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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro mezinárodní obchod (výbor INTA) vítá návrh Evropské komise vypracovaný 
s cílem vytvořit co nejflexibilnější předpisy a nejjednodušší postupy, pokud jde o přístup 
veřejnosti k dokumentům evropských institucí.

Předmět revize se týká téměř výlučně osobních svobod a má spíše právní a ústavní povahu 
(což jsou prvky, které jdou nad rámec odpovědnosti výboru INTA).

Navrhovatelka se nicméně domnívá, že návrh Komise je nutné analyzovat zvlášť, přestože 
se vztahuje i na obchodní a průmyslové dokumenty spojené se spory či obchodním 
vyjednáváním, které spadají do kategorie „citlivé dokumenty“.

Pozměňovací návrhy obsažené v tomto stanovisku zdokonalují provázanost mezi záměry 
a cíly reformy a obsahem nového návrhu. Zdá se, že toto preferenční zacházení je užitečné 
a nutné, pokud neslouží k zastírání průmyslových zájmů způsobem, který je v rozporu s právy 
a zájmy spotřebitelů či který může poškodit „převládající veřejný zájem“.

Navrhovatelka má za to, že v textu je nutné blíže upřesnit možnost eliminace průmyslových 
zájmů, jelikož prvotním cílem revize předpisu je sloužit veřejnosti a poskytovat podporu 
občanům.

Cílem návrhu nařízení je částečně upřesnit postupy v případě výjimek, na něž se nevztahují 
pravidla transparentnosti a zveřejňování. Mezi těmito výjimkami jsou ve stávajícím znění, 
stejně jako v případě předchozího znění, uvedeny obchodní zájmy. V návrhu jsou však 
konkrétně zmíněny okolnosti, kdy se průmyslové tajemství nezveřejňuje, dokud nebudou 
všechny případy předány soudu k vyřešení dvoustranných sporů nebo dokud nebude zaveden 
mechanizmus Světové obchodní organizace (WTO) pro řešení sporů (orgánu WTO pro řešení 
sporů).

Změna navrhovaná Komisí proto text upřesňuje a stanovuje zejména ochranu obchodních 
zájmů, i když v současné době slouží jako jasný průkaz stížností Evropské unie před jejich 
vyřešením pomocí orgánu WTO pro řešení sporů.

V návrhu jsou navíc uvedena pravidla, která lze použít na důvěrné dokumenty spojené 
s obchodními jednáními. Tyto dokumenty, které předal výbor 133 odpovědný za stanovení 
obchodních politik EU jiným veřejným institucím, jsou citlivé povahy. Výbor INTA si je 
vědom toho, že je nutné zachovat důvěrnost dokumentů vypracovaných tímto výborem 133, 
a vyhrazuje si právo kontrolovat obchodní politiku uplatňovanou ze strany Komise a Rady. 
V případě takovýchto citlivých dokumentů jsou pravidla klasifikace a interinstitucionální 
a veřejný přístup stanoven na základě rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2001, kterým 
pozměňuje své interní nařízení (C(2001)3031).

Komise přezkoumala nařízení o veřejném přístupu k dokumentům naposledy v roce 2001, 
okamžitě po přezkoumání nařízení o klasifikaci citlivých dokumentů. Na jedné straně, pokud 
se Komise skutečně snaží o smysluplné zdokonalení přístupu veřejnosti ke všem typům 
dokumentů, je nutné, aby přezkoumala veškeré interní předpisy.
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Na druhé straně je nutné, aby výbor INTA dodržoval přísná pravidla týkající se předávání 
dokumentů s omezeným přístupem, a to i mezi vlastními členy, jelikož se jedná o pravidla 
vypracovaná v roce 2001, tj. v roce, kdy tento výbor ještě ani neexistoval.

Navrhovatelka proto zdůrazňuje, že je nezbytné provádět pravidelné přezkoumání pravidel, 
kterými se řídí klasifikace a předávání citlivých dokumentů Evropské komise jiným 
institucím, včetně Evropského parlamentu.

Stávající návrh přezkumu přístupu veřejnosti k dokumentům by se neměl stát pouhou 
formalitou. Pokud má být přezkum úspěšný, musí se provést důkladná analýza celého 
průběhu přístupu kterékoli právnické osoby či kteréhokoli občana k jakémukoli typu 
dokumentu. Navrhovatelka se v tomto smyslu domnívá, že řádné poskytování informací 
občanům je s ohledem na jejich účast v legislativním procesu EU jejich základním právem, 
a že obchodní dokumenty tudíž nemohou být z této reformy vyloučeny.

Vzhledem ke všem uvedeným důvodům navrhovatelka předkládá následující pozměňovací 
návrhy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Citlivé dokumenty jsou dokumenty 
orgánů nebo subjektů zřízených těmito 
orgány, členských států, třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací, které jsou 
klasifikovány jako „TRÉS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ nebo 
„CONFIDENTIEL“ v souladu s předpisy 
daného orgánu na ochranu základních 
zájmů Evropské unie nebo jednoho či více 
členských států v oblastech spadajících pod 
čl. 4 odst. 1 písm. a), zejména v oblastech
veřejné bezpečnosti, obrany a vojenských 
záležitostí.

(1) Citlivé dokumenty jsou dokumenty 
orgánů nebo subjektů zřízených těmito 
orgány, členských států, třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací, které jsou 
klasifikovány jako „TRÉS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ nebo 
„CONFIDENTIEL“ v souladu s předpisy 
vypracovanými příslušným orgánem, 
který je pravidelně přezkoumává 
s ohledem na ochranu základních zájmů 
Evropské unie nebo jednoho či více 
členských států v oblastech spadajících pod 
čl. 4 odst. 1 písm. a), zejména v oblasti
veřejné bezpečnosti, mezinárodních 
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a obchodních vztahů a v oblasti obrany 
a vojenských záležitostí.

Odůvodnění

Je nutné, aby každý orgán vypracoval a přehodnotil vhodné normy, pomocí nichž bude možné 
stanovit základní kritéria klasifikace dokumentů, a to v jasně stanovené lhůtě. Dokumenty, 
které předal výbor 133 odpovědný za vymezení obchodní politiky EU jiným veřejným 
orgánům, spadají do kategorie dokumentů citlivé povahy. Výbor INTA si je vědom toho, že je 
nutné zachovat důvěrnost dokumentů vypracovaných tímto výborem 133, a vyhrazuje si právo 
kontrolovat obchodní politiku uplatňovanou ze strany Komise a Rady ve prospěch občanů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadateli jsou dokumenty zpřístupněny 
buď tak, že do nich může nahlédnout přímo 
na místě, nebo obdrží jejich kopii, včetně 
kopie elektronické, pokud je dostupná, 
podle toho, čemu dává přednost.

(1) Žadateli jsou dokumenty zpřístupněny 
buď tak, že do nich může nahlédnout přímo 
na místě, nebo obdrží jejich kopii, včetně 
kopie elektronické, pokud je dostupná, 
podle toho, čemu dává přednost. Náklady 
spojené s pořízením a zasláním kopií nese 
žadatel. Tyto náklady nepřesáhnou 
skutečné náklady na pořízení a zaslání 
kopií. Přístup k dokumentům je 
při nahlédnutí na místě nebo v případě, 
že počet kopií nepřesáhne 20 stran 
formátu A4 a také v případě přímého 
přístupu k dokumentům v elektronickém 
formátu nebo prostřednictvím rejstříku 
poskytován zdarma.

Odůvodnění

Komise by chtěla vypracovat jednodušší postupy, kterými by se řídil přístup veřejnosti 
k dokumentům, chce se však vyhnout tomu, aby se výslovně zmiňovala její povinnost dát 
občanům za určitý poplatek k dispozici dokumenty, jejichž počet by přesáhl určitou hranici. 
Je nutné, aby byl tento odstavec zachován a zároveň zdokonalen, jelikož občané mají 
povinnost platit za požadované kopie. Je však normální, aby občané věděli, o jakou práci 
se jedná a jak se vypočítává poplatek za kopie, a také to, že v případě, kdy není nutné 
pořizovat kopie, mají přístup k dokumentům zdarma.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány neprodleně přijmou opatření 
k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 3. června 2002.

(3) Orgány neprodleně přijmou opatření 
k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 6 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Odůvodnění

K zajištění logické provázanosti nařízení je nutné změnit datum v souladu s pozměňovacími 
návrhy k tomuto dokumentu a s novým kalendářem. Je potřeba, aby byl tento termín přísnější 
než předchozí. Je nutné, aby měly dokumenty, na něž se současný přezkum vztahuje, okamžitý 
a skutečný účinek na občany a společnosti (v případě obchodu a jednání). Proto je v zájmu 
zdokonalení nabízených služeb nutné, aby instituce EU jednaly rychle a daly občanům 
k dispozici rejstříky co nejdříve po vstupu nového nařízení v platnost.
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