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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za mednarodno trgovino (INTA) pozdravlja predlog Evropske komisije, ki je 
pripravljen za oblikovanje prožnejših pravil in preprostejših postopkov za dostop javnosti do 
dokumentov evropskih institucij.

Predmet te revizije zadeva skoraj izključno področje civilnih svoboščin in je bolj pravne in 
ustavne narave; gre torej za zadeve, ki niso v pristojnosti odbora INTA.

Pripravljavka mnenja kljub temu meni, da bi bilo treba predlog Komisije, čeprav ta uvršča 
dokumente o trgovinskih in industrijskih zadevah, povezanih s trgovinskimi spori in 
pogajanji, v kategorijo občutljivih dokumentov, obravnavati ločeno.

Cilj predlogov sprememb, ki jih vsebuje mnenje, je izboljšati povezavo med nameni in cilji 
prenovitve ter vsebino naših predlogov. Potrebna je preferenčna obravnava uporabnikov, če le 
ne služi prikrivanju poslovnih interesov na način, ki je v nasprotju s pravicami in interesi 
potrošnika v imenu „prevladujočega javnega interesa“.

Po mnenju pripravljavke mnenja bi bilo možnost izločitve poslovnih interesov treba jasneje 
izraziti v besedilu, saj je glavni cilj revizije pravil služiti interesom javnosti in okrepiti pravice 
državljanov.

Med drugim je eden od ciljev predloga uredbe razjasniti postopke v zvezi z izjemami, tj. 
tistimi primeri, pri katerih se pravila o preglednosti in razkrivanju ne uporabljajo. V besedilu 
so, enako kot v predhodnem besedilu, med izjemami omenjeni skupni poslovni interesi. 
Vendar pa predlog izrecno navaja tudi okoliščine, v katerih poslovne skrivnosti ne smejo biti 
razkrite, dokler niso predložene v obravnavo sodišču z namenom reševanja dvostranskih 
sporov ali mehanizmu za reševanje sporov Svetovne trgovinske organizacije (STO) (organu 
STO za reševanje sporov).

Predlagana sprememba Komisije razjasnjuje besedilo: poslovni interes ostaja zaščiten, in sicer 
tudi v primerih, kjer služi kot očitna utemeljitev za zahtevke EU pri reševanju sporov pri 
organu za reševanje sporov STO.

Predlog ohranja pravila, ki veljajo za zaupne dokumente, povezane s trgovinskimi pogajanji. 
Dokumenti, ki jih Odbor 133, odgovoren za oblikovanje trgovinskih politik EU, posreduje 
drugim javnim institucijam, so občutljive narave. Odbor INTA se zaveda potrebe po 
ohranjanju zaupnosti dokumentov, ki jih pripravlja Odbor 133, vseeno pa si pridržuje pravico 
do nadzora nad trgovinsko politiko, ki jo izvajata Komisija in Svet. Za takšne dokumente 
občutljive narave so pravila za razvrščanje ter medinstitucionalni in javni dostop opredeljena 
v sklepu Komisije z dne 29. novembra 2001, ki spreminja interna pravila (C(2001)3031).

Zadnji pregled pravil o dostopu javnosti do dokumentov, ki ga je Komisija izvedla takoj po 
reviziji pravil o razvrščanju dokumentov občutljive narave, sega v leto 2001. Po eni strani bo 
tako morala Komisija, če si resnično želi izboljšati dostop javnosti do vseh vrst dokumentov, 
revidirati vsa svoja interna pravila. Po drugi strani mora odbor INTA vsekakor upoštevati 
stroga pravila za posredovanje informacij z omejenim dostopom, in sicer celo med svojimi 
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člani.

Vendar pa gre pri tem za pravila, ki so bila izdelana leta 2001, ko ta odbor še ni obstajal.

Posledično pripravljavka mnenja poudarja potrebo po rednih revizijah pravil za razvrščanje in 
posredovanje dokumentov občutljive narave Evropske komisije drugim institucijam, vključno 
z Evropskim parlamentom.

Ta predlog revizije pravil o dostopu javnosti se ne bi smel omejevati zgolj na formalnosti. Da 
bi bila revizija uspešna, je treba natančno preučiti celotni postopek dostopa vsake pravne 
osebe ali državljana do vseh vrst dokumentov. V zvezi s tem pripravljavka mnenja meni, da je 
pravilno obveščanje državljanov v luči njihove udeležbe v zakonodajnem procesu EU njihova 
temeljna pravica, zato trgovinski dokumenti ne smejo biti izključeni iz te reforme.

Iz tega razloga predlaga pripravljavka mnenja predloge sprememb, predstavljene v 
nadaljevanju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumenti občutljive narave so 
dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali 
njihovih agencij, iz držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij in so 
označeni s „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ ali 
„CONFIDENTIEL“ v skladu s predpisi 
institucije, ki ščitijo bistvene interese 
Evropske unije ali ene ali več njenih držav 
članic na področjih, zajetih v členu 4(1)(a), 
zlasti javni varnosti, obrambi in vojaških 
zadevah.

1. Dokumenti občutljive narave so 
dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali 
njihovih agencij, iz držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij in so 
označeni s „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ ali 
„CONFIDENTIEL“ v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki jih zadevna institucija pripravi 
in tudi redno revidira ter ki ščitijo bistvene 
interese Evropske unije ali ene ali več 
njenih držav članic na področjih, zajetih v 
členu 4(1)(a), zlasti javni varnosti, 
mednarodnih in trgovinskih odnosih,
obrambi in vojaških zadevah.
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Obrazložitev

Vsaka institucija mora pripraviti in revidirati svoja lastna pravila za ugotavljanje meril 
razvrščanja dokumentov v natančno opredeljenem roku. Dokumenti, ki jih posreduje Odbor 
133, odgovoren za oblikovanje trgovinskih politik EU, in druge javne institucije, spadajo v 
kategorijo dokumentov občutljive narave. Odbor INTA se zaveda potrebe po ohranjanju 
zaupnosti dokumentov, ki jih pripravlja Odbor 133, in si pridržuje pravico do nadzora 
trgovinske politike, ki jo v interesu državljanov izvajata Komisija in Svet. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prosilec ima dostop do dokumentov, da 
jih pregleda na kraju samem ali da dobi 
kopijo, vključno z elektronsko kopijo, kjer 
je ta na voljo, skladno s svojimi željami.

1. Prosilec ima dostop do dokumentov, da 
jih pregleda na kraju samem ali da dobi 
kopijo, vključno z elektronsko kopijo, kjer 
je ta na voljo, skladno s svojimi željami. 
Stroške izdelave in pošiljanja kopij plača 
prosilec. Stroški ne presegajo realne cene 
izdelave in pošiljanja kopij. Pregled 
dokumentov na kraju samem, kopije v 
obsegu manj kot 20 strani formata A4 in 
neposredni dostop v elektronski obliki ali 
prek registra so brezplačni.

Obrazložitev

Komisija želi oblikovati preprostejše postopke za dostop javnosti do dokumentov, vendar 
istočasno izključiti izrecno navedbo njene obveznosti izdajanja dokumentov proti plačilu, če 
njihovo število preseže določen obseg. Ta odstavek je treba ohraniti in ga izboljšati: če je 
dolžnost državljana plačati za zahtevane kopije, je prav, da je državljan seznanjen s to 
obveznostjo in z načinom izračunavanja pristojbin za kopiranje ter da ima brezplačen dostop, 
kadar kopiranje dokumentov ni potrebno.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev registra, ki 

3. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev registra, ki 
bo deloval najkasneje v šestih mesecih od 
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bo deloval od 3. junija 2002. začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti je treba datum spremeniti v skladu s predlogom spremembe 
dokumenta in z novim koledarjem. Potreben je ambicioznejši rok od originalno predlaganega. 
Dokumenti, ko jih zadeva aktualni pregled, imajo takojšen in pomemben vpliv na državljane 
in družbe (v primeru trgovinske menjave in pogajanj), zato morajo institucije EU hitro 
ukrepati za izboljšanje storitev ter državljanom omogočati vpogled v registre čimprej po 
uveljavitvi nove uredbe.
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