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C. Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošana, ko veic aģentūras (EMA lieta) un iestādes 
(EIB lieta)

9. Neskaidro stāvokli pēc Lisabonas var raksturot ar lietu 2493/2008/(BB)TS1 pret EMA
(Eiropas Zāļu aģentūra) par atteikumu izpaust informāciju par nevēlamu blakņu gadījumiem, 
jo spēkā esošā Regula (EK) Nr. 1049/2001 nenodrošina ar atbilstošu tiesisko regulējumu 
un tajā nav skaidri norādīts, ka tā attiecas uz visām iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un kādas ir šīs regulas saistība ar citiem tiesību aktiem. Šī lieta ir arī labs 
piemērs tam, kā ombuda iesaistīšanās var izmainīt nepareizu administratīvo praksi. Ombuds 
skaidri norādīja, ka tām nav jādarbojas tikai pasīvi, bet to pienākumos ietilpst arī aktīva 
pieeja, ar to saprotot, ka ES iestādēm jānodod materiāls sabiedrības lietošanai, jo abas minētās 
pieejas nav alternatīvas, bet tās viena otru papildina. Regulā (EK) Nr. 726/20042, ar ko 
izveido EMA, paredzēts, ka Regulu (EK) Nr. 1049/2001 piemēro dokumentiem, kuri atrodas 
aģentūras rīcībā (73. pants), vienlaikus aģentūrai saskaņā ar konkrētiem noteikumiem 
(26. pants) jānodrošina publiska piekļuve datiem par ziņojumiem par blakusparādībām un 
atbilstīgi publiskas piekļuves līmeņi datubāzei par blakusparādībām (57. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts). Aģentūra saprata saistību starp diviem tiesību aktiem tādā veidā, ka 
Regulā (EK) Nr. 726/2004 ir veikta atkāpe no Regulas (EK) Nr. 1049/2001 vispārējiem 
principiem; tā interpretēja terminu „dokumenti” tādā veidā, ka no termina jāizslēdz dati, ko 
glabā elektroniskajā uzglabāšanas sistēmā, un centās atbrīvoties no „nepamatota 
administratīvā sloga”. Ombuds noraidīja šādu pamatojumu un paskaidroja, ka minētajā regulā 
paredzēta aktīva pieeja, vienlaikus pilnīgi piemērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 principus. 
Vienlaikus viņš noraidīja aģentūras sniegto dokumenta definīciju, kurā teikts, ka: „82. 
Ombuds neuzskata, ka fakts, ka EudraVigilance datubāzē uzglabātos datus var padarīt 
drošākus, izmantojot šifrēšanu... groza faktu, ka datubāzes saturs ir „dokumenti” 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 3. panta izpratnē. Ombuds konsekventi norādīja, ka „saturs, ko 
uzglabā elektroniskā formā”, ietver identificētu un identificējamu informācijas kopumu, kas 
atrodas datubāzē. Šifrētie dati būs „identificējams informācijas kopums”, ja aģentūra var šos 
datus iegūt, izmantojot tās rīcībā esošos informācijas tehnoloģiju instrumentus.” 

10. Aģentūra neguva panākumus arī ar trešo prasību par neproporcionālu administratīvo 
slogu, uz kuru ombuds atbildēja šādi: „88. Pirmkārt, ombuds atgādina, ka Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 neietver nekādus izņēmumus, saskaņā ar kuriem administratīvā darba apjoms 
varētu kļūt par pamatojumu, lai atteiktu piekļuvi dokumentiem... 90. ... Pats 
proporcionalitātes princips nevar būt par atteikuma iemeslu pieprasījumam par piekļuvi 
dokumentiem. Piekļuves dokumentiem atteikuma iemesli jāpamato tikai ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 izņēmumiem. Vismaz, ja proporcionalitātes principu piemēro, tad ar šo 
principu var skaidrot tikai to, kāpēc pamatojumus, kas balstās uz konkrētu un atsevišķu 
dokumentu izpēti, varētu aizstāt ar pamatojumiem, kas balstās uz dokumentu kopuma izpēti... 
93. Regulā (EK) Nr. 1049/2001 ietverts procesuāls noteikums, kuru var piemērot, lai 
atrisinātu situāciju, kurā administratīvais darbs, kas jāveic iestādei, ir neproporcionāls 
(proti, Regulas (EK) Nr. 1049/2001 6. panta 3. punkts).”3 Pēc ombuda iebildumiem šajā lietā 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
3 Līdzīga problēma radās ar ChemSec neseno pieprasījumu attiecībā uz dokumentiem, kas atrodas ECHA rīcībā 
un satur informāciju par uzņēmumiem un vielu daudzumiem, kuri iekļauti SIN (Substitute It Now) sarakstā, kā 
paredzēts REACH regulā. Šo pieprasījumu (2010. gada 1. decembrī) noraidīja (2010. gada 22. decembrī), un 
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un lietā Nr. 2560/2007/BEH par klīniskās izpētes ziņojumiem un komercinterešu aizsardzību1

EMA 2010. gadā grozīja savu politiku.2

11. Grūtāks ir jautājums par pareizām attiecībām starp Lisabonas līgumu, Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā piemērot Orhūsas Konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem3, jo Regulā (EK) Nr. 1367/2006 konstatēts, ka, ņemot 
vērā komerciālo interesi, jāuzskata, ka pastāv būtiska sabiedrības interese par šo datu 
izpaušanu, ja pieprasītā informācija attiecas uz emisijām vidē (6. pants). Pretēji šādam 
konkrētam formulējumam nesenajā lietā, kuru iesniedza Bankwatch par piekļuvi 
dokumentiem par oglekļa dioksīdu, kurus tas saņēma sakarā ar projektu, EIB norādīja, ka 
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 šādas saistības nav paredzētas, jo šī lieta neattiecas uz tās 
administratīvajiem pienākumiem (kā norādīts LESD 15. panta 3. punktā). 4 Tādējādi jāparedz 
skaidra „administratīvo pienākumu” definīcija, kā arī vēl skaidrāka robežu noteikšana starp 
divām iepriekš minētajām regulām attiecībā uz atteikuma pamatojumu.

D. Klasificēta informācija — iestāžu un individuālie aspekti

12. Vairākas iestāžu problēmas attiecībā uz piekļuvi dokumentiem varētu rasties saistībā ar 
piekļuvi klasificētiem dokumentiem, piemēram, ES un Ķīnas dialoga par tiesībām 
novērtējumam, Eiropas Savienības pievienošanās ECTK, Bulgārijas un Rumānijas 
pievienošanās Šengenai u. c. No vienas puses, rodas jautājums par iestāžu sadarbības 
problēmu, jo īpaši attiecībā uz starptautiska nolīguma noslēgšanu, kam pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā jāsaņem piekrišana no Parlamenta. Saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu 
Eiropas Parlamentu „nekavējoties un pilnīgi informē visos procedūras posmos”. No otras 
puses, rodas jautājums par individuālu piekļuvi atbilstošas klasifikācijas un iespējamas 
pārliekas klasificēšanas kontekstā, jo šādi dokumenti nav pieejami visai sabiedrībai. Viena no 
pašreizējās sistēmas galvenajām problēmām ir kopīgas definīcijas trūkums attiecībā uz 
terminu „ES klasificētie dokumenti”, kā arī to izskatīšanu. Plaši kritizētu kompromisu panāca 
2001. gadā, ieviešot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantu, kurā paredzēta savdabīga dažādas 
klasifikācijas savstarpēja atzīšana. Šāda situācija nav pieņemama, jo nozīmē smagu 
tiesiskuma (Hartas preambula, Līguma par Eiropas Savienību 2. un 6. pants) un tiesiskās 
noteiktības principa pārkāpumu saskaņā ar tiesību normu hierarhijas teoriju (konstitūcija, 
likumi saskaņā ar konstitūciju un zemāki normatīvie akti saskaņā ar tiesību aktiem). Šobrīd ir 
izveidojusies situācija, kad mēs darbojamies trešajā līmenī (katrai iestādei ir savi noteikumi 
vai noslēgtas iestāžu vienošanās), bet nepastāv kopīga ES klasificēto dokumentu definīcija 
un iedalījums kategorijās likumu / atbilstošu tiesību aktu līmenī. Tas nozīmē, ka starp 
līgumu pirmo līmeni un iekšējo un iestāžu noteikumu trešo līmeni nav atbilstoša tiesiskā 

                                                                                                                                                  
ECHA to pamatoja ar to, ka šo datu izpaušana mazinātu uzņēmumu komerciālo interesi. Atkārtotu pieteikumu 
iesniedza 2011. gada 21. janvārī, par kuru negatīvu galīgo lēmumu pieņēma 2011. gada 4. martā.
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Sk. arī Sūdzību Nr. 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
2 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
3 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.
4 Jebkuras iespējamās pretrunas starp līgumiem un Orhūsas Konvenciju būtu daudz grūtāk atrisināt, jo Orhūsas 
Konvencija neprevalē pār līgumiem.
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regulējuma, tādējādi pārkāpjot 15. panta 3. punkta 2. apakšpunktu — nekad nav veikta 
pareiza, pārredzama likumdošanas procedūra par klasifikācijas kategorijām, lai pilsoņus 
demokrātiski pārstāvētu viņu ievēlēti pārstāvji. Ja šādu situāciju varēja pieciest iepriekš, tad 
tagad tā nav pieņemama saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu, kurā Pamattiesību harta 
paredzēta kā obligāta prasība, un daudz stingrākiem un vispārīgiem noteikumiem līgumos 
(atklātuma nozīme un pilsoņu pārstāvība — Līguma par Eiropas Savienību 9.–12. pants un 
jaunie noteikumi par piekļuvi dokumentiem un labu pārvaldību — LESD 15. un 298. pants). 

13. Šajā saistībā var atzinīgi vērtēt jauno iestāžu nolīgumu starp Parlamentu un Komisiju 
(skatīt Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. oktobra lēmumu par pamatnolīguma par Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (2010/2118(ACI), 2. pielikums)1, jo 
tajā plaši paredzētas klasifikācijas kategorijas, kā arī procedūras šādas informācijas apstrādei 
starp divām iestādēm. Vienlaikus šis nolīgums neattiecas uz Padomi. Šajā saistībā 
pilnvarojums sarunām par Eiropas Savienības pievienošanos ECTK labi ilustrē problēmas, 
ar kurām saskaras Parlaments. Komisija 2010. gada 17. martā iesniedza norādījumu projektu 
sarunām par pievienošanās nolīgumu ECTK, kurus klasificēja kā „IEROBEŽOTS ES”.
AFCO, LIBE un DROI komiteju locekļiem tika nodrošināta piekļuve šiem dokumentiem 
Parlamenta drošības telpā. Tieslietu un iekšlietu padome 2010. gada 4. jūnijā pieņēma 
Padomes lēmumu, ar kuru izsniedza pilnvarojumu sarunām, tomēr pielikumu, kurā sniedza 
norādījumus sarunām, klasificēja kā „ierobežotu”, un tas nav publiski pieejams2 . Pēc LIBE 
un AFCO komiteju pieprasījuma Padome piekrita nodrošināt piekļuvi dokumentam, bet tikai 
ierobežotam deputātu skaitam un tikai Padomes telpās, par precedentu izmantojot 2002. gada 
iestāžu nolīgumu3 starp Parlamentu un Padomi, kas reglamentē Parlamenta piekļuvi 
konfidenciālai Padomes informācijai drošības un aizsardzības jomā. Līdzīga problēma radās 
saistībā ar Šengenas novērtējumu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, kā arī saistībā ar ES un 
Ķīnas dialogu par tiesībām (SEC 1906.doc), jo 2002. gada iestāžu nolīgumā starp Padomi un 
Parlamentu nav ietverta kategorija „ierobežots”.

12. Šāda Padomes prakse nav pieņemama saskaņā ar Lisabonas līgumu un jaunajām 
Parlamentam piešķirtajām prerogatīvām, kā arī no demokrātiskās atbildības perspektīvas.
Vienlaikus dažkārt klasifikācija ir ļoti apšaubāma, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesību 
dokumentiem. Pilnvarojums sarunām par ECTK ir labs piemērs, kurš neattiecas uz 
stratēģiskām sarunām, bet visa procedūra paredzēta, lai risinātu spēkā esošās ECTK un ES 
tiesu sistēmas tehniskās īstenošanas problēmu. Turklāt klasifikācijas noteikumiem ir tieša 
ietekme uz publisku piekļuvi dokumentiem. Šajā saistībā noteikumi par piekļuvi 
klasificētiem dokumentiem (tostarp iestāžu noteikumi) ir atbalsta (papildu) pasākumi attiecībā 
uz piekļuvi dokumentiem. 

Secinājumi

Sakarā ar visu, kas minēts 3. un 4. darba dokumentā, jāuzsver šādi punkti:

                                               
1 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
2 Tās slepenības protokolu daļēji atcēla 2011. gadā:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:LV:PDF
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– jāpieņem tāds jauns kopīgs tiesisks pamats par piekļuvi dokumentiem, kurš pilnīgi 
atbilst līgumiem;
– jānodrošina pilnīga likumdošanas pārredzamība, jo īpaši saistībā ar Padomes darba 
grupām;
– jāveic pieteikumu par piekļuvi dokumentiem izskatīšanas termiņu sīki izstrādāts 
novērtējums un jāparedz bargi sodi par šādu termiņu neievērošanu;
– pilnīgi jāpiemēro Regula (EK) Nr. 1049/2001 (kamēr nav panākta vienošanās par 
jaunu tiesisko pamatu) visām iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām saskaņā ar 
līgumiem; jāinterpretē visas speciālās līgumos paredzētās procedūras (piemēram, 
attiecībā uz Tiesu un EIB), stingri pieprasot skaidras definīcijas (piemēram, attiecībā uz 
„administratīvo pienākumu”);
– jāparedz vispārējs tiesisks pamats attiecībā uz klasificētiem dokumentiem; jāveido 
iestāžu sadarbība uz šāda vispārēja pamata, kuru turpmāk izstrādā iestāžu nolīgumos;
– pilnīgi jāievēro Parlamenta prerogatīvas (tiesību aktos un iestāžu nolīgumos).


