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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle čl. 1 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (ve znění Amsterodamské smlouvy z roku 1997) 
musí orgány a instituce Společenství přijímat rozhodnutí co nejotevřeněji a co nejblíže 
občanům. Aby se občané a volené orgány mohli efektivně podílet na politickém procesu 
a vést veřejné orgány k odpovědnosti, měli by mít k dokumentům evropských orgánů co 
možná nejširší přístup. 

Co se týče otevřenosti a transparentnosti, evropské orgány sice dosáhly pokroku, avšak 
současný stav není v žádném případě ideální; toto přepracované znění nařízení 1049/2001 
o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských orgánů je třeba považovat za další krok 
směrem k dosažení administrativního prostředí, v němž dostupnost a snadný přístup 
představují nikoli výjimku, ale spíše pravidlo.

Změny, které Komise navrhuje v tomto nařízení provést, jsou nicméně neuspokojivé, neboť 
v několika případech je návrh Komise spíše krokem zpět, než odvážným krokem správným 
směrem v úsilí o větší transparentnost. Navrhovatel se domnívá, že již reálné začlenění 
a konsolidace ustálené judikatury a dalších relevantních dokumentů, např. Aarhuské úmluvy, 
do tohoto nařízení měly vyústit v jiné pojetí revize.

Navrhovatel navíc považuje rozhodnutí Komise použít pro tuto revizi postup přepracování za 
nešťastné, neboť se domnívá, že není v souladu s cíli interinstitucionální dohody o postupu 
přepracování, která pro používání tohoto postupu stanoví poněkud odlišné podmínky. Protože 
tento postup předem omezuje možnosti Parlamentu pozměnit návrh pouze na prvky, které 
mění Komise, mělo by se jeho používání pečlivě zvažovat. Nevhodnost postupu přepracování 
pro komplexní revizi, u níž má změna některých prvků dopad na jiná ustanovení textu, 
prakticky znamená, že se Parlament musí hojně uchylovat k výjimce uvedené 
v interinstitucionální dohodě. 

Nejvýraznějším krokem zpět je způsob, jakým Komise přeformulovala definici (článek 3) 
pojmu „dokument“, což je ústřední pojem celého nařízení. Navrhovatel zastává názor, že 
namísto zúžení rozsahu definice, jak to Komise fakticky navrhuje, je třeba tuto definici 
rozšířit tak, aby zahrnovala veškerý obsah, který se týká záležitostí spadajících do oblasti 
působnosti nějakého orgánu, bez ohledu na médium či fázi rozhodovacího procesu.

Petiční výbor „měří tep“ Unie, pokud jde o selhání a nedostatky uplatňování práva 
Společenství, jeho politik a programů, a soustavně upozorňuje na to, že si občané těchto 
nedostatků dobře všímají, protože na ně mají přímý dopad a protože občané mají přímý zájem 
na skoncování s porušováním práva a na možnosti dosáhnout nápravy.

Pro občany je zvláště důležité, aby např. při řízení pro nesplnění povinnosti, která jsou často 
zahájena na základě petic občanů, byly během těchto řízení úplně zpřístupněny všechny 
dokumenty ve všech fázích šetření. A to včetně dokumentů poskytnutých členskými státy. 
Navrhovatel proto upozorňuje, že návrh Komise dát členským státům právo zamítnout přístup 
k dokumentům (článek 5) na základě jejich vlastní legislativy je v rozporu s judikaturou 
Evropského soudního dvora a je nepřípustný. Na právo občanů na přístup k dokumentům by 
neměly být uplatňovány výjimky, které nejsou uvedeny v článku 4 („Výjimky“). Co se týče 
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článku 9 („Citlivé dokumenty“), je důležité, aby si orgány stanovily společná pravidla 
klasifikace těchto dokumentů a aby byla tato pravidla zveřejněna.

Navrhovatel se rovněž domnívá, že by bylo dobré začlenit do nařízení návrh evropského 
veřejného ochránce práv, že bude jednat jako nezaujatý prostředník v případech, kdy orgán 
úplně nebo částečně zamítne přístup k dokumentům a žadatel zpochybní reálnost poškození 
příslušného zájmu nebo tvrdí, že existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění. 
V takových případech by si mohl veřejný ochránce práv dotyčný dokument prohlédnout 
a nezávisle posoudit otázku poškození či převažujícího veřejného zájmu, a aniž by dokument 
zpřístupňoval, poskytnout orgánu a žadateli své stanovisko. Pokud je po konzultaci 
s veřejným ochráncem práv zamítnutí žádosti potvrzeno, žadatel může podat potvrzující 
žádost.

Tento postup by v ničem neomezoval práva, která pro žadatele vyplývají z tohoto nařízení; 
poskytoval by praktickou pomoc a vodítko orgánu, jenž může být přesvědčen, že má právní 
povinnost zamítnout přístup, a přispíval by k důvěře žadatele, že byla-li jeho žádost 
zamítnuta, existuje reálná pravděpodobnost poškození a možnost převažujícího veřejného 
zájmu na zpřístupnění byla důkladně a nestranně posouzena. Další výhoda tohoto postupu by 
spočívala v tom, že by se s případy zamítnutí ze strany jednotlivých orgánů předkládanými 
veřejnému ochránci práv zacházelo koherentně a spravedlivě.

Navrhovatel zastává názor, že si lze jen těžko představit, že „evropská iniciativa pro 
transparentnost“ skončí úspěchem, nebudou-li moci žadatelé snadno nalézt a získat 
informace, které potřebují. V souvislosti s tímto nařízením je proto třeba, aby orgány zajistily 
poskytování dokumentů prostřednictvím společného rozhraní jejich rejstříků dokumentů a aby 
vytvořily jednotný přístupový bod.

Dokumenty zpřístupněné v elektronické podobě by měly mít formát, jenž dodržuje otevřené 
standardy. Úsilí o transparentnost zcela jistě skončí neúspěchem, budou-li občané nuceni 
používat specifické chráněné softwarové vybavení, slučitelné s informačním prostředím 
jednotlivých orgánů. Navrhovatel předkládá pozměňovací návrhy (k článkům 10 a 11), jejichž 
součástí je lhůta, v níž orgány zajistí poskytnutí dokumentů ve formátech, které dodržují 
otevřené standardy, a zamezí tomu, aby jejich informační prostředí představovalo překážku 
veřejnému přístupu k dokumentům. 

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit parlamentní kontrolu, navrhovatel zdůrazňuje, že 
Parlament musí mít přiměřenou kontrolu nad citlivými dokumenty. Dvoustranné dohody se 
třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi by Radě či Komisi neměly bránit ve 
sdílení informací s Parlamentem. V této souvislosti je důležité stanovit lhůty pro přizpůsobení 
jednacích řádů orgánů, přičemž Komise by měla ověřit soulad nových znění jednacích řádů 
s revidovaným nařízením. Konečně, stejně jako tomu bylo u stávajícího nařízení, Komise by 
měla být vyzvána, aby předložila zprávu o uplatňování revidovaného nařízení a případně 
doporučila jeho zlepšení.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor 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
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi.

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi. To 
potvrzuje i článek 42 Listiny základních 
práv Evropské unie, prohlášení č. 17 
připojené k Maastrichtské smlouvě 
a Laekenská deklarace, která spojuje větší 
průhlednost rozhodovacího procesu 
s lepším přístupem veřejnosti 
k informacím, jak to stanoví článek 255 
Smlouvy o ES, čímž potvrzuje 
demokratickou povahu orgánů a důvěru 
veřejnosti k veřejné správě. Na 
uplatňování zásady průhlednosti v praxi je 
třeba poskytnout náležité prostředky, 
neboť tato zásada má vést k dosažení větší 
legitimity, efektivity a odpovědnosti vůči 
občanům, jakož i k posílení zásad 
demokracie a dodržování základních práv.

Odůvodnění

Správa informací a dokumentů, naplňování práva veřejného přístupu a komunikace s občany 
jsou činnosti náročné z hlediska zdrojů. Poskytnutí náležitých prostředků pro tyto účely je 
třeba považovat za nezbytnou investici, která má zajistit účinnost, efektivitu a transparentnost 
činnosti orgánů a institucí Unie.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je Účelem tohoto nařízení je
a) vymezit zásady, podmínky a omezení 
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise (dále jen „orgány“) 
uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES 
tak, aby se veřejnosti poskytnul co nejširší 
přístup k takovým dokumentům;

a) vymezit zásady, podmínky a omezení 
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise (dále jen „orgány“) 
uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES 
tak, aby byl zajištěn co nejširší přístup
veřejnosti k takovým dokumentům;

b) vytvořit pravidla zajišťující co 
nejsnadnější výkon tohoto práva;

b) vytvořit pravidla zajišťující co 
nejsnadnější výkon tohoto práva;

c) podporovat řádnou správní praxi při 
přístupu k dokumentům.

c) zajistit řádnou správní praxi při přístupu 
k dokumentům.

Odůvodnění

Orgány mají povinnost zajistit jak otevřenost a transparentnost, tak řádnou správní praxi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů, 
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů, 
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi, šetřeními a rozhodnutími, jež 
spadají do jeho přímé i nepřímé působnosti
a k nimž je příslušný, a to ve všech 
oblastech činnosti Evropské unie.

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
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v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.
Jednotlivé formuláře žádostí jsou stejné 
pro všechny orgány, na něž se vztahuje 
toto nařízení, a jsou řádně přeloženy do 
všech úředních jazyků Evropské unie.

4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení 
v souladu s uvedeným článkem.

4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení 
v souladu s uvedeným článkem.

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.

6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti 
s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není rozhodnuto 
s definitivní platností. Dokumenty 
obsahující shromážděné informace nebo 
informace, které orgán získal od fyzických 
nebo právnických osob v rámci takového 
vyšetřování, nejsou přístupné veřejnosti.

6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti 
s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není rozhodnuto 
s definitivní platností. Dokumenty 
obsahující shromážděné informace nebo 
informace, které orgán získal od fyzických 
nebo právnických osob v rámci takového 
vyšetřování, nejsou přístupné veřejnosti.

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení.

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup široké veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, která vyplývají 
z mezinárodních úmluv nebo z aktů, jež 
orgány přijaly k jejich provedení.

Odůvodnění

Pokud jde o právo na přístup vyplývající z nástrojů mezinárodního práva, jako je Aarhuská 
úmluva, a z jejich prováděcích aktů, není cílem vložení slova „široké“ v odstavci 7 provést 
jakoukoli právní změnu, nýbrž jen zvýšit jednoznačnost textu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1  písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) životní prostředí, např. jako jsou vypouští se
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například místa rozmnožování vzácných 
druhů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu.

3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu:

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí
a pravidla transparentnosti byla dodržena;

b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad 
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí.

b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad 
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí
a v přiměřeném časovém horizontu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Dokumenty, jejichž zpřístupněním by 
vzniklo riziko pro hodnoty ochrany 
životního prostředí, k nimž patří například 
místa rozmnožování vzácných druhů, se 
zpřístupní podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze 
dne 6. září 2006 o použití ustanovení 
Aarhuské úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí na 
orgány a subjekty Společenství1.
______________________________
1 Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.
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Odůvodnění

Článek 4a (nový) se vkládá s cílem plně zohlednit Aarhuskou úmluvu a zásady vyjádřené 
v rozsudku ve věci Turco (C-39/05 P a C-52/05).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 9  odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise a Rada informují Evropský 
parlament o citlivých dokumentech podle 
pravidel dohodnutých mezi orgány.

7. Pokud jde o citlivé dokumenty, zajistí
Komise a Rada náležitou kontrolu ze 
strany Evropského parlamentu podle 
pravidel dohodnutých mezi orgány, která 
se zveřejní.

Odůvodnění

Doporučení 3 usnesení ke zprávě M. Cashmana uvádí, že v souvislosti s parlamentní 
kontrolou je třeba, aby nařízení zajistilo pro Evropský parlament náležitou kontrolu, pokud 
jde o citlivé dokumenty.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost, a to v jednom z úředních 
jazyků Evropské unie. Přístup 
k dokumentům není omezen softwarovým 
vybavením nebo operačním systémem 
používaným v informačním prostředí 
orgánu.
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Odůvodnění

Orgány by měly využít revizi tohoto nařízení k zavedení otevřených standardů. Ze základních 
principů tohoto nařízení a jeho právního základu vyplývá, že přístup k dokumentům by nemělo 
omezovat softwarové vybavení či operační systém používaný v daném orgánu. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 12  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kde je to možné, jsou přímo přístupné
v elektronické podobě i jiné dokumenty, 
zvláště dokumenty, které se vztahují 
k vývoji politiky nebo strategie.

2. Konkrétně jsou s výhradou článků 4 a 9 
veřejnosti přímo přístupné dokumenty
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů EU obecného 
významu.

Odůvodnění

 Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 12 odst. 4. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán stanoví ve svém jednacím 
řádu, jaké další kategorie dokumentu jsou 
přímo přístupné veřejnosti.

4. Orgány pro své rejstříky dokumentů 
vytvoří společné rozhraní, a zajistí 
zejména jednotný přístupový bod pro 
přímý přístup k dokumentům, jež byly 
vypracovány nebo obdrženy v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů EU obecného 
významu.

Odůvodnění

 Čl. 12 odst. 2 a 4 jsou pozměněny tak, aby obsahovaly doporučení 2 a 5 usnesení ke zprávě 
M. Cashmana, s cílem zlepšit stávající standardy.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 13  odst. 2  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněty podané Radě členským státem
podle čl. 67 odst. 1 Smlouvy o ES nebo 
podle čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

a) podněty předložené Radě členským 
státem na základě čl. 34 odst. 2 Smlouvy 
o EU;

Odůvodnění

Již není možné, aby členské státy předkládaly iniciativy na základě čl. 67 odst. 1 Smlouvy 
o ES.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 17  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do … zveřejní Komise 
zprávu o uplatňování zásad tohoto 
nařízení a předloží doporučení, které bude 
případně obsahovat návrhy změn tohoto 
nařízení, jež jsou zapotřebí v důsledku 
změn situace, a akční program opatření, 
která mají přijmout jednotlivé orgány.

Odůvodnění

Stejně jako tomu bylo u stávajícího nařízení, měla by se předložit zpráva o uplatňování 
nařízení, jež by obsahovala doporučení a případné návrhy zlepšení. Vypuštění nějakého 
ustanovení znamená de facto změnu nařízení. 
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