
AD\850248SK.doc PE441.265v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre ústavné veci

2008/0090(COD)

30.11.2010

STANOVISKO
Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované 
znenie)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



PE441.265v02-00 2/9 AD\850248SK.doc

SK

PA_Legam



AD\850248SK.doc 3/9 PE441.265v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasné nariadenie 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom EÚ bolo významným 
krokom k väčšej otvorenosti v rámci Únie. V priebehu ôsmich rokov vykonávania nariadenie 
prispelo k vytvoreniu transparentnejšej kultúry v administratíve v európskych inštitúciách.

Lisabonská zmluva posúva význam transparentnosti na novú úroveň v súlade s článkom 10 
ods. 3 ZEÚ, v ktorom sa uvádza: „Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom 
živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie 
k občanovi.“

Nová zmluva jednoznačne rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia. Predtým sa v zmluve 
požadovala otvorenosť len od Parlamentu, Rady a Komisie. V súčasnosti sa v článku 15 
ZFEÚ uvádza, že „každý občan ... má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr Únie bez ohľadu na ich nosič“.

Parlament už niekoľkokrát žiadal Komisiu, aby predložila nový návrh na prepracovanie 
nariadenia č. 1049/2001 a zohľadnila pritom zmenu jeho právneho základu v dôsledku 
Lisabonskej zmluvy. V decembri minulého roku Parlament prijal uznesenie, v ktorom sa 
uvádza, že nariadenie by sa malo čo najrýchlejšie aktualizovať, a v ktorom vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nevypracovala zmenený a doplnený návrh.

Okrem toho, odkedy Komisia predložila v roku 2008 svoj návrh, Súdny dvor prijal niekoľko 
významných rozhodnutí o prístupe k dokumentom. Spomedzi nich je najdôležitejšie 
rozhodnutie vo veci Turco (T-84/03 Turco/Rada), ktorým Súdny dvor rozhodol, že 
aj stanoviská právnych služieb sa musia sprístupniť. Súdny dvor vo svojich záveroch uvádza:
„transparentnosť ... prispieva k väčšej legitimite inštitúcií v očiach európskych občanov 
a zvyšuje ich dôveru“.

Komisia však odmietla predložiť nový návrh. Jediná skutočná zmena zo strany Komisie je 
zmena právneho základu resp. východiska nariadenia, ktorá sa nachádza v súhrnnom 
oznámení z decembra minulého roka.

Za týchto okolností gestorský výbor, t. j. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, rozhodol, že Parlament by mal prevziať úlohu Komisie a vypracovať potrebné 
zmeny a doplnenia, ktorými sa zabezpečí súlad nariadenia s Lisabonskou zmluvou.

Návrh Komisie

Teraz musíme vychádzať z návrhu Komisie z roku 2008. Tento návrh však žiaľ neposilňuje 
transparentnosť Únie do tej miery, ako by si to vyžadovala nová zmluva. Naopak, mnohé 
návrhy Komisie na zmenu a doplnenie by dokonca znížili súčasnú úroveň transparentnosti.

Najzávažnejším z nich je návrh Komisie na zmenu a doplnenie článku 3, ktorý by výrazne 
obmedzil vymedzenie dokumentu. Podľa názoru spravodajkyne výboru požiadaného 
o stanovisko by súčasná definícia mala zostať nezmenená, pretože zahŕňa všetky dôležité 
dokumenty – nielen registrované.
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Ďalší návrh na zmenu a doplnenie, ktorý spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
považuje za znepokojujúci, sa týka práva členských štátov zadržať dokument podľa článku 5.
Na základe navrhovaného znenia Komisie by členské štáty mali neobmedzené právo odvolať 
sa na vlastné právne predpisy s cieľom odôvodniť odmietnutie, pokiaľ ide o prístup 
k dokumentu pochádzajúcemu z určitého členského štátu. Inštitúcie budú môcť len posúdiť 
dôvody na základe nariadenia, a nie na základe vnútroštátnych právnych predpisov. Takéto 
právo by oslabilo zásadu transparentnosti a ponechalo by ju úplne na rozhodnutí členských 
štátov. Mali by postačovať výnimky uvedené v článku 4 nariadenia. Ak nie, mali by sa urobiť 
zmeny v článku 4, a nie poskytovať členským štátom neobmedzené práva.

Účel nariadenia

Ako sa uvádza už v názve nariadenia, jeho predmetom je prístup verejnosti k dokumentom.
Naším hlavným cieľom je zaručiť občanom právo na účasť na demokratickom živote Únie 
tým, že sa im zabezpečí čo najširší prístup k dokumentom EÚ.

Podľa spravodajkyne by sa mal jasne rozlíšiť prístup verejnosti k dokumentom 
a informovanie a účasť občanov na jednej strane od práva inštitúcií na prístup k dokumentom, 
a to aj dôverným, na druhej strane. Právo inštitúcií by sa malo ustanoviť prostredníctvom 
medziinštitucionálnej dohody.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci 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 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) «dokument» znamená  akýkoľvek obsah
bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v 
písomnej forme alebo uložený v 
elektronickej forme alebo ako zvukový, 
vizuálny alebo audiovizuálny záznam), 
vypracovaný inštitúciou a úradne 
odovzdaný jednému alebo viacerým 
adresátom alebo inak zaevidovaný, 
prípadne prijatý inštitúciou; údaje
obsiahnuté v elektronickej pamäti, v 
systémoch na spracovanie a vyberanie 
údajov sú dokumenty, ak ich možno 

a) „dokument“ znamená akékoľvek údaje
alebo akýkoľvek obsah bez ohľadu na to, 
aké je ich médium (v písomnej forme alebo 
uložený v elektronickej forme alebo ako 
zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny 
záznam), týkajúce sa veci, ktorá súvisí s 
politikami, činnosťami a rozhodnutiami 
patriacimi do oblasti zodpovednosti 
inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry; 
informácie obsiahnuté v elektronickej 
pamäti, v systémoch na spracovanie a 
vyberanie údajov (vrátane externých 
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extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie
v elektronickom formáte pomocou 
dostupných nástrojov na využívanie 
systému ;

systémov používaných na činnosť 
inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry) 
predstavujú dokument alebo dokumenty, 
ak ich možno extrahovať vo forme jedného 
alebo niekoľkých výtlačkov alebo kópií
v elektronickom formáte pomocou 
dostupných nástrojov na využívanie 
systému;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Komisie by obmedzil počet dokumentov, ku ktorým má 
verejnosť prístup, len na malé množstvo. Bolo by to jednoznačné zníženie úrovne otvorenosti 
v porovnaní so súčasnou situáciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) právneho poradenstva a  súdu , konaní 
arbitráže a zmierovania sporov ;

c) právneho poradenstva v oblasti súdnych 
konaní;

Odôvodnenie

Súdny dvor uviedol v rozsudku vo veci Turco, že sprístupnenie právneho stanoviska 
v zákonodarných iniciatívach zvyšuje transparentnosť a otvorenosť zákonodarného procesu 
a posilňuje demokratické práva európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom
bude zamietnutý v prípade, ak by ich
zverejnenie mohlo vážne narušiť 
rozhodovací proces inštitúcií:

vypúšťa sa

a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, 
v ktorej ešte inštitúcia nerozhodla;
b) dokumenty  obsahujúce stanoviská pre 
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vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou 
rokovaní a predbežných konzultácií 
v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí 
rozhodnutia .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa 
použijú, pokiaľ nepreváži verejný záujem 
na zverejnení. Pokiaľ ide o odsek 2 písm. 
a), predpokladá sa, že verejný záujem na 
zverejnení prevažuje tam, kde sa 
požadované informácie týkajú emisií do 
životného prostredia.

4. Výnimky podľa odseku 2 sa použijú, 
pokiaľ nepreváži verejný záujem na 
zverejnení. Pri posudzovaní verejného 
záujmu na zverejnení sa osobitne 
zohľadňuje skutočnosť, že požadované 
dokumenty sa vzťahujú na ochranu 
základných práv, životné prostredie alebo 
ľudské zdravie.

Odôvodnenie

V nariadení 1367/2006 sa uvádza prevažujúci verejný záujem o zverejnenie informácií 
týkajúcich sa emisií do životného prostredia. Podobný predpoklad by mal platiť aj pre 
prevažujúci verejný záujem o zverejnenie informácií týkajúcich sa ochrany základných práv
alebo rizík pre ľudské zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Mená, tituly a funkcie verejných 
funkcionárov, štátnych zamestnancov 
a zástupcov záujmov v súvislosti s ich 
odbornými činnosťami sa nezverejnia, 
pokiaľ by za osobitných okolností 
zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť 
dotknuté osoby. Ostatné osobné údaje sa 
zverejňujú v súlade s podmienkami 
zákonného spracovania takýchto údajov 
ustanovenými v právnych predpisoch ES 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 

5. Osobné údaje sa nezverejnia, ak by toto 
zverejnenie poškodilo súkromie alebo 
integritu príslušnej osoby. Také 
poškodenie nevznikne:
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spracovanie osobných údajov.

– ak údaje súvisia výlučne 
s profesionálnou činnosťou príslušnej 
osoby, okrem špecifických okolností, keď 
je predpoklad, že zverejnenie by malo na 
túto osobu nepriaznivý vplyv;
– ak sa údaje vzťahujú výlučne na verejne 
činnú osobu, okrem špecifických 
okolností, keď je predpoklad, že 
zverejnenie by malo nepriaznivý vplyv na 
túto osobu alebo iné osoby, ktoré sú s ňou 
spojené;
– ak údaje už boli zverejnené so súhlasom 
príslušnej osoby.
Osobné údaje sa však v každom prípade 
zverejnia, ak prevažujúci verejný záujem 
vyžaduje ich zverejnenie. V týchto 
prípadoch sa od inštitúcie, orgánu, úradu 
alebo agentúry vyžaduje, aby špecifikovali 
verejný záujem. Uvedú dôvody, prečo 
v konkrétnom prípade verejný záujem 
prevažuje nad záujmami príslušnej osoby.
Inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, 
ktorá zamietne prístup k dokumentu na 
základe tohto odseku, zváži, či je 
k danému dokumentu možné umožniť 
čiastočný prístup.

Odôvodnenie

Návrh Komisie dostatočne nerieši potrebu správnej rovnováhy medzi príslušnými základnými 
právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa 
vzťahujú iba na obdobie, v priebehu 
ktorého je ochrana odôvodnená na základe 
obsahu daného dokumentu. Výnimky môžu 
platiť najviac na obdobie 30 rokov. V 

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa 
nevzťahujú na dokumenty prenášané 
v rámci postupov vedúcich k 
vzniku legislatívneho aktu alebo 
všeobecne záväzného nelegislatívneho 
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prípade dokumentov, na ktoré sa 
vzťahujú výnimky týkajúce sa ochrany 
osobných údajov  alebo obchodných 
záujmov, a v prípade citlivých 
dokumentov môžu výnimky, ak to je 
nevyhnutné, platiť aj na dlhšie obdobie.

aktu. Výnimky sa vzťahujú iba na obdobie, 
v priebehu ktorého je ochrana odôvodnená 
na základe obsahu daného dokumentu. 
Výnimky môžu platiť najviac na obdobie 
30 rokov. 

Odôvodnenie

Súdny dvor uviedol v rozsudku vo veci Turco, že sprístupnenie právneho stanoviska 
v zákonodarných iniciatívach zvyšuje transparentnosť a otvorenosť zákonodarného procesu 
a posilňuje demokratické práva európskych občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Každá inštitúcia vymenuje osobu 
zodpovednú za overenie, či sú náležite 
splnené všetky lehoty stanovené v tomto 
článku.

Odôvodnenie
Ombudsman odporučil vymenovanie „osoby zodpovednej za informácie“, poverenej 
sledovaním dodržiavania lehôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a

Nová žiadosť

Ak žiadateľ po získaní informácií žiada od 
inštitúcií ďalšie dokumenty, táto žiadosť 
sa posudzuje ako nová žiadosť v súlade s 
článkami 7 a 8. 
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