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ĪSS PAMATOJUMS

Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA komiteja) labvēlīgi uzņem Eiropas Komisijas 
priekšlikumu, kas izstrādāts ar mērķi izveidot elastīgākus noteikumus un vienkāršākas 
procedūras attiecībā uz sabiedrības piekļuvi Eiropas iestāžu dokumentiem.

Pārskatīšana attiecas gandrīz tikai uz pilsoņu brīvībām, tā ir vairāk juridiska un 
konstitucionāla (elementi, kas neietilpst Starptautiskās tirdzniecības komitejas kompetencē).

Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikums, lai arī tajā iekļauti 
komerciāla un rūpnieciska rakstura dokumenti, kas saistīti ar komerciāliem konfliktiem un 
komerciālām sarunām, slepenu dokumentu kategorijā, būtu jāanalizē atsevišķi.

Grozījumi, kas ietverti šajā atzinumā, uzlabo saikni starp labojumu ieviešanas nodomiem un 
mērķiem un mūsu priekšlikumu saturu. Šāda preferenciāla attieksme liekas lietderīga un 
nepieciešama, kamēr tā nekalpo rūpniecības interešu maskēšanai veidā, kas ir pretrunā ar  
patērētāja tiesībām un interesēm un kuras varētu neievērot saistībā ar galvenajām sabiedrības 
interesēm.

Pēc atzinuma sagatavotājas domām šī rūpniecības interešu izslēgšanas iespēja tekstā ir 
jāprecizē, jo regulas pārskatīšanas galvenais mērķis ir kalpot sabiedrībai un sniegt atbalstu 
pilsoņiem.

Viens no regulas priekšlikuma mērķiem ir padarīt skaidrākas procedūras izņēmumiem, 
kuriem nepiemēro atklātības un izpaušanas noteikumus. Regulas teksts paredz, ka šajos 
izņēmumos tiek iekļautas kopīgas komerciālās intereses, kā tas bija arī iepriekšējās regulas 
tekstā. Tomēr priekšlikumā ir arī īpaši minēti apstākļi, kādos rūpniecības noslēpumi netiek 
atklāti, pirms visas lietas tiek nodotas izskatīšanai tiesā, lai atrisinātu dažādus divpusējos 
strīdus, vai pirms tiek iesaistīts Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) strīdu risināšanas 
mehānisms (PTO strīdu izšķiršanas struktūra).

Tādējādi Komisijas priekšlikums padara tekstu skaidrāku un, it īpaši, panāk, ka komerciālās 
intereses ir aizsargātas, pat ja pašlaik tas kalpo par acīmredzamu pamatojumu prasībām, kas 
iesniegtas ES, pirms tās ir atrisinātas PTO strīdu izšķiršanas struktūrā.

Turklāt priekšlikumā ir minēti noteikumi, kas jāpiemēro ar komerciālām sarunām saistītiem 
konfidenciāliem dokumentiem. Šie dokumenti, ko nosūta 133. panta komiteja, kas atbild par 
Eiropas Savienības tirdzniecības politikas noteikšanu, citām publiskajām iestādēm, ir slepeni 
dokumenti. INTA komiteja apzinās, ka ir jāsaglabā šīs 133. panta komitejas izstrādāto 
dokumentu konfidencialitāte, un patur sev tiesības kontrolēt tirdzniecības politiku, ko īsteno 
Komisija un Padome. Šāda veida slepeniem dokumentiem klasifikācijas, starpiestāžu un 
publiskās piekļuves noteikumus nosaka Komisijas 2001. gada 29. novembra lēmums, kas 
ievieš grozījumus tās iekšējā reglamentā (C(2001)3031).

Pēdējo reizi regulu par sabiedrības piekļuvi dokumentiem Komisija pārskatīja 2001. gadā 
uzreiz pēc tam, kad tika pārskatīta regula par slepenu dokumentu klasifikāciju. No vienas 
puses, ja Komisijas mērķis tiešām ir nozīmīgi uzlabot sabiedrības piekļuvi visiem dokumentu  
veidiem, ir jāpārskata visi iekšējie noteikumi.
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No otras puses, INTA komitejai ir jāievēro stingri noteikumi ierobežotas pieejamības 
informācijas pārsūtīšanā pat savu biedru starpā, jo runa ir par noteikumiem, kas izstrādāti 
2001. gadā, kad šī komiteja vēl nepastāvēja.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja uzsver nepieciešamību regulāri pārskatīt noteikumus, kā 
slepenie dokumenti tiek klasificēti un pārsūtīti no Eiropas Komisijas citām iestādēm, ieskaitot 
Eiropas Parlamentu.

Šim priekšlikumam par sabiedrības piekļuves pārskatīšanu nevajadzētu būt tikai formalitātei.
Lai pārskatīšana būtu rezultatīva, ir labi jāizanalizē viss process, kā jebkura juridiska persona 
vai jebkurš pilsonis var piekļūt jebkuram dokumentu veidam. Atzinuma sagatavotāja uzskata, 
ka pilsoņu pareiza informēšana, lai viņi piedalītos ES likumdošanas procesā, iedibina 
fundamentālas tiesības un tāpēc šajā reformā jāiekļauj arī komerciāla rakstura dokumenti.

Pamatojoties uz visiem šiem iemesliem, atzinuma sagatavotāja piedāvā šādus grozījumus:

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Slepeni dokumenti ir dokumenti, kas 
izdoti iestādēs vai to dibinātās aģentūrās 
dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, un kam piešķirts grifs 
"SEVIŠĶI SLEPENS", "SLEPENS" vai 
"KONFIDENCIĀLS" saskaņā ar attiecīgās 
iestādes noteikumiem ar mērķi aizsargāt 
Eiropas Savienības vai dalībvalstu būtiskas 
intereses jomās, kuras norādītas 4. panta 1. 
punkta a) apakšpunktā, proti, valsts 
drošību, aizsardzību un militārajiem 
jautājumiem;

1. Slepeni dokumenti ir dokumenti, kas 
izdoti iestādēs vai to dibinātās aģentūrās 
dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, un kam piešķirts grifs 
"SEVIŠĶI SLEPENS", "SLEPENS" vai 
"KONFIDENCIĀLS" saskaņā ar 
noteikumiem, ko izstrādājusi attiecīgā 
iestāde un ko tā regulāri pārskata, ar 
mērķi aizsargāt Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu būtiskas intereses jomās, kuras 
norādītas 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā, proti, valsts drošību, 
starptautiskās un tirdzniecības attiecības,
aizsardzību un militāros jautājumus;

Pamatojums

Katrai iestādei precīzi noteiktā termiņā jāizstrādā un jāpārskata savas normas, lai noteiktu 
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dokumentu klasificēšanas kritērijus. Dokumenti, kurus iesniegusi 133. panta komiteja, kas 
atbild par ES tirdzniecības politikas noteikšanu, kā arī citas publiskas iestādes, ietilpst  
slepenu dokumentu kategorijā. Starptautiskās tirdzniecības komiteja apzinās to, ka jāsargā to 
dokumentu konfidencialitāte, kurus sagatavojusi 133. panta komiteja un patur tiesības pilsoņu 
interesēs kontrolēt Komisijas un Padomes īstenoto tirdzniecības politiku.  

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzējs, iegūstot piekļuvi 
dokumentiem, pēc paša vēlēšanās 
iepazīstas ar tiem uz vietas vai saņem to 
kopiju, arī elektronisku kopiju, ja tāda ir 
pieejama.

1. Pieteikuma iesniedzējs, iegūstot piekļuvi 
dokumentiem, pēc paša vēlēšanās 
iepazīstas ar tiem uz vietas vai saņem to 
kopiju, arī elektronisku kopiju, ja tāda ir 
pieejama. Kopiju sagatavošanas un 
nosūtīšanas izmaksas sedz pieteikuma 
iesniedzējs. Šīs izmaksas nedrīkst 
pārsniegt kopiju sagatavošanas un 
nosūtīšanas faktiskās izmaksas. Piekļuve 
dokumentiem uz vietas vai gadījumos, kad 
kopijas apjoms nepārsniedz 20 A4 
formāta lappuses, kā arī tiešā piekļuve 
elektroniskā veidā vai atbilstīgi reģistram, 
ir bez maksas.

Pamatojums

Komisija vēlas izstrādāt vienkāršākas procedūras attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un atcelt 
norādi par tās pienākumu prasīt maksu par dokumenta nodošanu kāda rīcībā, ja dokumentu 
daudzums pārsniedz noteiktu skaitu. Kaut gan šis punkts ir uzlabojams, tas tomēr jāsaglabā, 
jo pilsoņa pienākums ir maksāt par pieprasītåjām kopijām, taču viņam par to ir jāzina, viņam 
jāzina arī nodevu aprēķinu kārtība par kopiju sagatavošanu, kā arī viņam jāsniedz iespēja 
piekļūt dokumentiem, ja nav vajadzīgas to kopijas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi, lai izveidotu reģistru, kam 

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi, lai izveidotu reģistru, kam 
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jāsāk darboties ne vēlāk kā 2002. gada 
3. jūnijā.

jāsāk darboties ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums
Lai nodrošinātu saskaņotību, ir svarīgi mainīt datumu saistībā ar dokumenta grozīšanu un 
jauno grafiku. Šis termiņš var būt ilgāks nekā iepriekšējais. Nepieciešams, lai tiem 
dokumentiem, uz kuriem attiecas šī pārskatīšana, būtu tūlītēja ietekme uz pilsoņiem un 
uzņēmumiem (tirdzniecības un sarunu gadījumos). Tāpat arī Eiropas Savienības iestādēm 
neatliekami jārīkojas, lai uzlabotu pakalpojumus, ko tās sniedz pilsoņiem un uzņēmumiem, un 
tūlīt pēc jaunās regulas stāšanās spēkā, nodotu reģistrus pilsoņu rīcībā.
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