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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedanja uredba 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov EU je bila pomemben korak v 
smeri večje odprtosti v Uniji. V osmih letih, odkar se je začela izvajati, je prispevala k 
vzpostavljanju bolj pregledne upravne kulture v evropskih institucijah.

Z Lizbonsko pogodbo se je pomen preglednosti dvignil na novo raven. Člen 10(3) Pogodbe 
EU namreč določa: „Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije.
Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.“

Nova pogodba jasno razširja področje uporabe uredbe. Pred tem se je v pogodbi zahtevala le 
odprtost Parlamenta, Sveta in Komisije, zdaj pa je v členu 15 Pogodbe EU navedeno, da 
imajo „[V]si državljani […] pravico dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in 
agencij Unije, ne glede na nosilec dokumenta“.

Parlament je od Komisije večkrat zahteval, naj predloži nov predlog za prenovitev uredbe 
1049/2001 in pri tem upošteva spremembo njene pravne podlage, ki je nastopila z Lizbonsko 
pogodbo. V decembru je Parlament sprejel resolucijo, v kateri izjavlja, da je treba uredbo 
nujno posodobiti, in obžaluje dejstvo, da Komisija ni pripravila spremenjenega predloga.

Poleg tega je Sodišče od leta 2008 – ko je Komisija podala svoj predlog – razsojalo v nekaj 
zelo pomembnih zadevah, povezanih z dostopom do dokumentov. Najpomembnejša med temi 
je bila zadeva Turco (T-84/03 Turco proti Svetu), v kateri je Sodišče razsodilo, da bi moral 
biti zagotovljen tudi dostop do mnenj pravnih služb. Sodišče v svojem zaključku navaja, da
„preglednost [...] daje institucijam večjo legitimnost v očeh evropskih državljanov in povečuje 
njihovo zaupanje“.

Vseeno je Komisija zavrnila pripravo novega predloga. Edina sprememba, ki jo je napravila 
Komisija, je pravzaprav sprememba pravne podlage uredbe, ki jo je opravila v decembrskem 
„omnibus“ sporočilu.

V takšnih razmerah se je pristojni odbor – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve – odločil, da bi moral Parlament prevzeti vlogo Komisije in pripraviti 
potrebne predloge sprememb, ki bi uredbo prilagodili Lizbonski pogodbi.

Predlog Komisije

Sedaj smo prisiljeni nadaljevati na temelju predloga Komisije iz leta 2008. Na žalost ta 
predlog ne dviguje preglednosti Unije na raven, ki se zahteva v novi pogodbi. Številni 
predlogi sprememb Komisije bi nasprotno celo znižali obstoječe standarde.

Najbolj skrajen med temi je predlog Komisije za spremembo člena 3, ki bi znatno zožil 
opredelitev dokumenta. Po mnenju pripravljavke mnenja bi bilo treba ohraniti nespremenjeno 
sedanjo opredelitev, saj zajema vse bistvene dokumente, ne le evidentiranih.

Za pripravljavko mnenja je zaskrbljujoč tudi predlog spremembe, ki zadeva pravico države 
članice, da zadrži dokumente v skladu s členom 5. V skladu z besedilom, ki ga predlaga 
Komisija, bi imele države članice neomejeno pravico, da se sklicujejo na svojo zakonodajo in 
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s tem utemeljijo zavrnitev dostopa do dokumenta, ki izvira iz države članice. Institucije bodo 
lahko obravnavale le utemeljitve na podlagi uredbe in ne tistih na podlagi nacionalne 
zakonodaje. Takšna pravica bi oslabila načelo preglednosti in ga v celoti prepustila 
pristojnosti držav članic. Zadostovati bi morale izjeme, navedene v členu 4 uredbe. Sicer bi 
bilo treba spremeniti člen 4, ne pa dati neomejene pravice državam članicam.

Namen uredbe

Ta uredba, kot je navedeno v njenem naslovu, zadeva dostop javnosti do dokumentov. Naš 
poglavitni cilj je jamčiti za pravico državljanov do sodelovanja v demokratičnem življenju 
Unije z zagotavljanjem kar najširšega možnega dostopa do dokumentov EU.

Po mnenju pripravljavke mnenja je treba jasno ločevati med „dostopom javnosti do 
dokumentov“ in „obveščanjem in udeležbo državljanov“ na eni strani ter na drugi strani 
pravico do dostopa institucij, tudi do zaupnih dokumentov. To drugo bi bilo mogoče urediti z 
medinstitucionalnim sporazumom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve 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 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis), ki ga je pripravila institucija in ga 
je uradno poslala enemu ali več 
prejemnikom ali kako drugače 
evidentirala, ali ki ga je institucija prejela;
podatki iz sistemov za elektronsko 
shranjevanje, obdelavo ali priklic so 
dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki tiskalniškega izpisa ali 
elektronskega zapisa z orodji, ki so na 
voljo za uporabo sistema  ;

(a) „dokument“ pomeni podatke ali 
vsebino, ne glede na to, kakšen je njen 
medij (napisana na papirju ali shranjena v 
elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni 
ali avdiovizualni zapis), o zadevi, ki se 
nanaša na politiko, dejavnost in odločitve 
s področja odgovornosti institucije, 
organa, urada ali agencije; informacije iz 
sistemov za elektronsko shranjevanje, 
obdelavo ali priklic (vključno z zunanjimi 
sistemi, ki se uporabljajo za delo 
institucije, organa, urada ali agencije) so 
dokument ali dokumenti, če jih je mogoče 
izvleči v obliki enega ali več tiskalniških 
izpisov ali elektronskih zapisov z orodji, ki 
so na voljo za uporabo sistema;
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Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga predlaga Komisija, bi omejil dostop javnosti le na majhno število 
dokumentov. To bi pomenilo jasno znižanje standardov odprtosti glede na sedanje stanje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pravnih nasvetov in  sodnih in 
arbitražnih postopkov ter postopkov 
reševanja sporov;

(c) pravnih nasvetov, ki zadevajo sodne 
postopke;

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi v zadevi Turco izjavilo, da razkritje pravnih nasvetov v 
okviru zakonodajnih pobud povečuje preglednost in odprtost zakonodajnega postopka in 
utrjuje demokratične pravice evropskih državljanov.

Predlog spremembe 3

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:

črtano

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta;
(b) dokumenti  , ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in 
predhodnih posvetovanj v zadevnih 
institucijah, tudi po sprejetju odločitve.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. V zvezi z odstavkom 
2(a) šteje, da prevlada javni interes za 
razkritje, če se zahtevane informacije 
nanašajo na emisije v okolje.

4. Izjeme iz odstavka (2) se uporabljajo, 
razen če prevlada javni interes za razkritje.
Pri ocenjevanju javnega interesa za 
razkritje je treba še posebej upoštevati 
dejstvo, da so zahtevani dokumenti 
povezani z varovanjem temeljnih pravic, 
okolja ali zdravja ljudi.

Obrazložitev

Uredba 1367/2006 opredeljuje prevladujoči javni interes za razkritje informacij o izpustih v 
okolje. Podobna domneva v korist prevlade javnega interesa bi morala veljati pri objavi 
informacij, ki zadevajo varstvo temeljnih pravic ali tveganje za zdravje ljudi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in 
zastopnikov interesnih skupin v zvezi z 
njihovimi poklicnimi dejavnostmi se 
razkrijejo, razen če bi to v posebnih 
okoliščinah negativno vplivalo na zadevno 
osebo. Drugi osebni podatki se razkrijejo v 
skladu s pogoji o zakoniti obdelavi takih 
podatkov, določenimi v zakonodaji ES o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov.

5. Osebni podatki se ne razkrijejo, če bi 
takšno razkritje ogrozilo zasebnost ali 
integriteto zadevne osebe. Do takšne 
grožnje ne pride:

– če se podatki nanašajo le na poklicne 
dejavnosti osebe, razen če obstaja razlog 
za domnevo – odvisno od posebnih 
okoliščin – da bi razkritje osebi škodilo;
– če se podatki nanašajo le na javno 
osebo, razen če obstaja razlog za domnevo 
– odvisno od posebnih okoliščin – da bi 
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razkritje škodilo tej osebi ali njenim 
sorodnikom;
– če so bili podatki že objavljeni s 
privolitvijo zadevne osebe.
Osebni podatki se kljub temu razkrijejo, 
če prevlada javni interes za razkritje. V 
takšnih primerih mora institucija, organ, 
urad ali agencija natančno opredeliti 
javni interes. Navesti mora razloge, zakaj 
javni interes v določenem primeru 
prevlada nad interesi zadevne osebe.
Če institucija, organ, urad ali agencija 
zavrne dostop do dokumenta na podlagi 
tega odstavka, preuči, ali je mogoče 
dovoliti delni dostop do tega dokumenta.

Obrazložitev

Predlog Komisije ne izpolni potrebe po pravem ravnotežju med temeljnimi pravicami, ki so v 
igri.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Izjeme, določene v tem členu, veljajo le 
za obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo 
za največ 30 let. Pri dokumentih, za katere 
veljajo izjeme glede varstva osebnih 
podatkov  ali poslovnih interesov, ter pri 
dokumentih občutljive narave lahko, če je 
potrebno, izjeme veljajo tudi po tem 
obdobju.

7. Izjeme, določene v tem členu, se ne 
uporabljajo za dokumente, posredovane 
med postopkom sprejemanja 
zakonodajnega akta ali nezakonodajnega 
akta, ki se splošno uporablja. Veljajo le za 
obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo 
za največ 30 let.

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi v zadevi Turco izjavilo, da razkritje pravnih nasvetov v 
okviru zakonodajnih pobud povečuje preglednost in odprtost zakonodajnega postopka in 
utrjuje demokratične pravice evropskih državljanov.

Predlog spremembe 7
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsaka institucija imenuje odgovorno 
osebo, ki preverja, ali se roki iz tega člena 
ustrezno spoštujejo.

Obrazložitev
Varuh človekovih pravic je priporočil, da se imenuje uradnik za informiranje, ki bo skrbel za 
spoštovanje rokov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a

Nova prošnja

Če po prejetih informacijah prosilec od 
institucij želi dobiti nove dokumente, se 
njegova prošnja obravnava kot nova, 
odgovor pa se pošlje v skladu s členoma 7 
in 8.
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