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ĪSS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (kurā grozījumi izdarīti ar Amsterdamas līgumu 
1997. gadā) 1. panta 2. punktu Kopienas iestādēm un struktūrām jāpieņem lēmumi cik 
iespējams atklāti un cik iespējams tuvināti pilsoņiem. Lai pilsoņi un vēlētās struktūras varētu 
efektīvi piedalīties politiskajā procesā un pieprasīt paskaidrojumus no valsts iestādēm, viņiem 
vajadzētu būt iespējami plašai piekļuvei Eiropas iestāžu dokumentiem. 

Lai gan ir vērojams progress Eiropas iestāžu centienos nodrošināt atklātību un caurredzamību, 
situācija nebūt nav ideāla, un pašreiz uzsāktā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 
piekļuvi Eiropas iestāžu dokumentiem pārstrādāšana būtu uzskatāma par vēl vienu pasākumu, 
lai nodrošinātu tādu administratīvo vidi, kurā viegla piekļuve informācijai ir norma, nevis 
izņēmums.

Tomēr faktiskie grozījumi, ko Komisija ir ieviesusi regulā, rada vilšanos, jo vairākos 
gadījumos Komisijas priekšlikumi ir solis atpakaļ, nevis drosmīgs solis pretim mērķim 
„panākt labāku caurredzamību”. Referentam šķiet, ka jau sākotnēji vajadzēja izvēlēties citu 
pārskatīšanas pieeju, lai regulā reāli integrētu un konsolidētu uzkrāto tiesu praksi un citus 
attiecīgos tekstus, piemēram, Orhūsas konvenciju.

Turklāt referents uzskata, ka Komisijas lēmums izmantot pārskatīšanai pārstrādāšanas 
procedūru ir neveiksmīgs un neatbilst Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu pārstrādāšanu 
izvirzītajiem mērķiem, kuri nosaka pilnīgi citus nosacījumus attiecībā uz šo procedūru. Šīs 
procedūras izmantošana būtu rūpīgi jāizvērtē, jo tā a priori paredz, ka Parlaments var grozīt 
priekšlikumā tikai tās daļas, ko ir grozījusi Komisija. Pārstrādāšanas procedūras 
nepiemērotība kompleksai pārskatīšanai gadījumos, kad izmaiņas dažās daļās ietekmē citus 
tiesību akta noteikumus, praktiski nozīmē to, ka Parlamentam ir lielā mērā jāizmanto atkāpe, 
kas noteikta IIA.

Īpaši neveiksmīgs ir Komisijas piedāvātais formulējums jēdziena “dokuments” definīcijai 
(3. pants), jo šis jēdziens ir Regulas pašā pamatā. Referents uzskata, ka definīciju vajadzētu 
nevis sašaurināt, ko būtībā ir ierosinājusi Komisija, bet gan paplašināt, lai tā ietvertu jebkura 
satura informāciju, kas attiecas uz iestādes atbildības jomu, neatkarīgi no informācijas 
pasniegšanas veida vai lēmumu pieņemšanas procesa posma.

Lūgumrakstu komiteja pārzina Eiropas Savienības situāciju attiecībā uz nespēju piemērot 
Kopienas tiesību aktus, politikas un programmas vai nepilnīgu to piemērošanu, un tā turpina 
norādīt, ka pilsoņi ir labi informēti par šādām nepilnībām, jo tās viņus tieši ietekmē un viņi ir 
tieši ieinteresēti novērst pārkāpumus un/vai panākt kompensāciju.

Pilsoņiem ir īpaši svarīgi, lai, piemēram, pārkāpuma procedūras gadījumā, kas bieži tiek 
uzsākta, pamatojoties uz pilsoņu lūgumrakstiem, tiktu nodrošināta pilnīga piekļuve visiem 
dokumentiem visos šīs procedūras izmeklēšanas posmos. Tas attiecas arī uz dalībvalstu 
dokumentiem. Tāpēc referents norāda, ka Komisijas priekšlikums piešķirt dalībvalstīm 
tiesības atteikt piekļuvi dokumentiem (5. pants), pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ir 
pretrunā Eiropas Kopienu Tiesas praksei un nav pieņemams. Attiecībā uz pilsoņu tiesībām 
piekļūt dokumentiem nevajadzētu piemērot citus izņēmumus, kā vien tos, kas minēti 4. pantā 
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(“Izņēmumi”). Attiecībā uz 9. pantu (“Slepenie dokumenti”) ir svarīgi, lai iestādes izstrādātu 
kopējus noteikumus par šādu dokumentu klasificēšanu un darītu šos noteikumus zināmus 
sabiedrībai.

Referents arī uzskata, ka būtu vērts integrēt regulā Eiropas ombuda ierosinājumu veikt 
objektīva starpnieka pienākumus gadījumos, kad iestāde pilnīgi vai daļēji atsaka piekļuvi 
dokumentam un pieteikuma iesniedzējs apšauba attiecīgās informācijas iespējamo kaitējumu 
un/vai apgalvo, ka tās izpaušana ir primāri svarīga sabiedrības interesēs. Šādos gadījumos 
ombuds varētu pārbaudīt dokumentu, formulēt neatkarīgu viedokli par iespējamo kaitējumu 
un/vai primāri svarīgām sabiedrības interesēm un, neizpaužot dokumenta saturu, sniegt 
atzinumu iestādei un pieteikuma iesniedzējam. Ja pēc konsultēšanās ar ombudu atteikums tiek 
apstiprināts, pieteikuma iesniedzējs, ja vēlas, var iesniegt atkārtotu pieteikumu.

Šī procedūra nekādā ziņā nemazinātu pieteikuma iesniedzēja tiesības saskaņā ar regulu, bet 
nodrošinātu praktisku palīdzību un vadlīnijas iestādēm, kuras uzskatītu, ka tām ir juridisks 
pienākums atteikt piekļuvi, un palielinātu pieteikuma iesniedzēja ticību tam, ka pieteikuma 
noraidīšanas gadījumā kaitējuma varbūtība ir reāla un ir nopietni un objektīvi izskatīta 
iespēja, ka informācijas izpaušana ir primāri svarīga sabiedrības interesēs. Vēl viena šīs 
procedūras priekšrocība būtu tā, ka ombudam iesniegtie dažādu iestāžu atteikumi tiktu 
izskatīti saskaņoti un objektīvi.

Referents uzskata, ka ir grūti iedomāties, ka Eiropas caurredzamības iniciatīva tiks sekmīgi 
īstenota, ja pieteikuma iesniedzēji nevarēs viegli atrast un iegūt vajadzīgo informāciju. Tāpēc 
šīs regulas kontekstā iestādēm būtu jānodrošina dokumentu piegāde, izmantojot dokumentu 
reģistriem kopēju saskarni, kā arī vienota piekļuves vieta. 

Elektroniski piegādātiem dokumentiem vajadzētu būt formātā, kas atbilst atvērtajiem 
standartiem. Mērķis panākt caurredzamību noteikti netiks sasniegts, ja pilsoņiem būs 
jāizmanto īpaša īpašniekprogrammatūra, kas atbilst iestāžu IT videi. Referents ir ierosinājis 
grozījumus (10. un 11. pantam), tostarp ierosinājumu noteikt termiņu, kurā iestādēm 
jānodrošina, ka dokumenti ir pieejami atvērtajiem standartiem atbilstošos formātos un ka 
iestāžu IT vide nav šķērslis publiskai piekļuvei dokumentiem. 

Referents uzsver, ka Parlamentam jāveic atbilstoša slepeno dokumentu kontrole, lai varētu 
nodrošināt parlamentāro pārbaudi. Divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm vai 
starptautiskajām organizācijām nevajadzētu būt ietvertiem nosacījumiem, kas aizliegtu 
Padomei un Komisijai sniegt informāciju Parlamentam. Šajā kontekstā ir svarīgi, lai tiktu 
noteikti termiņi iestāžu reglamentu pielāgošanai, bet Komisijai būtu jāpārbauda šo reglamentu 
atbilstība pārskatītajai regulai. Turklāt, tāpat kā pašreizējā regulā, vajadzētu pieprasīt, lai 
Komisija sniegtu ziņojumu par pārskatītās regulas īstenošanu un attiecīgā gadījumā ieteiktu 
uzlabojumus.

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem;

(2) Līguma par Eiropas Savienību 1. panta 
otrajā daļā ir ietverts atklātības princips, 
saskaņā ar kuru šis līgums iezīmē jaunu 
posmu ciešākas Eiropas tautu savienības 
izveidošanā, kur lēmumu pieņemšana 
notiek cik vien iespējams atklāti un cik 
vien iespējams tuvinot to pilsoņiem; Ir 
jānodrošina pietiekami resursi, lai 
īstenotu praksē atvērtības principu, 
tādējādi panākot lielāku likumību, 
efektivitāti un atbildību pilsoņiem, kā arī 
stiprinātu demokrātijas principus un 
pamattiesību ievērošanu. 

Or. en

Pamatojums

Informācijas un dokumentu pārvaldība, publiskās piekļuves tiesību pārvaldīšana un saziņa ar 
pilsoņiem ir darbības, kas prasa daudz resursu. Pietiekamu resursu nodrošināšana būtu 
jāuzskata par nepieciešamu ieguldījumu, lai garantētu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru 
darbības efektivitāti un pārredzamību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir: Šīs regulas mērķis ir:
(a) noteikt principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, kas saistīti ar sabiedrības 
vai privātām interesēm, kuri reglamentē 
tiesības piekļūt EK Līguma 255. pantā 
paredzētajiem Eiropas Parlamenta, 

(a) noteikt principus, nosacījumus un 
ierobežojumus, kas saistīti ar sabiedrības 
vai privātām interesēm, kuri reglamentē 
tiesības piekļūt EK Līguma 255. pantā 
paredzētajiem Eiropas Parlamenta, 
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Padomes un Komisijas (turpmāk tekstā 
„iestādes”) dokumentiem, tā lai sabiedrībai 
būtu iespējami plašāka piekļuve šādiem
dokumentiem;

Padomes un Komisijas (turpmāk tekstā 
„iestādes”) dokumentiem, tā lai sabiedrībai 
tiktu nodrošināta iespējami plašāka 
piekļuve šādiem  dokumentiem;
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(b) izstrādāt noteikumus, kas nodrošina šo 
tiesību iespējami vienkāršāku izmantošanu;

(b) izstrādāt noteikumus, kas nodrošina šo 
tiesību iespējami vienkāršāku izmantošanu;

(c) sekmēt labu administratīvo praksi 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

(c) nodrošināt labu administratīvo praksi 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Iestādēm ir pienākums nodrošināt atvērtību un pārredzamību, kā arī labu administratīvo 
praksi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai ir jābūt tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

1. Ikvienai fiziskai personai vai juridiskai 
personai ir jābūt  tiesībām piekļūt iestāžu 
dokumentiem, ievērojot šajā regulā 
noteiktos principus, nosacījumus un 
ierobežojumus.

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 iestādes 
dokumentiem, tas ir, dokumentiem, ko tā ir 
izdevusi, saņēmusi vai kas ir tās rīcībā par 
tās kompetencē esošajām politikām, 
darbībām, izmeklēšanām un lēmumiem un 
skar jebkuru darbības jomu Eiropas 
Savienībā.

3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību. 
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā.

3. Neskarot 4. līdz 9. pantu, publisku 
piekļuvi dokumentiem nodrošina pēc 
rakstiska pieteikuma saņemšanas vai tieši, 
elektroniskā veidā vai ar reģistra palīdzību. 
Jo īpaši saskaņā ar 12. pantu nodrošina 
tiešu piekļuvi dokumentiem, kas izdoti vai 
saņemti likumdošanas procedūras gaitā.

4. Uz slepeniem dokumentiem, kā noteikts 
9. panta 1. punktā, attiecas īpašs režīms 
saskaņā ar minēto pantu.

4. Uz slepeniem dokumentiem, kā noteikts 
9. panta 1. punktā, attiecas īpašs režīms 
saskaņā ar minēto pantu.

5. Šo regulu nepiemēro dokumentiem, ko 
Eiropas Kopienas tiesām ir iesniegušas 
puses, kas nav iestādes.
6. Neskarot ar EK tiesību aktiem noteiktās 
ieinteresēto personu īpašās piekļuves 
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tiesības, dokumenti, kas ir daļa no 
administratīvas lietas izmeklēšanā vai 
procesā, kas attiecas uz individuālu aktu, 
nav pieejami publiski, kamēr izmeklēšana 
nav noslēgta vai akts nav galīgs. 
Dokumenti, kas satur informāciju, ko 
iestāde ir ieguvusi vai saņēmusi saistībā 
ar šādu izmeklēšanu, nav publiski 
pieejami.
7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras izriet 
no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

7. Šī regula neskar sabiedrības tiesības 
plašāk piekļūt iestāžu dokumentiem, kuras
izriet no starptautisko tiesību aktiem vai to 
iestāžu aktiem, kuras tos piemēro.

Or. en

Pamatojums

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Definīcijas Šajā regulā: Definīcijas šajā regulā:
(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 

(a) “dokuments” ir jebkura satura 
informācija neatkarīgi no tās pasniegšanas 
veida (uz papīra, elektroniskā formā vai 
skaņu, vizuālie un audiovizuālie ieraksti) 
attiecībā uz jautājumu, kas ir iestādes 
atbildības jomā;
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sistēmas ekspluatācijai pieejamos 
līdzekļus;
(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 Kopienā vai ārpus tās, kā arī 
trešās valstis.
(c) „pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju 
mērķiem" nozīmē mērķi pārtraukt 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumus vai 
novērst administratīvu kļūmi vai Kopienas 
līdzekļu nepareizu izmantošanu, kā arī 
attiecīgā gadījumā nodrošināt tiesības uz 
aizsardzības līdzekļiem, līdzekļu atgūšanu 
un kompensāciju.

Or. en

Pamatojums

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, 
ja iepazīšanās ar to var kaitēt sabiedrības 
interesēm saistībā ar:

1. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, 
ja iepazīšanās ar to var kaitēt sabiedrības 
interesēm saistībā ar:

(a) valsts drošību, tostarp juridisku vai 
fizisku personu drošību;

(a) valsts drošību;

(b) aizsardzību un militāro jomu; (b) aizsardzību un militāro jomu;
(c) starptautiskajām attiecībām; (c) starptautiskajām attiecībām;
(d) Kopienas vai kādas dalībvalsts finanšu, 
monetāro vai ekonomikas politiku;

(d) Kopienas vai kādas dalībvalsts finanšu, 
monetāro vai ekonomikas politiku, ja vien 
nepastāv sevišķas sabiedrības intereses 

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 10/20 PA\751029LV.doc

LV

informācijas izpaušanā;
(e) vidi, piemēram, retu sugu vairošanās 
vietas.

(e) personu privārtumu un 
neaizskaramību, jo īpaši saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem par personas datu 
aizsardzību, ja vien nepastāv sevišķas 
sabiedrības intereses informācijas 
izpaušanā.

2. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, 
ja iepazīšanās ar to var kaitēt

2. Iestādes var atteikt piekļuvi dokumentam, 
ja iepazīšanās ar to var kaitēt

(a) fiziskas vai juridiskas personas 
komerciālo interešu aizsardzībai;

(a) fiziskas vai juridiskas personas 
komerciālo interešu aizsardzībai;

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

(c) juridisku konsultāciju, izņemot saistībā 
ar procedūrām tiesību aktu pieņemšanai, 
un tiesas procedūru aizsardzībai;

(d) pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju 
mērķiem;

(d) pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju 
mērķiem.

(e) atlases procedūru objektivitātei.

3. Var atteikt piekļuvi šādiem dokumentiem
ja iepazīšanās ar ar tiem  var nopietni kaitēt 
lēmumu pieņemšanai iestādēs:

3. Var atteikt piekļuvi šādiem dokumentiem
ja iepazīšanās ar ar tiem  var nopietni kaitēt 
lēmumu pieņemšanai iestādēs:

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par kuru 
vēl nav pieņemts lēmums;

(a) dokumenti, kas skar jautājumu, par kuru 
vēl nav pieņemts lēmums;

(b) dokumenti , kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts.

(b) dokumenti , kas satur viedokļu izklāstu 
iekšējām vajadzībām sakarā ar apspriedēm 
un iepriekšējām pārrunām attiecīgās 
iestādes iekšienē, pat tad, ja lēmums jau ir 
pieņemts.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Attiecībā uz 2. 
punkta a) apakšpunktu  uzskata, ka pastāv 
sevišķas sabiedrības intereses informācijas 
izpaušanā, ja pieprasītā informācija attiecas 
uz emisijām vidē.

4. Izņēmumus, kas noteikti 2. un 3. punktā 
piemēro, ja vien iepazīšanās ar 
dokumentiem nav saistīta ar sevišķām 
sabiedrības interesēm. Uzskata, ka pastāv 
sevišķas sabiedrības intereses informācijas 
izpaušanā, ja pieprasītā informācija attiecas 
uz emisijām vidē un ja dokuments ir 
nosūtīts saistībā ar procedūrām, kuru 
rezultātā pieņem tiesību aktu vai vispārēji 
piemērojamu neleģislatīvu aktu..
4.a Dokumentus, kuru izpaušana apdraud 
vides aizsardzības vērtības, piemēram, retu 
sugu vairošanās vietas, izpauž vienīgi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas 
iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
Konvenciju par pieeju 
informācijai,sabiedrības dalību lēmumu 
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pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem1

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, ja nepastāv īpaši apstākļi, kur 
informācijas izpaušana varētu kaitēt 
attiecīgo personu privātumam un 
neaizskaramībai.

6. Ja izņēmumi attiecas tikai uz kādu 
pieprasītā dokumenta daļu, pārējās 
dokumenta daļas publisko.

6. Ja izņēmumi attiecas tikai uz kādu 
pieprasītā dokumenta daļu, pārējās 
dokumenta daļas publisko.

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, ir 
spēkā tik ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir 
pamatota, ņemot vērā dokumenta saturu. 
Izņēmumi var būt spēkā ne ilgāk kā 
30 gadus. Ja dokumentiem ir piemērojami 
izņēmumi, kas skar personas datu 
aizsardzību vai komerciālās intereses, kā arī 
ja tie ir slepeni dokumenti, izņēmumus 
vajadzības gadījumā drīkst piemērot arī pēc 
šā termiņa.

7. Izņēmumi, kas noteikti šajā pantā, ir 
spēkā tik ilgi, kamēr šāda aizsardzība ir 
pamatota, ņemot vērā dokumenta saturu. 
Izņēmumi var būt spēkā ne ilgāk kā 
30 gadus. Ja dokumentiem ir piemērojami 
izņēmumi, kas skar privātumu vai 
komerciālās intereses, kā arī ja tie ir slepeni 
dokumenti, izņēmumus vajadzības gadījumā 
drīkst piemērot, arī pēc šā termiņa.

______________________________
1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

Or. en

Pamatojums

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05)
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Grozījums Nr. 6

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 Komisijas 
iesniegtu informāciju par Eiropas 
Savienības tiesību aktu īstenošanu, ja vien 
tajā laikā nav uzsākti nekādi tiesas 
procesi, 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. Iestāde ņem vērā 
šo iemeslu pamatotību, ko sniedz 
dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja 
pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu 

3. Pilnīga vai daļēja atteikuma gadījumā, 
ja pieteikuma iesniedzējs apšauba 
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dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, 
1. punktā paredzēto termiņu var pagarināt 
par 15 darba dienām, ar nosacījumu, ka 
pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš informēts 
un saņēmis sīkus paskaidrojumus. 
Nesaņemot iestādes atbildi paredzētajā 
laikā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 
iesniegt atkārtotu pieteikumu. 8. pants. 
Atkārtotu pieteikumu izskatīšana 
Atkārtotus pieteikumus izskata ātri.

kaitējuma iespējamību skartajām 
interesēm un/vai apstrīd to, ka pastāv 
sevišķas intereses informācijas izpaušanā, 
viņš var aicināt Eiropas Savienības 
ombudu sniegt neatkarīgu un objektīvu 
atzinumu par iespējamo kaitējumu un/vai 
sevišķām sabiedrības interesēm. Ja pēc 
Eiropas Savienības obmuda atzinuma 
sniegšanas iestāde atbalsta pilnīgu vai 
daļēju atteikumu, pieteikuma iesniedzējs 
15 darba dienu laikā pēc iestādes atbildes 
saņemšanas var iesniegt atkārtotu 
pieteikumu ar lūgumu iestādei pārskatīt tās 
nostāju.

Or. en

Pamatojums

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkārtotus pieteikumus izskata ātri. 
Iestāde 30 darba dienu laikā pēc tāda 
pieteikuma reģistrācijas dod atļauju piekļūt 
pieprasītajam dokumentam un šajā laikā 
nodrošina to saskaņā ar 10. pantu vai 
rakstiskā atbildē paskaidro pilnīgā vai 
daļējā atteikuma iemeslus. Pilnīga vai 
daļēja atteikuma gadījumā iestāde informē 
pieteikuma iesniedzēju par viņam 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

1. Atkārtotus pieteikumus izskata ātri. 
Iestāde 15 darba dienu laikā pēc tāda 
pieteikuma reģistrācijas dod atļauju piekļūt 
pieprasītajam dokumentam un šajā laikā 
nodrošina to saskaņā ar 10. pantu vai 
rakstiskā atbildē paskaidro pilnīgā vai 
daļējā atteikuma iemeslus. Pilnīga vai 
daļēja atteikuma gadījumā iestāde informē 
pieteikuma iesniedzēju par viņam 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. en
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Pamatojums

Termiņa pagarināšana, kā to ierosināja Komisija, pazeminātu standartus. Būtu pietiekami ar 
15 dienām (3 nedēļām), lai iestāde varētu pieņemt un paziņot lēmumu par atkārtotu 
apstiprinājumu, it īpaši tāpēc, ka termiņu var pagarināt, ja to prasa izņēmuma apstākļi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. pants

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 aģentūrās 
dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, un kam piešķirts grifs 
"SEVIŠĶI SLEPENS", "SLEPENS" vai 
"KONFIDENCIĀLS" saskaņā ar iestāžu
izdotiem kopīgiem noteikumiem ar mērķi 
aizsargāt Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu būtiskas intereses jomās, kuras 
norādītas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
un b) apakšpunktā attiecībā uz valsts 
drošību, aizsardzību un militārajiem 
jautājumiem.

2. Saskaņā ar 7. un 8. pantā noteikto 
kārtību pieteikumus attiecībā uz piekļuvi 
slepeniem dokumentiem izskata tikai tās 
personas, kam ir tiesības iepazīties ar šiem 
dokumentiem. Šīs personas, neskarot 11. 
panta 2. punktu, arī nosaka, kādas norādes 
par slepeniem dokumentiem var iekļaut 
publiskajā reģistrā.

2. Saskaņā ar 7. un 8. pantā noteikto 
kārtību pieteikumus attiecībā uz piekļuvi 
slepeniem dokumentiem izskata tikai tās 
personas, kam ir tiesības iepazīties ar šiem 
dokumentiem. Šīs personas, neskarot 11. 
panta 2. punktu, arī nosaka, kādas norādes 
par slepeniem dokumentiem var iekļaut 
publiskajā reģistrā.

3. Slepenus dokumentus iekļauj reģistrā vai 
izsniedz tikai ar attiecīgā dokumenta autora 
piekrišanu.

3. Slepenus dokumentus iekļauj reģistrā vai 
izsniedz tikai ar attiecīgā dokumenta autora 
piekrišanu.

4. Iestāde, kas pieņem lēmumu atteikt 
piekļuvi slepenam dokumentam, paskaidro 
sava lēmuma iemeslus tā, lai tas nekaitētu 
4. pantā minētajām interesēm.

4. Iestāde, kas pieņem lēmumu atteikt 
piekļuvi slepenam dokumentam, paskaidro 
sava lēmuma iemeslus tā, lai tas nekaitētu 
4. pantā minētajām interesēm.

5. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka, izskatot pieteikumus 
saistībā ar piekļuvi slepeniem 
dokumentiem, tiek ievēroti šajā pantā un 4. 
pantā minētie principi.

5. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai nodrošinātu to, ka, izskatot pieteikumus 
saistībā ar piekļuvi slepeniem 
dokumentiem, tiek ievēroti šajā pantā un 4. 
pantā minētie principi.
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6. Iestāžu noteikumus par slepeniem 
dokumentiem publisko.

6. Iestāžu kopējos noteikumus par 
slepeniem dokumentiem publisko.

7. Komisija un Padome informē Eiropas 
Parlamentu par slepeniem dokumentiem 
saskaņā ar vienošanos, kas panākta starp 
iestādēm.

7. Komisija un Padome saskaņā ar 
vienošanos, kas panākta starp iestādēm,
nodrošina Eiropas Parlamentam pienācīgu 
kontroli pār slepeniem dokumentiem, ko 
publisko.

8. Divpusējie nolīgumi ar trešām valstīm 
vai starptautiskām organizācijām 
neaizliedz Padomei vai Komisijai izpaust 
informāciju Eiropas Parlamentam.

Or. en

Pamatojums

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikuma iesniedzējs var piekļūt 
dokumentiem, tos konsultējot uz vietas vai 
saņemot kopiju, tai skaitā, ja piemērojams, 
elektronisku kopiju atkarībā no pieteikuma 
iesniedzēja izvēles. 

1. Pieteikuma iesniedzējs var piekļūt 
dokumentiem, tos konsultējot uz vietas vai 
saņemot kopiju, tai skaitā, ja piemērojams, 
elektronisku kopiju atkarībā no pieteikuma 
iesniedzēja izvēles. 

2. Ja dokuments ir publiski pieejams , un
tas ir viegli pieejams pieteikuma 
iesniedzējam, iestāde var izpildīt savu 
pienākumu nodrošināt piekļuvi 
dokumentiem, paziņojot pieteikuma 
iesniedzējam, kā var iegūt pieprasīto 

2. Ja dokuments ir publiski pieejams , un 
tas ir viegli pieejams pieteikuma 
iesniedzējam, iestāde var izpildīt savu 
pienākumu nodrošināt piekļuvi 
dokumentiem, paziņojot pieteikuma 
iesniedzējam, kā var iegūt pieprasīto 
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dokumentu. dokumentu.
3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā 
rakstā vai ierakstā), pilnībā ievērojot 
pieteikuma iesniedzēja vēlēšanos.

3. Dokumentus nodrošina tādā redakcijā un 
veidā, kādā tas ir (arī elektroniski vai citā 
veidā, piemēram, Braila rakstā, palielinātā 
rakstā vai ierakstā), pilnībā ievērojot 
pieteikuma iesniedzēja vēlēšanos. Piekļuve 
dokumentiem nav jāierobežo ne ar kādu 
programmatūru vai operatīvo sistēmu, ko 
izmanto iestādes IT vidē.

4. Kopiju izgatavošanas un pārsūtīšanas 
izdevumus var likt apmaksāt pieteikuma 
iesniedzējam. Šīs izmaksas nedrīkst 
pārsniegt kopiju sagatavošanas un 
nosūtīšanas faktiskās izmaksas. Iepazīšanās 
uz vietas, kopiju izgatavošana līdz 20 A4 
lappusēm un tieša piekļuve dokumentam 
elektroniskā formā vai izmantojot reģistru 
ir bez maksas.

4. Kopiju izgatavošanas un pārsūtīšanas 
izdevumus var likt apmaksāt pieteikuma 
iesniedzējam. Šīs izmaksas nedrīkst 
pārsniegt kopiju sagatavošanas un 
nosūtīšanas faktiskās izmaksas. Iepazīšanās 
uz vietas, kopiju izgatavošana līdz 20 A4 
lappusēm un tieša piekļuve dokumentam 
elektroniskā formā vai izmantojot reģistru 
ir bez maksas.

5. Šī regula neparedz atkāpes no EK 
tiesību aktos vai valsts tiesību aktos 
noteiktās konkrētās kārtības, piemēram, 
nodevas maksājuma.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu pašreizējos standartus, ir jāsvītro 5. punkts. Iestādēm būtu jāizmanto iespēja, 
ko sniedz šīs regulas pārskatīšana, lai ieviestu atvērtus standartus. No šīs regulas 
pamatprincipiem un juridiskā pamata izriet, ka piekļuve dokumentiem nav jāierobežo ne ar 
kādu programmatūru vai operatīvo sistēmu, ko izmanto iestāde.

Grozījums Nr. 11

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, lai, pamatojoties uz 
atvērtiem standartiem un savietojamību, 
izveidotu reģistru, kam jāsāk darboties ne 
vēlāk kā …... .

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka reģistri, kas balstās uz atvērtiem standartiem un savietojamību, tiek 
izveidoti un uzsāk darbību laicīgi, ir jāparedz noteikts termiņš.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Iestādes, ciktāl iespējams, sabiedrības 
tiešu piekļuvi dokumentiem nodrošina 
elektroniskā veidā vai izmantojot reģistru 
saskaņā ar attiecīgās iestādes 
noteikumiem. 

2. Ja iespējams, elektroniskā formā  tieši 
pieejami ir pārējie dokumenti, īpaši 
dokumenti, kas skar politikas vai 
stratēģijas izstrādāšanu.

2. Saskaņā ar 9. pantu sabiedrībai tieši 
pieejamiem jo īpaši ir jābūt dokumentiem, 
kas izdoti vai saņemti EK tiesību aktu vai 
vispārēji piemērojamu neleģislatīvu aktu 
pieņemšanas procedūras laikā.

3. Ja dokuments nav tieši pieejams reģistrā, 
tajā, ciktāl iespējams, norāda dokumenta 
atrašanās vietu.

3. Ja dokuments nav tieši pieejams reģistrā, 
tajā, ciktāl iespējams, norāda dokumenta 
atrašanās vietu.

4. Katra iestāde nosaka savu kārtību, 
saskaņā ar kuru citu kategoriju dokumenti
ir tieši pieejami sabiedrībai.

4. Iestādes izveido dokumentu reģistru 
vienotu saskarni un jo īpaši nodrošina 
vienotu tiešās piekļuves punktu 
dokumentiem, kas izdoti vai saņemti EK 
tiesību aktu vai vispārēji piemērojamu 
neleģislatīvu aktu pieņemšanas 
procedūras laikā.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina izmaiņas noteikumos par reģistriem, kas kopā ar citām ierosinātajām 
izmaiņām, jo īpaši termina „dokuments” noteikšanu, prasa rūpīgi izskatīt šos noteikumus. Lai 
saglabātu pašreizējos standartus, ir atjaunots pašreizējā 12. panta 1. punkta teksts.  12. panta 
2. un 4. punkts ir grozīti, lai ietvertu M. Cashman ziņojuma 2. un 5. ieteikumu ar mērķi 
uzlabot pašreizējos standartus.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13. pants – 2. punkts – a) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iniciatīvas, ko Padomei iesniegušas 
dalībvalstis, ievērojot EK līguma 67. panta 
1. punktu vai ES Līguma 34. panta 
2. punktu;

(a) iniciatīvas, ko Padomei iesniegušas 
dalībvalstis, ievērojot ES Līguma 34. panta 
2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Iniciatīvas, ko dalībvalstis iesniegušas atbilstīgi EK līguma 67. panta 1. punktam, vairs nav 
iespējamas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar esošos autortiesību 
noteikumus, kas var ierobežot trešās 
personas tiesības iegūt dokumentu kopijas 
vai pavairot, vai izmantot izsniegtos 
dokumentus.

Šī regula neskar esošos autortiesību 
noteikumus, kas var ierobežot trešās 
personas tiesības pavairot vai izmantot 
izsniegtos dokumentus.

Or. en

Pamatojums

Lai saglabātu pašreizējos standartus, 16. pants nebūtu jāgroza un būtu jāsaglabā pašreizējās 
regulas teksts.
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Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā līdz .. .. …. 
publicē ziņojumu par šīs regulas principu 
ievērošanu un sniedz ieteikumus, 
vajadzības gadījumā arī minot 
priekšlikumus šīs regulas pārskatīšanai 
un iestāžu veicamo pasākumu rīcības 
programmu.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā attiecībā uz pašreizējo regulu ir jāiesniedz ziņojums par regulas īstenošanu, 
vajadzības gadījumā ietverot ieteikumus un priekšlikumus uzlabojumiem. Kā paskaidrots 16. 
grozījumā, noteikuma izslēgšana nozīmē faktisku grozījumu šajā regulā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Piemērošanas pasākumi

1. Katra iestāde pielāgo savu reglamentu 
šīs regulas noteikumiem. Pielāgojumi 
stājas spēkā .. .. .... .
2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija pārbauda esošo 
noteikumu atbilstību šīs regulas prasībām 
attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu saprātīgi noteikt termiņu, lai iestādes varētu pielāgoties to reglamentam. Būtu arī 
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jāuzdod Komisijai nodrošināt, lai pašreizējie noteikumi par piekļuvi dokumentiem atbilstu 
pārskatītajai regulai. Tā kā šis pants ir daļa no pašreizējās regulas, to svītrojot no Komisijas 
priekšlikuma, Komisija faktiski groza pašreizējo regulu attiecībā uz šo punktu.
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