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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0134/2012, ko ClientEarth un Friends of the Earth Europe
vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgās Anaïs Berthier un Natacha Cingotti
un kam pievienoti 14 paraksti, par pieeju ES dokumentiem vides 
informācijas jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par to, kā Eiropas Komisija piemēro Orhūsas konvencijas 
noteikumus par pieeju informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tas attiecas uz Regulu (EK) 
Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju par 
piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, un Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Lūgumraksta iesniedzējas prasa 
Eiropas Parlamentam nodrošināt, lai Komisija ievēro minēto dokumentu noteikumus, un 
pielāgo Regulu (EK) Nr. 1049/2001 Orhūsas konvencijas noteikumiem, kas reglamentē 
minēto regulu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka Eiropas Komisija nepilda savas saistības attiecībā uz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem1 un Eiropas 
                                               
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā 
Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju par piekļuvi informācijai, 
sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem (Orhūsas regula).1 Lūgumraksta iesniedzējas uzskata, ka Komisijas atbildes uz 
pieprasījumu piekļūt dokumentiem liecina par sistēmisku tendenci saglabāt slepenību.

Attiecībā uz Orhūsas konvenciju Komisija izsaka šādas piezīmes.

- Vides informācijas izplatīšana

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka Eiropas Komisija nespēj aktīvi izplatīt vides informāciju 
saskaņā ar Orhūsas konvencijas prasībām. Jo īpaši lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka 
Komisija nav izveidojusi publisku reģistru vides informācijas sniegšanai. 

Komisija vēlas norādīt, ka Orhūsas konvencijas 4. pants neparedz, ka vides informācijai ir 
noteikti jābūt pieejamai publiskā reģistrā. Orhūsas konvencijas 4. panta 1. punkts īpaši paredz 
„elektroniskas datubāzes”. Saskaņā ar minēto punktu Komisijas dienesti publicē vides 
informāciju tīmekļa vietnēs, kuras pieejamas caur Eiropa portālu internetā un attiecīgā 
gadījumā norāda saites uz citām vietnēm, kurās tiek glabāta informācija.

Turklāt, kā noteikts Orhūsas konvencijas 4. panta 1. punktā, vides informācijas izplatīšana ir 
pakāpenisks process. Komisijas dienesti nepārtraukti un pakāpeniski atjaunina un paplašina 
vides informāciju, kas pieejama šajās datubāzēs. 

Daži Komisijas ieteikumi, kā šādu informāciju izplatīt stratēģiskāk, ir pieejami 2012. gada 
7. marta paziņojumā Lielāki ieguvumi ES vides pasākumu jomā — uzticības vairošana ar 
padziļinātām zināšanām un reaģēšanas spēju.2 Šajā paziņojumā Komisija norādīja, ka 
informācijas pieeja ir galvenā prioritāte vides tiesību īstenošanas līmeņa uzlabošanai.

Attiecībā uz zinātniskiem pētījumiem, kurus lūgumraksta iesniedzējas minēja kā aktīvu 
informācijas izplatīšanas piemēru, Komisija vēlas atsaukties uz pētījumu un ziņojumu 
alfabētisku uzskaitījumu, kas pieejams Europa tīmekļa vietnē 
(http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Neatbilstība Orhūsas konvencijai

Lūgumraksta iesniedzējas apgalvo, ka Orhūsas konvencija neparedz dažus ar vides 
informācijas publiskošanu saistītus izņēmumus. Lūgumraksta iesniedzējas it īpaši atsaucas uz 
Kopienas tiesību pārkāpumiem. Lūgumraksta iesniedzējas norāda, ka, viņuprāt, 

„vienīgais izņēmums, kas attiecas uz izmeklēšanu, ir minēts konvencijas 4. panta 4. punkta c) 
apakšpunktā par krimināla vai disciplināra rakstura izmeklēšanu.” Komisija „šo izņēmumu 
izmanto, lai atteiktu piekļuvi vides informācijai, piemēram, oficiāla paziņojuma vēstulēm un 
pamatotiem atzinumiem, kas pārkāpumu procedūras kontekstā nosūtīti dalībvalstīm.”

                                               
1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.
2 COM(2012) 0095 final.
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Kā šī argumenta ievadpiezīmi Komisija vēlas norādīt, ka ES tiesību akti tik tiešām nodrošina 
augsta līmeņa aizsardzību tiem dokumentiem, kas ir saistīti ar jau uzsāktām pārkāpumu 
procedūrām. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta 3. ievilkumu iestādes 
var atteikt piekļuvi dokumentam, ja iepazīšanās ar to var kaitēt „pārbaužu, izmeklēšanas un 
revīziju mērķiem”, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišķām sabiedrības interesēm. Kā 
Vispārējā tiesa (bijusī Pirmās instances tiesa) savā 2001. gada 11. decembra spriedumā lietā 
T-191/99 Petrie/Komisija jau ir atzinusi — „dalībvalstis ir tiesīgas sagaidīt no Komisijas, ka 
tā ievēros konfidencialitāti attiecībā uz izmeklēšanu, kas var kļūt par pamatu pārkāpumu 
procedūras sākšanai. Konfidencialitātes prasība ir jāievēro arī pēc prasības celšanas Tiesā 
tāpēc, ka nevar izslēgt, ka sarunas starp Komisiju un attiecīgo dalībvalsti, kuru mērķis ir 
panākt, lai dalībvalsts brīvprātīgi izpilda Līguma prasības, var turpināties tiesas procesa 
gaitā un līdz pat Tiesas sprieduma pasludināšanai. Šā mērķa saglabāšana, proti, strīda starp 
Komisiju un attiecīgo dalībvalsti atrisināšana ar izlīgumu pirms Tiesas sprieduma 
pasludināšanas, attaisno atteikumu piekļūt oficiālām paziņojuma vēstulēm un pamatotiem 
atzinumiem, kas izstrādāti EK 226. panta kontekstā, pamatojoties uz sabiedrības interešu 
aizsardzību saistībā ar pārbaudēm, izmeklēšanu un tiesvedības procesiem” (68. punkts).

To vides informācijas dokumentu tiesiskās aizsardzības līmenis, kuriem jau uzsāktu 
pārkāpumu procedūra, ir tāds pats, kā citiem šāda veida dokumentiem. Kā izriet no Orhūsas 
konvencijas 6. panta 1. punkta formulējuma, pieņēmums par sevišķām sabiedrības interesēm 
attiecībā uz informācijas izpaušanu neattiecas uz jau uzsāktām pārkāpuma procedūrām, ja šī 
informācija ir saistīta ar emisijām vidē. 

Vispārējā tiesa savā 2011. gada 9. septembra spriedumā lietā T-29/08 Liga para Proteccao da 
Natureza (LPN)/Komisija uzsvēra šo faktu un norādīja, ka nav paredzēta lielāka pārredzamība 
ar vidi saistītos jautājumos, salīdzinot ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 vispārējiem 
noteikumiem par piekļuvi jau uzsāktiem pārkāpumu procedūras dokumentiem (sprieduma 
135. punkts, kas pašlaik tiek apstrīdēts). Lūgumraksta iesniedzējas apgalvo, ka Orhūsas 
konvencija nepieļautu šādu „slepenību” attiecībā uz vides jautājumiem. Tomēr Komisija 
nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēju interpretācijai par Orhūsas konvenciju. Orhūsas 
konvencijas 4. panta 4. punkta a) apakšpunkts noteiktos apstākļos ļauj noraidīt lūgumu sniegt 
vides informāciju, ja tās izpaušana varētu nelabvēlīgi ietekmēt „valsts iestāžu darbības 
konfidencialitāti”. Komisija uzskata, ka šis Orhūsas konvencijas noteikums attiecas uz 
pārkāpumu procedūrām.

Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai1, kas ievieš Orhūsas konvencijas noteikumus par piekļuvi informācijai dalībvalstu 
līmenī, satur tādu pašu vides informācijas izpaušanas atbrīvojumu ar mērķi aizsargāt „valsts 
iestāžu darbības konfidencialitāti”. 

Secinājumi

Komisija tāpēc uzskata, ka tā pareizi ievieš Orhūsas regulu. Komisijas dienestu prakse 
attiecībā uz aktīvu vides informācijas izplatīšanu un izpaušanu pēc pieprasījuma pilnībā atbilst 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu; OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
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Orhūsas konvencijā paredzētajām saistībām.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējas apgalvo, ka Komisija vairākkārt nav izpildījusi savas juridiskās 
saistības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem, nedz arī Orhūsas konvencijas un jo īpaši ar to saistītās 
Regulas (EK) Nr. 1367/2006 noteikumus:

a) nespēja ievērot laika ierobežojumus;

b) nespēja pierādīt, ka informācijas izpaušanu nenosaka īpašas sabiedrības intereses;

c) nespēja ņemt vērā Eiropas Ombuda lēmumus un kritiskās piezīmes par kavēšanos, 
izskatot piekļuves pieprasījumus, tāpēc jāpanāk, lai Komisija pārkārto savus 
dienestus;

d) nelikumīga Regulas (EK) Nr. 1049/2001 stingrāko nosacījumu piemērošana 
dokumentiem, kas satur informāciju par vidi. Pieteikumu iesniedzējas jo īpaši 
apgalvo, ka:

- daži izņēmumi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā, uz ko ir 
atsauce Regulā (EK) Nr. 1367/2006, nav paredzēti Orhūsas konvencijā, 
piemēram, „militāru jautājumu” un „ES vai dalībvalsts finanšu, monetārās un 
ekonomikas politikas” aizsardzība;

- Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā ir definēti nosacījumi, ar kuriem saskaņā 
dokumentu izsniegšanu „atsaka”, bet Orhūsas konvencijā ir lietots tikai termins 
„var atteikt”; 

- Orhūsas konvencijā ietverti stingrāki nosacījumi to izņēmumu piemērošanai, kas 
attiecas uz komerciālām interesēm. Komisija tomēr neievēro šos nosacījumus, 
piemēram, kad jāaizstāv priekšstats par uzņēmumu vai tā reputācija;

- Orhūsas konvencija neietver neko līdzīgu izņēmumam „pārbaudes, izmeklēšana 
un revīzijas”, kas minēts Regulā (EK) Nr. 1049/2001, bet piemēro daudz 
ierobežotāku izņēmumu „izmeklēšana krimināllietās un disciplinārlietās”. Tomēr 
Komisija pamatojas uz Regulā Nr. (EK) 1049/2001 minēto izņēmumu, lai varētu 
atteikties izsniegt dokumentus, kas saistīti ar pārkāpumu procedūru vai arī 
atteikties izsniegt „atbilstības pārbaužu pētījumus”.

Viņas norāda uz iespējamu „sistēmisku slepenības tendenci pretstatā izpaušanas tendencei 
Eiropas Komisijas atbildēs uz sabiedrības pieprasījumiem piekļūt dokumentiem” un konstatē 
konkrētas tādu dokumentu kategorijas, kuriem piekļuve, iespējams, „parasti bez jebkāda 
iemesla tiek atteikta” (oficiāla paziņojuma vēstules un pamatoti atzinumi, kas nosūtīti saistībā 
ar pārkāpumu procedūru, nozares vēstules Komisijai...). Lūgumraksta iesniedzējas pauž arī 
nožēlu par to, ka Komisija ir ierosinājusi pagarināt atbilžu termiņu uz sākotnējiem un 
atkārtotiem pieprasījumiem līdz 30 dienām.
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Lūgumraksta iesniedzējas tāpēc:

- lūdz, lai Parlaments „iesaka Komisijai nodrošināt Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
noteikumu atbilstību Orhūsas konvencijas noteikumiem”; 

- ierosina, lai dokumenta konfidencialitātes aspektu apsver tad, kad tas tiek apspriests un 
izstrādāts, nevis tad, kad to pieprasa.

Komisijas apsvērumi 

a) Par, iespējams, sistemātisko termiņu neievērošanu un, vispārīgos vilcienos, par Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001

Ir tiesa, ka Komisija vairākumā gadījumu ir spiesta pagarināt atbilžu termiņu uz atkārtotiem 
pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. panta 
2. punktu.

Šie termiņa pagarinājumi ir vajadzīgi tādēļ, lai veiktu iekšējas (citi ĢD, Juridiskais dienests) 
un — vairākumā gadījumu — arī ārējas (trešās personas — dokumentu autori) konsultācijas, 
kā arī tādēļ, ka nepārtraukti pieaug pieprasījumu skaits attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, 
taču Komisijas resursi nav palielinājušies attiecīgā apjomā.

Šo iemeslu dēļ Komisija 2008. gada 30. aprīļa priekšlikumā ir ierosinājusi1 pagarināt 
pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem sākotnējo izskatīšanas termiņu no 15 dienām līdz 30 
dienām, kas labāk atbilst pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem reālajai izskatīšanas normai 
vienas dienas laikā.

Komisija norāda, ka Eiropas Savienības Tiesa savos īpašajos noteikumos par piekļuvi 
dokumentiem2 ir paredzējusi arī vienu mēnesi ilgu termiņu piekļuves pieprasījumu apstrādei. 

Komisija norāda arī uz to, ka no visiem varbūtējiem administratīvo kļūmju gadījumiem, kurus 
pārbaudījis Ombuds, tikai 8 % (visās ES darbības jomās) attiecas uz lēmumiem par termiņu.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 vispārēju ievērošanu Ombuda ziņojumā par 
2012. gadu3 ir atklāts, ka 21,5 % lietu, kas slēgtas 2012. gadā, temats bija informācijas 
pieprasījums un piekļuve dokumentiem, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (25 %) nozīmē 
samazinājumu.

Turklāt no visiem administratīvo kļūmju gadījumiem, kurus izskatīja Ombuds, tikai 6,7 % 
attiecās uz piekļuvi dokumentiem. 

                                               
1 2008. gada 30. aprīļa priekö likums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku 
piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem — COM(2008)0229 
galīgā redakcija.
2 Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 11. decembra lēmums par publisku piekļuvi Eiropas 
Savienības Tiesas rīcībā esošiem dokumentiem saistībā ar tās administratīvo pienākumu 
izpildi, OV C 38, 9.2.2013., 2. lpp.
3 Pieejams Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
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 b) Par varbūtēju nespēju pierādīt, ka nav nekādu sevišķu sabiedrības interešu

Savās atkārtotajās atbildēs Komisija regulāri pārbauda, vai pastāv sevišķas sabiedrības 
intereses. Saskaņā ar Tiesas nolēmumu Turco lietā1 tas tiek darīts amata pienākumu dēļ arī 
gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nav izteicis šādu sevišķu interesi, izņemot gadījumus, 
uz kuriem attiecas vispārēji neizpaušanas noteikumi2.

Saskaņā ar šo nolēmumu3 Komisija regulāri piemēro Tiesas paziņojumu, ka pārredzamība ir 
pieskaitāma sevišķām sabiedrības interesēm attiecībā uz slēgtiem tiesību aktiem, uz kuriem 
neattiecas nekādi citi izņēmumi. 

Tāpēc nav taisnība, ka Komisija nespēj sistemātiski pierādīt, ka dokumentu izpaušanā nav 
sevišķu sabiedrības interešu.

c) Par varbūtējo Komisijas nespēju ievērot Ombuda ieteikumus

Ombuda ikgadējā ziņojumā par 2012. gadu ir atklāts, ka 82 % gadījumu ES iestādes ievēro 
Ombuda ieteikumus.

Lūgumraksta iesniedzēju apgalvojumu, ka Komisija sistemātiski neievēro Ombuda 
ieteikumus, tāpēc nevar atbalstīt.

d) Par nelikumīgu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 stingrāko nosacījumu piemērošanu 
dokumentiem, kas satur informāciju par vidi

Regulas (EK) Nr. 1367/2006 3. pants paredz, ka Regula (EK) Nr. 1049/2001 attiecas uz 
jebkura pieprasījuma iesniedzēja pieprasījumu piekļūt vides informācijai, kas ir Kopienas 
iestāžu un struktūru rīcībā. Tādējādi Regula (EK) Nr. 1367/2006 neapšaubāmi padara Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001 piemērojamu vides informāciju saturošu dokumentu pieprasījumiem.

No tā izriet, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 izņēmumi, tostarp tajā lietotā īpašā terminoloģija 
(t. i., „atsaka” atšķirībā no „var atteikt” Orhūsas konvencijā), arī ir piemērojami dokumentu 
pieprasījumiem, tostarp tādu dokumentu, kas satur informāciju par vidi, pieprasījumiem —
pat tad, ja visi šie izņēmumi nav nepārprotami formulēti Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

                                               
1 Tiesas 2008. gada 1. jūlija spriedums apvienotajās lietās C-39/05 P un C-52/05P Zviedrijas 
Karaliste un Maurizio Turco/Eiropas Savienības Padome, 44. punkts.
2 Tiesas 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C-139/07 P Eiropas Komisija/Technische 
Glaswerke Ilmenau Gmbh, 61. un 62. punkts. 
3 44.–46. un 67. punkts.


