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Temats: Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu 
("Zviedrijas pamatlēmums") 
– Izvērtējums par izpildi saskaņā ar 11. panta 2. punktu
– Ziņojums

1. Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupa 2011. gada 22. septembra 

sanāksmē apsprieda un vienojās pēc būtības par ziņojuma projektu izvērtējumam par to, ciktāl 

dalībvalstis ir izpildījušas Padomes Pamatlēmuma 2006/960/TI prasības. Turpmākas piezīmes 

par ziņojumu, kas prezidentvalstij tika iesniegtas pēc minētās sanāksmes, ir izklāstītas 

dokumentā 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95. Dalībvalstis tika aicinātas līdz 2011. gada 14. oktobrim vienoties par 

jaunajiem grozījumiem, un tām nebija iebildumu.

2. Tādēļ Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta iesniegt Padomei šīs piezīmes pielikumā 

izklāstīto ziņojuma projektu un ieteikt to pieņemt kā Padomes darba kārtības "A" punktu.
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PIELIKUMS

Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības 

iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu

("Zviedrijas pamatlēmums")

– Izvērtējums par izpildi saskaņā ar 11. panta 2. punktu

– Ziņojums

1. Ievads

Padomes Pamatlēmuma 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) (ZPL)1 mērķis ir nodrošināt 

noteiktas informācijas, kas ir svarīga tiesībaizsardzības iestādēm, ātru apmaiņu Eiropas Savienībā. 

Tajā pašā laikā dalībvalstu kopējās interesēs ir izveidot pienācīgu samēru starp ātru un efektīvu 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību un saskaņotiem principiem un noteikumiem attiecībā uz datu 

aizsardzību, pamatbrīvībām, cilvēktiesībām un individuālajām brīvībām.

Pamatlēmuma 2006/960/TI 11. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis veic pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai līdz 2008. gada 19. decembrim izpildītu tā prasības.

11. panta 2. punktā ir noteikts, ka Komisijai ziņojums par pamatlēmuma darbību būtu jāiesniedz 

Padomei līdz 2010. gada 19. decembrim. Turklāt Padomes pienākums ir izvērtēt, ciktāl dalībvalstis 

ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības. Šo izvērtējumu sagatavo līdz 2011. gada 19. decembrim.

2. Tiesību akta mērķis un darbības joma

"Zviedrijas pamatlēmums" (ZPL) īsteno "pieejamības principu". Dalībvalstis nodrošina, ka 

informācijas apmaiņas nosacījumi pārrobežu līmenī nav stingrāki par tiem, ko piemēro valstu 

līmenī, pat attiecībā uz nepieciešamību pēc tiesas piekrišanas vai atļaujas pirms informācijas 

sniegšanas – šādos gadījumos kompetentā iestāde savam lēmumam piemēro tos pašus noteikumus, 

kādus piemēro pilnībā iekšējiem gadījumiem.

  
1 Padomes Pamatlēmums 2006/960/TI (2006. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības 

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, 
publicēts OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp., koriģēts ar labojumu, OV L 75, 15.3.2007., 
26. lpp.
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Nodrošinot vispārēju tiesisko pamatu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

kriminālizmeklēšanas vai kriminālizlūkošanas operāciju veikšanai, ZPL mērķis ir efektīva un ātra 

informācijas un izlūkdatu apmaiņa starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm. Tajā izklāstīti kopējie 

noteikumi un procedūras, laika ierobežojumi un atteikuma pamatojums, kā arī ierosinātas 

informācijas apmaiņas standarta veidlapas.

Šajā pamatlēmumā jēdziens "informācija un/vai izlūkdati" attiecas uz informāciju vai datiem,

– kas ir tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā;

– kas ir valsts iestāžu vai privātu uzņēmumu rīcībā un kas ir pieejami tiesībaizsardzības 

iestādēm bez piespiedu līdzekļu izmantošanas.

3. Īstenošanas praktiskie aspekti

Pamatlēmuma īstenošanai un pielietošanai ir izstrādātas pamatnostādnes 2. To pielikumos ir 

iekļautas valstu informatīvās lapas (viena katrai dalībvalstij) un kompetento tiesībaizsardzības 

iestāžu saraksti, kontaktinformācija steidzamiem gadījumiem, kā arī spēkā esošie divpusējie vai citi 

nolīgumi. Turklāt tajos iekļauta neobligāta informācijas un izlūkdatu pieprasījuma veidlapa.

Šo kategoriju saturs ir atkarīgs no valsts tiesību aktiem, un valstu informatīvajās lapās, kas iekļautas 

pamatnostādņu III pielikumā, ir izklāstīti daži praktiski ieteikumi. Šajos sarakstos, kas nav 

ierobežojoši, izklāstīti pamatlēmuma kontekstā pieejamās informācijas veidi.

Saskaņā ar pamatlēmuma 6. panta 1. punktu informācijas un izlūkdatu apmaiņa, kam piemēro 

pamatlēmuma noteikumus, var notikt, izmantojot visus pastāvošos starptautiskās tiesībaizsardzības 

sadarbības kanālus.

  
2 Īstenošanas pamatnostādnes Padomes Pamatlēmumam 2006/960/TI, skatīt dok. 9512/1/10 

REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1
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Tomēr šķita lietderīgi izveidot to kontaktpersonu sarakstu, ar ko sazināties steidzamos gadījumos 

(skatīt pamatnostādņu V pielikumu).

Pamatlēmums 2006/960/TI nedefinēja steidzamu gadījumu jēdzienu, un dalībvalstis vienojās par 

racionālu pieeju 4. panta 1. punktam, lai nodrošinātu, ka steidzamības jēdzienu interpretē ierobežotā 

veidā. To, vai pieprasījums ir steidzams, vajadzētu izvērtēt, izskatot katru gadījumu atsevišķi, un 

pamatnostādnēs ir sniegti ieteikumi, kā noteikt, kādus apstākļus var uzskatīt par "steidzamiem".

Ar informāciju un izlūkdatiem jāapmainās arī ar Eiropolu un Eiropas Tiesu sadarbības vienību, 

ciktāl informācijas apmaiņa ir saistīta ar to pilnvarās ietilpstošu pārkāpumu vai noziedzīgu 

nodarījumu. Sadarbojoties ar Eiropolu, izmanto īpašus apstrādes kodus, kas atšķiras no 

izmantošanas nosacījumiem, kuri minēti ZPL veidlapās. Eiropola apstrādes kodus var ievadīt, 

izmantojot SIENA, kā arī ievadot datus Eiropola Informācijas sistēmā. Informāciju un izlūkdatus, ko 

saņem Eiropols, papildus izmantošanas nosacījumiem, ko noteicis veidlapas sūtītājs, apstrādās 

saskaņā ar konkrētajiem Eiropola apstrādes kodiem.

4. Komisijas dienestu darba dokuments par ZPL darbību

Lai nodrošinātu atbilstību Padomes Pamatlēmuma 2006/960/TI 11. panta 2. punktam, 

Komisija sagatavoja ziņojumu Komisijas dienestu darba dokumenta (2011. gada 13. maijs) 3 formā. 

Komisijas dokumentā vērtēta ZPL darbība laikposmā no 2008. gada decembra līdz 2010. gada 

decembrim.

Līdz 2010. gada 31. decembrim gandrīz divas trešdaļas dalībvalstu bija transponējušas ZPL savos 

tiesību aktos. Dalībvalstis, kas nebija iekļāvušās transponēšanas termiņā, par galveno kavējuma 

cēloni norādīja garas parlamentārās procedūras. Dalībvalstis līdz šim ir ievērojušas noteikumus par 

divpusējo un daudzpusējo sadarbības nolīgumu paziņošanu un par valstu kontaktpunktiem, kā arī 

par kompetentajām iestādēm ZPL 2. panta a) apakšpunkta nozīmē.

  
3 Skatīt dok. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50
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Vairums dalībvalstu norādīja, ka, pieprasot informāciju, tās ZPL regulāri neizmanto. Konkrēti, ZPL 

pievienotās veidlapas informācijas pieprasīšanai un iesniegšanai parasti netiek izmantotas, jo šī 

procedūra tiek uzskatīta par sarežģītu un apgrūtinošu. Taču informācija par procedūru steidzamiem 

gadījumiem liecināja, ka pamatlēmuma pamatprincipi ir īstenoti.

Komisijas dokumentā secināts, ka pamatlēmuma potenciāls vēl netiek pilnībā izmantots. Taču tā 

nozīmi stiprinātu papildu informācijas apmaiņa saistībā ar "Prīmes lēmumiem", kā arī informācijas 

vadības sistēmu sadarbspējas koordinācijas projektu (UMF II).

5. Atbilstības novērtējums

Ticama kvantitatīva informācija par tiesībaizsardzības informācijas apmaiņu ar tiešu atsauci 

uz ZPL ir nepietiekama, jo ne visas dalībvalstis ir īstenojušas minēto lēmumu. Tādēļ šis ziņojums 

nevar sniegt visaptverošu ainu par ZPL darbību.

Savukārt tas, ka tā pamatprincipi, jo īpaši attiecībā uz procedūru steidzamiem gadījumiem, ir 

īstenoti, liek secināt, ka lēmuma galvenais mērķis tiek sasniegts biežāk, nekā to var statistiski 

pierādīt.

Dalībvalstis kopumā apstiprināja Komisijas secinājumu, ka pamatlēmuma potenciāls vēl netiek 

pilnībā izmantots. Veicot izvērtējumu par to, ciktāl tiek pildītas ZPL prasības, prezidentvalsts 

aicināja dalībvalstis paturēt prātā trīs galvenos jautājumus:
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a) Vai ZPL sasniedz tās mērķi, t.i., vienkāršot pārrobežu informācijas apmaiņu starp 

tiesībaizsardzības iestādēm?

Vispārējie standarti pārrobežu informācijas apmaiņai, kas prasīti minētajā lēmumā, bieži jau 

pastāvēja. Tādēļ tika norādīts, ka process nav ievērojami uzlabots. No īpaša tehniskā skatpunkta 

raugoties, paredzētā A un B veidlapas lietošana informācijas iesniegšanai un pieprasīšanai sarežģī 

informācijas apmaiņu, jo tās tiek uzskatītas par apgrūtinošām. Vairums dalībvalstu dod priekšroku 

ziņojumu apmaiņai brīvā tekstā.

Taču jautājumā, vai dalībvalstis pielieto tos pašus nosacījumus pārrobežu un iekšējai informācijas 

apmaiņai, var secināt, ka pārrobežu informācijas apmaiņai pielietotie nosacījumi nav stingrāki par 

nosacījumiem, ko piemēro valsts līmenī.

b) Vai administratīvais slogs ietekmē izpildi?

Noteiktie laika ierobežojumi parasti tiek uzskatīti par veicinošiem, jo sevišķi attiecībā uz 

steidzamiem pieprasījumiem, kur pastāv procedūras, lai uz tiem varētu atbildēt ilgākais astoņu 

stundu laikā. Tādi noteikumi kā pamatojuma sniegšana nespējai atbildēt uz pieprasījumu noteiktajā 

termiņā netiek uzskatīti par administratīvu slogu.

Taču gadījumos, kad informācijas vai izlūkdatu apmaiņa ar Eiropolu un Eiropas Tiesu sadarbības 

vienību netika apsvērta kā būtiska vajadzība, tā tika uzskatīta par nevēlamu pasākumu dublēšanu, 

ja – Eiropola gadījumā – informācijas apmaiņa netika veikta caur SIENA, vai – Eiropas Tiesu 

sadarbības vienības gadījumā – par pasākumu bez papildu vērtības.

c) Vai ZPL ietekmē norit straujāka informācijas un izlūkošanas datu apmaiņa?

Strauja informācijas apmaiņa tiek uzskatīta par ļoti svarīgu pārrobežu policijas sadarbībā.

ZPL attiecīgie noteikumi ir pietiekami elastīgi, lai atļautu straujāku pārrobežu informācijas apmaiņu 

gadījumos, kad tas varētu veicināt pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un izmeklēšanu saistībā ar 

Eiropas aresta orderi. Ziņojumu apmaiņa notiek, izmantojot visus pastāvošos informācijas kanālus, 

taču reti tiek norādīts, ka to dara, pamatojoties uz ZPL.
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6. Secinājumi

Dalībvalstis secina, ka ZPL potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. To varētu panākt, pilnībā 

īstenojot pamatlēmumu un vēl vairāk vienkāršojot veidlapas, kā arī izstrādājot strukturētu 

informācijas apmaiņu, cita starpā, izmantojot universālo ziņojumu formātu, un koncentrējoties uz 

SIENA kā vēlamo kanālu informācijas apmaiņai.

Turklāt no organizatoriskā viedokļa tika rosināts virzīt uz priekšu viena kontaktpunkta īstenošanu 

un sekmēt informētību operatīvajā līmenī par iespējām un noteikumiem attiecībā uz pārrobežu 

informācijas apmaiņu tiesībaizsardzības nolūkos.

________________________


