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Iemesli, kāpēc bija jāizstrādā ziņojuma projekta otrā versija
Jau vairākus gadus atlikts apstiprinājums priekšlikumam par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
(COM(2008)0229) pārstrādāto redakciju. Eiropas Parlaments plenārsēdē 2009. gadā pieņēma
grozījumus, taču nebalsoja par normatīvu rezolūciju, un šis jautājums tika nosūtīts atpakaļ 
atbildīgajai komitejai1. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Komisija nolēma priekšlikumu 
neatsaukt2. Tāpēc to saglabāja nemainītu, lai gan ar jaunajiem Līgumiem ir radīts pilnīgi jauns 
tiesiskais regulējums attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, šīs tiesības noteiktas kā 
pamattiesības (tagad juridiski saistošās Hartas 42. pants), paplašināts demokrātiskas 
līdzdalības jēdziens (LES 9.–12. pants) un krasi ierobežoti izņēmumi saistībā ar likumdošanas 
procedūru pārredzamību (svītrojot bijušo EKL 207. pantu), ar ko pieprasīja Padomes 
normatīvā sagatavošanas da rba  pārredzamību, „vienlaikus saglabājot tās lēmumu 
pieņemšanas procesa efektivitāti”. 2010. gada maijā tika iesniegts jauns ziņojuma projekts3, 
un pēc iesniegšanas notika seminārs par pārredzamību4. 
Pēc ziņojuma projekta iesniegšanas Vispārējā tiesa un Tiesa pieņēma vairākus vērienīgus un 
būtiskus spriedumus par Lisabonas līguma radītā jaunā tiesiskā regulējuma izprašanu attiecībā 
uz piekļuvi dokumentiem. Šajā ziņā Tiesa 2010. gada 29. jūnija spriedumā Bavarian Lager
lietā (lieta C-28/08) precizēja savu nostāju par saistību starp pārredzamību un datu 
aizsardzību, pamatojoties uz pašreizējo Regulas (EK) Nr. 1049/2001 formulējumu. Pēc šā 
sprieduma būtisku papildu analīzi par saistību starp datu aizsardzību un pārredzmību veica 
EDAU5. Vienlaikus Tiesa 2010. gada 29. jūnija TGI lietas (lieta C-139/07 P) spriedumā par 
piekļuvi valsts atbalsta (administratīvām) lietām nolēma, ka uz šīm lietām attiecas izņēmums 
saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanu un revīziju veikšanu. Jautājums par piekļuvi dokumentiem 
administratīvu procedūru laikā (un attiecībā uz iespējamo neizpaušanas prezumpciju) turpmāk 
ir precizēts MyTravel lietas (lieta C-506/08 P) 2011. gada 21. jūlija spriedumā, kurā Tiesa 
normatīvos dokumentus nošķīra no administratīviem dokumentiem, tomēr uzsverot, ka tas 
nenozīmē, ka uz administratīvajiem dokumentiem vairs neattiecina Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 prasību par pārredzamību. Vienlaikus Vispārējā tiesa vairākos savos 
spriedumos noteica kritērijus, ko tā piemēroja izņēmumu noteikšanai, jo interešu 
apdraudējuma riskam jābūt „saprātīgi paredzamam, nevis vienīgi hipotētiskam” un jāizvērtē, 
„vai piekļuve dokumentam var konkrēti un faktiski apdraudēt aizsargātās intereses” (sk. 
2011. gada 22. marta spriedumu Batchelor lietā (lieta T-250/08), 2011. gada 24. maija 
spriedumu NLG lietā (apvienotās lietas T-109/05 un T-444/05) un 2011. gada 7. jūnija 
spriedumu Toland lietā (lieta T-471/08)). Vispārējā tiesa arī precizēja, ka likumdošanas 
procedūrā ir ievērojami jāierobežo izņēmums, ko attiecina uz iekšējām apspriedēm saistībā ar 
dalībvalstu delegāciju Padomē nosaukumiem un nostāju, kā noteikts 2011. gada 22. marta 
spriedumā Access Info Europe lietā (lieta T-233/09).

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0114.
2 Komisijas paziņojums Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām 
starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 „Seminārs par piekļuvi ES dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā”, 2010. gada 1. jūnijs, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 EDAU 2011. gada 24. marta dokuments par publisku piekļuvi personas datus ietverošiem dokumentiem pēc 
nolēmuma Bavarian Lager lietā un 2008. gada 30. jūnija atzinums par ierosināto Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV C 2,
7.1.2009, 7. lpp.).
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Iepriekš minēto būtisko izmaiņu dēļ tika rīkota vēl viena uzklausīšana1, ņemot vērā Regulas 
(EK) Nr. 1049/2001 grozīšanu, kā arī agrāko minētās regulas piemērošanu saistībā ar 
H. Hautala/ J. Sargentini gada ziņojumu par publisku piekļuvi dokumentiem (Reglamenta 
104. panta 7. punkts) 2009.–2010. gadā (2010/2294(INI)). Minētajā ziņojumā tika analizēti 
pašreizējās sistēmas pozitīvie un negatīvie aspekti, pamatojoties uz faktiskiem Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 piemērošanas prakses piemēriem. 2011. gada jūnijā ziņojumu ar lielu balsu 
pārsvaru pieņēma LIBE komiteja, uzskatāmi parādot visu politisko grupu kopīgos uzskatus 
par piekļuvi dokumentiem.

Tajā pašā laikā tika rīkotas vairākas tikšanās un apspriedes ar Padomi un Komisiju, tostarp 
2011. gada 28. jūnijā notika referenta, ēnu referentu un atzinuma sagatavotāju tikšanās ar 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku M. Šefčovič. Parlaments bija pārsteigts, kad Komisija 
iesniedza jaunu likumdošanas priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1049/2001 
(COM(2011)0137), prasot izdarīt nelielus atjauninājumus pašreizējā Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 un lielākoties pārņemot Līguma 15. panta noteikumus. Neskaidrās juridiskās 
situācijas dēļ EP Juridiskajam dienestam prasīja skaidrojumu par to, vai otrais Komisijas 
priekšlikums atbilst no Lisabonas līguma izrietošajām prasībām par piekļuvi dokumentiem. 
Tika saņemta skaidra un noliedzoša atbilde (Juridiskā dienesta 2011. gada 4. jūlija atzinums, 
SJ-0331/11), uz kuru pamatojoties politiskās grupas vienojās pieņemt politisku lēmumu, proti, 
otrais priekšlikums ir jāiekļauj pirmajā un līdz ar to otrais priekšlikums zaudē spēku (norādīts 
normatīvajā rezolūcijā).

Visu iepriekš minēto notikumu dēļ referentam bija jāgroza un jāpielāgo sava ziņojuma 
projekta daļas un jāizstrādā tā otrā versija.

Galvenie ziņojuma projekta otrās versijas pārlabojumi un izmaiņas
Komisijas otrajā īsajā priekšlikumā (COM(2011)0137) ierosinātās izmaiņas pilnībā ir 
iekļautas šajā ziņojumā. Līdz ar to minētais priekšlikums zaudē spēku, kā norādīts 
normatīvajā rezolūcijā (sk., piemēram, grozījumu Nr. 1, Nr. 25, kā arī visus grozījumus, kuros 
ieviests formulējums „iestāde, struktūra, birojs un/vai aģentūra”.
Bija jānorāda uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru (lieta TASZ/Ungārija, Nr. 37374/05), 
jo tajā tika noteiktas tiesības uz informāciju, kas izriet no vārda brīvības noteikumiem 
(grozījumi Nr. 2 un Nr. 33).

Noteikumi par klasificēto dokumentu vienoto sistēmu tika pārrakstīti, galveno uzmanību 
pievēršot vienotai klasificēšanas un deklasificēšanas procedūrai (grozījums Nr. 27).

Ir precizēta un uzsvērta likumdošanas pārredzamības nozīme, jo īpaši attiecībā uz iekšējām 
apspriedēm piemērojamu izņēmumu, kas tika atkārtoti ieviests, taču, ņemot vērā jaunāko 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, to pārrakstīja un ierobežoja. Izņēmumus parasti 
nepiemēro likumdošanas procedūrai (saskaņā ar politiskās grupas vienošanos H. Hautala/ 
J. Sargentini ziņojumā) un izmanto tikai tik ilgi, kamēr attiecīgā procedūra nav pabeigta. Sk. 
grozījumus Nr. 10, 11, 32. un 36.

Ir precizēta saikne ar citiem iespējamiem lex specialis aktiem, jo stingrākus ierobežojumus 
drīkst ieviest tikai ar tiesību aktiem, pamatojoties uz 15. pantu (grozījums Nr. 18).

                                               
1 “Tiesības piekļūt ES dokumentiem — Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošana un nākotne”, 2011. gada 
13. aprīlis, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Visiem ierobežojumiem ir jābūt pamatotiem un tiem visiem ir jāpiemēro svēruma pārbaude, 
izņēmumu samērojot ar sabiedrības ieinteresētību informācijas publiskošanā, ņemot vērā 
Eiropas Savienības Tiesas izstrādātos kritērijus. Sk. grozījumu Nr. 33.
Atsevišķi ziņojuma grozījumi ir svītroti, proti, atsauce uz klasificēto dokumentu vispārējo 
sistēmu, grozījums par informācijas atkārtotu izmantošanu, novērstas pretrunas starp 
privātumu kā obligātu priekšnosacījumu un kā pamatojumu atteikumam, svītrots grozījums 
par apspriešanos ar trešām pusēm, grozījums par Oficiālo Vēstnesi u. c.


