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IEVADS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku 
piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 17. panta 1. punktā paredzēts, ka 
"Ikviena iestāde reizi gadā publicē ziņojumu par iepriekšējo gadu, kurā norāda, cik gadījumos tā 
atteikusi nodrošināt piekļuvi dokumentiem, šādu atteikumu iemeslus un to slepeno dokumentu 
skaitu, kuri nav iekļauti reģistrā" 1.

Šis ziņojums attiecas uz to, kā Padome 2007. gadā īstenoja Regulu Nr. 1049/2001.

Tāpat kā iepriekšējos gada ziņojumos 2, šā ziņojuma I daļā ir izklāstīti normatīvi, administratīvi un 
praktiski pielāgojumi, ko Padome veikusi 2007. gadā, lai nodrošinātu atbilstību Regulai 
Nr. 1049/2001. Ziņojuma II daļā ir analizēti rādītāji par piekļuves pieteikumiem atsauces 
laikposmā. III daļa īpaši attiecas uz izņēmumu piemērošanu Padomē attiecībā uz tiesībām piekļūt 
dokumentiem saskaņā ar Regulas Nr. 1049/2001 4. pantu. Ziņojuma IV daļā ir izklāstīti galvenie 
notikumi regulas īstenošanas sestajā gadā, un V daļa attiecas uz Eiropas ombudam iesniegtām 
sūdzībām un ar tām saistītām prasībām tiesā. Visbeidzot, VI daļā ir izklāstīti ziņojuma secinājumi.

  
1 Skatīt agrākus ziņojumus, ko iesniegusi Padome (7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 

REV 1 un 8184/07) un Komisija (COM (2003) 216 galīgā redakcija, COM (2004) 347 galīgā 
redakcija, COM(2005) 348 galīgā redakcija, COM (2007) 548 galīgā redakcija un COM 
(2007) 841 galīgā redakcija). Attiecībā uz Eiropas Parlamenta ziņojumiem par 2002.–2006. 
gadu skatīt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra Piezīmes birojam 2003. gada 23. janvārī (PE 
324.992/BUR), 2004. gada 19. februārī (PE 338.930/BUR/NT), 2005. gada 7. martā 
(PE 352.676/BUR./ANN), 2006. gada 22. martā (PE 371.089/BUR./ANN.) un 2007. gada 
23. aprīlī (PE 388.097/BUR). Turklāt saskaņā ar Regulas Nr. 1049/2001 17. panta 2. punktu 
Komisija 2004. gada 30. janvārī publicēja ziņojumu par regulas principu īstenošanu (COM 
(2004) 45 galīgā redakcija).

2 Skatīt dokumentus 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 un 8184/07.
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I. NORMATĪVI, ADMINISTRATĪVI UN PRAKTISKI PIELĀGOJUMI

1. Padomes dokumentu publiskais reģistrs

Saskaņā ar 11. pantu Regulā Nr. 1049/2001 Kopienas iestādēm jānodrošina piekļuve dokumentu 

reģistram elektroniskā veidā. Padomes dokumentu publiskajā reģistrā, kurš darbojas no 1999. gada 

1. janvāra, ir atsauces uz Padomes dokumentiem, kas ievadīti, izmantojot automātiskas arhivēšanas 

sistēmu. Tādējādi reģistrā ir automātiski iekļauti visi Padomei vai kādai no tās sagatavošanas 

struktūrām iesniegtie dokumenti, kas nav slepeni un ko izmanto kā pamatu apspriedēs, vai kas 

ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu vai atspoguļo progresu konkrētā jautājumā. Attiecībā uz 

slepeniem dokumentiem 3 to autors nosaka, kādas uzziņas drīkst parādīties reģistrā 4.

Reģistrs nodrošina piekļuvi lielam skaitam pilna teksta dokumentu, kuri saskaņā ar Padomes 

reglamenta II pielikuma 11. pantu jādara tieši pieejami sabiedrībai, tiklīdz tie laisti apritē 5. Tie ir 

šāda veida dokumenti:

· pagaidu darba kārtības Padomes sanāksmēm un tās sagatavošanas struktūrām (izņemot dažas 
struktūras, kuras nodarbojas ar militāriem un drošības jautājumiem);

· Padomei iesniegti dokumenti, kas ir uzskaitīti pie Padomes darba kārtības punkta, kurš 
apzīmēts ar vārdiem "publiski pieejamas apspriede" vai "publiskas debates" saskaņā ar 
Reglamenta 8. pantu 6;

· likumdošanas jomā – "I/A" un "A" punkta piezīmes, kas iesniegtas Pastāvīgo pārstāvju 
komitejai un/vai Padomei, kā arī tiesību aktu projekti, kopējo nostāju projekti un kopīgie 
dokumenti, ko apstiprinājusi attiecīgā samierināšanas komiteja;

  
3 Regulas (EK) Nr. 1049/2001 izpratnē "slepeni dokumenti" ir dokumenti, kas klasificēti 

kategorijā "CONFIDENTIEL", "SECRET" vai "TRES SECRET/TOP SECRET". Par šo 
jautājumu skatīt minētās regulas 9. panta 1. punktu.

4 Skatīt Regulas Nr. 1049/2001 9. panta 2. punktu un 11. panta 2. punktu.
5 2007. gadā publisku piekļuvi nodrošināja 108 343 dokumentiem, tiklīdz tie bija laisti apritē.
6 Skatīt Padomes reglamenta II pielikuma 11. panta 5. punkta b) apakšpunktu, OV L 285, 

16.10.2006., 47.-71. lpp. 62 - 64. Papildu informāciju par šo jautājumu skatīt arī šā ziņojuma 
IV nodaļas 1. punktā, 15.-16. lpp.
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· dokumenti, kas attiecas uz tiesību aktu pēc tam, kad ir pieņemta kopēja nostāja, 
samierināšanas komiteja ir apstiprinājusi kopīgu dokumentu vai tiesību akts ir pieņemts 
galīgajā redakcijā;

· visi citi dokumenti, ko pieņēmusi Padome un kuri paredzēti publicēt Oficiālajā Vēstnesī;

· dokumenti, kuru autors nav ne Padome, ne dalībvalsts un kurus publiskojis to autors vai kuri 
publiskoti ar tā autora piekrišanu;

· dokumenti, kas ir pilnīgi darīti pieejami sabiedrības loceklim, kurš iesniedzis pieteikumu.

Publiskajā reģistrā 2007. gada 31. decembrī bija iekļauti 1 010 217 dokumenti (visās valodās kopā), 
no kuriem 724 338 (71,7 % reģistrēto dokumentu) bija publiski pieejami, t.i., vai nu tādi, ko var 
lejupielādēt (700 449 dokumenti PDF vai HTML formātā), vai pieejami pēc pieprasījuma (23 889 
dokumenti citā formātā). Tas ir par 19 % vairāk nekā dokumentu skaits reģistrā 2006. gadā 
(2006. gada decembra beigās – 849 117, bet 2007. gada beigās – 1 010 217) un par 20 % vairāk 
nekā reģistrā tieši pieejamu dokumentu skaits (2006. gada beigās – 583 905, savukārt 2007. gada 
beigās – 700 449).

Turklāt 2007. gada 31. decembrī reģistrā bija 16 927 dokumenti ar kodu "P/A" (t.i., daļēji 
pieejams), tostarp 2 637 dokumenti, kas bija pieejami tiešsaistē (PDF formātā) 7. "P/A" 
dokumentus, kas iekļauti reģistrā līdz 2004. gada 1. februārim (kopš tā laika visi jaunie dokumenti, 
kas klasificēti kā daļēji pieejami, ir sabiedrībai tieši pieejami reģistrā), parasti nevar lejupielādēt, bet 
tie ir pieejami pēc pieprasījuma.

2007. gadā 465 612 dažādi lietotāji apmeklēja Padomes dokumentu publisko reģistru (salīdzinājumā 
ar 380 349 lietotājiem 2006. gadā), kas ir lietotāju skaita pieaugums par 22,4 % viena gada laikā. 
Apmeklējumu kopskaits palielinājās par 21 % (2 078 602 apmeklējumi 2007. gadā, bet 2006. gadā 
– 1 722 354 apmeklējumi), kas ir vairāk nekā 5 700 apmeklējumi dienā. Informācijas pieprasījumu 
(apskatīto ekrānu izteiksmē) kopskaits bija 9 212 745.

  
7 Daļēja informācijas izpaušana notiek saskaņā ar Regulas 4. panta 6. punktu.
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Attiecīgajā laikposmā bija sagatavoti 350 (oriģinālvalodā) slepeni dokumenti, tostarp 26 dokumenti, 
kas klasificēti kā "SECRET UE", un 324 – "CONFIDENTIEL UE". No tiem trīs "SECRET UE" 
dokumenti un 61 "CONFIDENTIEL UE" dokumenti ir minēti reģistrā saskaņā ar Regulas 
Nr. 1049/2001 9. panta 2. punktu un 11. panta 2. punktu.

2. Praktiski pielāgojumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 jāizskata visi pieteikumi par piekļuvi Padomes 
dokumentiem, kas skar iestādes politiku, darbību un lēmumus, tostarp pieteikumi par piekļuvi 
slepeniem dokumentiem.

Attiecīgajiem Padomes Ģenerālsekretariāta departamentiem ir rūpīgi jāpārbauda pieteikumi par 
piekļuvi slepeniem dokumentiem.  Pārskatāmības departaments 2007. gadā izskatīja 811 slepenus 
dokumentus, no kuriem 9 klasificēti kategorijā "CONFIDENTIEL UE" un 802 – kategorijā 
"RESTREINT UE" 8.

Lai veiktu pārbaudi, Pārskatāmības departaments sistemātiski apspriežas ar dokumentu 
autoriem/attiecīgajiem departamentiem. Neskatoties uz to, ka izskatāmās lietas ir ļoti sarežģītas, 
Padomes Ģenerālsekretariāts ir spējis tikt galā ar pieaugušo saistīto administratīvo slodzi un 
ievērojis Regulā Nr. 1049/2001 noteiktos nosacījumus un termiņus.

Šajā sakarā būtu jānorāda, ka termiņš atbildes sniegšanai ir 15 darba dienas ar iespējamu 
pagarinājumu par 15 darba dienām attiecīgi pamatotos gadījumos, piemēram, ja pieteikums attiecas 
uz ļoti lielu dokumentu skaitu.

Vidējais sākotnējo pieteikumu izskatīšanas laiks 2007. gadā bija 13 darba dienas. Padomes 
Sekretariāts termiņu pagarināja 19,7 % no sākotnēju pieteikumu gadījumiem, bet ir spiests šo 
iespēju izmantot biežāk attiecībā uz atkārtotiem pieteikumiem, kas jāpārbauda Informācijas darba 
grupai pirms to iesniegšanas Pastāvīgo pārstāvju komitejai un Padomei pieņemšanai, un visi šie soļi 
ir laikietilpīgi.

  
8 Minētie dokumenti jo īpaši bija saistīti ar EDAP (35,3 %), KĀDP (28 %), tieslietām un 

iekšlietām (25,5 %).
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Kā paredzēts Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 6. punktā, Padome regulāri apsver pieprasīto 
dokumentu daļu publiskošanu. Tas veicina lielāku atklātību, jo īpaši likumdošanas jomā.

Ja attiecībā uz dokumentu joprojām notiek sarunas Padomē vai tās sagatavošanas struktūrās un ja 
dokuments atspoguļo delegāciju nostājas, dokumenta pilnīga nodošana atklātībā var izraisīt tādu 
situāciju, kas var traucēt atbilstīgu sarunu norisi. Šādos gadījumos Padome parasti piemēro Regulas 
4. panta 3. punktu, piešķirot piekļuvi sagatavošanas dokumentu saturam to apspriešanas laikā, 
svītrojot tikai norādes uz delegāciju nosaukumiem. Tādējādi ieinteresētās puses var sekot apspriežu 
gaitai, nekaitējot iestādes lēmumu pieņemšanas procesam. Tomēr šāda prakse neskar iespēju 
piemērot citus Regulas 4. pantā paredzētos izņēmumus.

3. Pārskatāmība likumdošanā 

Papildus dokumentiem, kuriem var piekļūt, izmantojot reģistru un pēc pieteikuma saskaņā ar 
Regulu 1049/2001, ievērojamu likumdošanas dokumentu skaitu katru gadu publisko saskaņā ar 
Padomes reglamenta II pielikuma 11. panta 6. punktu 9. Minētajā punktā noteikts – publisko visus 
likumdošanas dokumentus, kas saistīti ar attiecīgo tiesību aktu un kas sastādīti pirms lēmuma 
pieņemšanas un uz kuriem neattiecas neviens no Regulas 1049/2001 4. panta noteikumiem 10.

Paralēli tam Padomes Ģenerālsekretariāts sagatavo ikmēneša sarakstu, kurā uzskaitīti arī visi 
likumdošanas akti, ko Padome ir attiecīgajā mēnesī pieņēmusi.  Sarakstā ir iekļauta arī informācija 
par balsojumu rezultātiem, piemērojamiem balsošanas noteikumiem, kā arī deklarācijas par tiesību 
aktiem, kas iekļautas Padomes protokolā 11.

  
9 Šajā sakarā būtu jāatgādina, ka saskaņā ar EK līguma 253. panta 3. punktu Padome, kā arī 

Komisija un Eiropas Parlaments izstrādā procedūras un īpašus noteikumus attiecībā uz 
piekļuvi dokumentiem Kas attiecas uz Padomi, īpašie noteikumi ir iekļauti Padomes 
reglamenta II pielikumā.
Tie turklāt atbilst EK līguma 207. panta 3. punktam attiecībā uz 255. panta 3. punkta 
īstenošanu, ka Padomei jānodrošina lielāka piekļuve saviem dokumentiem, kad tā veic 
likumdošanas funkcijas.  Tāds pats princips, kas jāpiemēro trim iestādēm, kuras ir tieši 
iesaistītas likumdošanas procesā, ir noteikts Regulas 1049/2001 12. panta 2. punktā.

10 Pēdējos trīs gados katru gadu apmēram 580 sagatavošanas dokumenti ir publiskoti saskaņā ar 
Padomes Reglamenta II pielikuma 11. panta 6. punktu. 

11 Ikmēneša saraksti ir pieejami Padomes interneta vietnē http://www.consilium.europa.eu, 
sadaļā "Dokumenti" – "Padomes tiesību aktu saraksti".
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4. Iekšējās instrukcijas, apmācības, personāls

Tāpat kā iepriekšējos gados arī 2007. gadā Padomes Sekretariāts regulāri rīkoja apmācības 12

Padomes darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentu sagatavošanu, lai viņus iepazīstinātu ar 
procedūrām un praksi, kas jāievēro attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem.

2007. gadā Padomes Ģenerālsekretariāta (F ĢD) "Pārskatāmības, dokumentu piekļuves un 
sabiedrības informēšanas" vienībā bija 19 darbinieki:

Piekļuve dokumentiem: 5 AD un 8 AST darbinieki
Sabiedrības informēšana: 6 AST darbinieki.

"Sabiedrības informēšanas" nodaļas darbinieki, ievērojot Padomes Ģenerālsekretariāta labas 
administratīvas prakses kodeksu 13, izskata pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, ko iesniedz 
sabiedrības locekļi. Dienests 2007. gada izskatīja 8 322 pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, no 
kuriem 7 252 tika atsūtīti pa e-pastu un 1 070 – vēstulē.

  
12 Kopumā tika organizētas trīs apmācību sesijas dotajā atsauces laikā (2007. gada februārī, 

maijā un septembrī); turklāt 2007. gada jūnijā un oktobrī notika specifiskas informatīvās 
sanāksmes, kurās tikās Pārskatāmības departamenta personāls, PĢ dažādu attiecīgo 
departamentu locekļi un Padomes darba sagatavošanas struktūru locekļi.

13 Padomes ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā 
Lēmums (2001. gada 25. jūnijs) par Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta un tā 
personāla labas administratīvās prakses kodeksu profesionālajās attiecībās ar sabiedrību (OV 
C 189, 05.07.2001., 1. lpp.).
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II. PIETEIKUMI PAR PIEKĻUVI DOKUMENTIEM – ANALĪZE

Sākotnējā posmā sabiedrības locekļu pieteikumus par piekļuvi Padomes dokumentiem izskata 
Padomes Ģenerālsekretariāts. Saņemot no Padomes sekretariāta pilnīgu vai daļēju atteikumu, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu Padomei mainīt savu nostāju. 
Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu attiecībā uz atkārtotu pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs var 
iesniegt sūdzību Eiropas ombudam un/ vai iesūdzēt iestādi Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā.

Šā ziņojuma pielikumā norādīti statistikas dati par publisku piekļuvi Padomes dokumentiem 
pēdējos piecos gados (2003.–2007.).

Atsauces laikposmā Padome saņēma 1 964 pieteikumus no sabiedrības locekļiem par piekļuvi 7 809
dokumentiem. (Pēc sākotnējiem vai atkārtotiem pieteikumiem) pilnīgi vai daļēji izsniegtu 
dokumentu kopskaits 2007. gadā bija 6 138.

Kā redzams no statistikas datiem par Padomes dokumentu publiskā reģistra apskati internetā, 
interneta reģistrs ir kļuvis par svarīgu izpētes līdzekli pilsoņiem, kas vēlas cieši sekot Eiropas 
Savienības darbībai. To apstiprina gandrīz 21 % pieaugums apmeklējumu skaita ziņā (šis skaits 
turpina palielināties jau piekto gadu pēc kārtas).

Pieteikumu iesniedzēju nodarbošanās un ģeogrāfiskais sadalījums

Sākotnējos pieteikumus iesniedza galvenokārt studenti un pētnieki (40 %). Arī juristi (8,8 %), 
rūpniecības un tirdzniecības jomas pārstāvji un lobētāju grupas (14,2 %) atrodas pārstāvēto sociālo 
un profesionālo kategoriju saraksta sākumā. Tā kā pieteikumu iesniedzējiem nav jānorāda personas 
dati vai pieteikuma iemesli, un parasti pieteikumi ir e-pasta veidā, to ievērojamai daļai (13,2 %) 
profesija nav zināma. Arī vairumu atkārtoto pieteikumu iesniedza studenti un pētnieki (56,2 %).

Lai gan 2007. gadā 18,7 % atkārtoto pieprasījumu par piekļuvi iesniedza žurnālisti, šī iesniedzēju 
kategorija veido tikai 2,9 % no sākotnējo pieprasījumu skaita. Tas ir galvenokārt tāpēc, ka iestāžu 
publisko dokumentu reģistri ir tikai viens no vairākiem iespējamiem preses informācijas avotiem. 
Turklāt liels vairums žurnālistu galvenokārt ir ieinteresēti jaunākajos notikumos. Tādēļ nav 
pārsteigums, ka nedaudzie piekļuves pieteikumi no žurnālistiem attiecās galvenokārt uz 
pētnieciskās žurnālistikas jomu un tādējādi ir līdzīgi akadēmiķu pieteikumiem.
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Attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju ģeogrāfisko sadalījumu lielāko daļu sākotnējo pieteikumu 
iesniedza no Beļģijas (26,4 %), Vācijas (16 %) un Apvienotās Karalistes (9,5 %). Pieteikumi no 
valstīm ārpus ES veido 8 % no kopskaita. Atkārtoti pieteikumi tika galvenokārt iesniegti no 
Beļģijas (37,5 %) un Apvienotās Karalistes (25 %) 14.

Samērā lielo sākotnēju un atkārtotu pieteikumu skaitu, kas iesniegti no Beļģijas, izskaidro fakts, ka 
Briselē atrodas vairāku starpvalstu uzņēmumu un starptautisku advokātu biroju galvenās mītnes, kā 
arī daudzām apvienībām, kuras pārstāv ekonomikas un rūpniecības nozares Eiropas mērogā.

Jomas, uz kurām attiecas pieteikumi

Attiecībā uz jomām, kurās izdara pieteikumus, lielu interesi vienmēr izraisa tieslietas un iekšlietas 
(26,7 %). 15 Pārējie pieteikumi attiecas uz dokumentiem par ārējām attiecībām un KĀDP (18,1 %), 
vidi (8,2 %), lauksaimniecību un zvejniecību (6,8 %), aizsardzību un militārām lietām (6 %).

Pieteikumu iesniedzēju interese par tieslietām un iekšlietām (2007. gadā – 26,7 % pieteikumu un 
2006. gadā – 24,5 %) ir relatīvi nemainīga, bet pieteikumu skaits attiecībā uz KĀDP jomu 
(2007. gadā – 18,1 % pieteikumu, bet 2006. gadā – 14,3 %) un EDAP (2007. gadā – 6 %, bet 
2006. gadā – 2,4 %) ir ievērojami palielinājies 16.

Norādīsim, ka, lai arī pieteikumi par piekļuvi "klasiskajiem" tiesību aktiem, piemēram, attiecībā uz 
iekšējo tirgu, ir atkal samazinājušies, 2007. gadā sasniedzot 2,9 % (2003. gadā – 16,3 % un 
2004. gadā – 14,2 %), tas nenozīmē, ka daļa sabiedrības zaudē interesi par minēto jomu, bet gan to 
var skaidrot tādējādi, ka ievērojams tiesību aktu skaits tūlīt pēc to izdošanas ir pieejams, izmantojot 
Padomes dokumentu publisko reģistru. 2007. gadā 108 343 dokumenti (jeb 67,2 % no 161 121 
dokumentiem, kas gada laikā izstrādāti un minēti reģistrā) tika izplatīti kā publiski pieejami 
dokumenti.

  
14 Vairums atkārtotu pieteikumu 2006. gadā tika iesniegti no Apvienotās Karalistes (22,9 %), 

Vācijas (22,8 %) un Beļģijas (17,1 %).
15 Pēdējos trīs gados šis rādītājs ir pastāvīgi pieaudzis: 2004. gadā – 20,1 %, 2005. gadā –

22,5 %, 2006. gadā – 24,5 %, 2007. gadā sasniedzot 26,8 %. 
16 No dokumentiem, kas pilnīgi nodoti atklātībā pēc pieteikuma iesniegšanas par piekļuvi, 

24,8 % bija saistīti ar tieslietām un iekšlietām, 18,6 % – ar KĀDP, 10,5 % – ar EDAP. No 
kopējā dokumentu skaita, kas nodoti atklātībai (pilnīgi vai daļēji) 26,4 % attiecās uz tieslietām 
un iekšlietām, 18,4 % – uz KĀDP, 9,6 % – uz EDAP.
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Izskatīto dokumentu un atteikumu skaits

Atsauces laikposmā Ģenerālsekretariāts izskatīja 7 809 dokumentus, no kuriem 6 123 publiskoja 
sākotnējā posmā (atbildi sniedza Ģenerālsekretariāts Padomes vārdā). Tika iesniegti 18 atkārtoti 
pieteikumi attiecībā uz 30 dokumentiem, kā rezultātā Padome nolēma publiskot papildu 15 
dokumentus (6 dokumentus pilnīgi un 9 – daļēji).

No atsauces periodā izskatītajiem 7 809 dokumentiem 1 671 tika atteikti (sākotnējais un 
apstiprināšanas posms kopā), tādējādi piekļuves rādītājs ir – 66,7 % (dokumenti, kas prasīti un 
pilnīgi publiskoti) vai 78,9 %, ja ņem vērā arī dokumentus, kuri daļēji publiskoti.
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III. IZŅĒMUMU PIEMĒROŠANA ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM PIEKĻŪT 
DOKUMENTIEM

Atteikuma iemesli

Attiecībā uz sākotnējiem pieteikumiem visbiežāk izmantotais atteikuma iemesls ir lēmumu 
pieņemšanas procesa aizsardzība, kas izmantots gandrīz divās piektdaļās atteikumu gadījumu 
(38 %), pēc tam – sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar starptautiskajām attiecībām (15,1 %), 
valsts drošību (13,3 %), aizsardzību un militāro jomu (2,3 %). Vairāki atteikuma iemesli minēti 
30,2 % gadījumu: sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar sabiedrības drošību bieži ir minēta 
kopā ar sabiedrības interešu aizsardzību saistībā ar starptautiskajām attiecībām 20,4 %, bet iestāžu 
lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība regulāri ir minēta kopā ar sabiedrības interešu aizsardzību 
saistībā ar starptautiskajām attiecībām, tostarp sarunām par tirdzniecību, paplašināšanos u.c. 
(5,4 %).

Attiecībā uz atkārtotiem pieteikumiem 2007. gadā kā 20 % atteikumu iemesls tika minēta 
sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar starptautiskajām attiecībām (2006. gadā – 14%), turpretī 
sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar sabiedrības drošību tika minēta 6,7 % gadījumu 
(2006. gadā – 37,2 %). 33,3 % gadījumu tika minēti vairāki atteikuma iemesli, piemēram, 
sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar valsts drošību kopā ar sabiedrības interešu aizsardzība 
saistībā ar starptautiskajām attiecībām.

Īpašs izņēmums attiecībā uz juridisku konsultāciju

Tiesvedības aizsardzība un juridisku konsultāciju aizsardzība (izņēmums, kas paredzēts Regulas 
Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta otrajā ievilkumā) 2007. gadā minēta kā pamatojums sākotnējam 
pieteikumam tikai 0,8 % atteikumu (2006. gadā – 2 %). To nemaz neizmantoja atkārtota pieteikuma 
posmā, izskatot pieteikumu, savukārt 2006. gadā šāds atteikuma pamatojums tika sniegts 4,6 % 
gadījumu.

Lai arī šis izņēmums nav visbiežāk Padomes lietotais pamatojums atteikumam, tomēr būtu jāuzsver 
tā nozīme, garantējot pareizu un efektīvu iestādes darbu 17.

  
17 Praksē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 6. punktu cik vien iespējams dod 

atļauju daļēji piekļūt dokumentiem, kurā iekļauti Padomes Juridiskā dienesta atzinumi un 
Juridiskā dienesta skaidrojumi, kas saistīti ar Padomes un tās sagatavošanas struktūras 
sanāksmēm. Tādējādi šādu dokumentu faktisko saturu izsniedz pieteikuma iesniedzējiem, 
aizsargājot juridisku atzinumu konfidencialitāti. 
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Pamatojoties uz vairāku gadu judikatūru 18 un kā Pirmās instances tiesa apstiprināja 2004. gadā 
Turco lietas spriedumā 19, Padome uzskata, ka neatkarīga konsultācija, ko Padomei sniedz 
Juridiskais dienests, ļauj Padomei nodrošināt to, ka tās tiesību akti atbilst Kopienas tiesību aktiem, 
un apspriest lietas juridiskos aspektus. Ja Padome zaudētu šo instrumentu, tās darbības efektivitāte 
būtu apdraudēta. Tādēļ Padomes iespēja piekļūt objektīvām juridiskām konsultācijām ir vispārējās 
interesēs.

  
18 Šajā sakarā skatīt Pirmās instances tiesas 1998. gada 3. marta nolēmumu Lietā T-610/97 R 

Carlsen un citi/Padome, Padome, REC 1998, II-485. lpp., 45.-47. punkts, un tās 2000. gada 
8. novembra nolēmumu Lietā T-44/97, Ghignone un citi pret Padomi,  REC 2000, II-1023. 
lpp., 47.-48. punkts. Šo tiesu praksi Tiesa citēja 2002. gada 23. oktobra nolēmumā Lietā C-
445/00, Austrija pret Padomi,  12. punktā.

19 Skatīt Pirmās instances tiesas 2004. gada 23. novembra spriedumu Lietā T-84/03 Maurizio 
Turco pret Padomi  (REC vēl nav publicēts). 62. punkts un turpmākie. Šis spriedums šobrīd ir 
pārsūdzēts (Lieta C-39/05 P un C- 52/05 P).
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IV. GALVENIE NOTIKUMI

1. Komisijas Zaļā grāmata par publisku piekļuvi dokumentiem

Kad Komisija 2005. gada novembrī nolēma laist klajā "Eiropas pārskatāmības iniciatīvu", tajā 
iekļāva arī Regulas 1049/2001 pārskatīšanu kā vienu no vairākiem pasākumiem, lai Eiropas mērogā 
veicinātu atklātību un pārskatāmību.

Saistībā ar minēto lēmumu Komisija 2007. gada 18. aprīlī publicēja Zaļo grāmatu par publisku 
piekļuvi dokumentiem 20, kurā tā izskatīja pašreizējos noteikumus attiecībā uz sabiedrības tiesībām 
piekļūt dokumentiem un to īstenošanu, ņemot vērā Pirmās instances tiesas judikatūru attiecībā uz 
Regulu 1049/2001.

Zaļajā grāmatā Komisija noteica dažas likumdošanas uzlabošanas iespējas, konkrēti attiecībā uz 
pārskatāmību likumdošanas procesā, noteikumu par piekļuvi dokumentiem saskaņošanu ar 
noteikumiem par piekļuvi vides informācijai, norāžu izstrādi, kas dos iestādēm iespēju vieglāk 
panākt līdzsvaru starp pārskatāmības principu un personas datu aizsardzību un/vai pārskatāmību un 
tirdzniecības un ekonomisko interešu aizsardzību. Komisija arī norādīja vairākus praktiskus 
pasākumus, lai sabiedrības locekļiem nodrošinātu labāku piekļuvi ES iestāžu dokumentiem.

Ar Zaļās grāmatas publicēšanu turklāt tika sākta apspriešanās ar sabiedrību par Regulas 1049/2001 
pārskatīšanu.  Šajā nolūkā Zaļās grāmatas otrajā daļā bija iekļauta anketa, kurā Komisija lūdza 
sabiedrību paust viedokļus par kārtību, kā iegūt piekļuvi Eiropas iestāžu dokumentiem, un aicināja 
pilsoņus, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uzņēmējus, valsts iestādes un citas 
organizācijas, kuras interesē Eiropas lietas, reaģēt uz dažādām Zaļajā grāmatā noteiktajām iespējām.

  
20 COM(2007) 185 galīgā redakcija, 2007. gada 18. aprīlis, Zaļā grāmata: Publiska piekļuve 

Eiropas Kopienas iestāžu dokumentiem – Pārskats. 
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2. Apspriešanās ar sabiedrību par Regulas (EK) 1049/2001 pārskatīšanu

Apspriešanās laikā, kas notika līdz 2007. gada 31. jūlijam, Komisija saņēma kopumā astoņdesmit 
vienu ieguldījumu Zaļajai grāmatai, tostarp no pilsoniskās sabiedrības (30), valsts iestādēm (25), 
uzņēmējiem (14) un pilsoņiem (12). Apspriešanās rezultātus pēc tam apkopoja Komisijas dienestu 
darba dokumentā, ko publicēja 2008. gada janvārī 21 un kurā, inter alia, bija iekļauti šādi 
konstatējumi.

· Lielākā daļa respondentu vēlētos, lai iestāžu publiskais reģistrs un tīmekļa vietnes būtu 
saskaņotākas un piekļuve tām vieglāka.

· Attiecībā uz līdzsvara ievērošanu starp pārskatāmības principu un personas datu aizsardzību 
un/vai pārskatāmību un tirdzniecības un ekonomisko interešu aizsardzību, daudzi respondenti, 
jo īpaši NVO un žurnālisti, uzskatīja, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz informācijas nodošanu 
atklātībā.  Šajā sakarā rūpniecības nozares pārstāvji aicināja labāk aizsargāt informāciju par 
uzņēmumiem.

· Valsts struktūras un pilsoņi plaši atbalstīja iespējamo saskaņošanu starp Regulas 
(EK) 1049/2001 noteikumiem par piekļuvi dokumentiem un Regulas (EK) 1367/2006 
noteikumiem par piekļuvi vides informācijai (Orhūsas konvencijas īstenošana). Turpretī 
nevalstiskās organizācijas vides aizsardzības jomā pauda bažas, ka šāda saskaņošana var 
samazināt pārskatāmības normas vides jautājumos, bet ķīmijas un biotehnoloģijas nozares 
pārstāvji uzskatīja, ka Orhūsas noteikumiem būtu jāpaliek par "lex specialis" attiecībā uz 
vispārējiem noteikumiem par sabiedrības piekļuvi.

Domājams, ka Komisija 2008. gada otrajā ceturksnī iesniegs priekšlikumu par Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas 1049/2001 grozīšanu.

  
21 Skat. Komisijas personāla darba dokuments – SEC(2008) 29/2, 2008. gada 16. janvāris –  

Ziņojums par rezultātiem, kas gūti pēc apspriešanās ar sabiedrību saistībā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem pārskatīšanu.
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3. Iestāžu komiteja attiecībā uz piekļuvi dokumentiem

Iestāžu komiteju, kas izvērtē labāko praksi, risina iespējamos strīdus un apspriež turpmākās 
attīstības iespējas dokumentu publiskošanas jomā, izveidoja 2002. gadā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 15. panta 2. punktu.

Komitejas pēdējā sanāksmē politiskā līmenī, kas notika 2007. gada 2. oktobrī, noturēja viedokļu 
apmaiņu par rezultātiem, kas gūti pēc apspriešanās ar sabiedrību par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
pārskatīšanu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegtu mutisku informāciju. Diskusijā pievērsās 
galvenajiem jautājumiem, par kuriem bija notikusi apspriešanās ar sabiedrību, un vajadzībai uzlabot 
trīs iestāžu publiskā reģistra lietošanas ērtību, konkrēti izveidojot kopīgu interneta portālu.

4. Prezidentvalsts ziņojums par vispārējas pārskatāmības politikas īstenošanu 22

Eiropadome 2006. gada jūnijā pieņēma vispārēju pārskatāmības politiku 23, kuras svarīgākie
elementi ir – darīt publiski pieejamas Padomes apspriedes, kuras notiek saskaņā ar koplēmuma 
procedūru, kā arī regulāri organizēt publiskas debates par svarīgiem jautājumiem, kas ietekmē 
Eiropas Savienības un tās pilsoņu intereses 24.

Prezidentvalsts 2007. gada decembrī iesniedza Padomei ziņojumu par vispārējas pārskatāmības 
politikas īstenošanu un novērtējumu par tās ietekmi uz Padomes darba efektivitāti25

  
22 Kaut arī ne Regula (EK) Nr. 1049/2001, ne EK līguma 255. pants neattiecas uz jautājumu par 

sabiedrības piekļuvi Padomes likumdošanas procesam, ir lietderīgi saistībā ar šo ziņojumu 
ieskicēt attīstību citās pārskatāmības jomā. 

23 Skatīt dokumentu 10633/06, 23. un 24. lpp., kā arī Padomes gada ziņojumu par piekļuvi 
dokumentiem -2006. gads, 17.-18. lpp.

24 Lai to panāktu, tika grozīts Padomes reglamenta 8. pants. Sal. Padomes 2006. gada 
15. septembra Lēmumu 2006/683/EK, ar ko pieņem Padomes reglamentu, OV L 285, 
16.10.2005., 47. lpp. Pēc Pastāvīgo pārstāvju komitejas attiecīgā lēmuma tādu publiski 
pieejamu apspriežu un publisku debašu organizāciju, kā noteikts grozītajā 8. pantā, Padomē 
piemēroja sākot no 2006. gada 1. jūlija, t.i., pat pirms oficiālās grozītā Padomes reglamenta 
pieņemšanas Vispārējo lietu padomē 2006. gada 15. septembrī.

25 Skatīt dokumentu 15827/07 un 15828/07.
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Lai arī nešķiet, ka jaunie pārskatāmības pasākumi ir negatīvi ietekmējuši Padomes spēju pieņemt 
lēmumus 26, to īstenošanas rezultātā ir ievērojami palielinājies publiski pieejamu apspiežu un 
publisku debašu skaits 27. Pateicoties jaunajai vispārējai pārskatāmības politikai, ir paplašināta 
piekļuve Padomes dokumentiem, jo dokumenti, kas attiecas uz Padomes atklātajās sēdēs 
izskatītajiem jautājumiem, tagad automātiski tiek darīti atklāti un ir pieejami Padomes interneta 
vietnē Eiropas Savienības oficiālajās valodās 28.

  
26 Skat. dokumentu 15828/07, 5. lpp.
27 Ziņojuma rezultāti ir izstrādāti, pamatojoties uz datiem par laikposmu no 2006. gada 1. jūlija 

līdz 2007. gada 31. oktobrim. Salīdzinot ar iepriekšējo četru gadu laikposmu (2002. gada 
1. jūlijs līdz 2006. gada 30. jūnijs), kad piekļuvi Padomes lēmumu pieņemšanas procesam 
reglamentēja Seviļas Eiropadomes noteiktie principi (tā saucamā Seviļas kārtība), 
palielinājums ir īpaši vērojams attiecībā uz ar tiesību aktu saistītu lietu skaitu, ko izskata kā 
darba kārtības "B" punktus. Kopš 2006. gada 1. jūlija 60 % no Padomes izskatītajiem 
likumdošanas "B" punktiem izskatīja atklāti, savukārt iepriekšējā laikposmā (2002. gada jūlijs 
līdz 2006. gada jūnijs) tikai 21 % no tādiem punktiem bija izskatīti publiski pieejamās 
apspriedēs. Turklāt analizētajā 16 mēnešu laikposmā notika 70 publiskas debates, no kurām 
64 debates bija par svarīgiem jautājumiem, kuri ietekmē Eiropas Savienības un tās pilsoņu 
intereses, turpretī iepriekšējā četru gadu laikposmā notika tikai 33 tādas debates. 

28 Skatīt Padomes Reglamenta II pielikuma 11. panta 5. punktu, OV L 285, 16.10.2006., 63.-
64. lpp. 
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V. EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTĀS SŪDZĪBAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS 
PRASĪBAS TIESĀ

A. EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTA SŪDZĪBA

Eiropas ombudam nav iesniegta neviena sūdzība par to, kā Padome 2007. gadā īstenoja Regulu 
Nr. 1049/2001. Ziņojuma turpmākajā daļā īsi tiks apskatīta agrāka sūdzība, kas tika iesniegta 
2006. gadā un kuras izskatīšana slēgta 2007. gada jūnijā.

Sūdzība 386/2006/BM, kas iesniegta ombudam 2006. gada 8. februārī

Minētā sūdzība, kas jau ir izskatīta Padomes 2006. gada ziņojumā, ir saistīta ar Padomes atteikumu 
nodrošināt piekļuvi dokumentam 15066/05, kura pielikumā ir to lēmumu kopsavilkums, kas 
pieņemti Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) (preču zīmes, paraugi un modeļi) 
Administratīvās padomes 30. sanāksmē, kas notika Alikantē 2005. gada 23. novembrī, un kandidātu 
saraksts Apelācijas padomju priekšsēdētāja amatam.

Ombudam adresētajā sūdzībā tās iesniedzējs apgalvoja, ka Padomes lēmums nepiešķirt piekļuvi 
ITSB Apelācijas padomju priekšsēdētāja amata atlases procesa rezultātiem bija nepamatots, un 
uzstāja, lai viņš saņemtu piekļuvi šim dokumentam, norādot viņa vārdu, ja tas kaut kur parādītos, un 
neminot vienīgi citu izraudzīto kandidātu vārdus.

Pēc tam sūdzības iesniedzējs informēja ombudu, ka viņš varētu piekrist tam, ka Padomei nodrošinot 
daļēju piekļuvi dokumentam, kurā ietverta informācija par viņu, tai būtu jānodrošina šāda pati
daļēja piekļuve jebkurai citai personai atbilstīgi Regulai Nr. 1049/2001.

Šajā sakarā Padome atkārtoti apspriedās ar ITSB, lai noskaidrotu, vai papildu informācija, ko 
sūdzības iesniedzējs sniedzis ombudam, ļautu nodrošināt vairāk informācijas, lai gan šis jautājums, 
stingri ņemot, neattiecās uz iesniegto sūdzību.

Pēc atkārtotas konsultācijas un ņemot vērā to, ka sūdzības iesniedzējs šķita galvenokārt 
interesējamies par to, vai viņš ir viens no trim dokumentā nosauktajiem kandidātiem un cik balsis 
viņš ir ieguvis, Padome varēja informēt sūdzības iesniedzēju, ka viņš dokumentā nav minēts.

Ombuds 2007. gada 21. jūnijā slēdza lietu, uzskatot, ka nav vajadzīgs veikt turpmāku sūdzības 
izskatīšanu. 
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B. PRASĪBAS TIESĀ

Nolēmumi saskaņā ar noteikumiem par piekļuvi dokumentiem

Kopienas Tiesas 2007. gadā pieņēma trīs nolēmumus lietās saistībā ar piekļuvi Padomes 
dokumentiem.

Tiesa 2007. gada 1. februārī pieņēma spriedumu Lietā C-266/05 P (José María Sisón pret Padomi), 

kas jau tika apskatīts iepriekšējā Padomes ziņojumā par piekļuvi dokumentiem, uz kuru lasītājs var 

atsaukties. 29

Abi pārējie spriedumi ir spriedumi, ko Pirmās instances tiesa pieņēma 2007. gada 25. aprīlī un 
27. novembrī Lietā T-264/04 (WWF-EPO pret Padomi) un apvienotās Lietās T-3/00 un T-337/04
(Pitsiorlas pret Padomi un ECB).

2007. gada 25. aprīļa spriedums Lietā T-264/04 (WWF-EPO pret Padomi)

Lietā T-264/04 prasītājs, kas ir Pasaules fonds dabai Eiropas Politikas programma (World Wide 
Fund for Nature European Policy Programme (WWF-EPO)) bija sācis tiesvedību, lai atceltu 
Padomes 2004. gada 30. aprīļa lēmumu, ar ko prasītajam atteikta piekļuve Padomes dokumentiem, 
kas attiecas uz PTO daudzpusējo sarunu "Ilgtermiņa attīstība un tirdzniecība" gaitu un 133. panta 
komitejas 2003. gada 19. decembra sapulci. WWF-EPO pieteikumā izvirzīja trīs prasības:

Pirmkārt, prasītājs apstrīdēja Padomes lēmumu atteikt piekļuvi ziņojumam, ko Komisija sagatavoja 
133. panta komitejai par PTO sarunu gaitu vides un tirdzniecības jomā pēc 2003. gada septembrī 
Kankunā notikušās PTO ministru konferences. Prasītājs šajā sakarā norādīja, ka Padome, atsakot 
piekļuvi Komisijas ziņojumam, nav pietiekami pamatojusi savu atteikumu, un arī apgalvoja, ka 
Padomei būtu pareizi jāizvērtē gan pilsoņu tiesības iegūt informāciju, gan Padomes intereses 
saglabāt konfidencialitāti.

  
29 Skatīt Padomes gada ziņojumu par piekļuvi dokumentiem -2006. gads, 23.-26. lpp.
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Otrkārt, prasītājs norādīja, ka Padome ir pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 6. punktu, 
jo, liedzot iespēju daļēji iepazīties ar ziņojumu, nav pareizi piemērojusi proporcionalitātes principu.

Trešo prasību, ko prasītājs norādīja kā Regulas 1049/2001 2. panta pārkāpumu, veido trīs daļas, un 
apgalvo, ka:

· pirmkārt, Padomes ir liegusi iespēju iepazīties ar 133. panta komitejas 2003. gada 
19. decembra sanāksmes protokola daļu par dienas kārtības pirmo jautājumu, pamatojot to ar 
šāda protokola neesamību;

· otrkārt, protokola neesamības gadījumā Padome atteicās sniegt prasītājam ziņas par diskusiju 
saturu, kas attiecas uz dienas kārtības pirmo jautājumu, tādā veidā, kādā šīs ziņas ir iespējams 
sniegt; un

· treškārt, Padomes liedza piekļuvi komitejas 2003. gada 19. decembra sanāksmes dalībnieku 
ziņojumiem.

Pirmās instances tiesa spriedumā noraidīja trīs prasības un noraidīja visu darbību kā pilnībā 
nepamatotu.

Pirmās instances tiesa ņēma vērā, ka Padome 2004. gada 30. aprīļa lēmumā ir, pirmkārt, pietiekami 
pamatojusi savu atteikumu piekļuvei ziņojumam un, otrkārt, nav pārkāpusi Regulas Nr. 1049/2001 
4. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā un ceturtajā ievilkumā paredzētos nosacījumus, lai 
piemērotu izņēmumu publiskai piekļuvei dokumentiem 30. 

  
30 Saskaņā ar izveidoto judikatūru attiecībā uz piekļuvi dokumentiem Tiesas veiktā pārbaude 

attiecībā uz tādu iestāžu lēmumu likumību, ar ko atsaka pieeju dokumentiem, pamatojoties uz 
izņēmumiem, kas skar Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētās 
sabiedrības intereses, ir attiecināma tikai uz pārbaudi par procesuālo normu ievērošanu un 
pamatojuma sniegšanu, faktu materiālo precizitāti, kā arī acīmredzamas kļūdas neesamību 
faktu novērtējumā un pilnvaru nepareizu izmantošanu.
Šajā gadījumā Tiesa nolēma – uzskatot, ka iepazīšanās ar šo ziņojumu kaitētu attiecībām ar 
tajā minētajām trešām valstīm, kā arī Kopienas un tās dalībvalstu rīcības brīvībai pārrunu 
laikā, kas ir nepieciešama, lai pabeigtu šīs pārrunas, Padome nav pieļāvusi acīmredzamu 
kļūdu vērtējumā un varēja uzskatīt, ka ziņojuma nosūtīšana radītu ne tikai varbūtēju, bet gan 
saprātīgi paredzamu tādu sabiedrības interešu apdraudējuma risku, kas ir saistītas ar 
starptautiskajām attiecībām, kā arī Kopienas finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku.
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Turklāt kopš uz izņēmumiem attiecībā uz diskutējamo jautājumu attiecas Regulas Nr. 1049/2001 
4. panta 1. punkts, Padomei nebija jāsamēro sabiedrības interešu aizsardzība ar prasītāja interesi 
iepazīties ar ziņojumu, un prasītāja prasība, ka tā interese iepazīties ar ziņojumu būtu jāsamēro ar 
Padomes interesi to neizpaust, tādējādi bija jānoraida. 

Kas attiecas uz prasītāja otro prasību, kas balstījās galvenokārt uz to, ka Padome, izvērtējot iespēju 
daļēji iepazīties ar ziņojumu, nav pareizi piemērojusi proporcionalitātes principu, Tiesa ņēma vērā 
to, ka Padome bija izskatījusi šo iespēju un arī apspriedusies ar Komisiju par šo jautājumu saskaņā 
ar Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 4. punktu 31.

Ņemot vērā minēto PTO sarunu politiski jūtīgo raksturu, Tiesa atzina, ka ziņojuma saturs pilnībā ir 
uzskatāms par slepenu un ka, prasītājam liedzot daļēju piekļuvi šim ziņojumam, Padome nav 
nepareizi piemērojusi Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 6. punktu.

Kas attiecas uz prasītāja trešo prasību, kas balstījās uz Padomes liegto iespēju iepazīties ar 
133. panta komitejas protokolu, un apgalvojumu, ka šāda protokola neesamība izraisītu to, ka 
Regulas Nr. 1049/2001 2. pantam vispār nebūtu nozīmes, Pirmās instances tiesa norādīja, ka nevar 
uzskatīt, ka, nesagatavojot protokolu par 133. panta komitejas 2003. gada 19. decembra sanāksmes 
darba kārtības pirmo punktu, Padome ir rīkojusies patvaļīgi vai neparedzami 32.

  
31 Pēc šīs pārbaudes Padome secināja, ka šāda daļēja iepazīšanās Regulas Nr. 1049/2001 

4. panta 6. punkta nozīmē nav iespējama, jo Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā minētie izņēmumi ir piemērojami Komisijas ziņojumam pilnībā.

32 Tiesa norādīja – lai ievērotu Regulā Nr. 1049/2001 uzsvērtās pārskatāmības prasības, 
attiecīgajām iestādēm ir cik vien tas ir iespējams un turklāt ne patvaļīgi, bet paredzami ir 
jāsagatavo un jāsaglabā ar to darbību saistītie dokumenti.
Turklāt šajā gadījumā 2003. gada 19. decembra sanāksmes darba kārtības 1. punkta pilnībā 
informatīvais raksturs un tas, ka tas neietver aicinājumu veikt kādus īstenošanas pasākumus, 
izskaidro to, kādēļ tika uzskatīts par nevajadzīgu to protokolēt un kādēļ par šo punktu nav 
sagatavots kopsavilkuma ziņojums vai cita veida vēlāks 133. panta komitejas dokuments.
Tādēļ nevar secināt, ka Padome, norādot uz šāda protokola par darba kārtības punktu 
neesamību, ir pārkāpusi Regulā Nr. 1049/2001 atzītās prasītājas tiesības iepazīties ar 
dokumentiem.
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Attiecībā uz Padomes atteikumu protokola neesamības gadījumā, lai sniegtu pieteikuma 
iesniedzējam informāciju par minētās darba kārtības jautājuma apspriežu saturu tādā veidā, kādā šīs 
ziņas ir iespējams sniegt, Tiesa norādīja, ka Regulas Nr. 1049/2001 darbības joma saskaņā ar tās 
2. panta 3. punktu attiecas tikai uz pastāvošiem "iestādes dokumentiem, tātad uz dokumentiem, ko 
tā ir izdevusi, saņēmusi vai kuri ir tās rīcībā". No minētā izriet, ka Padome nebija pārkāpusi Regulā 
Nr. 1049/2001 atzītās prasītāja tiesības piekļūt dokumentiem, atsakoties tam sniegt ziņas par 
apspriežu saturu attiecībā uz 2003. gada 19. decembra sanāksmes darba kārtības pirmo jautājumu, 
jo šāda informācija nepastāvēja tāda dokumenta veidā, ko varētu izplatīt.

Attiecībā uz Padomes atteikumu sniegt piekļuvi Komisijas un dalībvalstu, kuras piedalījās 
Komitejas 2003. gada 19. decembra sanāksmē, ziņojumiem, Tiesa norādīja, ka pieteikuma 
iesniedzējs, iesniedzot atkārtotu pieteikumu, nebija lūdzis Padomei sniegt piekļuvi šādiem iekšējiem 
ziņojumiem, un pieteikuma iesniedzēja argumenti par piekļuvi šiem ziņojumiem tādēļ nebija 
pieņemami. Turklāt, pat ja prasītāja pieteikums būtu ietvēris pieteikumu piekļuvi Komisijas un 
dalībvalstu delegāciju iekšējiem ziņojumiem, tā kā tie nav bijuši Padomes rīcībā un tos tā nav arī 
saņēmusi, tā nevarēja tos nosūtīt atbilstīgi Regulas Nr. 1049/2001 2. panta 3. punktam.

2007. gada 27. novembra spriedums apvienotās lietās T-3/00 un T-337/04 (Pitsiorlas pret Padomi 
un ECB)

Attiecībā uz Pirmās instances tiesas spriedumu apvienotās lietās T-3/00 un T-337/04 33 būtu 
jāatgādina, ka prasītājs šajās lietās centās panākt, lai tiku atcelts Padomes 1999. gada 30. jūlija 
lēmums un Eiropas Centrālās bankas 1999. gada 8. novembra lēmums, ar ko noraidīta piekļuve 
dokumentam, kas saistīts ar Bāzeles-Nīborgas līgumu par Eiropas Monetārās sistēmas 
nostiprināšanu, kā arī, lai saskaņā ar EK līguma 235. pantu un 288. panta otro rindkopu tiktu 
atlīdzināti atteikuma izraisītie zaudējumi.

Pirmās instances tiesa 2007. gada 27. novembra spriedumā atzina, ka ECB savā 1999. gada 
8. novembra lēmumā nebija izpildījusi pienākumu pamatot atteikuma iemeslus un tādēļ lēmums par 
atteikumu būtu jāatceļ. Tomēr Tiesa noraidīja prasību atcelt tiesību aktu, ciktāl tas saistījās ar 
Padomi, kā arī prasību pret abām Kopienas iestādēm par zaudējumu atlīdzību.

  
33 Lūgums par piekļuvi tika iesniegts un atbilstīgi izskatīts saskaņā ar Lēmuma 93/731/EK 

noteikumiem, OV 1993 L 340, 31.21.1993., 43. lpp. Sīkāku informāciju par lietas sākuma 
posmiem skatīt arī Padomes 2003. gada ziņojumā par piekļuvi dokumentiem, 34.-35. lpp., kā 
arī 2004. gada ziņojumā, 28.-29. lpp.
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Padome 1999. gada 30. jūlija lēmumā bija norādījusi, ka lūgto dokumentu ir sastādījuši Centrālās 
bankas vadītāji, un tādēļ aicināja pieteikuma iesniedzēju sūtīt savu lūgumu tieši dokumenta autoram 
saskaņā ar Lēmuma 93/731/EK par publisku piekļuvi dokumentiem 2. panta 2. punktu 34. Tomēr 
prasītājs apgalvoja, ka Padome ir pārkāpusi "Kopienas tiesību pamatprincipu, kas paredz publisku 
piekļuvi dokumentiem", kā arī Lēmuma 93/731/EK 1. pantu un EK līguma 253. pantu (nav norādīts 
pamatojums).

Pirmās instances tiesa nolēmumā norādīja, ka Padome ar savu lēmumu nebija pārkāpusi ne 
piekļuves tiesības, ne pienākumu pamatot savu lēmumu, ne arī, šajā lietā, labas pārvaldības un 
tiesiskās paļāvības aizsardzības principus: Ja, kā tas ir minētajā gadījumā, Padome neglabāja 
dokumentus, kas minēti piekļuves pieteikumā, Lēmums 93/731 tai neuzlika pienākumu meklēt un 
identificēt atbilstīgos dokumentus, to autorus un glabātājus, lai par to attiecīgi informētu piekļuves 
pieteikuma iesniedzēju. Padome šajā gadījumā tomēr centās meklēt un tai izdevās identificēt 
piekļuves pieteikumā minēto dokumentu, proti, vadītāju komitejas ziņojumu, un atsaucīgi ieteica 
prasītājam vērsties ECB, kas glabā minēto dokumentu.

Tiesa visbeidzot noraidīja pret Padomi un ECB iesniegto prasību par zaudējumu atlīdzību, norādot, 
ka nosacījumi, kādiem jābūt izpildītiem, lai iestātos ārpuslīgumiskā atbildība, proti, reāla un 
konkrēta kaitējuma esamība un tiešas cēloņsakarības starp šo kaitējumu un atbildētāju iespējami 
prettiesisko rīcību esamība, nav izpildīti.

  
34 Minētais nosacījums, kas satur tā saukto "autora noteikumu", ir šāds: “Ja pieprasīto 

dokumentu ir sagatavojusi fiziska vai juridiska persona vai dalībvalsts, cita Kopienu iestāde 
vai organizācija vai jebkura cita valsts vai starptautiska organizācija, pieteikumu iesniedz 
nevis Padomei, bet gan tieši dokumenta sagatavotājam.” Autora noteikumu atcēla, kad stājās 
spēkā Regula (EK) 1049/2001 (2001. gada 3. decembris), izņemot trešās puses dokumentus, 
kuri, lai gan ir iestāžu rīcībā, tikuši izstrādāti pirms minētā datuma. Papildinformāciju par 
minēto jautājumu skatīt Komisijas ziņojumā par principu īstenošanu Regulā (EK) 
Nr.1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem, COM (2004) 45 galīgā redakcija, 7-8. lpp. un 14. lpp.
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VI. NOBEIGUMA PIEZĪMES

Padomes pieredze, īstenojot Regulu Nr. 1049/2007 2007. gadā, norāda, ka tās publiskais reģistrs ir 
svarīgs kā meklēšanas līdzeklis sabiedrības locekļiem, kas vēlas sekot notikumiem Kopienas līmenī.

Kā pieminēts šī ziņojuma pirmajā daļā, individuālu reģistra lietotāju skaits palielinājās par 22,4 % 

atsauces laikposmā, savukārt kopējais apmeklējumu skaits – par 21 % (2 078 602 apmeklējumi 

2007. gadā salīdzinājumā ar 1 722 354 apmeklējumiem 2006. gadā); pieaugums novērots jau piekto 

gadu pēc kārtas. Būtu jānorāda, ka 67,2 % no Padomes 2007. gadā sagatavotajiem dokumentiem –

t.i., 108 343 no 161 121 reģistrā uzskaitītajiem dokumentiem – nodrošināja tiešu publisku piekļuvi, 

tiklīdz tie laisti apritē. Visbeidzot, kopš 2004. gada 1. februāra ar visiem jaunajiem dokumentiem, 

kuriem Padome devusi daļējas piekļuves atļauju, var iepazīties tiešsaistē.

Tādēļ jau bija sagaidāms, ka 2007. gadā iesniegs mazāk piekļuves pieteikumu nekā 2006. gadā, 
vienlaikus ņemot vērā, ka pieteikumi par piekļuvi Padomes dokumentiem attiecas gandrīz tikai uz 
dokumentiem, kas uzskaitīti reģistrā, bet nav tajā tieši pieejami.

Kā to apstiprina šī ziņojuma pielikumā sniegtie statistikas dati, vairāk kā 50 % no 2007. gadā 
iesniegtajiem pieteikumiem par piekļuvi Padomes dokumentiem attiecas uz tieslietām un 
iekšlietām, ārējām attiecībām – KĀDP, vai aizsardzību un militāro jomu (EDAP).

811 no apskatītajiem dokumentiem (kas atbilst aptuveni 10 % no 2007. gadā pieprasītajiem 
dokumentiem) bija klasificēti kā CONFIDENTIEL UE vai kā RESTREINT UE; bieži vien šādu 
dokumentu izskatīšanas ļoti sarežģītais process rada ne vien papildu darba slodzi Padomes 
personālam, kas nodarbojas ar pieprasījumiem tūlīt pēc to saņemšanas, bet arī ierēdņiem dažādos 
departamentos, kur dokumenti sagatavoti, un daudzos gadījumos šiem ierēdņiem pašiem ir jāizskata 
lūgtie dokumenti, pamatojoties uz Regulu Nr. 1049/2001.
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Lai gan izskatāmās lietas kļūst arvien sarežģītākas, Padomes Ģenerālsekretariāts tiek galā ar 
attiecīgo arvien lielāko administratīvo slodzi, ievērojot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktos 
termiņus. Piemēram, 2007. gadā sākotnēju pieteikumu izskatīšanas laiks bija vidēji 13 darba dienas. 
Attiecībā uz atkārtotiem pieteikumiem, ko pārbauda Informācijas jautājumu darba grupa pirms 
nosūtīšanas Pastāvīgo pārstāvju komitejai un pieņemšanai Padomē, vidējais izskatīšanas laiks 
2007. gadā bija 28 darba dienas salīdzinājumā ar 24 darba dienām 2006. gadā.

Šajā sakarā ir jāatzīmē Informācijas jautājumu darba grupas ieguldījums atkārtotu pieteikumu 
izskatīšanā. Darba grupa 2007. gadā tikās 15 reizes. Tās galvenie uzdevumi ir pārbaudīt atkārtotu 
pieteikumu dokumentus, pārbaudīt un sagatavot galīgo atbilžu projektus minētajiem iesniegumiem, 
kuri bieži vien attiecas uz sarežģītiem jautājumiem par valsts drošību, aizsardzību un militāro jomu, 
vai starptautiskajām attiecībām.

Piekļuve Padomes dokumentiem 2007. gadā procentu izteiksmē salīdzinājumā ar 2006. gadu 
samazinājās (78,9 % 2007. gadā salīdzinājumā ar 85,7 % 2006. gadā). Tomēr tas ir jāuztver, ņemot 
vērā iepriekš minēto – ļoti liela daļa dokumentu bija sabiedrībai tieši pieejami reģistrā, tiklīdz tie 
tika izplatīti.

Var secināt – piekļuves pieteikumu izskatīšanas analīze un sabiedrības izmantotais Padomes 
dokumentu reģistrs norāda, ka 2007. gadā joprojām ir sasniegti Līgumos un Regulā Nr. 1049/2007 
paredzētie mērķi.
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PIELIKUMA pielikums
STATISTIKA PAR PUBLISKU PIEKĻUVI PADOMES DOKUMENTIEM

1. Pieteikumu skaits saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001
2003 2004 2005 2006 2007

2.830 2.160 2.100 2.224 1.964

2. Dokumentu skaits, kam lūgta piekļuve sākotnējā pieteikumā
2003 2004 2005 2006 2007

12.565 12.907 9.457 11.353 7.809

3. Dokumenti, kurus Padomes Ģenerālsekretariāts publiskojis sākotnējā posmā
2003 2004 2005 2006 2007

10.912 10.971 7.535 9.606 6.123 1

daļēji/pilnībā
1.928      8.984

daļēji/pilnībā
1.092      9.879

daļēji/pilnībā
1.254      6.281

daļēji/pilnībā
1.155      8.451

daļēji/pilnīb
ā

945      

4. Atkārtotu pieteikumu skaits (atkārtotu pieteikumu var iesniegt, ja sākotnējais pieteikums ir noraidīts)

2003 2004 2005 2006 2007

45 35 51 40 18

5. Dokumenti, ko Padome izskatījusi pēc atkārtotiem pieteikumiem
+ publiskoto dokumentu skaits

2003 2004 2005 2006 2007

162 198 253 142 30

64
daļēji/pilnībā

42      22

113
daļēji/pilnībā

36      77

130
daļēji/pilnībā

60      70

99
daļēji/pilnībā

53      46

15
daļēji/pilnībā

9      6

6. Dokumentu skaits procentos, kas publiskoti procedūrai kopumā 2

2003 2004 2005 2006 2007

71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7
%

78,9
%

7. Dokumentu skaits, kuri minēti publiskajā reģistrā + publisko/lejuplādējamo dokumentu 
skaits

2003 2004 2005 2006 2007

448.236 257.052
(57.3%) 569.372 354.421

(62.2%) 691.410 454.473
(65.7%) 727.685 483.577

(66.4%)
1.010.21

7
724.338
(71,7%)

  
1 Pamatojoties uz  7 775 izskatītiem dokumentiem.
2 Pamatojoties uz pilnībā publiskotiem (kreisā sleja) vai pilnībā + daļēji publiskotiem (labā sleja) dokumentiem.
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8. Pieteikumu iesniedzēju profesionālā darbība (sākotnējie pieteikumi)

2003 2004 2005 2006 2007

Lobijs vides 
jomā

0,9% 0,8%

Citas interešu 
grupas

5,3% 4,7%

Rūpniecības/tird
zniecības nozare

10,3
% 7%

Pilso-
niskā 
sabie-
drība

Nevalstiskas 
organizācijas

21,4% 21,8% 17,2%

1,1%

17,6
%

1,7%

14,2
%

Žurnālisti 2,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,9%
Juristi 13% 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%

Zinātniskā izpēte 
universitātēs 24% 25,5

% 31% 32,2
%

38,2
%

Akadēmi
skās 
aprindas Bibliotēka 2,5%

26,5
%

2,2%

27,7
%

1,3%

32,3
%

2,3%

34,5
%

1,8%
40%

Valsts iestādes (iestādes 
ārpus ES, trešo valstu 
pārstāvji utt.)

8,4% 7,3% 6,2% 6,9% 6,1%

Eiropas Parlamenta locekļi 
un viņu asistenti 2,3% 2,1% 2,4% 1,5% 1,3%

Citi 9,3% 10,4% 12,6% 14,5% 13,3%

Nedeklarēta profesionālā 
nodarbošanās 17% 17,4% 16,8% 13,6% 13,2%
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9. Pieteikumu iesniedzēju profesionālā darbība (atkārtotie pieteikumi)

2003 2004 2005 2006 2007

Lobiji vides jomā 0% 0%
Citas interešu 
grupas

8,6% 0%

Rūpniecības/tirdz
niecības nozare

0% 0%

Pilso-
niskā 
sabie-
drība

Nevalstiskas 
organizācijas

7,9% 10,4% 9,4%

0%

8,6
%

0%

0%

Žurnālisti 5,3% 6,9% 6,3% 5,7% 18,7%
Juristi 23,7% 17,2% 9,4% 11,4% 12,5%

Zinātniskā 
izpēte 
universitātēs

34,2
% 34,5% 28,1% 51,4% 50%Akadēmis

kās 
aprindas

Bibliotēka 0%

34,2
%

0%

34,5
%

0%

28,1
%

2,9%

54,3
%

6,2%

56,2
%

Valsts iestādes (iestādes 
ārpus ES, trešo valstu 
pārstāvji utt.)

2,6% 0% 3,1% 0% 6,3%

Eiropas Parlamenta locekļi 
un viņu asistenti 10,5% 10,4% 3,1% 0% 0%

Citi 2,6% 10,3% 15,6% 11,4% 6,3%

Nedeklarēta profesionālā 
nodarbošanās 13,2% 10,3% 25% 8,6% 0%
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10. Pieteikumu iesniedzēju ģeogrāfiskā izcelsme (sākotnējie pieteikumi)

2003 2004 2005 2006 2007

Beļģija 24,7% 27,1% 27,5% 26,2% 26,4%

Bulgārija 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1%

Čehijas Republika 0,5% 0,9% 0,9% 1% 1,4%

Dānija 1,9% 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%

Vācija 14,1% 14% 12,9% 15,5% 16%

Igaunija 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0%

Grieķija 0,9% 1% 1,2% 1,3% 1,3%

Spānija 6,4% 4,8% 5,3% 5,7% 5%

Francija 6,1% 6,7% 7,7% 8,1% 7,1%

Īrija 1,1% 0,8% 1% 0,9% 0,6%

Itālija 5,2% 6,9% 6,9% 6,6% 6%

Kipra 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%
Latvija 0% 0,1% 0,1% 0,2% 0%

Lietuva 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%

Luksemburga 2% 0,8% 0,6% 0,7% 1%
Ungārija 0,8% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%

Malta 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Nīderlande 4,9% 5,5% 7% 6% 5,8%

Austrija 2% 1,7% 2% 1,6% 1,7%

Polija 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%

Portugāle 1,5% 0,5% 1% 1,2% 0,9%

Rumānija 0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1%

Slovēnija 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
Slovākija 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Somija 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%

Zviedrija 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%

Apvienotā Karaliste 9,6% 8% 8% 7,9% 9,5%

Kandidātv
alstis 0,3% 0,3% 1,3% 1,7% 1%

Trešās 
valstis

Citi 5,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7%

Nav norādīts 7,9% 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%
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11. Pieteikumu iesniedzēju ģeogrāfiskā izcelsme (atkārtotie pieteikumi)

2003 2004 2005 2006 2007

Beļģija 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% 37,5%
Bulgārija 0% 0% 0% 0% 0%
Čehijas Republika 0% 0% 0% 0% 6,3%
Dānija 0% 3,5% 0% 0% 0%
Vācija 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% 6,2%
Igaunija 0% 0% 0% 0% 0%
Grieķija 0% 0% 0% 0% 0%
Spānija 0% 3,4% 3,1% 0% 0%
Francija 5,3% 0% 3,1% 5,7% 6,2%
Īrija 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%
Itālija 0% 0% 3,1% 0% 0%
Kipra 0% 0% 0% 0% 0%
Latvija 0% 0% 0% 0% 0%
Lietuva 0% 0% 0% 0% 0%
Luksemburga 0% 0% 0% 2,9% 0%
Ungārija 0% 0% 0% 0% 0%
Malta 29% 6,9% 9,4% 8,6% 6,3%
Nīderlande 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%
Austrija 0% 0% 6,3% 0% 0%
Polija 2,6% 0% 0% 2,9% 0%
Portugāle 0% 0% 0% 0% 0%
Rumānija 0% 0% 0% 0% 0%
Slovēnija 0% 0% 0% 0% 0%
Slovākija 0% 0% 0% 0% 6,3%
Somija 0% 0% 0% 0% 0%
Zviedrija 0% 0% 3,1% 2,8% 0%
Apvienotā Karaliste 18,4% 20,7% 18,8% 22,9% 25%

Kandidātv
alstis 0% 0% 0% 0% 0%

Trešās 
valstis

Citi 2,6% 3,4% 3,1% 5,7% 0%

Nav norādīts 0% 0% 0% 0% 0%
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12. Joma

2003 2004 2005 2006 2007

Lauksaimniecība, zivsaimniecība 4,7% 4,6% 4,2% 5,9% 6,8%

Iekšējais tirgus 16,3% 14,2% 6,2% 4,6% 2,9%

Zinātniskā izpēte 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Kultūra 0,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,5%

Izglītība/ jaunatne 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 1,1%

Rūpniecība 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Konkurētspēja 0,2% 2,2% 5,3% 5,8% 1,1%

Enerģētika 2,9% 1,4% 1,6% 1,1% 2,1%

Transports 4,4% 4,9% 5,3% 3,8% 3%

Vide 5,2% 6,8% 7,7% 6,6% 8,2%

Veselība un patērētāju aizsardzība 4% 4,3% 3,1% 2,3% 2,1%

Ekonomikas un monetārā politika 9,1% 3,3% 2,9% 2,6% 2,2%

Nodokļu jautājumi – fiskālie jautājumi 6% 3,2% 4,4% 2,5% 2,4%

Ārējās attiecības - KĀDP 9,1% 14,6% 12,8% 14,3% 18,1%

Civilā aizsardzība 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Paplašināšanās 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 1%

Aizsardzības un militārie jautājumi 0,7% 2,9% 2,5% 2,4% 6%

Atbalsts attīstībai 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,2%

Reģionālā politika un ekonomiskā/ 
sociālā kohēzija 0,1% 0% 0,9% 1,2% 0,1%

Sociālā politika 3,5% 2,7% 3% 2,9% 1,9%

Tieslietas un iekšlietas 22% 20,1% 22,5% 24,5% 26,7%

Juridiski jautājumi 1,6% 2,5% 3,5% 3,8% 3,5%

Iestāžu darbība 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 1,1%

Savienības finansēšana
(budžets, statūti)

1% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2%

Pārskatāmība 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 0,3%

Vispārējās politikas jautājumi 1,2% 1,7% 1% 1% 0,4%

Parlamentārie jautājumi 1,1% 2,9% 5,4% 5,5% 5,4%

Dažādi 0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
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13. Pamatojums piekļuves atteikumam (Padomes Ģenerālsekretariāta atbildes sākotnējā 

posmā)

2003 2004 2005 2006 2007
# % # % # % # % # %

Sabiedrības interešu 
aizsardzība saistībā ar 
sabiedrisko drošību

270 16% 440 21% 302 15,8
% 253 17,1

% 219 13,3%

Sabiedrības interešu 
aizsardzība saistībā ar 
aizsardzības un militāriem 
jautājumiem

62 3,8
% 218 11% 123 6,4

% 67 4,5% 38 2,3%

Sabiedrības interešu 
aizsardzība saistībā ar 
starptautiskajām attiecībām

482 28,7
% 330 16,2

% 395 20,6
% 182 12,3

% 249 15,1%

Sabiedrības interešu 
aizsardzība saistībā ar 
Kopienas vai kādas dalībvalsts 
finanšu, monetāro vai 
ekonomikas politiku

13 0,7
% 21 1,1% 16 0,8

% 1 0,1% 0 0%

Personas privātās dzīves 
neaizskaramības un 
integritātes aizsardzība 
(personas datu aizsardzība)

5 0,3
% 13 0,7% 4 0,2

% 5 0,3% 4 0,2%

Fiziskas vai juridiskas 
personas komerciālo interešu, 
tostarp intelektuālā īpašuma, 
aizsardzība

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1%

Tiesvedības un juridisku 
konsultāciju aizsardzība 185 10,9

% 196 8,8% 34 1,8
% 29 2% 14 0,8%

Aizsardzība pārbaužu, 
izmeklēšanu un revīziju 
vajadzībām

0 0% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0%

Iestādes lēmumu pieņemšanas 
procesa aizsardzība 547 31,2

% 665 33,3
% 925 48,3

% 637 43,2
% 627 38%

Vairāki pamatojumi kopā vai 
citi iemesli 141 8,4

% 158 7,8% 116 6,1
% 298 20,2

% 498 30,2%

Dokuments, kas nav Padomes 
rīcībā/Cits autors 0 0% 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0%
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14. Pamatojums piekļuves atteikumam (Padomes Ģenerālsekretariāta atbildes pēc atkārtotiem 

pieteikumiem)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Sabiedrības interešu aizsardzība 
saistībā ar sabiedrisko drošību 4 4% 24 27% 61 49,6

% 16 37,2% 1 6,7%

Sabiedrības interešu aizsardzība 
saistībā ar aizsardzības un 
militāriem jautājumiem

2 2% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0%

Sabiedrības interešu aizsardzība 
saistībā ar starptautiskajām 
attiecībām

61 61,6% 19 21,2% 25 20,3
% 6 14% 3 20%

Sabiedrības interešu aizsardzība 
saistībā ar Kopienas vai kādas 
dalībvalsts finanšu, monetāro 
vai ekonomikas politiku

7 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Personas privātās dzīves 
neaizskaramības un integritātes 
aizsardzība (personas datu 
aizsardzība)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Fiziskas vai juridiskas personas 
komerciālo interešu, tostarp 
intelektuālā īpašuma, 
aizsardzība

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Tiesvedības un juridisku 
konsultāciju aizsardzība 7 7,1% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0%

Aizsardzība pārbaužu, 
izmeklēšanu un revīziju 
vajadzībām

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Iestādes lēmumu pieņemšanas 
procesa aizsardzība 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4

% 3 7% 0 0%

Vairāki pamatojumi kopā vai 
citi iemesli 4 4% 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3%

Dokuments, kas nav Padomes 
rīcībā/cits autors 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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15. Vidējais darba dienu skaits, lai atbildētu uz pieteikumu vai sūdzību, kas iesniegta 
Eiropas Ombudam

2003 2004 2005 2006 2007

Sākotnējie pieteikumi 7 (2830 slēgti 
pieteikumi)

9 (2160 
slēgti 

pieteikumi)

13 (2100
slēgti 

pieteikumi)

14 (2224 slēgti 
pieteikumi.)

13 (1964 
slēgti 

pieteikumi)

Atkārtoti pieteikumi 1 23 (45 slēgti 
pieteikumi)

24 (35 slēgti 
pieteikumi)

26 (51
slēgti 

pieteikumi)

24 (40 slēgti 
pieteikumi)

28(18 slēgti 
pieteikumi)

Svērtais vidējais skaits 
(sākotnējie + atkārtotie 
pieteikumi)

7,25 9,24 13,31 14,17 13,14

Ombuds 1 46 36 38 57

16. To pieteikumu skaits, kam pagarināts termiņš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
7. panta 3. punktu un 8. panta 2. punktu

2003 2004 2005 2006 2007

Sākotnēji 
pieteikumi

134 pieteikumi 
no 2830, 

atbilst 4,7% no 
pieteikumiem

192 pieteikumi 
no 2160, 

atbilst 8,8% no 
pieteikumiem

327 pieteikumi 
no 2100, 

atbilst 15,6% 
no 

pieteikumiem

414 pieteikumi 
no 2224, atbilst 

18,6% no 
pieteikumiem

385 pieteikumi 
no 1964, 

atbilst 19,7% 
no 

pieteikumiem

Atkārtotie 
pieteikumi 1 37 [no 45] 24 [no 35] 40 [no 51] 32 [no 40] 14 [no 18]

  
1 Atkārtotus pieteikumus un sūdzības Eiropas Ombudam izskata Padomes Informācijas darba 

grupa un Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II). Atbildes pieteikumu iesniedzējiem un Eiropas 
Ombudam pieņem Padome.


