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Pēc sprieduma M. Turco lietā un Lisabonas līguma juridiskā perspektīva ir mainījusies... 
1. Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001  par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem1 stāšanās spēkā  
Eiropas Parlaments vēlējās periodiski izvērtēt,2 kā pārredzamības principu ir īstenojušas ES 
iestādes. Šī holistiskā pieeja kļuva arvien pamatotāka pēc Eiropas Savienības Tiesas 
nolēmuma Turco lietā3 par pārredzamību likumdošanas kārtībā un jo īpaši pēc Lisabonas 
līguma spēkā stāšanās, kas piešķīra juridiski saistošu statusu ES Pamattiesību hartai. Turklāt, 
jautājums par attiecībām starp pilsoņiem un ES pārvaldi ir kļuvis par vienu no 
aktuālajiem jautājumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, jo pēdējos gados 
ievērojami palielinājās ES politiskā un administratīvā izpildvara4. Tas izskaidro, kāpēc kopš 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā pienākums piešķirt piekļuvi dokumentiem ir saistošs ne tikai 
Parlamentam, Padomei un Komisijai, bet arī jauniem dalībniekiem, piemēram, Eiropadomei, 
Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Investīciju bankai, un aizvien 
lielākam skaitam ES aģentūru un iestāžu5, kā arī institūcijām, piemēram, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam. 
2. Pārredzamība ir kļuvusi ne tikai par ES tiesiskās kārtības galveno principu, bet tagad 
ir  saistīta arī ar sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības principu. Tādēļ to var 
aplūkot kā vienu no būtiskajiem „demokrātijas principa” elementiem. Līguma par Eiropas 
Savienību 11. pants skaidri ietver daudz lielāku līdzdalību demokrātijas izpratnē, papildus 
pārstāvības demokrātijai (Līguma par Eiropas Savienību 10. pants). Līguma jaunās normas 
varētu un vajadzētu lasīt, ņemot vērā dziļāku demokrātijas nozīmi, izskaidrojot, kāpēc 
atklātība, pārredzamība un līdzdalība ir svarīgas un veidos attiecības starp ES pārvaldi un ES 
pilsoņiem, kā paredz līgumi6. Šajā sakarībā līgumos vairs nav atsauces uz „lēmuma 
pieņemšanas procesa efektivitātes saglabāšanu” (skatīt bijušās Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 255. pantu un 207. panta 3. punktu), kas iespējams varēs ierobežot pārredzamību.
Vienlaikus jāņem vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. panta un Hartas 42. panta 
jaunās normas. Tajās ietverta atsauce uz dokumentiem „neatkarīgi no to veida”, definīcija, 
kuras nozīmīgumu nav iespējams pietiekami uzsvērt, jo īpaši, paturot prātā plašo informācijas 
glabātuvi dažādās datubāzēs.
3. Lai gan iepriekšminētie pārredzamības principi Eiropas Savienībā ir apspriesti un 
apstiprināti visaugstākajā politiskajā līmenī, to turpmākā īstenošana joprojām ir 
                                               
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. Skatīt arī – Eiropas Komisija, „Zaļā grāmata — Publiska piekļuve Eiropas 
Kopienas rīcībā esošajiem dokumentiem, Pārskats” (COM(2007)0185 galīgā redakcija, 2007. gada 18. maijs);
Komisijas dienestu darba dokuments, pārskats par sabiedriskās apspriešanas iznākumu par Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 — Publiska piekļuve Eiropas Kopienas rīcībā esošajiem dokumentiem (SEC(2008) 29/2, 
2008. gada 16. janvāris) — pārskatīšanu.
2 Skatīt EP Reglamenta 104. panta 7. punktu.
3Apvienotās lietas C-39/05P un C-52/05P, M. Turco pret Eiropas Savienības Padomi, 45. daļa, 2008. gada 
1. jūlija spriedums, Tiesas/Pirmās instances tiesas Krājums [2008] 1-4723, Regulas Nr. 1049/2001 preambulas 
vairākkārtēja norādīšana.
4 Skatīt arī, Deirdre Curtin, „Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution”, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Pirmās divas aģentūras izveidoja 1975. gadā. 2000. gadā aģentūru skaits sasniedza 10, bet pēdējo desmit gadu 
laikā to skaits pārsniedzis 30. 
6 Ne vien „katram pilsonim” ir „tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē”, bet arī „lēmumus pieņem 
iespējami atklāti, un tie cik iespējams ir tuvināti pilsoņiem” (Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 3. punkts).
Papildus atsevišķi pienākumi, kas attiecas uz atklātību, pārredzamību un līdzdalību, ir „iestāžu” pārvaldībā 
(Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 1.–3. punkts). 10.  un 11. panta demokrātijas principi būs jāievēro un 
jāiestrādā turpmāk pieņemtajās regulās saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 298. pantu.
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apdraudēta, kā apstiprināja, piemēram, Parlamenta 2009. gada 14. janvāra rezolūcija par
Regulas Nr. 1049/2001 īstenošanu1. Tas pats fakts novērojams Ombuda periodiskajos 
ziņojumos (arvien vairāk norādot uz pārredzamības trūkumu), kā arī ES iestāžu iekšējā un 
administratīvajā praksē vai pat iestāžu ierosmēs, tādējādi šo iestāžu rezultāts vai pat mērķis ir 
atgriezties laika posmā pirms Amsterdamas Līguma un Regulas Nr. 1049/2001 spēkā 
stāšanās.

4. Galvenais pretestības iemesls ir daudzu ES dalībvalstu nevēlēšanās ieviest jaunu 
juridisko regulējumu, tāss ir nobažījušās par varbūtēju nevēlamo ietekmi, kas rastos 
piekļūstot valstu informācijai/dokumentiem, ar kuriem apmainītos lēmumu pieņemšanas 
procesā. Lai gan saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1049/2001 un Eiropas Savienības Tiesu 
jurisprudenci2 valsts veto tiesības vairs neeksistē, jo ES process ir autonoms un pieļaujamie 
izņēmumi ir tikai tie, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1.–3. punktā3, 
neskatoties uz to, ka informācija skar ES tiesību aktu sarunas, transponēšanu vai īstenošanu. 
Līdz ar to, iestrādājot „vispārējā” politikā „Eiropas Savienības klasificēto informāciju”, kas 
sākotnēji bija izveidota tikai aizsardzības un drošības domēniem, un tajā bija ietverta gan 
Eiropas Savienības iestāžu, gan dalībvalstu klasificētā informācija, Padome un Komisija  atkal 
cenšas padarīt neskaidru robežu starp ES un dalībvalstīm4. Šī situāciju kļuvusi arvien 
acīmredzamāka, kad aizliedza piekļuvi dokumentiem par starptautiskiem nolīgumiem un 
kļuva nepārredzamas sarunas, kas noveda pie atsevišķiem nolīgumiem ar iespējamām 
tālejošām sekām personu tiesībās (piemēram, Nolīgums par viltotu preču tirdzniecības 
apkarošanu). Lai gan noteikta konfidencialitāte zināmās sarunās ir saprotama, tomēr 
jānodrošina, ka pilsoņiem ir vismaz netiešas kontroles iespējas (ar viņu demokrātiski ievēlēto 

                                               
1 Skatīt M. Cappato ziņojumu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:318:0001:0011:LV:PDF
2 „Šo 5. punktu tādēļ nevar interpretēt tādējādi, ka ar to dalībvalstij tiek piešķirtas vispārīgas un beznosacījuma 
veto tiesības diskrecionāri iebilst pret tās izdotu dokumentu izsniegšanu, kuri atrodas iestādes rīcībā, kā rezultātā 
piekļuvi šādiem dokumentiem vairs neregulētu minētās regulas normas, bet gan vairs tikai valsts tiesību aktu 
noteikumi.” 
Lieta C-64/05-P Zviedrijas Karaliste pret Eiropas Kopienu Komisiju http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:LV:NOT
3 4. panta 1.– 3. punkts 
„Izņēmumi
1. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt
(a) sabiedrības interesēm saistībā ar:
– valsts drošību, aizsardzību un militāro jomu, starptautiskajām attiecībām, Kopienas vai kādas dalībvalsts 
finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku;
(b) personu privātajai dzīvei un neaizskaramībai, jo īpaši saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību.
2. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt:
– fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzībai, tiesvedības un 
juridisku konsultāciju aizsardzībai, pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķiem, ja vien iepazīšanās ar to nav 
saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm.
3. Var atteikt piekļuvi dokumentam, ko iestāde izdevusi iekšējām vajadzībām, vai iestādes saņemtam 
dokumentam, kurš skar jautājumu, par ko tā nav pieņēmusi lēmumu, ja iepazīšanās ar šo dokumentu var 
nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai iestādē, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības 
interesēm.
Var atteikt piekļuvi dokumentam, kas satur viedokļu izklāstu iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm un 
iepriekšējām pārrunām attiecīgās iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir pieņemts, ja iepazīšanās ar šo 
dokumentu var nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai iestādē, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm.”
4 Skatīt atsevišķu darba dokumentu 3.
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pārstāvju palīdzību). Īpaši tādēļ, ka Eiropas Parlamentam pēc Lisabonas līguma jāsniedz 
piekrišana par daudziem starptautiskiem nolīgumiem (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
218. pants). Turklāt, lai gan dalībvalstīm un ES iestādēm ir pienākums rīkoties saskaņā ar 
lojālas sadarbības principu (Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkts), bažas rada 
atsevišķa Padomes un Komisijas prakse, kas de facto slēpj dalībvalstu nostāju patieso 
saturu Padomes/Komisijas sagatavošanas struktūrās, piemēram, pieaug to darba dokumentu 
skaits, kas nav laicīgi ierakstīti iestādes reģistrā (piemēram, Padomes sēdes dokumenti, kurus 
izplata tikai pēc tam); regulāri tiek slēpti dalībvalstu nosaukumi procedūru iznākumā (kad tas 
ir pieejams), kas padara neiespējamu saprast, kāds vairākums/mazākums ir 
Padomes/Komisijas komitejās.

5. Viens no izņēmumiem, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1049/2001, uz kuru atsaucas ne tikai 
Padome, bet arī Komisija, lai aizliegtu piekļuvi sagatavošanas darbiem, ir minēts Regulas 
4. panta 3. punktā. Tajā teikts, ka piekļuvi var atteikt, ja „iepazīšanās ar šo dokumentu var 
nopietni kaitēt lēmumu pieņemšanai iestādē, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm”. Ir vērts norādīt, ka šo izņēmumu ieviesa Regulā (EK) Nr. 1049/2001, 
lai atspoguļotu kādu specifisku bijušā līguma (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
207. panta 3. punkta) noteikuma principu, kas pieprasa Padomes sagatavošanas darbu 
pārredzamību, „reizē tomēr saglabājot lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti”. Šo 
saspīlējumu starp pārredzamību un efektivitāti uzsvēra Eiropas Savienības Tiesa, kad tā 
paziņoja M. Turco lietā, ka „no pieaugošās pārskatāmības izriet labākas pilsoņu piedalīšanās 
lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī lielākas pārvaldes sistēmas leģitimitātes, efektivitātes un 
atbildības pilsoņu priekšā demokrātiskā iekārtā”. Šo pamatojumu apstiprināja Lisabonas 
līgumā un tādēļ jaunos nolīgumos nav atsauces uz lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzības 
principu, un tā pašreizējā „izdzīvošana” ir balstīta tikai uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 3. punktu.
6. Diezgan paradoksāli, ka nepatika pret pastiprināto pārredzamību pēc Lisabonas 
līguma palielinās arī iestādēs, kas tradicionāli ir daudz atvērtākas pret to. Pat Eiropas 
Parlaments nelabprāt piešķir pārredzamību likumdošanas sarunām ar Padomu arī tad, ja 
nolīgums pieprasa, ka likumdošanas debatēm vajadzētu būt publiski pieejamām.  Pat Eiropas 
Savienības Tiesa Luksemburgā, kas desmitgades meklēja iespēju padarīt pieejamus ES 
iekšējos iestāžu dokumentus, nesen saņēma kritiku par to, kas tika uzskatīts par lieku, pārāk 
dāsnu darbības jomas un pāris galveno izņēmumu nozīmes interpretāciju, lai iegūtu tiesības 
piekļūt dokumentiem.1 Tas vairāk skar gadījumus saistībā ar pašu dokumentiem un 
administrāciju. Turklāt Komisija mēģina „pagriezt laiku atpakaļ”, jo īpaši attiecībā uz 
pašreizējo dokumentu piekļuves regulas pārskatīšanu2.

                                               
1 Skatīt arī Joni Helliskoski un Päivi Leino, „Darkness at the break of noon: the case law on regulation 
No. 1049/2001 on access to documents”
2 Skatīt arī Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve un Martial Pasquier, „„Less is more”?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency”, Revue Française d'Administration 
Publique, (izstrādē).


