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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 1. panta 2. punktu Kopienas iestādēm un 
struktūrām lēmumi jāpieņem cik iespējams atklāti un cik iespējams tuvināti pilsoņiem. Lai 
pilsoņi un ievēlētās struktūras varētu efektīvi piedalīties politiskajā procesā un aicināt valsts 
iestādes atskaitīties par savu darbību, viņiem jābūt pēc iespējas plašākai piekļuvei Eiropas 
iestāžu dokumentiem.

Tomēr Komisijas ierosinātie regulas grozījumi rada vilšanos, jo vairākos gadījumos 
Komisijas priekšlikumi vērtējami kā solis atpakaļ, nevis progresīvs pavērsiens, lai panāktu 
„labāku pārredzamību”.

Pirmais un galvenais Komisijas uzdevums bija pārskatīt tās iepriekšējo priekšlikumu, jo līdz 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanos spēkā tiek nodrošināts jauns tiesiskais 
regulējums, pamatojoties uz 15. panta 3. punktu. Komisijai vajadzēja tās priekšlikumu iekļaut 
dokumentā COM(2009)0665 par Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekmi. Komisija oficiāli 
neatsauca priekšlikumu un nekad nav to aizstājusi ar jaunu priekšlikumu, kurā ņemts vērā 
jaunais Lisabonas līguma regulējums.

Par būtiskāko soli atpakaļ jāuzskata Komisijas pārformulētā definīcija „dokuments” 
(3. pants), kas ir regulas pamatjēdziens. Referente uzskata, ka tā vietā, lai definīciju 
sašaurinātu, kā to faktiski ierosina Komisija, termins „dokuments” ir jāpaplašina, galveno 
uzmanību pievēršot „oficiālai informācijai”, jo informācijas pieprasītāju piekļuve 
informatīviem dokumentiem ļautu pieprasīt konkrētu informāciju precīzākā, mērķtiecīgākā un 
aptverošākā veidā, novēršot iespēju, ka varētu saņemt daudz nevajadzīgu datu, kas, iespējams, 
radītu papildu izmaksas. Jaunā definīcija arī varētu atvieglot daļēju piekļuvi atsevišķiem 
klasificētiem dokumentiem un ļautu neoficiālu informāciju skaidri nošķirt no oficiālas.

Lai gan šīs regulas mērķis joprojām ir atvieglota publiska piekļuve ES iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru dokumentiem, ja publiski pieejami tiek padarīti starpposma dokumenti, 
tādi kā norādījumu projekti vai memorandi, oficiālās informācijas plūsma varētu tikt novirzīta 
uz neoficiāliem un/vai starpvaldību kanāliem un līdz ar to samazinātos pārredzamība un 
vājinātos Eiropas Savienība.

Meklēšanas un kopiju izgatavošanas maksu vietā jāiekasē pieņemama standartmaksa par 
dokumentu meklēšanu un kopiju izgatavošanu. Komisijai ir jāiesniedz priekšlikumi par 
iepriekš minētajiem jautājumiem.

Iedzīvotājiem jo īpaši svarīgi ir, piemēram, pārkāpumu tiesvedības gadījumos, kas bieži vien 
izriet no iedzīvotāju lūgumrakstiem, pilnībā piekļūt visiem dokumentiem, kas saistīti ar slēgtu 
pārkāpumu tiesvedību. Tas ietver dalībvalstu sniegtos dokumentus. Referente norāda, ka 
Komisijas priekšlikums paredzēt dalībvalstīm tiesības atteikt piekļuvi dokumentiem 
(5. pants), pamatojoties uz šo valstu tiesību aktiem, ir pretrunā Eiropas Savienības Tiesas 
praksei un līdz ar to nav pieņemams. Attiecībā uz 9. pantu (Pieteikumu izskatīšana saistībā ar 
piekļuvi slepeniem dokumentiem) ir būtiski, lai Savienības iestādes, struktūras, biroji un 
aģentūras paredzētu kopīgus noteikumus par šādu dokumentu klasificēšanu un lai šos 
noteikumu publiskotu.
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Lūgumrakstu komiteja uzskata, ka ļoti svarīgi ir saglabāt un vairot iedzīvotāju paļāvību uz ES 
iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām. ES ir jāaizsargā personas dati un privātums, 
piemērojot pēc iespējas augstākus standartus, un nav jāparedz noteikumi, ar kuriem pieļauj 
pasākumus, kuru objektīva piemērošana ir sarežģīta. Lai gan pastāv ES tiesu prakse attiecībā 
uz „sevišķu sabiedrības interešu„ interpretāciju, būtu vēlams, lai Komisija sniedz skaidru un 
precīzu šā termina definīciju.

Klasificētu informāciju tās saņēmējs nedrīkst nodot trešai personai, ja nav saņemta sākotnējā 
informācijas sniedzēja iepriekšēja atļauja. Lūgumrakstu komiteja vēlētos, lai tiktu ieviesta 
vienota deklasificēšanas noteikumu sistēma un procedūra, ietverot iespēju Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām pārskatīt un pārstrukturēt dokumentu 
klasificēšanas kategorijas, ja saņemta prasība tos publiskot. Tādējādi iepriekš klasificētos 
dokumentus varētu publiskot elastīgākā veidā.

Ja kāda iestāde noraida pieteikumu par piekļuvi dokumentam, pamatojoties uz šīs regulas 
noteikumiem, attiecīgajai iestādei ir jāpaziņo par to, vai un kad pieprasīto informāciju būtu 
iespējams saņemt daļēji vai pilnībā.

Referente uzskata, ka Eiropas pārredzamības iniciatīvas īstenošana būs veiksmīga tad, ja 
informācijas pieprasītāji varēs viegli atrast un izgūt vajadzīgo informāciju. Tādēļ saistībā ar šo 
regulu iestādēm dokumentu pieejamība jānodrošina vai nu ar kopīgas dokumentu reģistru 
saskarnes starpniecību, vai izmantojot saskarni, kurai ir tiešas saites ar katras iestādes reģistru.

Turklāt, kā tas jau bija saistībā ar spēkā esošo regulu, Komisijai jāprasa iesniegt ziņojumu par 
pārskatītās regulas piemērošanu un vajadzības gadījumā jāsniedz uzlabošanas ieteikumi.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula attiecas uz visiem iestādes 
dokumentiem, tas ir, dokumentiem, ko tā 
ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā
par tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām un lēmumiem un skar jebkuru 
darbības jomu Eiropas Savienībā.

2. Šī regula attiecas uz visiem Eiropas 
Savienības iestādes, struktūras, biroja vai 
aģentūras dokumentiem par tās 
kompetencē esošajām politikām, darbībām, 
slēgtām procedūrām saistībā ar ES tiesību 
pārkāpumiem un lēmumiem un skar 
jebkuru darbības jomu Eiropas Savienībā.
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Pamatojums

Regula jāpiemēro visiem dokumentiem (kā tas noteikts 3. pantā), kuri ir Eiropas Savienības 
iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras rīcībā. Īpaši minēti dokumenti par ES tiesību 
pārkāpumu izmeklēšanu, kurus varētu pieprasīt iesaistītās puses (piemēram, lūgumrakstu 
iesniedzēji), lai īstenotu savas tiesības uz atlīdzinājumu vai kompensāciju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti), 
ko iestāde ir sagatavojusi un oficiāli 
izsniegusi vienam vai vairākiem 
saņēmējiem vai kurus iestāde ir citādi 
reģistrējusi vai saņēmusi; datus, ko satur 
elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un 
izguves sistēmas, uzskata par 
dokumentiem, ja tos var iegūt kā izdruku 
vai elektronisku kopiju, izmantojot 
sistēmas ekspluatācijai pieejamos 
līdzekļus;

(a) „dokuments” ir oficiāliem mērķiem 
radīts ieraksts vai ierakstu kopums 
neatkarīgi no tās pasniegšanas veida (uz 
papīra, elektroniskā formā vai skaņu, 
vizuālie un audiovizuālie ieraksti) par 
jautājumu, kas ietilpst Eiropas Savienības 
iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru 
kompetences jomā. Tas neietver projektus, 
piezīmes un memorandus, kurus nav 
paredzēts iekļaut attiecīgajā dokumentā.

Pamatojums

Komisijas ierosinātā jēdziena „dokuments” definīcija ir pārāk šaura. Dokuments šīs regulas 
nozīmē par „dokumentu” tiks uzskatīts tikai tad, ja tas būs oficiāli nosūtīts vai citādi 
reģistrēts. Tādējādi tiktu mazināta pārredzamība.
Ja publiski pieejami tiek padarīti starpposma dokumenti, tādi kā norādījumu projekti vai 
memorandi, oficiālās informācijas plūsma varētu tikt novirzīta uz neoficiāliem un/vai 
starpvaldību kanāliem un līdz ar to samazinātos pārredzamība un vājinātos Eiropas 
Savienība, kas ir vērtējams kā regress.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „trešā persona” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kā arī subjekts ārpus 
attiecīgās iestādes, tostarp dalībvalstis,
citas iestādes un organizācijas Kopienā vai 
ārpus tās, kā arī trešās valstis.

(b) „trešā persona” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kā arī subjekts ārpus 
attiecīgās iestādes, citas iestādes un 
organizācijas Savienībā vai ārpus tās, kā 
arī trešās valstis.

Pamatojums

Dalībvalstis nav jāuzskata par trešām pusēm to attiecībās ar iestādēm vai saziņā par 
jautājumiem saistībā ar Savienības darbības jomu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Kopienas vai kādas dalībvalsts finanšu, 
monetāro vai ekonomikas politiku;

(d) Eiropas Savienības vai kādas 
dalībvalsts finanšu, monetāro vai 
ekonomikas politiku;

Pamatojums

Līdz ar ES līguma stāšanos spēkā ir jāveic formāls labojums.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) juridisku konsultāciju un tiesas, 
šķīrējtiesas un strīdu izšķiršanas 
procedūru aizsardzībai;

(c) juridisku konsultāciju, izņemot 
gadījumus, kad konsultācijas sniegtas 
saistībā ar tiesību aktu pieņemšanas 
procedūrām, un tiesas procedūru 
aizsardzībai;
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais 4. panta 2. punkta c) apakšpunkta grozījums pazeminātu standartus, 
kādus paredz spēkā esošie noteikumi. Šis apakšpunkts ir grozīts, lai standartus uzlabotu un 
ņemtu vērā spriedumu M. Turco lietā (lieta C-39/05 P un lieta C-52/05 P).  

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju 
mērķiem;

(d) pārbaužu, izmeklēšanas, tiesas procesu 
par konkurenci un revīziju mērķiem;

Pamatojums

Jāatsakās no tādu  dokumentu publiskošanas, kas attiecas uz tiesas procesiem par 
konkurenci, jo tas var kaitēt šādu procesu aizsardzībai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgajām personām. Citus personas 
datus izpauž saskaņā ar noteikumiem par 
šādu datu likumīgu apstrādi, ko paredz EK 
tiesību akti par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi.

5. Amatpersonu, ierēdņu un interešu 
pārstāvju vārdus, amatus un funkcijas 
izpauž saistībā ar šo personu profesionālo 
darbību tikai ar dokumenta autora 
piekrišanu, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgo personu privātumam un 
neaizskaramībai. Citus personas datus 
izpauž saskaņā ar noteikumiem par šādu 
datu likumīgu apstrādi, ko paredz 
Savienības tiesību akti par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.
Tiek prasīta amatpersonu, ierēdņu un 
interešu pārstāvju piekrišana pirms 
dokumentā iekļauj viņu vārdus, amatus 
un funkcijas.

Ja, pamatojoties uz 1. punktu, iestāde, 
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struktūra, birojs vai aģentūra atsaka 
piekļuvi kādam dokumentam, tā apsver, 
vai ir iespējams attiecīgajam dokumentam 
nodrošināt daļēju piekļuvi.

Pamatojums

Formulējumam jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas neseno nolēmumu Bavarian Lager
lietā (C-28/08P). Jāatvieglo turpmākā piekļuve tikko sagatavotiem dokumentiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja piemērošana attiecas uz dokumentu, 
kas izdots dalībvalstī un kas nav 
dokumenti, kas saņemti atbilstoši 
procedūrām, kuru rezultātā pieņem tiesību 
aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu, ir jāapspriežas ar 
minētās dalībvalsts iestādēm. Iestāde, kuras 
rīcībā ir dokuments, izpauž tā saturu, ja 
vien dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 
minētajiem izņēmumiem vai īpašiem 
nosacījumiem šīs valsts tiesību aktos, kas 
liedz izpaust attiecīgā dokumenta saturu.
Iestāde ņem vērā pienācīgu pamatojumu, 
ko sniedz dalībvalsts, ciktāl šāds 
pamatojums balstās uz šajā regulā 
minētajiem izņēmumiem.

2. Ja piemērošana attiecas uz dokumentu, 
kas izdots dalībvalstī un kas nav 
dokumenti, kas saņemti atbilstoši 
procedūrām, kuru rezultātā pieņem tiesību 
aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu, vai uz Komisijai 
iesniegtu informāciju par Savienības 
tiesību aktu īstenošanu, ja vien tajā laikā 
nav uzsākti kādi ar tiem saistīti tiesas 
procesi, ir jāapspriežas ar minētās 
dalībvalsts iestādēm. Iestāde, struktūra, 
birojs vai aģentūra, kuras rīcībā ir 
dokuments, izpauž tā saturu, ja vien 
dalībvalsts nav pamatojusi piekļuves 
liegšanu, pamatojoties uz 4. pantā 
minētajiem izņēmumiem. Iestāde ņem vērā 
šādas piekļuves liegšanas pamatojumu, ko 
sniedz dalībvalsts.

Pamatojums

Dalībvalstis tikai tādā gadījumā var prasīt ES iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām, 
lai tās atsaka piekļuvi attiecīgo dalībvalstu dokumentiem, ja prasības pamatā ir 4. pantā 
minētie izņēmumi (IFAW lieta C-64/05). Dalībvalstīm nav veto tiesību attiecībā uz to rīcībā 
esošajiem dokumentiem, nedz arī tiesību atsaukties uz saviem normatīvajiem aktiem nolūkā 
attaisnot pieprasīto dokumentu konfidencialitāti. Jānodrošina piekļuve dalībvalstu 
informācijai, kas Komisijai iesniegta par ES tiesību aktu īstenošanu, ja vien nav sākta 
tiesvedība (M. Cashman rezolūcijas 4. ieteikums).
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu,
pieteikuma iesniedzējs 15 darba dienu laikā 
pēc iestādes atbildes saņemšanas var 
iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu 
iestādei mainīt savu nostāju.

3. Iestāde pieteikuma iesniedzējam paziņo 
to, vai ir iespējams —un ja tā, tad kad —, 
ka pēc zināma laika varēs nodrošināt 
daļēju vai pilnīgu piekļuvi dokumentam.

Pieteikuma iesniedzējs 15 darba dienu 
laikā pēc iestādes atbildes saņemšanas var 
iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu 
iestādei mainīt savu nostāju.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzēji ir jāinformē par to, ka nākotnē ir iespējama piekļuve pieprasītajam 
dokumentam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Slepeni dokumenti ir dokumenti, kas 
izdoti iestādēs vai to dibinātās aģentūrās 
dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, un kam piešķirts grifs 
„SEVIŠĶI SLEPENS”, „SLEPENS” vai 
„KONFIDENCIĀLS” saskaņā ar attiecīgās
iestādes noteikumiem ar mērķi aizsargāt 
Eiropas Savienības vai dalībvalstu būtiskas 
intereses jomās, kuras norādītas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, proti, valsts 
drošību, aizsardzību un militārajiem 
jautājumiem.

1. Slepeni dokumenti ir dokumenti, kas 
izdoti iestādēs vai to dibinātās struktūrās, 
birojos un aģentūrās dalībvalstīs, trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, un 
kam piešķirts grifs „SEVIŠĶI SLEPENS”, 
„SLEPENS” vai „KONFIDENCIĀLS” 
saskaņā ar iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru izdotiem kopīgiem noteikumiem 
ar mērķi aizsargāt Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu būtiskas intereses jomās, kuras 
norādītas 4. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā, proti, valsts drošību, 
aizsardzību un militārajiem jautājumiem.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums negrozīt 9. pantu neatbilst ierosinātājām 4. panta izmaiņām, un līdz 
ar to šā panta 1. punktā minētā atsauce ir neatbilstīga un nepareiza. Saskaņā ar LESD 
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15. pantu koplēmuma procedūrā jānosaka arī dokumentu piekļuves nosacījumi un 
ierobežojumi. Tādēļ iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām ir jāpieņem kopīgi 
klasificēšanas noteikumi, turklāt šī prasība ir obligāta un tai ir ar juridisks pamats.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Iestāžu noteikumus par slepeniem 
dokumentiem publisko.

6. Iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru 
kopīgos noteikumus par slepeniem 
dokumentiem publisko.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums negrozīt 9. pantu neatbilst ierosinātājām 4. panta izmaiņām, un līdz 
ar to šā panta 1. punktā minētā atsauce ir neatbilstīga un nepareiza. Saskaņā ar LESD 
15. pantu koplēmuma procedūrā jānosaka arī dokumentu piekļuves nosacījumi un 
ierobežojumi. Tādēļ iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām ir jāpieņem un jāpublisko 
kopīgi klasificēšanas noteikumi, turklāt šī prasība ir obligāta un tai ir ar juridisks pamats.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi, lai izveidotu reģistru, kam 
jāsāk darboties ne vēlāk kā 2002. gada 
3. jūnijā.

3. Iestādes nekavējoties veic pasākumus, 
kas ir vajadzīgi iestāžu reģistra kopējas 
saskarnes izveidošanai, lai tādējādi 
nodrošinātu koordināciju starp 
reģistriem.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 4. un 9. pantu sabiedrībai 1. Iestādes, ciktāl iespējams, nodrošina 
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tieši pieejamiem jo īpaši ir jābūt
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti tādu 
EK tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
procedūras laikā.

sabiedrībai tiešu piekļuvi dokumentiem
elektroniskā veidā vai izmantojot reģistru 
saskaņā ar attiecīgās iestādes, struktūras, 
biroja vai aģentūras noteikumiem.

Pamatojums

 Lai saglabātu pašreizējos standartus, ir atjaunots pašreizējā 12. panta 1. punkta teksts.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā [..] publicē ziņojumu 
par šīs regulas principu īstenošanu un 
sniedz ieteikumus, cita starpā iekļaujot 
termina „sevišķas sabiedrības intereses” 
definīciju un vajadzības gadījumā 
priekšlikumus šīs regulas pārskatīšanai, 
kā arī rīcības programmu par 
pasākumiem, kuri jāveic iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Pamatojums

Tāpat kā šīs regulas gadījumā, ir jāiesniedz ziņojums par regulas īstenošanu, vajadzības 
gadījumā iekļaujot ieteikumus un priekšlikumus uzlabojumiem.
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