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Praktiski piemēri attiecībā uz piekļuvi dokumentiem 

Šā dokumenta mērķis ir analizēt praktiskos piemērus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem. 
Pilnīgu pārskatu var nodrošināt tikai tāda pieeja, kas paredz, ka faktiski tiek ievērotas tās 
tiesības uz piekļuvi dokumentiem1, kuras noteiktas līgumos2 un hartā3 un kuras kopumā 
akcentē ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Šajā saistībā tika savākta informācija par 
NVO pieredzi. Lai gan šī grupa ir neliela, tā nodrošina iespēju un vēlmi sākt pieteikuma 
procedūras, jo bieži procedūras var būt dārgs un laikietilpīgs process, ja cilvēks darbojas 
vienatnē.  Analīzē galvenā uzmanība pievērsta konkrētām iestādēm (Padomei, Komisijai), jo 
tām ir dažādas pieejas attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, kā arī īpašiem tematiem, piemēram, 
atbrīvojumiem, likumdošanas procedūrai, klasificētiem dokumentiem, iestāžu sadarbībai u. c.

A. Dokumenti, kas attiecas uz likumdošanas procedūru

1. Ar Lisabonas līgumu sākās jauns laikmets likumdošanas pārredzamības jomā. Šajā saistībā 
LESD 15. panta 3. punkta 5. rindkopa norādīts, ka „Eiropas Parlaments un Padome
nodrošina to dokumentu publicēšanu, kas saistīti ar likumdošanas procedūrām”. Šāds 
pārredzamības jēdziens ir saistīts ar pārstāvības demokrātijas principu (LES 9.–11. pants) un 
valstu parlamentu īpašo nozīmi (LES 12. pants). Lai to ņemtu vērā, Līgumā iekļauta prasība 
izstrādāt kopēju regulējumu regulas veidā, kā noteikts 15. panta 3. punkta 2. rindkopā4. Tā 
kā šāda kopēja regulējuma nav, pašreizējā praksē neņem vērā šīs svarīgās pārmaiņas, kā 
piemēru tam var minēt Padomes darba grupu (ne)pārredzamo darbību. Pašreiz Padomes 
likumdošanas darba redzamā daļa (ministru apspriedes) ir tikai „aisberga virsotne”.  Darba 
grupu apspriežu dokumenti galvenokārt ir apzīmēti ar terminu „limite” un nav pieejami visai 
sabiedrībai per se, lai gan šāda klasifikācijas kategorija nav minēta Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001.

2. Krimināltiesību likumdošanā, kura ir jauna un paplašināta ES prerogatīva pēc Lisabonas 
līguma, vajadzīga vēl lielāka pārredzamība, ņemot vērā tās tālejošās sekas (atsevišķas 
personas pamattiesību ierobežošana). Piemēram, attiecībā uz ierosināto direktīvu par Eiropas 
izmeklēšanas rīkojumu (EIR) (COD/2010/0817), kura ir ļoti spēcīgs instruments attiecībā uz 
atsevišķu personu tiesībām un dalībvalstu iekšējo konstitucionālo kārtību, lielākā daļa 
Padomes dokumentu darba grupu līmenī nav pieejami sabiedrībai, izņemot, piemēram, 
dokumentu 7617/115, kurš saskaņā ar Padomes dokumentu ir tikai publiski pieejamā 
Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojuma par EIR kopija. Vēl viens labs pārredzamības 
trūkuma piemērs krimināltiesību jomā attiecas uz Eiropas apcietināšanas orderi (EAW), kurš ir 
pirmais pasākums, ko pieņēma saskaņā ar abpusēju atzīšanu krimināltiesībās, lai gan 
sākotnējo entuziasmu mazināja vairākas būtiskas problēmas tā piemērošanas jomā: nav 

                                               
1 Šī s  tiesības nav atvasinātas iedzīvotāju priekšrocības, bet primāras, hartā paredzētas tiesības „piekļūt 
dokumentiem neatkarīgi no to veida”.
2 LES 9.–12. pants un LESD 15. pants.
3 Hartas 42. pants.
4 Šo Līgumu prasību neapmierina ne Komisijas 2008. gada pārstrādātais priekšlikums (COM(2008)0229), ne 
jaunākais 2011. gada priekšlikums (COM(2011)0137), kurā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 darbība paplašināta 
attiecībā uz citiem dalībniekiem.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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faktiski saskaņotas 32 tādu noziedzīgu darbību kategorijas, par kurām dubultās sodīšanas 
pārbaude nav jāveic; apstākļi cietumā; proporcionalitāte; jēdziena „prokurors” definēšana kā 
„tiesu” (tiesai līdzīga) varas iestāde, lai gan vairākās lietās attiecībā uz EAW nav iesaistīta 
neviena tiesa vai arī tās iesaistīšana ir stingri ierobežota (iespējamā pretrunā ECTK 5. panta 
3. punktam) utt. Šajā saistībā Padomes reģistrā ir dokuments „Netaisnība, kas novērota 
saistībā ar Eiropas apcietināšanas orderi” (13825/10), kurš nav tieši pieejams visai sabiedrībai. 
Šāda nepārredzama pieeja krimināltiesībām nav pieņemama, un pēc Lisabonas jāpārtrauc 
pēdējo desmit gadu prakse, kad ES krimināltiesības faktiski pieņēma valstu valdības saskaņā 
ar Padomi, nepietiekami iesaistot Eiropas Parlamentu un valstu parlamentus.

3. Šī problēma attiecas ne tikai uz krimināltiesībām. Labs un „ironisks” piemērs ir to 
dokumentu nepieejamība, kuros minēti dalībvalstu nosaukumi attiecībā uz to nostāju, kā 
norādīts saistībā ar Padomes darba grupu par ierosināto Regulas (EK) Nr. 1049/20011  
pārstrādāšanu, kas minēta AccessInfo ierosinātajā lietā, kā arī Padomes Juridiskā dienesta 
atzinuma par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārstrādāšanu nepieejamība. Attiecībā uz pirmo 
punktu (dalībvalstu nosaukumu izpaušana) lietu iesniedza un tajā uzvarēja (T- 233/09), tā kā 
Vispārējā tiesa aizliedza izmantot iekšējās apspriešanas atbrīvojumu, kā paredzēts 4. panta 
3. punktā, kurā norādīts, ka: „69. ...Fakts, ka pilsoņi izmanto savas demokrātiskās tiesības, 
nozīmē iespēju detalizēti sekot iestādēs notiekošajam lēmumu pieņemšanas procesam, 
piedalīties likumdošanas procedūrās un piekļūt visai atbilstošajai informācijai.” ClientEarth
sāka tiesas procedūru pret Padomi (T-452/10) par piekļuvi juridiskajam atzinumam, jo 
Padomes nostāja ir pretrunā Tiesas spriedumam Turco lietā (apvienotās lietas C 39/05 P un C 
52/05 P).2  

4. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, var secināt, ka pašreizējā situācija neatbilst prasītajām 
pārredzamības saistībām (kuras līdzinās pilsoņu piekļuves tiesībām) likumdošanas procedūrā. 
Šajā sakarā jārisina tieši iekšējo Padomes darba grupu pārredzamības problēma. Padomes 
sanāksmes darba grupu līmenī var salīdzināt ar Parlamenta komiteju sanāksmēm. Abām 
likumdevējas varas pusēm šajā saistībā jābūt vienādi pārredzamām saskaņā ar līgumiem un 
hartu, un pārredzamībai jāturpinās, kad abas likumdevējas varas puses apvienojas pirmajā 
līmenī trīspusējā sanāksmē pirmajā lasījumā.

B. Atklāta, efektīva un neatkarīga Eiropas administrācija

5. LESD 298. pantā skaidri noteikts atklātas, efektīvas un neatkarīgas administrācijas 
jēdziens, un hartas 42. pantā paredzētas tiesības uz labu pārvaldību, kura izskata 
pieprasījumus objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos. Attiecībā uz Komisiju jārisina 
problēma, kas saistīta ar procedūras veikšanu saprātīgā termiņā. Labs piemērs ir „Porsche 
lieta” par vēstulēm, kuras Porsche AG sūtīja Komisijai 2007. gadā saistībā ar Kopienas 
toreizējās stratēģijas pārskatīšanu par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu pasažieru 

                                               
1 Padomes dokuments 16338/08, darba grupas ģenerālsekretariāta piezīme par informāciju attiecībā uz ierosināto 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 reformu. AccessInfo pieprasīja arī dokumentus no atsevišķām dalībvalstīm, bet 
18 dalībvalstis nesniedza informāciju (4 dalībvalstis vispār neatbildēja), un 9 dalībvalstis sniedza daļēju 
informāciju (bet ne visus prasītos dokumentus).
2 Turco lietā tiesa skaidri norādīja, ka „pilsoņu iespēja pārzināt likumdošanas darbības pamatus ir nosacījums 
tam, lai tie varētu efektīvi īstenot savas demokrātiskās tiesības”.
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automobiļiem; šajā saistībā pieteikuma procedūra, ko veica NVO (Friends of the Earth 
Europe), tika sākta 2007. gada 1. martā, bet procedūras pabeigšanai bija vajadzīgs Eiropas 
ombuda 2010. gada 7. jūlija lēmums (sūdzība 676/2008/RT)1, kā arī Eiropas Parlamenta 
2010. gada 27. oktobra ziņojums2, kura pamatā bija ombuda īpašais ziņojums3.  Minētajā 
lietā Komisijai vajadzēja vairāk nekā 15 mēnešus, lai sniegtu sīki izstrādātu atzinumu, kā arī 
tā nesazinājās ar trešo pusi termiņā, kurš noteikts attiecībā uz citām ES iestādēm un pusi, kas 
iesniedz pieprasījumu. Termiņu neievērošanu var ilustrēt arī ar ombuda lietu 355/2007/TN
pret Komisiju, kurā Komisija kļūdaini izmantoja „dalībvalstu veto” tiesības, par ko Eiropas 
Vides birojs (EEB) 2006. gada 18. jūlijā iesniedza sākotnējo pieprasījumu un galīgo atbildi 
Komisija sniedza tikai 2006. gada 15. decembrī. Vienlaikus atzinums par ombuda 2009. gada 
jūnija ieteikuma projektu tika saņemts tikai 2010. gada jūlijā4.

6. Šādas problēmas rodas, jo iestādes turpina neievērot termiņus, atbildot uz sākotnējiem 
pieprasījumiem, kā arī atkārtotiem pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem. Kā piemēru var 
minēt Greenpeace pieprasījumu (2010. gada 14. aprīlī par piekļuvi papīra un video 
dokumentācijai attiecībā uz Atlantijas zilo tunzivju pārvietošanu no Tunisijas uz 
Maltu)5. Komisija 2010. gada 4. maijā, kad termiņš bija beidzies, pagarināja atbildei 
paredzēto laiku par 15 dienām, aizbildinoties ar iespējamiem sarežģījumiem, un rezultātā 
Komisija noraidīja sākotnējo pieprasījumu tikai 2010. gada 8. oktobrī, atsaucoties uz 
komerciālas intereses atbrīvojumu, privātās dzīves atbrīvojumu un atbrīvojumu no 
pārbaudēm/izmeklēšanas/revīzijām. Minētā NVO 29. oktobrī iesniedza atkārtotu pieteikumu, 
uz kuru 31. janvārī nav saņemta atbilde, kas nozīmē, ka 9 mēnešu laikā vēl nav pabeigts 
administratīvais posms. Arī par pieprasījumu, ko ClientEarth iesniedza attiecībā uz 
dokumentiem par biodegvielu 2009. gada 15. oktobrī, Komisija galīgo lēmumu pieņēma tikai 
2010. gada 9. februārī, t. i., pēc 117 dienām.

7. Komisijas 2009. gada ziņojumā6 par piekļuvi dokumentiem nav minēta šī nopietnā 
problēma un nav precīzas informācijas par vidējo pieteikuma procedūras ilgumu. Vienlaikus 
pašreizējā Tiesas prakse norāda, ka sekas var būt vēl sliktākas, ņemot vērā, ka, pat ja atbilde 
netiek sniegta Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajā termiņā, iestādes var sniegt atbildi pēc 
termiņa beigām, tādējādi tiesas procedūra par iestādes bezdarbību zaudē jēgu (skatīt 
apvienotās lietas no T-494/08 līdz T-500/08 un T-509/08, Ryanair Ltd. pret Komisiju). Šīs 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Friends of the Earth Europe 2007. gada 1. martā pieprasīja piekļuvi sarakstei starp automobiļu nozares 
pārstāvjiem un iepriekšējo komisāru G. Verheugen. Komisija 2007. gada novembrī piešķīra piekļuvi 
15 vēstulēm, bet atteica piekļuvi 3 Porsche sūtītām vēstulēm, pamatojoties uz komerciālas intereses atbrīvojumu. 
Ņemot vērā sūdzību (lieta 676/2008/RT), ombuds 2008. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu, ka Komisija kļūdaini 
atteikusi piekļuvi. Komisija 2009. gada 30. septembrī pēc būtiskas kavēšanās informēja ombudu, ka tā piešķirs 
daļēju piekļuvi dokumentiem pēc Porsche informēšanas. Tas nenotika vairākus mēnešus, un ombuds 2010. gada 
jūlijā atzina Komisiju par vainīgu administratīvā kļūmē. Eiropas Parlaments 2010. gada novembrī apstiprināja 
rezolūciju, pamatojoties uz ombuda īpašo ziņojumu.
2 Paliadeli ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas 
Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Skatīt arī lietu 3697/2006/PB: „Ombuds uzskata, ka pienākums ātri izskatīt pieteikumus paredz, ka Komisijai 
jāorganizē administratīvo dienestu darbs tā, lai nodrošinātu, ka pieteikuma reģistrācija parasti notiek vismaz 
pirmajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas dienas.”
5 GESTDEM 2010/1747.
6 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf
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nepilnības tiesību aktos ļauj iestādēm izmantot kavējumus, lai jebkuras procesuālas darbības 
kļūtu neskaidras un vienlaikus jebkuru dokumentu izsniegšana (pēc ilga laika) zaudētu jēgu.


