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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 1(2) Pogodbe o Evropski uniji (kakor je bila spremenjena z amsterdamsko 
pogodbo leta 1997) morajo institucije in organi Skupnosti sprejemati odločitve čim bolj 
odprto in čim bliže državljanom. Da bi jim omogočili učinkovito sodelovanje v političnem 
procesu in da bi poklicali na odgovornost javne organe, bi morali imeti državljani in izvoljeni 
organi čim širši dostop do dokumentov evropskih institucij. 

Čeprav so evropske institucije dosegle napredek na področju odprtosti in preglednosti, stanje 
še zdaleč ni popolno in sedanje preoblikovanje uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov evropskih institucij bi morali šteti kot še en korak k uresničevanju upravnega 
okolja, v katerem bosta razpoložljivost in preprost dostop do informacij pravilo in ne izjema.

Sedanje spremembe, ki jih je v uredbo vnesla Komisija, pa so nezadovoljive, saj predlogi 
Komisije v številnih primerih predstavljajo korak nazaj namesto pogumnega koraka naprej na 
poti k večji preglednosti. Poročevalec meni, da bi morala biti dejanska vključitev in 
konsolidacija zbrane sodne prakse in drugih ustreznih besedil, kakšno je aarhuška konvencija, 
v uredbo, že vzrok za drugačen pristop k reviziji.

Poročevalec tudi meni, da je odločitev Komisije, da za revizijo uporabi postopek prenovitve, 
neprimerna in ni skladna s cilji medinstitucionalnega sporazuma o postopku prenovitve, ki 
predvideva njegovo uporabo v precej drugačnih okoliščinah. Ker postopek a priori omejuje 
možnosti Parlamenta za spremembe predloga na samo elemente, ki jih je spremenila 
Komisija, bi bilo treba njegovo uporabo pozorno preučiti. Neprimernost postopka prenovitve 
za izčrpno revizijo, kjer spremembe nekaterih elementov vplivajo na druge določbe v 
besedilu, v praktičnem smislu pomeni, da mora Parlament obširno uporabljati odstopanje, 
predvideno v medinstitucionalnem sporazumu. 

Najbolj izrazit korak nazaj je opredelitev, ki jo je oblikovala Komisija (člen 3), pojma 
"dokument", ki je bistven pojem uredbe. Poročevalec meni, da bi namesto zožitve opredelitve, 
ki jo dejansko predlaga Komisija, morala biti ta opredelitev razširjena tako, da bi vključila vse 
vsebine, ne glede na medij ali fazo postopka odločanja, o zadevah, ki sodijo v pristojnost 
institucij.

Odbor za peticije spremlja delovanje Unije, zlasti njenih pomanjkljivost pri uporabi prava, 
politik in programov Skupnosti, ter kar naprej ugotavlja, da se državljani teh pomanjkljivosti 
zelo zavedajo, ker jih neposredno prizadenejo in ker imajo neposreden interes za prenehanje 
kršitev in/ali za uporabo pravnih sredstev.

Za državljane je posebej pomembno, da se, na primer v primerih postopkov za ugotavljanje 
kršitev, ki so pogosto posledica peticij državljanov, zagotovi polni dostop do vseh 
dokumentov na vseh stopnjah preiskave v teku takega postopka. To obsega tudi dokumente, 
ki jih pošiljajo države članice. Zato poročevalec poudarja, da je predlog Komisije, da državam 
članicam da pravico, da zavrnejo dostop do dokumentov (člen 5) na podlagi njihove državne 
zakonodaje, v nasprotju s sodno prakso Evropskega sodišča in ni sprejemljiv. Za pravico 
državljanov do dostopa do dokumentov se ne bi smela uporabljati nobena druga izjema iz 
člena 4 („Izjeme“). Kar zadeva člen 9 („Obravnava dokumentov občutljive narave“) je 
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pomembno, da institucije določijo skupna pravila za razvrstitev takih dokumentov in da so ta 
pravila javna.

Poročevalec tudi meni, da bi bilo v uredbo koristno vključiti predlog evropskega varuha 
človekovih pravic, da ukrepa kot objektiven posrednik v primerih, ko institucija v celoti ali 
deloma zavrne dostop do dokumentov in prosilec dvomi, da bi to dejansko škodovalo 
zadevnim interesom in/ali meni, da je razkritje v prevladujočem javnem interesu. V takih 
primerih bi lahko varuh človekovih pravic dokument pregledal, zavzel neodvisno stališče 
glede škode in/ali prevladujočega javnega interesa in podal svoje mnenje instituciji in 
prosilcu, ne da bi razkril dokument. Če se po posvetovanju z varuhom človekovih pravic 
zavrnitev potrdi, lahko prosilec, če želi, vloži potrdilno prošnjo.

Ta postopek nikakor ne bi omejil prosilčevih pravic na podlagi uredbe, ampak bi ponudil 
praktično pomoč in navodila instituciji, ki lahko meni, da ima pravno obveznost zavrniti 
dostop, in bi povečal zaupanje prosilca, da je v primeru, ko je vloga zavrnjena, verjetnost 
škode realna in da je bila možnost prevladujočega javnega interesa v razkritju resno in 
objektivno preučena. Še ena prednost tega postopka bi bila dosledno in enako ravnanje z 
vsemi primeri zavrnitve iz različnih institucij, poslanimi v pregled varuhu človekovih pravic.

Poročevalec meni, da si je težko predstavljati, da bi pobuda za preglednost v Evropi uspela, če 
prosilci ne morejo z lahkoto najti in dobiti želenih informacij. V okviru te uredbe bi torej 
morale institucije zagotoviti, da se dokumenti izdajajo prek skupnega vmesnika za njihove 
registre dokumentov, in bi morale zagotoviti enotno dostopno točko.

Če so dokumenti poslani v elektronski obliki, bi moral format ustrezati odprtim standardom. 
Prizadevanje za preglednost zagotovo ne bo uspešno, če se bodo morali državljani posluževati 
posebne lastniške programske opreme, ki bo skladna z informacijskim okoljem institucij. 
Poročevalec je podal predloge sprememb (člena 10 in 11) in rok, v katerem naj institucije 
zagotovijo dobavo dokumentov v formatu, ki ustreza odprtim standardom, in da zagotovijo, 
da informacijsko okolje institucij ne bo predstavljalo ovire za dostop javnosti do dokumentov. 

Poročevalec z namenom zagotoviti parlamentarni nadzor poudarja, da mora imeti Parlament 
ustrezen nadzor nad občutljivimi dokumenti. Dvostranski sporazumi s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami Svetu in Komisiji ne bi smeli preprečevati izmenjave 
informacij s Parlamentom. V tem okviru je pomembno, da se določijo roki za prilagoditev 
postopkovnih pravil institucij in da Komisija preveri skladnost teh pravil z revidirano uredbo. 
Poleg tega bi morali tako kot pri sedanji uredbi zahtevati, da Komisija pripravi poročilo o 
izvajanju revidirane uredbe in po potrebi pripravi priporočila za izboljšave.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Drugi pododstavek člena 1 Pogodbe o 
Evropski uniji opredeljuje pojem javnosti 
in pravi, da je Pogodba nov korak v 
procesu oblikovanja vse tesnejše zveze 
med narodi Evrope, v kateri se odločitve 
sprejemajo čim bolj javno in v kar 
najtesnejši povezavi z državljani.

(2) Drugi pododstavek člena 1 Pogodbe o 
Evropski uniji opredeljuje pojem javnosti 
in pravi, da je Pogodba nov korak v 
procesu oblikovanja vse tesnejše zveze 
med narodi Evrope, v kateri se odločitve 
sprejemajo čim bolj javno in v kar 
najtesnejši povezavi z državljani. 
Omenjeno je rečeno tudi v členu 42 listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
izjavi št. 17, priloženi maastrichtski 
pogodbi in laekenski deklaraciji, ki 
povezuje večjo preglednost pri postopku 
odločanja z izboljšanim dostopom javnosti 
do podatkov, kot je to določeno v členu 
225 Pogodbe o ES, ki potrjuje 
demokratični značaj institucij in zaupanje 
javnosti v upravo. Za prenos načela 
odprtosti v prakso bi bilo treba zagotoviti 
ustrezna sredstva in s tem državljanom 
zagotoviti večjo legitimnost, učinkovitost 
in odgovornost, obenem pa okrepiti 
načela demokracije in spoštovanja 
temeljnih pravic.

Obrazložitev

Upravljanje z informacijami in dokumenti, upravljanje pravice javnosti do dostopa in 
komunikacija z državljani so dejavnosti, ki zahtevajo veliko sredstev. Zagotavljanje primernih 
sredstev za te namene bi se moralo šteti kot potrebna naložba za zagotovitev učinkovitosti, 
uspešnosti in preglednosti institucij in organov Unije.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te uredbe je: Namen te uredbe je:
(a) na podlagi javnega ali zasebnega 
interesa določiti načela, pogoje in omejitve, 
ki urejajo pravico dostopa do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(v nadaljnjem besedilu „institucije“), 
določene v členu 255 Pogodbe ES, da bi se 
javnosti odobril čim širši dostop do takih
dokumentov;

(a) na podlagi javnega ali zasebnega 
interesa določiti načela, pogoje in omejitve, 
ki urejajo pravico dostopa do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(v nadaljnjem besedilu „institucije“), 
določene v členu 255 Pogodbe ES, da bi se 
zagotovilo, da je javnosti omogočen čim 
širši dostop do takih dokumentov;

(b) določiti pravila, ki zagotavljajo čim 
lažje uresničevanje te pravice;

(b) določiti pravila, ki zagotavljajo čim 
lažje uresničevanje te pravice;

(c) spodbujati običajne upravne postopke 
za dostop do dokumentov.

(c) zagotoviti običajne upravne postopke za 
dostop do dokumentov.

Obrazložitev

Obveznost institucij je zagotoviti odprtost in preglednost ter dobro upravno prakso.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse fizične ali pravne osebe imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij ob upoštevanju načel, pogojev in 
omejitev, določenih s to uredbo.

1. Vse fizične ali pravne osebe imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij ob upoštevanju načel, pogojev in 
omejitev, določenih s to uredbo.

2. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, to je za dokumente, 
ki jih institucije pripravijo ali prejmejo in 
so v njihovi lasti , o zadevi v zvezi s 
politikami, dejavnostmi ali odločitvami s 
področja njihove pristojnosti , na vseh 
področjih delovanja Evropske unije.

2. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, to je za dokumente, 
ki jih institucije pripravijo ali prejmejo in 
so v njihovi lasti, o zadevi v zvezi s 
politikami, dejavnostmi, preiskavami ali 
odločitvami s področja njihove neposredne 
in posredne odgovornosti ter pristojnosti, 
na vseh področjih delovanja Evropske 
unije.

3. Brez poseganja v člena 4 in 9 so 
dokumenti dostopni javnosti na pisno 
prošnjo ali neposredno v elektronski obliki 
ali prek registra. Zlasti dokumenti, 

3. Brez poseganja v člena 4 in 9 so 
dokumenti dostopni javnosti na pisno 
prošnjo ali neposredno v elektronski obliki 
ali prek registra. Zlasti dokumenti, 
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pripravljeni ali prejeti med zakonodajnim 
postopkom, so neposredno dostopni v 
skladu s členom 12.

pripravljeni ali prejeti med zakonodajnim 
postopkom, so neposredno dostopni v 
skladu s členom 12. Za vse organe, ki jih 
zajema uredba, so različni obrazci za 
vloge enaki in ustrezno prevedeni v vse 
uradne jezike EU.

4. Za dokumente občutljive narave, 
določene v členu 9(1), velja postopek v 
skladu z navedenim členom.

4. Za dokumente občutljive narave, 
določene v členu 9(1), velja postopek v 
skladu z navedenim členom.

5. Ta uredba se ne uporablja za dokumente, 
ki so jih sodiščem predložile stranke, ki 
niso institucije.

5. Ta uredba se ne uporablja za dokumente, 
ki so jih sodiščem predložile stranke, ki 
niso institucije.

6. Brez poseganja v posebne pravice 
dostopa za zainteresirane stranke, določene 
z zakonodajo ES, dokumenti, ki so sestavni 
del upravnega spisa o preiskavi ali 
postopka v zvezi s posamičnim aktom, 
javnosti niso dostopni, dokler se preiskava 
ne zaključi ali dokler akt ne postane 
pravnomočen. Dokumenti z informacijami, 
ki jih je institucija med takimi preiskavami 
zbrala ali pridobila pri fizičnih ali pravnih 
osebah, javnosti niso dostopni.

6. Brez poseganja v posebne pravice 
dostopa za zainteresirane stranke, določene 
z zakonodajo ES, dokumenti, ki so sestavni 
del upravnega spisa o preiskavi ali 
postopka v zvezi s posamičnim aktom, 
javnosti niso dostopni, dokler se preiskava 
ne zaključi ali dokler akt ne postane 
pravnomočen. Dokumenti z informacijami, 
ki jih je institucija med takimi preiskavami 
zbrala ali pridobila pri fizičnih ali pravnih 
osebah, javnosti niso dostopni.

7. Ta uredba ne posega v pravice dostopa 
javnosti do dokumentov institucij, ki 
izvirajo iz instrumentov mednarodnega 
prava ali aktov institucij, ki jih izvajajo.

7. Ta uredba ne posega v pravice dostopa 
širše javnosti do dokumentov institucij, ki 
izvirajo iz instrumentov mednarodnega 
prava ali aktov institucij, ki jih izvajajo.

Obrazložitev

 Kar se tiče pravice do dostopa, ki izhaja iz instrumentov mednarodnega prava, kot je 
aarhuška konvencija, in njihovih izvedbenih aktov, vstavitev besede „širši“ v odstavek 7 ni 
poskus vnašanja pravne spremembe, ampak le pojasnjevanje besedila. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) okolje, kot so kraji razmnoževanja 
redkih vrst.

črtano
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dostop do naslednjih dokumentov  se 
zavrne, če bi njihovo  razkritje resno 
oslabilo postopek odločanja institucij:

3. Dostop do naslednjih dokumentov  se 
zavrne, če bi njihovo  razkritje resno 
oslabilo postopek odločanja institucij:

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta;

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta in pri kateri so bila 
upoštevana pravila o preglednosti;

(b) dokumenti  , ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in predhodnih 
posvetovanj v zadevnih institucijah, tudi po 
sprejetju odločitve.

(b) dokumenti, ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in predhodnih 
posvetovanj v zadevnih institucijah, tudi po 
sprejetju odločitve in do preteka 
razumnega časovnega obdobja;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Dokumenti, katerih razkritje bi 
predstavljalo tveganje za vrednote, 
povezane z varstvom okolja, kot so kraji 
razmnoževanja redkih vrst, se razkrijejo 
samo v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1367/2006 z 
dne 6. septembra 2006 o uporabi določb 
aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti1.
______________________________
1 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

Obrazložitev

Namen uvedbe člena 4a (novo) je polno upoštevanje aarhuške konvencije in načel iz sodbe 
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Turco (C-39/05 P in C-52/05).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija in Svet obvestita Evropski 
parlament o dokumentih občutljive narave 
v skladu z dogovori med institucijami.

7. Komisija in Svet zagotovita ustrezen 
nadzor Evropskega parlamenta glede 
dokumentov občutljive narave v skladu z 
dogovori med institucijami, ki se objavijo.

Obrazložitev

Glede parlamentarnega nadzora je v priporočilu št. 3 resolucije Cashman navedeno, da bi 
morala uredba zagotoviti ustrezen nadzor Evropskega parlamenta nad dokumenti občutljive 
narave.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dokumenti se pošljejo v obstoječi 
različici in formatu (elektronskem ali 
drugem formatu, kakršen je braille, široki 
tisk ali trak) glede na želje prosilca.

3. Dokumenti se pošljejo v obstoječi 
različici in formatu (v elektronskem ali 
drugem formatu, kakršen je braille, široki 
tisk ali trak) glede na želje prosilca ter v 
enem izmed uradnih jezikov Evropske 
unije. Programska oprema ali operacijski 
sistem, ki se uporablja v informacijskem 
sistemu institucije, ne smeta omejevati 
dostopa do dokumentov.

Obrazložitev

Institucije bi morale izkoristiti priložnost, ki jo ponuja revizija uredbe, in uvesti odprte 
standarde. Iz osnovnih načel uredbe in njene pravne podlage izhaja, da dostopa do 
dokumentov ne sme omejevati programska oprema ali operacijski sistem, ki se uporablja v 
instituciji. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kjer je možno, so  neposredno dostopni 
v elektronski obliki  tudi drugi dokumenti, 
in sicer dokumenti, ki se nanašajo na 
razvoj politike ali strategije.

2. Javnosti so ob upoštevanju členov 4 in 
9 neposredno dostopni še zlasti dokumenti, 
pripravljeni ali prejeti med postopki za 
sprejetje zakonodajnih aktov EU ali 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 12, odstavek 4. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka institucija v svojem poslovniku 
določi druge kategorije dokumentov, ki so
neposredno dostopne javnosti.

4. Institucije vzpostavijo skupni vmesnik 
za registre dokumentov, zlasti pa 
zagotovijo enotno dostopno točko za 
neposreden dostop do dokumentov, 
sestavljenih ali prejetih med postopki za 
sprejetje zakonodajnih aktov EU ali 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo.

Obrazložitev

Člen 12(2) in (4) je spremenjen tako, da vključuje priporočilo 2 in 5 resolucije Cashman z 
namenom, da se izboljšajo sedanji standardi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pobude, ki jih Svetu predloži država 
članica na podlagi člena 67(1) Pogodbe 

(a) pobude, ki jih Svetu predloži država 
članica na podlagi člena 34(2) Pogodbe 
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ES ali na podlagi člena 34(2) Pogodbe EU; EU;

Obrazložitev

Pobude, ki so jih predložile države članice na podlagi člena 67(1) Pogodbe ES, niso več
možne.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija najpozneje do .. .. … objavi 
poročilo o izvajanju načel uredbe in 
oblikuje priporočila, po potrebi s predlogi 
za revizijo uredbe, ki so potrebni zaradi 
novih razmer, in z akcijskim programom 
ukrepov, ki naj bi jih sprejele institucije.

Obrazložitev

Kot je določeno v sedanji uredbi, bi bilo treba predložiti poročilo o izvajanju uredbe, v 
katerem bi morali biti po potrebi navedeni priporočila in predlogi za izboljšave. Izključitev 
katere od določb dejansko pomeni spremembo uredbe. 
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