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ĪSS PAMATOJUMS

Spēkā esošā Regula Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi ES dokumentiem bija nozīmīgs 
pavērsiens, lai Savienībā palielinātu atklātību. Minētā regula astoņos tās īstenošanas gados ir 
veicinājusi pārvaldības kultūras pārredzamību Eiropas iestādēs.

Ar Lisabonas līgumu no jauna uzsver pārredzamības nozīmi, kas ietverta LES 10. panta 
3. punktā, norādot, ka: „Katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā 
dzīvē. Lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem.”

Jaunais Līgums nepārprotami paplašina šīs regulas darbības jomu. Iepriekš ar Līgumu prasīja 
atklātību no Parlamenta, Padomes un Komisijas, savukārt tagad LESD 15. pantā noteikts, ka 
„jebkuram [..] pilsonim [..] ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru dokumentiem, neatkarīgi no to veida [..].”

Parlaments vairākkārt Komisijai ir prasījis iesniegt jaunu priekšlikumu par Regulas 
Nr. 1049/2001 pārstrādāšanu, ņemot vērā Lisabonas līguma radītās izmaiņas minētās regulas 
juridiskajā pamatā. Pagājušā gada decembrī Parlaments pieņēma rezolūciju, norādot, ka 
minētā regula nekavējoties ir jāatjaunina, kā arī pauda nožēlu par to, ka Komisija nav 
iesniegusi grozītu priekšlikumu.

Turklāt, kopš 2008. gada, kad Komisija iesniedza priekšlikumu, Tiesa ir pieņēmusi vairākus 
nozīmīgus lēmumus par piekļuvi dokumentiem. Būtiskākais no tiem ir spriedums M. Turco
lietā (T-84/03 Maurizio Turco pret Padomi), ar ko Tiesa nolēma, ka ir jānodrošina piekļuve 
arī juridiskā dienesta atzinumiem. Slēdzienā Tiesa norāda, ka: „pārskatāmība ir tā, kas [..] 
veicina iestāžu lielāku leģitimitāti Eiropas pilsoņu uztverē un palielina uzticību tām.”

Taču Komisija ir atteikusies iesniegt jaunu priekšlikumu. Vienīgā izmaiņa, ko Komisija ir 
veikusi, ir regulas juridiskā pamata/pamatu grozīšana, ko izdarīja pagājušā gada decembra 
Omnibus paziņojumā.

Šādā situācijā vadošā komiteja, proti, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, nolēma, 
ka Parlamentam ir jāuzņemas Komisijas funkcijas un jāizdara vajadzīgie grozījumi, ar kuriem 
šo regulu „lisabonizētu”.

Komisijas priekšlikums

Tagad mums darbs ir jāturpina, pamatojoties uz Komisijas 2008. gada priekšlikumu. Diemžēl 
minētais priekšlikums nepalielina Savienības pārredzamību līdz tādam līmenim, kādu 
pieprasa ar jauno Līgumu. Gluži pretēji — daudzi Komisijas ierosinātie grozījumi pat 
pazeminātu līdzšinējo standartu.

Šajā ziņā vislielākās problēmas rada Komisijas ierosinātais 3. panta grozījums, ar ko būtiski 
ierobežo termina „dokuments” definīciju. Referente uzskata, ka ir jāsaglabā pašreizējā 
definīcija, kas attiecas uz visiem būtiskajiem dokumentiem, nevis tikai uz reģistrētajiem.

Referentei bažas rada arī grozījums par 5. pantā minētajām dalībvalstu tiesībām liegt piekļuvi 
dokumentiem. Komisijas ierosinātais formulējums dalībvalstīm nodrošinātu neierobežotas 
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tiesības atsaukties uz savas valsts tiesību aktiem, lai attaisnotu piekļuves liegšanu kādam 
attiecīgās dalībvalsts dokumentam. Iestādes varēs apsvērt iemeslus, pamatojoties vienīgi uz šo 
regulu, nevis uz valsts tiesību aktiem. Šādas tiesības vājinātu pārredzamības principu, to 
pilnībā atstājot dalībvalstu ziņā. Vajadzētu pietikt ar regulas 4. pantā uzskaitītajiem 
izņēmumiem. Ja tie ir nepietiekami, ir jāgroza 4. pants, un nevis jāpiešķir dalībvalstīm 
neierobežotas tiesības.

Regulas mērķis

Kā to norāda regulas nosaukums, tā attiecas uz publisku piekļuvi dokumentiem. Mūsu 
galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā 
dzīvē, garantējot pēc iespējas plašāku piekļuvi ES dokumentiem.

Referente uzskata, ka ir skaidri jānošķir jēdzieni „publiska piekļuve dokumentiem” un 
„iedzīvotāju informēšana un līdzdalība”, no vienas puses, un iestāžu tiesības piekļūt 
dokumentiem, tostarp konfidenciāla rakstura, no otras puses. Iestāžu tiesības piekļūt 
dokumentiem var nodrošināt, noslēdzot iestāžu nolīgumus.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku
vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos 
līdzekļus;

(a) „dokuments” ir jebkura satura dati vai
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
kas skar jautājumus saistībā ar politiku, 
darbību un lēmumiem, kuri ietilpst 
iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras 
kompetences jomā; informācija, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas (tostarp iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras darbā 
izmantotās ārējās sistēmas), ir dokuments 
vai dokumenti, ja tos var iegūt kā vienu vai 
vairākas izdrukas, vai kā elektroniskas 
kopijas, izmantojot sistēmas ekspluatācijai 
pieejamos līdzekļus;
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais grozījums ierobežotu sabiedrības piekļuvi dokumentiem, to samazinot 
līdz niecīgam dokumentu skaitam. Līdz ar to nepārprotami tiktu pazemināti pašreizējie 
standarti par informācijas atklātību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) juridisku konsultāciju un tiesas, 
šķīrējtiesas un strīdu izšķiršanas 
procedūru aizsardzībai;

(c) juridisku konsultāciju par tiesvedību;

Pamatojums

Tiesa spriedumā Maurizio Turco lietā ir norādījusi, ka likumdošanas iniciatīvu jomā sniegto 
juridisko konsultāciju publiskošana palielina likumdošanas procesa pārredzamību un 
atklātumu, kā arī nostiprina Eiropas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Var atteikt piekļuvi šādiem 
dokumentiem, ja iepazīšanās ar tiem var 
nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai 
iestādēs:

svītrots

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par 
kuru vēl nav pieņemts lēmums;
(b) dokumenti , kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar 
apspriedēm un iepriekšējām pārrunām 
attiecīgās iestādes iekšienē, pat tad, ja 
lēmums jau ir pieņemts.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Text proposed by the Commission Amendment

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Attiecībā uz 
2. punkta a) apakšpunktu uzskata, ka 
pastāv sevišķas sabiedrības intereses 
informācijas izpaušanā, ja pieprasītā 
informācija attiecas uz emisijām vidē.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. punktā
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Izvērtējot to, cik 
lielā mērā sabiedrība ir ieinteresēta 
iepazīties ar dokumentiem, īpaši jāņem 
vērā tas, vai pieprasītie dokumenti attiecas 
uz pamattiesību, vides vai cilvēka 
veselības aizsardzību.

Pamatojums

Regulā Nr. 1367/2006 noteikts, ka sevišķas sabiedrības intereses attiecas uz informācijas 
publiskošanu par emisijām vidē. Līdzīgs pieņēmums par sevišķu sabiedrības ieinteresētību 
jāattiecina uz informācijas publiskošanu par pamattiesību aizsardzību vai cilvēka veselības 
apdraudējumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgajām personām. Citus personas 
datus izpauž saskaņā ar noteikumiem par 
šādu datu likumīgu apstrādi, ko paredz 
EK tiesību akti par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

5. Personas datus neizpauž, ja šāda 
izpaušana varētu kaitēt attiecīgās 
personas privātumam vai integritātei.
Kaitējums nenotiek šādos gadījumos:

– ja dati attiecas tikai uz attiecīgās 
personas profesionālo darbību, izņemot 
gadījumu, kad, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus, ir iemesls uzskatīt, ka 
izpaušana varētu nodarīt kaitējumu 
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attiecīgajai personai;
- ja dati attiecas tikai uz sabiedrībā 
pazīstamu personu, izņemot gadījumu, 
kad, ņemot vērā konkrētos apstākļus, ir 
iemesls uzskatīt, ka izpaušana varētu 
nodarīt kaitējumu attiecīgajai personai 
vai citām ar viņu saistītām personām;
– ja dati jau ir publiskoti ar attiecīgās 
personas piekrišanu.
Personas datus tomēr izpauž, ja to nosaka 
sevišķas sabiedrības intereses. Šādos 
gadījumos iestāde, struktūra, birojs vai 
aģentūra skaidri norāda attiecīgās 
sabiedrības intereses, minot iemeslus, 
kāpēc konkrētajā gadījumā sabiedrības 
intereses ir svarīgākas par attiecīgās 
personas interesēm.
Ja, pamatojoties uz šo punktu, iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra atsaka 
piekļuvi kādam dokumentam, tā apsver, 
vai ir iespējams attiecīgajam dokumentam 
nodrošināt daļēju piekļuvi.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ievērota vajadzība nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp būtiskām 
pamattiesībām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, ir 
spēkā tik ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir 
pamatota, ņemot vērā dokumenta saturu.
Izņēmumi var būt spēkā ne ilgāk kā 
30 gadus. Ja dokumentiem ir piemērojami 
izņēmumi, kas skar personas datu 
aizsardzību vai komerciālās intereses, kā 
arī ja tie ir slepeni dokumenti, izņēmumus 
vajadzības gadījumā drīkst piemērot arī 

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, 
neattiecas uz tādu procedūru 
dokumentiem, kuru rezultātā pieņem 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu. Izņēmumi ir spēkā tik 
ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir pamatota, 
ņemot vērā dokumenta saturu. Izņēmumi 
var būt spēkā ne ilgāk kā 30 gadus.
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pēc šā termiņa.

Pamatojums

Tiesa spriedumā Maurizio Turco lietā ir norādījusi, ka likumdošanas iniciatīvu jomā sniegto 
juridisko konsultāciju publiskošana palielina likumdošanas procesa pārredzamību un 
atklātumu, kā arī nostiprina Eiropas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Katra iestāde izraugās personu, kuras 
pienākums ir pārbaudīt, vai pienācīgi tiek 
ievēroti visi šajā pantā minētie termiņi.

Pamatojums

Lai nodrošinātu termiņu ievērošanu, ombuds ir ieteicis izraudzīties informācijas darbinieku.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Jauni pieteikumi

Ja pēc informācijas saņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs no iestādes vēlas 
saņemt papildu dokumentus, šo prasību 
izskata kā jaunu pieteikumu saskaņā ar 7.
un 8. pantu.
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