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ĪSS PAMATOJUMS

Vēsturiskajiem arhīva materiāliem vienmēr ir bijusi svarīga nozīme rietumvalstīs, kuru 
pienācīga darbība ir atkarīga no rakstu kultūras. Jau Senās Romas republikas laikā Tabulārija 
ēka (valsts arhīvs) atradās simboliskajā centrā, proti, Romas forumā.

Eiropas Savienības iestāžu vēsturiskie arhīva materiāli ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma, 
un to nodošana atklātībai ir universitāšu un izglītības un kultūras jomas interesēs, kā arī tas 
ļautu tām izpildīt to mērķus. Šīs intereses ir aizsargātas ar primārajiem tiesību aktiem, jo 
Savienība „respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras 
mantojuma aizsardzību un sekmēšanu”1. Saskaņā ar Pamattiesību hartu: „Pētījumi 
humanitārajās un eksaktajās zinātnēs ir brīvi. Tiek respektēta akadēmiskā brīvība2”. 

Turklāt saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 354/83 ceturto apsvērumu „arhīva materiālu 
izmantošana un izvērtēšana (..) var arī atvieglot Kopienas pasākumos iesaistītu iestāžu 
darbību un tā palīdzēt pilnīgāk sasniegt Kopienas mērķus”.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir apstiprināt Eiropas Universitātes institūtu (EUI) Florencē 
par iestāžu vēsturisko arhīva materiālu pārvaldnieku un nostiprināt partnerību starp Savienību 
un EUI, nodrošinot stabilu tiesisko un finansiālo pamatu3. Tādējādi, ja EUI juridiskais un 
finansiālais stāvoklis pēc tiesību akta pieņemšanas kļūtu sliktāks nekā iepriekš, tas būtu 
pretrunā ar priekšlikuma mērķiem4.

Komisijas priekšlikumā (COM(2012)0456) ar Padomes grozījumiem ir iekļauti turpmāk 
minētie institucionālie pasākumi, kas uzlabotu pašreizējo situāciju.

– Vēsturisko arhīva materiālu nodošana iestādēm ir obligāta saskaņā ar ES sekundārajiem 
tiesību aktiem.

– ES Tiesas un Eiropas Centrālās bankas darbību specifika ir pamatots iemesls, lai tām 
nepiemērotu pienākumu nodot EUI to vēsturiskos materiālus. Tomēr abas minētās iestādes 
var uzticēt EUI savu arhīva materiālu glabāšanu brīvprātīgā kārtā.

– Iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošana EUI nekādā veidā neietekmē to īpašumtiesības 
vai aizsardzību atbilstoši 2. pantam Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, 
kas pievienots līgumam.

– Katra iestāde, kas nodod materiālus, ir tiesīga saņemt informāciju par tās arhīva materiālu 
pārvaldību un veikt pārbaudi.

– Arhīva materiālu pārvaldības izmaksas finansē no ES budžeta līdzekļiem. Izmaksas sadala 
starp iestādēm, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem.
                                               
1 LES 3. panta 3. punkta ceturtā daļa.
2 13. pants.
3 Sk. COM(2012)0456, paskaidrojuma raksts, 1.2. punkts.
4 Situāciju ir noteikta ar līgumu, kas tika parakstīts 1984. gada 17. decembrī starp Eiropas Kopienām, kuras 
pārstāvēja Komisija, un EUI.
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– Katra iestāde izdod iekšējos noteikumus nākotnes regulas piemērošanai.

– Komisijai jānoslēdz ar EUI pamatnolīgums, lai pieņemtu sīki izstrādātus noteikumus par ES 
iestāžu un EUI attiecīgajiem pienākumiem un uzdevumiem. Šajā nolīgumā jāņem vērā 
nākotnes regulas un līgumu noteikumi. 

Iepriekš minēto iemeslu dēļ atzinuma sagatavotājs ierosina, lai Konstitucionālo jautājumu 
komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju ierosināt Parlamentam 
dot piekrišanu.
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