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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre medzinárodný obchod (výbor INTA) víta návrh Európskej komisie vypracovaný 
s cieľom zaviesť pružnejšie pravidlá a jednoduchšie postupy v súvislosti s prístupom 
verejnosti k dokumentom európskych inštitúcií.

Revízia sa týka takmer výlučne občianskych slobôd a má skôr právny a ústavný charakter (čo 
sú aspekty, ktoré nespadajú do právomoci Výboru pre medzinárodný obchod).

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa však domnieva, že návrh Komisie by 
sa mal preskúmať osobitne, aj keď zahŕňa obchodné a priemyselné dokumenty spojené 
s obchodnými spormi a rokovaniami do kategórie „citlivých dokumentov“.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsiahnuté v tomto stanovisku zabezpečujú lepší súlad 
medzi zámermi a cieľmi prepracovania a obsahom našich návrhov. Zdá sa, že takéto 
preferenčné zaobchádzanie je užitočné a potrebné, pokiaľ neslúži na maskovanie 
priemyselných záujmov spôsobom, ktorý poškodzuje práva a záujmy spotrebiteľa a ktorý 
prehliada vyšší verejný záujem. 

Podľa spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko je potrebné v texte jasnejšie uviesť 
možnosť vylúčenia priemyselných záujmov, keďže prvotným cieľom revízie nariadenia je 
slúžiť verejnosti a poskytovať podporu občanom. 

Jedným z cieľom návrhu nariadenia je okrem iného objasniť postupy súvisiace s výnimkami, 
na ktoré sa nevzťahujú pravidlá transparentnosti a zverejňovania. Medzi týmito výnimkami sú 
podobne ako v predchádzajúcom znení zahrnuté spoločné obchodné záujmy. V návrhu sú 
však tiež osobitne uvedené okolnosti, za ktorých sa priemyselné tajomstvá nezverejňujú, kým 
sa všetky prípady nepredložia súdu na vyriešenie dvojstranných sporov alebo kým sa
neuplatní mechanizmus Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na urovnanie sporov (orgán 
WTO na urovnanie sporov). 

Návrh Komisie text upresňuje a najmä zabezpečuje ochranu obchodných záujmov, aj keď 
dnes slúži na odôvodnenie sťažností Európskej únie v súvislosti s ich riešením 
prostredníctvom orgánu WTO na urovnanie sporov.

V návrhu sú okrem toho uvedené pravidlá, ktoré sa týkajú dôverných dokumentov súvisiacich 
s obchodnými rokovaniami. Tieto dokumenty, ktoré ostatným inštitúciám postúpil výbor 133 
poverený stanovením obchodnej politiky Európskej únie, majú citlivý charakter. Výbor INTA 
si je vedomý, že je potrebné chrániť dôvernosť dokumentov vypracovaných výborom 133, 
a vyhradzuje si právo kontrolovať obchodnú politiku uplatňovanú Komisiou a Radou. Pre 
takéto citlivé dokumenty sú pravidlá klasifikácie a medziinštitucionálneho a verejného 
prístupu stanovené v rozhodnutí Komisie z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej 
rokovací poriadok  (C(2001)3031).

Komisia naposledy revidovala pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom v roku 2001, hneď 
po revízii nariadenia o klasifikácii citlivých dokumentov. Na jednej strane, ak je skutočne 
cieľom Komisie výrazne zlepšiť prístup verejnosti k všetkým typom dokumentov, je 
nevyhnuté pristúpiť k revízii všetkých vnútorných predpisov.
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Na druhej strane musí výbor INTA dodržiavať prísne pravidlá v oblasti poskytovania údajov 
s obmedzeným prístupom, dokonca aj medzi jeho vlastnými členmi, pretože ide o pravidlá 
vypracované v roku 2001, teda v čase, kedy ešte tento výbor neexistoval.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko následne zdôrazňuje, že je potrebné 
pravidelne revidovať pravidlá klasifikácie a poskytovania citlivých dokumentov Európskej 
komisie ostatným inštitúciám vrátane Európskeho parlamentu.

Tento návrh na revíziu pravidiel prístupu verejnosti by nemal byť iba formalitou. Ak má 
revízia priniesť požadované výsledky, je potrebné veľmi dôkladne analyzovať celý proces 
prístupu všetkých právnických osôb a všetkých občanov ku všetkým typom dokumentov. 
V tejto súvislosti sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že riadne 
poskytovanie informácií občanom je vzhľadom na ich účasť na legislatívnom procese EÚ ich 
základným právom a že obchodné dokumenty nemôžu byť preto z tejto reformy vylúčené.

Z uvedených dôvodov navrhuje spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú 
dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo 
z agentúr nimi založených, z členských 
štátov, tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami
príslušnej inštitúcie klasifikované ako 
«TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» alebo «CONFIDENTIEL» a 
ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej 
členských štátov v oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), 
predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu 

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú 
dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo 
z agentúr nimi založených, z členských 
štátov, tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami 
vypracovanými a pravidelne revidovanými
príslušnou inštitúciou klasifikované ako 
«TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» alebo «CONFIDENTIEL» a 
ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej 
členských štátov v oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), 
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a vojenské veci. predovšetkým verejnú bezpečnosť, 
medzinárodné a obchodné vzťahy, obranu 
a vojenské veci.

Odôvodnenie

Každá inštitúcia by mala vypracovať a zrevidovať svoje vlastné pravidlá s cieľom stanoviť 
kritéria klasifikácie dokumentov v presne stanovenom termíne. Dokumenty postúpené 
výborom 133, ktorý je poverený stanovením obchodnej politiky EÚ, iným verejným 
inštitúciám patria do kategórie dokumentov, ktoré majú citlivý charakter. Výbor INTA si je 
vedomý, že je potrebné chrániť dôvernosť dokumentov vypracovaných výborom 133, 
a vyhradzuje si právo  v záujme občanov kontrolovať obchodnú politiku uplatňovanú 
Komisiou a Radou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadateľ má prístup k dokumentom buď 
priamo na mieste nahliadnutím do nich, 
alebo dostane ich kópiu vrátane 
elektronickej kópie v prípade jej 
dostupnosti podľa toho, ktorý spôsob 
žiadateľ uprednostní. 

1. Žiadateľ má prístup k dokumentom buď 
priamo na mieste nahliadnutím do nich, 
alebo dostane ich kópiu vrátane 
elektronickej kópie v prípade jej 
dostupnosti podľa toho, ktorý spôsob 
žiadateľ uprednostní. Náklady na 
vyhotovenie a zaslanie kópií sa vyúčtujú 
žiadateľovi. Tento poplatok nesmie 
prekročiť skutočné náklady na 
vyhotovenie a odoslanie kópií. Prístup 
k dokumentom priamo na mieste alebo 
v prípade, že počet kópií nepresiahne 20 
strán formátu A4, ako aj v prípade 
priameho prístupu v elektronickej forme 
alebo prostredníctvom registra, je 
bezplatný.

Odôvodnenie

Komisia by chcela vypracovať jednoduchšie postupy, ktorými by sa riadil prístup verejnosti 
k dokumentom, ale aj vypustiť výslovnú zmienku o jej povinnosti poskytnúť  dokumenty za 
poplatok v prípade, že počet dokumentov presahuje určitý rozsah. Tento odsek je potrebné 
zachovať, ale zároveň aj vylepšiť, pretože je povinnosťou občana zaplatiť za vyžiadané kópie. 
Je však normálne, aby občan poznal spôsob výpočtu poplatku za kópie a aby mohol mať 
bezplatný prístup k dokumentom v prípade, že nie je potrebné vytvoriť kópie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné 
opatrenia na vytvorenie registra, ktorý 
bude funkčný od 3. júna 2002.

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné 
opatrenia na vytvorenie registra, ktorý 
bude funkčný najneskôr 6 mesiacov po 
vstupe do platnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu je potrebné zmeniť dátum podľa týchto pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov a nového harmonogramu. Táto lehota musí byť ambicióznejšia ako 
predchádzajúca lehota. Je potrebné, aby mali dokumenty, na ktoré sa vzťahuje súčasná 
revízia, okamžitý a skutočný účinok na občanov a spoločnosti (v prípade obchodu 
a rokovaní). Inštitúcie Európskej únie musia preto konať rýchle, aby sa zlepšili ponúkané 
služby a aby boli registre dostupné verejnosti čo najskôr po vstupe do platnosti nového 
nariadenia.
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