendros skaidrumo politikos įgyvendinimą 22

2006 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino bendrą skaidrumo politiką 23, kurios svarbiausi 
aspektai – vieši Tarybos svarstymai pagal bendro sprendimo procedūrą, taip pat reguliarus viešų debatų 
svarbiais klausimais, turinčiais įtakos Sąjungai ir jos piliečiams, rengimas 24.

2007 m. gruodžio mėn. pirmininkaujanti valstybė narė pateikė pranešimą apie bendros skaidrumo 
politikos įgyvendinimą ir jos poveikio Tarybos darbo veiksmingumui įvertinimą 25.

  
22 Nors ir pats galimybės visuomenei susipažinti su sprendimo priėmimo procesu Taryboje klausimas 

nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo sritį, taip pat šiam klausimui netaikomas EB 
sutarties 255 straipsnis, naudinga apibūdinti pokyčius kitose skaidrumo srityse vadovaujantis šiuo 
pranešimu.

23 Žr. dokumentą 10633/06, p. 23–24, ir Tarybos metinę ataskaitą dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais – 2006, p. 17–18. 

24 Tuo tikslu buvo iš dalies pakeistas Tarybos darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnis. Plg. 2006 m. 
rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimą Nr. 2006/683/EB, Euratomas, patvirtinantį Tarybos darbo tvarkos 
taisykles, OL L 285, 2006 10 16, p. 47. Nuolatinių atstovų komitetui šiuo klausimu priėmus 
sprendimą, nuo 2006 m. liepos 1 d. vykdomi vieši Tarybos svarstymai ir debatai, kaip tai yra 
numatyta iš dalies pakeistame 8 straipsnyje, t. y. dar iki oficialaus darbo tvarkos taisyklių 
patvirtinimo 2006 m. rugsėjo 15 d. Bendrųjų reikalų taryboje.

25 Žr. dokumentus 15827/07 ir 15828/07.
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Nors atrodo, kad naujos skaidrumo užtikrinimo priemonės nepadarė neigiamos įtakos Tarybos gebėjimui 
priimti sprendimus 26, dėl jų įgyvendinimo, kita vertus, žymiai padidėjo viešų svarstymų ir debatų 
skaičius. 27 Be to, nauja bendra skaidrumo politika sudarė daugiau galimybių susipažinti su dokumentais, 
nes nuo šiol su Tarybos viešuose posėdžiuose svarstomais klausimais susiję dokumentai yra automatiškai 
skelbiami viešai ir su jais galima oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis susipažinti Tarybos 
interneto tinklavietėje 28.

  
26 Žr. dokumento 15828/07 5 puslapį.
27 Ataskaitos išvados buvo grindžiamos 2006 m. liepos 1 d.–2007 m. spalio 31 d. duomenimis. 

Palyginti su ankstesniu ketverių metų laikotarpiu (2002 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d.), kai 
galimybė susipažinti su Tarybos sprendimų priėmimo procesu buvo reglamentuojama Sevilijos 
Europos Vadovų Tarybos nustatytais principais (taip vadinama „Sevilijos tvarka“), ypač padidėjo 
B punktu svarstomų teisėkūros dokumentų skaičius. Iš viso iki 2006 m. liepos 1 d. Taryboje buvo 
viešai nagrinėjama 60 % B punktu svarstomų teisėkūros dokumentų, o ankstesniu laikotarpiu 
(2002 m. liepos mėn. – 2006 m. birželio mėn.) tik 21 % šio punkto dokumentų buvo nagrinėjami 
viešai. Be to, nagrinėjamu 16 mėnesių laikotarpiu buvo surengta iš viso 70 viešų debatų, įskaitant 
64 viešus debatus svarbiais Europos Sąjungos ir jos piliečių interesams įtakos turinčiais klausimais, 
o ankstesniu ketverių metų laikotarpiu įvyko tik 33 tokie debatai.

28 Visų pirma žr. Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priedo 11 straipsnio 5 dalį, OL L 285, 2006 10 16, 
p. 63–64. 
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V. EUROPOS OMBUDSMENUI PATEIKTI SKUNDAI IR TEISINIAI VEIKSMAI

A. EUROPOS OMBUDSMENUI PATEIKTAS SKUNDAS

2007 m. nebuvo pateikta nė vieno skundo dėl to, kaip Taryba taikė Reglamentą Nr. 1049/2001. Šioje 
ataskaitos dalyje nagrinėjamas vienintelis 2006 m. pateiktas, o 2007 m. liepos mėn. išnagrinėtas skundas.

2006 m. vasario 8 d. ombudsmenui pateiktas skundas 386/2006/BM.

Šis skundas, kuris jau buvo nagrinėjamas 2006 m Tarybos metinėje ataskaitoje, susijęs su Tarybos 
atsisakymu suteikti galimybę susipažinti su visu dokumentu 15066/05, kurio priede pateikiama 
sprendimų, priimtų 2005 m. lapkričio 23 d. Alikantėje vykusiame Vidaus rinkos derinimo tarnybos 
(OHMI) (Prekių ženklai ir dizainas) administracinės valdybos 30-ame posėdyje, santrauka ir kandidatų, 
atrinktų į Apeliacinės komisijos pirmininko postą, sąrašas.

Savo skunde ombudsmenui pareiškėjas teigė, kad Tarybos sprendimas neleisti jam susipažinti su atrankos 
į OHIM apeliacinės komisijos pirmininko postą rezultatais yra nepagrįstas, ir reikalavo suteikti jam 
galimybę susipažinti su dokumentu taip, kad būtų matoma, ar dokumente ir kurioje jo vietoje yra 
paminėta jo pavardė, o nebūtų skelbiamos tik kitos galutiniame kandidatų sąraše figūruojančios pavardės.

Vėliau pareiškėjas pranešė ombudsmenui, kad jam teks pripažinti, jog Tarybai suteikus jam galimybę iš 
dalies susipažinti su dokumentu, kuriame pateikta informacija apie jį, ji privalės pagal Reglamentą 
Nr. 1049/2001 suteikti jam tokią pat galimybę iš dalies susipažinti su informacija apie visus kitus 
asmenis.

Atsižvelgdama į tai, Taryba dar kartą konsultavosi su Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM) siekdama 
nustatyti, ar pareiškėjui pateikus papildomos informacijos ombudsmenui ji galėtų suteikti daugiau 
informacijos, nors iš esmės skundas nebuvo dėl šio klausimo.

Po pakartotinio konsultavimosi ir atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjui veikiausiai rūpėjo sužinoti, ar jis 
buvo vienas iš trijų dokumente nurodytų kandidatų ir kiek balsų jis gavo, Taryba galėjo pranešti 
pareiškėjui, kad jis nebuvo paminėtas dokumente.

2007 m. birželio 21 d. Ombudsmenas užbaigė bylą nutaręs, kad tolesnis šio skundo tyrimas nėra būtinas.
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B. TEISINIAI VEIKSMAI

Paskelbti sprendimai dėl galimybę susipažinti su dokumentais reglamentuojančių taisyklių taikymo

2007 m. Pirmosios instancijos teismas paskelbė tris sprendimus dėl bylų, susijusių su galimybe 
susipažinti su Tarybos dokumentais.

2007 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą byloje C-266/05 P (José María 
Sisón prieš Tarybą), kuri jau buvo išsamiai aptarta Tarybos ankstesnėje ataskaitoje dėl galimybės 
susipažinti su dokumentais ir su kuria galima susipažinti išnašoje nurodomame dokumente 29.

Kitus du sprendimus Pirmosios instancijos teismas priėmė 2007 m. balandžio 25 d. ir lapkričio 27 d. dėl 
bylos T-264/04 (WWF-EPO prieš Tarybą) ir bendrų bylų T-3/00 ir T-337/04 (Pitsiorlas prieš Tarybą ir 
ECB).

2007 m. balandžio 25 d. sprendimas dėl bylos T-264/04(WWF-EPO prieš Tarybą) prieš Tarybą)

Byloje T-264/04 ieškovas, World Wide Fund for Nature European Policy Programme (WWF-EPO), 
pateikė ieškinį dėl 2004 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimo dėl atsisakymo suteikti galimybę 
susipažinti su Tarybos dokumentais, susijusiais su daugiašalių derybų dėl tvarumo ir prekybos, kurios turi 
vykti PPO, ir su 2003 m. gruodžio 19 d. 133 straipsnio komiteto (pavaduotojai) posėdžiais, panaikinimo. 
Grįsdamas savo paraišką WWF-EPO pateikė tris ieškinio pagrindus.

Pirmiausia, jis užginčijo Tarybos sprendimą atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su Komisijos 
pranešimu Tarybos 133 straipsnio komitetui dėl padėties PPO derybose dėl aplinkos ir prekybos 
pasibaigus 2003 m. rugsėjo mėn. Kankūne vykusiai PPO ministrų konferencijai. Ieškovas nurodė, kad 
šiuo atveju Taryba nepakankamai motyvavo savo atsisakymą suteikti galimybę susipažinti su Komisijos 
pranešimu ir, be to, teigė, kad Taryba turėtų palaikyti piliečių teisės susipažinti su dokumentais ir Tarybos 
siekimo išsaugoti konfidencialumą pusiausvyrą.

  
29 Žr. 2006 m. Tarybos metinę ataskaitą dėl galimybės susipažinti su dokumentais, p. 23–26.
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Antra, ieškovas nurodė, kad Taryba pažeidė Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies nuostatas 
neteisingai taikė proporcingumo principą spręsdama dėl dalinio pranešimo atskleidimo galimybės.

Trečias ieškinio pagrindas, kuriuo ieškovas teigė, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 1049/2001 
2 straipsnis, buvo sudarytas iš trijų dalių, susijusių su

· pirma, Tarybos atsisakymu suteikti galimybę susipažinti su 2003 m. gruodžio 19 d. 133 straipsnio 
komiteto posėdžio protokolu dėl darbotvarkės pirmo punkto, motyvuojant tuo, kad tokio protokolo 
nėra,

· antra, Tarybos atsisakymu tuo atveju, jei nėra protokolo, pateikti ieškovui informacijos apie 
diskusijų dėl pirmiau nurodytos darbotvarkės punkto turinį tokia forma, kuria ji gali būti platinama, 
ir

· trečia, Tarybos atsisakymu suteikti galimybę susipažinti su dalyvavusiųjų 2003 m. gruodžio 19 d. 
Komiteto posėdyje pastabomis.

Savo nuosprendyje Pirmosios instancijos teismas atmetė tris ieškinio pagrindus ir visą apeliacinį skundą.

Todėl Pirmosios instancijos teismas laikėsi požiūrio, kad 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu Taryba 
pakankamai motyvavo savo atsisakymą suteikti galimybę susipažinti su pranešimu ir nepažeidė 
Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punkto trečioje ir ketvirtoje įtraukose numatytų 
galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimčių taikymo sąlygų 30.

  
30 Pagal nusistovėjusią teisminę praktiką dėl galimybės susipažinti su dokumentais, Pirmosios 

instancijos teismo vykdoma institucijų sprendimų atsisakyti suteikti galimybę susipažinti su 
dokumentais dėl išimčių, susijusių su viešuoju interesu, numatytų Reglamento Nr. 1049/2001 
4 straipsnio 1 dalies a punkte, teisėtumo kontrolė turi apsiriboti procedūros ir motyvavimo taisyklių 
laikymosi, faktinių aplinkybių tikslumo, taip pat akivaizdžios klaidos vertinant šias aplinkybes arba 
piktnaudžiavimo įgaliojimais nebuvimo patikrinimu.
Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad šio pranešimo atskleidimas galėjo 
pakenkti santykiams su jame minimomis trečiosiomis šalimis bei Bendrijos ir jos valstybių narių 
derybų veiksmų laisvei, kuri joms reikalinga tam, kad užbaigtų derybas PPO, Taryba nepadarė 
akivaizdžios vertinimo klaidos ir buvo teisi laikydamasi nuomonės, kad pranešimo atskleidimas 
sukeltų grėsmę su tarptautiniais santykiais ir Bendrijos finansine, pinigų bei ekonomine politika 
susijusiam viešajam interesui. 
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Be to, kadangi šioje byloje aptariamos Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalyje numatytos 
išimtys, Taryba šiuo atveju neprivalėjo siekti viešojo intereso apsaugos ir ieškovo intereso turėti 
galimybę susipažinti su pranešimu pusiausvyros, todėl ieškovo ieškinys, kad jo interesas turėti galimybę 
susipažinti su pranešimu turėjo būti pripažintas ne mažiau svarbiu negu Tarybos interesas nesuteikti 
galimybės susipažinti su pranešimu, turi būti atmestas.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, kuriame ieškovas iš esmės nurodo, kad vertindama dalinio pranešimo 
atskleidimo galimybę Taryba neteisingai taikė proporcingumo principą, Pirmosios instancijos teismas 
laikėsi požiūrio, kad šią galimybę Taryba išsamiai išnagrinėjo, taip pat konsultavosi šiuo klausimu su 
Komisija pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 4 dalį 31.

Kadangi pirmiau nurodytų derybų PPO pobūdis yra politiniu požiūriu konfidencialus, Pirmosios 
instancijos teismas nusprendė, kad visas pranešimo turinys turi būti laikomas slaptu ir kad atsisakydama 
ieškovui suteikti galimybę susipažinti su dokumentu iš dalies, Taryba netaikė klaidingai Reglamento 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies.

Dėl trečio ieškovo pagrindo, kuriame Tarybai pateikiamas kaltinimas, kad ji nesuteikė galimybės 
susipažinti su 133 straipsnio komiteto (pavaduotojai) posėdžio protokolu ir pareiškiama, kad tokio 
posėdžio protokolo nebuvimas nesuteikė Tarybai jokio pagrindo taikyti Reglamento Nr. 1049/2001 
2 straipsnį, Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuomonės, kad negalima daryti išvados, jog Taryba 
pasielgė savavališkai arba nenuspėjamai nepateikdama 2003 m. gruodžio 19 d. 133 straipsnio komiteto 
posėdžio protokolo dėl darbotvarkės pirmo punkto 32.

  
31 Išnagrinėjusi šią galimybę Taryba padarė išvadą, kad toks leidimas susipažinti iš dalies pagal 

Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 6 dalies nuostatas nebūtų įmanomas, nes Reglamento 
Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos išimtys buvo taikomos visam pranešimui. 

32 Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad siekiant įgyvendinti skaidrumo reikalavimą, kuris yra 
Reglamento Nr. 1049/2001 pagrindas, atitinkamos institucijos, kiek įmanoma, be to, nesavavališkai 
ir nenuspėjamai, privalo rengti ir išsaugoti su jų veikla susijusius dokumentus.
Tačiau šioje byloje grynai informacinis šio 2003 m. gruodžio 19 d. posėdžio klausimo pobūdis ir 
tai, kad pagal jį nebuvo priimta jokia konkreti jį įgyvendinanti priemonė, paaiškina, kodėl nebuvo 
būtina parengti posėdžio protokolą ir kad dėl šio punkto nebuvo parengtas joks glaustas dokumentas 
ar koks kitas vėlesnis 133 straipsnio komiteto dokumentas. Todėl negalima daryti išvados, kad 
Taryba, teigdama, jog nėra protokolo dėl atitinkamo punkto, pažeidė Reglamente Nr. 1049/2001 
įtvirtintą ieškovo teisę susipažinti su dokumentais.
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Dėl Tarybos atsisakymo, kai nėra posėdžio protokolo, suteikti ieškovui informaciją apie diskusijų pagal 
pirmiau minėtą darbotvarkę punkto turinį tokia forma, kuria ją būtų galima platinti, Pirmosios instancijos 
teismas pažymėjo, kad Reglamento Nr. 1049/2001 taikymo sritis pagal jo 2 straipsnio 3 dalį išplečiama 
tik galiojantiems „institucijos turimiems dokumentams, kuriuos ji parengė arba gavo ir kuriuos ji turi“. Iš 
to darytina išvada, kad atsisakydama ieškovui pateikti informaciją apie per 2003 m. gruodžio 19 d. posėdį 
vykusių diskusijų dėl pirmojo klausimo turinį, nes ji neegzistavo tokia forma, kuria ją būtų galima 
platinti, Taryba nepažeidė Reglamente Nr. 1049/2001 įtvirtintos ieškovo teisės susipažinti su 
dokumentais.

Dėl Komisijos atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su 2003 m. gruodžio 19 d. Komiteto posėdyje 
dalyvavusių Komisijos ir valstybių narių delegacijų pastabomis, Pirmosios instancijos teismas nurodė, 
kad pateikdamas kartotinę paraišką ieškovas neprašė Tarybos suteikti leidimą susipažinti su tokiomis 
vidaus pastabomis, ir todėl į ieškovo argumentus dėl galimybės susipažinti su šiomis pastabomis negali 
būti atsižvelgta. Be to, net jeigu į ieškovo paraišką ir būtų buvęs įtrauktas prašymas leisti susipažinti su 
Komisijos ir valstybių narių delegacijų parengtomis vidinėmis pastabomis, Taryba nebūtų negalėjusi 
perduoti šių pastabų pagal Reglamento Nr. 1049/2001 2 straipsnį, nes ji jų neturėjo ir negavo.

2007 m. lapkričio 27 d. sprendimas bendrose bylose T-3/00 ir T-337/04 (Pitsiorlas prieš Tarybą ir ECB) 
Tarybą ir ECB) 

Dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo bendrose bylose T-3/00 ir T-337/04 33 derėtų priminti, kad 
ieškovas šiose bylose siekė 1999 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimo ir 1999 m. lapkričio 8 d. Europos 
centrinio banko sprendimo dėl atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su dokumentu, susijusiu su 
Bazelio / Nyborgo susitarimu dėl Europos pinigų sistemos stiprinimo, panaikinimo, taip pat šiais 
atsisakymais padarytos žalos atlyginimo pagal EB sutarties 235 straipsnį ir 288 straipsnio antrą pastraipą.

2007 m. lapkričio 27 d. sprendime Pirmosios instancijos teismas išreiškė nuomonę, kad ECB 1999 m. 
lapkričio 8 d. sprendimu nesilaikė savo pareigos nurodyti atsisakymo motyvus, todėl sprendimas dėl 
atsisakymo turėtų būti panaikintas. Tačiau Pirmosios instancijos teismas atmetė pateiktą ieškinį dėl 
panaikinimo, susijusį su Taryba, taip pat šioms dviem Bendrijos institucijoms pateiktą ieškinį dėl žalos 
atlyginimo.

  
33 Prašymas susipažinti buvo pateiktas ir vėliau nagrinėjamas pagal Sprendimo 93/731/EB (OL L 340, 

1993 12 31, p.43) nuostatas. Išsamesnė informacija apie pradinius teisminio nagrinėjimo etapus taip 
pat pateikiama 2003 m. Tarybos metinėje ataskaitoje dėl galimybės susipažinti su dokumentais, 
p. 34–35, ir 2004 m. metinėje ataskaitoje, p. 28–29. 
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1999 m. liepos 30 d. sprendime Taryba nurodė, kad prašomą dokumentą parengė centrinių bankų 
valdytojai ir todėl ieškovui siūloma siųsti savo prašymą tiesiogiai dokumento rengėjams pagal 
Sprendimo 93/731/EB dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais 34 2 straipsnio 2 dalies 
nuostatas. Tačiau ieškovas tvirtino, kad Taryba pažeidė „Bendrijos teisės pagrindinį principą, numatantį 
galimybes visuomenei susipažinti su dokumentais“, taip pat Sprendimo 93/731/EB 1 straipsnį ir 
EB sutarties 253 straipsnį (motyvų nenurodymas).

Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad Taryba savo sprendimu nepažeidė nei teisės 
susipažinti su dokumentais, nei pareigos motyvuoti savo sprendimą, nei šiuo atveju – gero 
administravimo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų. Kai Taryba, kaip šioje byloje, neturi prašyme 
susipažinti nurodytų dokumentų, Sprendimu Nr. 93/731 ji neįpareigojama ieškoti ir nustatyti atitinkamų 
dokumentų, jų rengėjų ir jų turėtojų tam, kad apie tai informuotų prašantįjį. Taryba šiuo atveju vis dėlto 
ieškojo ir nustatė prašyme susipažinti nurodytus dokumentus, t. y. Valdytojų komiteto ataskaitą, ir 
pagrįstai nukreipė ieškovą į ECB – instituciją, kuri turi tą dokumentą.

Pirmosios instancijos teismas galiausiai atmetė ieškinį Tarybai ir ECB nurodydamas, kad su realios ir 
tikros žalos buvimu ir tiesioginiu priežastiniu ryšiu tarp žalos ir tariamai neteisėtų atsakovų veiksmų 
susijusios sąlygos, kurioms esant atsiranda nesutartinė atsakomybė, nėra įvykdytos.

  
34 Nuostata dėl vadinamosios „dokumento rengėjo taisyklės“ išdėstoma taip: „Jei prašomas 

dokumentas yra surašytas fizinio ar juridinio asmens, valstybės narės, kitos Bendrijos institucijos 
arba organo, arba bet kurio kito nacionalinio ar tarptautinio organo, paraiška turi būti siunčiama 
ne Tarybai, bet tiesiogiai dokumento rengėjui.“ Dokumento rengėjo taisyklė buvo panaikinta 
2001 m. gruodžio 3 d. įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001, nors ji tebetaikoma trečiosios 
šalies dokumentams, kuriuos turi institucijos, tačiau kurie buvo parengti iki tos datos. Daugiau 
informacijos šiuo klausimu Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 
numatytų principų įgyvendinimo COM (2004) 45 galutinis, p. 7–8 ir p. 14.
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VI. BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Tarybos patirtis įgyvendinant Reglamento Nr. 1049/2007 2007 m. išryškina viešo registro, kaip siekiančių 
atidžiai sekti pokyčius Bendrijos lygiu visuomenės narių paieškos instrumento, svarbą.

Kaip jau teigėme pirmoje šio pranešimo dalyje, aprašomuoju laikotarpiu registro individualių vartotojų 

skaičius padidėjo 22,4 %, o apsilankymų bendras skaičius padidėjo 21 % (2 078 602 apsilankymai 

2007 m. palyginti su 1 722 354 apsilankymais 2006 m.); tai penktas iš eilės metinis apsilankymų 

skaičiaus padidėjimas. Turėtume atkreipti dėmesį, kad 67,2 % Tarybos 2007 m. parengtų dokumentų, –

t.y. 108 343 iš 161 121 į registrą įtrauktų dokumentų – tapo prieinami visuomenei juos išplatinus. 

Galiausiai nuo 2004 m. vasario 1 d. internete galima rasti visus naujus dokumentus, su kuriais Taryba 

suteikė galimybę susipažinti iš dalies.

Todėl nereikėtų stebėtis sužinojus, kad prašymų susipažinti su dokumentais skaičius kiek mažesnis 
2007 m. nei 2006 m. – reikia turėti omenų tai, kad paraiškos leisti susipažinti su Tarybos dokumentais 
beveik visada yra susijusios su dokumentais, kurie įtraukti į registrą, tačiau su kuriais negalima tiesiogiai 
per jį susipažinti.

Kaip rodo šio pranešimo priede pateikiami statistiniai duomenys, daugiau kaip 50 % 2007 m. pateiktų 
prašymų susipažinti su Tarybos dokumentais susiję su teisingumo ir vidaus reikalais, taip patu su išorės 
santykiais – BUSP arba gynybos ir kariniais reikalais (ESGP).

Iš viso 811 prašyti dokumentai (t. y. maždaug 10 % iš visų 2007 m. prašytų dokumentų) buvo 
klasifikuojami kaip CONFIDENTIEL UE arba kaip RESTREINT UE; dažnai labai sudėtingas tokių 
dokumentų nagrinėjimo procesas sukelia papildomą darbo krūvį ne tik Tarybos darbuotojams, kurie 
nagrinėja prašymus vos tik juos gavus, bet ir įvairių skyrių, kuriuose šie dokumentai parengti, 
pareigūnams, kurie daugeliu atveju patys turi išnagrinėti prašomus dokumentus remiantis Reglamentu 
Nr. 1049/2001.
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Tačiau nepaisant to, kad nagrinėjami vis sudėtingesnio pobūdžio dokumentai, Tarybos generalinis 
sekretoriatas susidoroja su administracinio darbo krūviu laikydamasis Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 
nustatytų terminų. Pavyzdžiui, 2007 m. pirminei paraiškai sutvarkyti buvo skiriama vidutiniškai 13 darbo 
dienų. Kartotinės paraiškos, kurias prieš pateikiant Nuolatinių atstovui komitetui ir Tarybai patvirtinti 
nagrinėja Informavimo darbo grupė, buvo sutvarkomos vidutiniškai per 28 darbo dienas 2007 m. 
palyginti su 24 darbo dienomis 2006 m.

Šiuo atžvilgiu turi būti atkreiptas dėmesys į Informacijos darbo grupės įnašą tvarkant kartotines paraiškas. 
2007 m. darbo grupė surengė 15 posėdžius. Pagrindinės jos užduotys – išnagrinėti dokumentus, dėl kurių 
pateiktos kartotinės paraiškos, taip pat išnagrinėti ir baigti rengti atsakymų į šias paraiškas, kurios 
daugeliu atveju susijusios su sudėtingais klausimais dėl visuomenės saugumo, gynybos ir karinių reikalų 
ar tarptautinių santykių, projektus.

Prieinamų Tarybos dokumentų procentas 2007 m. palyginti su 2006 m. sumažėjo (78,9 % 2007 m. 
palyginti su 87,7 % 2006 m.). Tačiau tai reikia vertinti atsižvelgiant į pirmiau nurodytą faktą, kad su 
dideliu kiekiu dokumentų visuomenė galėjo susipažinti tiesiogiai per registrą vos tik juos išplatinus.

Daroma išvada, kad paraiškų susipažinti su dokumentais tvarkymo analizė ir visuomenės naudojimasis 
Tarybos dokumentų registru rodo, jog Sutartyse ir Reglamente Nr. 1049/2001 nustatyti tikslai buvo 
pasiekti ir 2006 m.



8475/08 gb/NJ/md 27
PRIEDO priedas DG F LT

PRIEDO priedas

STATISTINIAI DUOMENYS APIE VISUOMENĖS SUSIPAŽINIMĄ SU TARYBOS 
DOKUMENTAIS

1. Paraiškų pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 skaičius
2003 2004 2005 2006 2007

2.830 2.160 2.100 2.224 1.964

2. Dokumentų, susijusių su pirminėmis paraiškomis, skaičius
2003 2004 2005 2006 2007

12.565 12.907 9.457 11.353 7.809

3. Tarybos generalinio sekretoriato pirminiame etape paskelbti dokumentai
2003 2004 2005 2006 2007

10.912 10.971 7.535 9.606 6.123 1

iš dalies/visiškai
1.928 8.984

iš dalies/visiškai
1.092 9.879

iš dalies/visiškai
1.254 6.281

iš dalies/visiškai
1.155 8.451

iš dalies/visiškai
945 5.178

4. Kartotinių paraiškų skaičius (kartotinės paraiškos gali būti teikiamos, kai atmetama pirminė paraiška)
2003 2004 2005 2006 2007

45 35 51 40 18

5. Dokumentų, kuriuos Taryba išnagrinėjo po kartotinės paraiškos, skaičius
+ paskelbtų dokumentų skaičius

2003 2004 2005 2006 2007

162 198 253 142 30

64
iš dalies/visiškai

42 22

113
iš dalies/visiškai

36 77

130
iš dalies/visiškai

60 70

99
iš dalies/visiškai

53 46

15
iš dalies/visiškai

9 6

6. Paskelbtų dokumentų procentas (iš visų svarstytų dokumentų) 2

2003 2004 2005 2006 2007

71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9%

7. Viešame registre nurodytų dokumentų skaičius + viešų / atsisiunčiamų dokumentų skaičius
2003 2004 2005 2006 2007

448.236 257.052
(57.3%) 569.372 354.421

(62.2%) 691.410 454.473
(65.7%) 727.685 483.577

(66.4%) 1.010.217 724.338
(71,7%)

  
1 Remiantis 7 775 svarstytais dokumentais.
2 Remiantis dokumentais, kurių tekstas paskelbtas visas (kairioji skiltis) arba kurių tekstas paskelbtas visas + iš dalies 

(dešinioji skiltis).
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8. Pareiškėjų profesinė padėtis (pirminės paraiškos)

2003 2004 2005 2006 2007

Aplinkosaugos 
lobistinės 
organizacijos

0,9%
0,8%

Kitos interesų 
grupės

5,3% 4,7%

Pramonės / vers-
lo sektorius

10,3
% 7%

Pilietinė 
visuo-
menė

NGOs

21,4% 21,8% 17,2%

1,1%

17,6
%

1,7%

14,2
%

Žurnalistai 2,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,9%
Teisininkai 13% 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%

Universitetų 
moksliniai 
tyrimai

24% 25,5
% 31% 32,2

%
38,2
%Akade-

minis 
pasaulis

Biblioteka 2,5%

26,5
%

2,2
%

27,7
%

1,3
%

32,3
%

2,3%

34,5
%

1,8%

40%

Viešos institucijos (ne ES 
institucijos, trečiųjų šalių 
atstovai ir kt.)

8,4% 7,3% 6,2% 6,9% 6,1%

Europos Parlamento nariai 
ir jų asistentai 2,3% 2,1% 2,4% 1,5% 1,3%

Kitos 9,3% 10,4% 12,6% 14,5% 13,3%

Nedeklaruota profesija 17% 17,4% 16,8% 13,6% 13,2%
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9. Pareiškėjų profesinė padėtis (kartotinės paraiškos)

2003 2004 2005 2006 2007

Aplinkosaugos 
lobistinės 
organizacijos

0%
0%

Kitos interesų 
grupės

8,6% 0%

Pramonės / ver
slo sektorius

0% 0%

Pilietinė 
visuome-
nė

NGOs

7,9% 10,4% 9,4%

0%

8,6
%

0%

0%

Žurnalistai 5,3% 6,9% 6,3% 5,7% 18,7%
Teisininkai 23,7% 17,2% 9,4% 11,4% 12,5%

Universitetų 
moksliniai 
tyrimai

34,2
%

34,5
%

28,1
%

51,4
% 50%Akademi-

nis 
pasaulis

Biblioteka 0%

34,2
%

0%

34,5
%

0%

28,1
%

2,9%

54,3
%

6,2%

56,2
%

Viešos institucijos (ne ES 
institucijos, trečiųjų šalių 
atstovai ir kt.)

2,6% 0% 3,1% 0% 6,3%

Europos Parlamento nariai 
ir jų asistentai 10,5% 10,4% 3,1% 0% 0%

Kitos 2,6% 10,3% 15,6% 11,4% 6,3%

Nedeklaruota profesija 13,2% 10,3% 25% 8,6% 0%
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10. Pareiškėjų geografinis pasiskirstymas (pirminės paraiškos)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgium 24,7% 27,1% 27,5% 26,2% 26,4%

Bulgarija 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1%
Čekija 0,5% 0,9% 0,9% 1% 1,4%
Danija 1,9% 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%

Vokietija 14,1% 14% 12,9% 15,5% 16%
Estija 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0%
Graikija 0,9% 1% 1,2% 1,3% 1,3%

Ispanija 6,4% 4,8% 5,3% 5,7% 5%

Prancūzija 6,1% 6,7% 7,7% 8,1% 7,1%

Airija 1,1% 0,8% 1% 0,9% 0,6%

Italija 5,2% 6,9% 6,9% 6,6% 6%
Kipras 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
Latvija 0% 0,1% 0,1% 0,2% 0%
Lietuva 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%
Liuksemburgas 2% 0,8% 0,6% 0,7% 1%
Vengrija 0,8% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%
Malta 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Nyderlandai 4,9% 5,5% 7% 6% 5,8%

Austrija 2% 1,7% 2% 1,6% 1,7%
Lenkija 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%
Portugalija 1,5% 0,5% 1% 1,2% 0,9%

Rumunija 0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1%

Slovėnija 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
Slovakija 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Suomija 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%

Švedija 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%

Jungtinė Karalystė 9,6% 8% 8% 7,9% 9,5%

Šalys 
kandidatės 0,3% 0,3% 1,3% 1,7% 1%

Trečiosios 
šalys

Kitos 5,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7%

Nenurodyta 7,9% 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%
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11. Pareiškėjų geografinis pasiskirstymas (kartotinės paraiškos)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgija 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% 37,5%

Bulgarija 0% 0% 0% 0% 0%

Čekija 0% 0% 0% 0% 6,3%

Danija 0% 3,5% 0% 0% 0%

Vokietija 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% 6,2%

Estija 0% 0% 0% 0% 0%

Graikija 0% 0% 0% 0% 0%

Ispanija 0% 3,4% 3,1% 0% 0%

Prancūzija 5,3% 0% 3,1% 5,7% 6,2%

Airija 0% 0% 0% 0% 0%

Italija 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%

Kipras 0% 0% 3,1% 0% 0%
Latvija 0% 0% 0% 0% 0%
Lietuva 0% 0% 0% 0% 0%

Liuksemburgas 0% 0% 0% 0% 0%

Vengrija 0% 0% 0% 2,9% 0%
Malta 0% 0% 0% 0% 0%

Nyderlandai 29% 6,9% 9,4% 8,6% 6,3%

Austrija 0% 0% 6,3% 0% 0%

Lenkija 2,6% 0% 0% 2,9% 0%

Portugalija 0% 0% 0% 0% 0%

Rumunija 0% 0% 0% 0% 0%

Slovėnija 0% 0% 0% 0% 0%
Slovakija 0% 0% 0% 0% 6,3%

Suomija 0% 0% 0% 0% 0%

Švedija 0% 0% 3,1% 2,8% 0%

Jungtinė Karalystė 18,4% 20,7% 18,8% 22,9% 25%

Šalys 
kandidatės 0% 0% 0% 0% 0%

Trečiosios 
šalys

Kitos 2,6% 3,4% 3,1% 5,7% 0%

Nenurodyta 0% 0% 0% 0% 0%
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12. Sektorius

2003 2004 2005 2006 2007

Žemės ūkis, žuvininkystė 4,7% 4,6% 4,2% 5,9% 6,8%

Vidaus rinka 16,3% 14,2% 6,2% 4,6% 2,9%

Tyrimai 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Kultūra 0,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,5%

Švietimas/Jaunimas 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 1,1%

Pramonė 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Konkurencingumas 0,2% 2,2% 5,3% 5,8% 1,1%

Energetika 2,9% 1,4% 1,6% 1,1% 2,1%

Transportas 4,4% 4,9% 5,3% 3,8% 3%

Aplinka 5,2% 6,8% 7,7% 6,6% 8,2%

Sveikata ir vartotojų apsauga 4% 4,3% 3,1% 2,3% 2,1%

Ekonominė ir pinigų politika 9,1% 3,3% 2,9% 2,6% 2,2%

Mokesčių klausimai – Fiskaliniai 
klausimai 6% 3,2% 4,4% 2,5% 2,4%

Išorės santykiai – BUSP 9,1% 14,6% 12,8% 14,3% 18,1%

Civilinė sauga 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Plėtra 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 1%

Gynybos ir kariniai reikalai 0,7% 2,9% 2,5% 2,4% 6%

Vystymosi pagalba 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,2%

Regioninė politika ir 
ekonominė/socialinė sanglauda 0,1% 0% 0,9% 1,2% 0,1%

Socialinė politika 3,5% 2,7% 3% 2,9% 1,9%

Teisingumas ir vidaus reikalai 22% 20,1% 22,5% 24,5% 26,7%

Teisiniai klausimai 1,6% 2,5% 3,5% 3,8% 3,5%

Institucijų funkcionavimas 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 1,1%

Sąjungos finansavimas
(Biudžetas, statutas) 1% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2%

Skaidrumas 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 0,3%

Bendrosios politikos klausimai 1,2% 1,7% 1% 1% 0,4%

Parlamentarų klausimai 1,1% 2,9% 5,4% 5,5% 5,4%

Kita 0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
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13. Priežastys, dėl kurių atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su dokumentais (Tarybos 
generalinio sekretoriato pateikti atsakymai pirminiame etape)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Viešojo intereso, susijusio su 
visuomenės saugumu, 
apsauga

270 16% 440 21% 302 15,8% 253 17,1% 219 13,3%

Viešojo intereso, susijusio su 
gynybos ir kariniais 
reikalais, apsauga

62 3,8% 218 11% 123 6,4% 67 4,5% 38 2,3%

Viešojo intereso, susijusio su 
tarptautiniais santykiais, 
apsauga

482 28,7% 330 16,2% 395 20,6% 182 12,3% 249 15,1%

Viešojo intereso, susijusio su 
Bendrijos ar valstybės narės 
finansine, pinigų ar 
ekonomine politika, apsauga

13 0,7% 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1% 0 0%

Asmens privatumo ir 
neliečiamumo apsauga 
(asmens duomenų apsauga)

5 0,3% 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3% 4 0,2%

Fizinių ar juridinių asmenų 
komercinių interesų, 
įskaitant intelektinę 
nuosavybę, apsauga

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1%

Teismo proceso ir teisinės 
pagalbos apsauga 185 10,9% 196 8,8% 34 1,8% 29 2% 14 0,8%

Tikrinimų, tyrimo ir audito 
tikslų apsauga 0 0% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0%

Institucijos sprendimo 
priėmimo proceso apsauga 547 31,2% 665 33,3% 925 48,3% 637 43,2% 627 38%

Kelios priežastys tuo pačiu 
metu arba kitos priežastys 141 8,4% 158 7,8% 116 6,1% 298 20,2% 498 30,2%

Taryba neturi šio 
dokumento/ kitas autorius 0 0% 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0%
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14. Priežastys, dėl kurių atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su dokumentais (Tarybos 
generalinio sekretoriato atsakymai pateikus kartotinę paraišką)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Viešojo intereso, susijusio 
su visuomenės saugumu, 
apsauga

4 4% 24 27% 61 49,6% 16 37,2% 1 6,7%

Viešojo intereso, susijusio 
su gynybos ir kariniais 
reikalais, apsauga

2 2% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0%

Viešojo intereso, susijusio 
su tarptautiniais santykiais, 
apsauga

61 61,6% 19 21,2% 25 20,3% 6 14% 3 20%

Viešojo intereso, susijusio 
su Bendrijos ar valstybės 
narės finansine, pinigų ar 
ekonomine politika, 
apsauga

7 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Asmens privatumo ir 
neliečiamumo apsauga 
(asmens duomenų apsauga)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Fizinių arba juridinių 
asmenų komercinių 
interesų, įskaitant 
intelektinę nuosavybę, 
apsauga

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Teismo proceso ir teisinės 
pagalbos apsauga 7 7,1% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0%

Tikrinimų, tyrimo ir audito 
tikslų apsauga 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Institucijos sprendimo 
priėmimo proceso apsauga 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0%

Kelios priežastys tuo pačiu 
metu arba kitos priežastys 4 4% 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3%

Taryba neturi šio 
dokumento/ kitas autorius 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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15. Vidutinis darbo dienų, skirtų atsakyti į paraiškas ar į Europos ombudsmenui pateiktus 
skundus, skaičius

2003 2004 2005 2006 2007

Pirminėms paraiškoms
7 (2830 
atsakytų 
paraiškų)

9 (2160 
atsakytų 
paraiškų)

13 (2100 
atsakytų 
paraiškų)

14 (2224 
atsakytų 
paraiškų)

13 (1964 
atsakytų 
paraiškų)

Kartotinėms paraiškoms 1 23 (45 
atsakytų 
paraiškų)

24 (35 
atsakytų 
paraiškų)

26 (51 
atsakytų 
paraiškų)

24 (40 
atsakytų 
paraiškų)

28 (18 
atsakytų 
paraiškų)

Bendras vidurkis 
(pirminėms + kartotinėms 
paraiškoms)

7,25 9,24 13,31 14,17 13,14

Ombudsmenas 1 46 36 38 57

16 Paraiškų, kurioms pagal Reglamento Nr. (EB) 1049/2001 7 straipsnio 3 dalį ir 
8 straipsnio 2 dalį pratęstas terminas, skaičius

2003 2004 2005 2006 2007

Pirminės paraiškos
134 iš 2830, 

t. y. 4,7% 
paraiškų

192 iš 2160, 
t. y. 8,8% 
paraiškų

327 iš 2100, 
t. y. 15,6% 

paraiškų

414 iš 2224, 
t. y. 18,6% 
paraiškų

386 iš 1964, 
t. y. 19,7% 
paraiškų

Kartotinės paraiškos 1 37 [iš 45] 24 [iš 35] 40 [iš 51] 32 [iš 40] 14 [iš 18]

  
1 Kartotines paraiškas ir Europos ombudsmenui pateiktus skundus nagrinėja Tarybos 

informavimo darbo grupė ir Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER II). Atsakymus 
pareiškėjams ir Europos ombudsmenui patvirtina Taryba.


