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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům bylo významným krokem k větší 
otevřenosti v Unii. Během osmi let od svého vstupu v platnost přispělo k vytvoření 
transparentnější administrativní kultury v evropských orgánech.

Lisabonská smlouva staví význam transparentnosti na novou úroveň, neboť v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o EU stojí: „Každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie.
Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.“

Nová Smlouva jasně rozšiřuje pole působnosti nařízení. Dříve Smlouva požadovala 
otevřenost pouze pro Parlament, Radu a Komisi; nyní však článek 15 Smlouvy o fungování 
EU konstatuje: „Každý občan ... má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí 
a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič“.

Parlament již několikrát požádal Komisi, aby předložila nový návrh přepracovaného znění 
nařízení 1049/2001, který by zohlednil změny právního základu, jež Lisabonská smlouva 
přinesla. V prosinci 2009 přijal Parlament usnesení, v němž konstatuje, že toto nařízení je 
třeba urychleně aktualizovat, a vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud přepracovaný 
návrh nepředložila.

Navíc od roku 2008, kdy Komise svůj návrh předložila, přijal Soudní dvůr několik důležitých 
rozhodnutí týkajících se přístupu k dokumentům. Nejdůležitější z nich je případ Turco 
(T-84/03 Turco v. Rada), ve kterém Soudní dvůr rozhodl, že by měla být zpřístupněna 
i stanoviska právních služeb. Dvůr ve svých závěrech uvádí, že „otevřenost ... přispívá 
k tomu, aby orgány získaly větší legitimitu v očích evropských občanů a aby vzrostla jejich 
důvěra“.

Komise však nový návrh vypracovat odmítla. Jediná změna, kterou Komise provedla, je 
úprava právního základu nařízení, jež byla provedena v souhrnném sdělení z prosince 2009. 

Za tohoto stavu se řídící výbor, tj. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
rozhodl, že by měl Parlament převzít úlohu Komise a vypracovat nezbytné pozměňovací 
návrhy, které by nařízení „lisabonizovaly“. 

Návrh Komise

Musíme vycházet z návrhu, který Komise předložila roku 2008. Tento návrh bohužel 
neposouvá transparentnost Unie na úroveň, jakou požaduje nová Smlouva. Naopak, mnoho 
změn navržených Komisí by stávající míru transparentnosti snížilo.

Nejzávažnějším problémem je změna, kterou Komise navrhuje u článku 3, jež by výrazně 
omezila definici pojmu „dokument“. Podle názoru navrhovatelky by se současná definice, 
která se vztahuje na všechny příslušné dokumenty, a nikoli pouze na registrované dokumenty, 
neměla měnit.
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Další pozměňovací návrh, který navrhovatelku znepokojuje, se týká práva členských států na 
odepření přístupu k dokumentu v článku 5. Formulace navržená Komisí by dala členským 
státům neomezené právo používat vlastní vnitrostátní legislativu při odůvodňování odepření 
přístupu k dokumentu pocházejícího z členského státu. Orgány by pak mohly posuzovat 
důvody pouze na základě tohoto nařízení, nikoli na základě vnitrostátního práva. Takové 
právo by rozmělnilo zásadu transparentnosti a nechalo by ji zcela na úvaze členských států. 
Výjimky uvedené v článku 4 nařízení by měly být dostačující. Pokud nebudou, je třeba 
změnit článek 4, nikoli poskytnout členským státům neomezená práva.

Účel nařízení

Jak je zřejmé z názvu nařízení, jedná se o přístup veřejnosti k dokumentům. Hlavním cílem je 
garantovat právo občanů účastnit se demokratického života Unie tím, že jim bude zaručen co 
nejširší přístup k dokumentům EU.

Navrhovatelka se domnívá, že je třeba zavést jasné rozlišení mezi „přístupem veřejnosti 
k dokumentům“ a „informovaností a účastí občanů“ na straně jedné a právem institucí na 
přístup k dokumentům, případně i k tajným dokumentům, na straně druhé. Otázky spojené 
s právem institucí je možné vyřešit prostřednictvím interinstitucionální dohody.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti 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
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, jež má orgán, instituce či jiný 
subjekt EU v držení, to znamená na 
dokumenty, které vytvořil nebo obdržel 
a má v držení, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.
2. Dokumenty se veřejnosti zpřístupní 
buď v elektronické podobě v Úředním 
věstníku Evropské unie či prostřednictvím 
oficiálního rejstříku orgánu, instituce 
nebo jiného subjektu nebo na písemnou 
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žádost.
V souladu s článkem 12 tohoto nařízení 
jsou dokumenty, jež byly vytvořeny nebo 
obdrženy v průběhu legislativního 
procesu, přímo přístupné.
3. Toto nařízení se nedotýká rozšířených 
práv na přístup veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, institucí a jiných 
subjektů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení, či z právních předpisů 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný akt obecně představuje rámec pro všechny orgány a jiné subjekty EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží;
údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie 
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

a) „dokumentem“ rozumí údaje nebo
obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný 
na papíře či uložený v elektronické formě 
nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka) týkající se 
záležitosti, která se vztahuje k politikám, 
činnostem a rozhodnutím, jež spadají do 
oblasti působnosti orgánu, instituce nebo 
jiného subjektu; informace obsažené
v elektronických systémech k ukládání, 
zpracování a sběru dat (včetně externích 
systémů používaných při činnosti orgánu, 
instituce nebo jiného subjektu) se považují 
za dokument nebo dokumenty, pokud je 
lze zpracovat formou jednoho či více 
výtisků nebo kopií v elektronickém 
formátu pomocí dostupných nástrojů pro 
využívání systému;

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh Komise by omezil přístup pouze na malý počet dokumentů. To by ve 
srovnání se současnou situací znamenalo jasné snížení míry otevřenosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

c) právního poradenství, jež se týká
soudního řízení;

Or. en

Odůvodnění

Soudní dvůr uvedl ve svém rozsudku v případu Turco, že zpřístupňování právního poradenství 
v legislativních iniciativách zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního procesu 
a posiluje demokratická práva evropských občanů.

Pozměňovací návrh 4

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.

vypouští se

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato 
rozhodnutí;
b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad 
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Při posuzování veřejného 
zájmu na zpřístupnění má zvláštní váhu 
skutečnost, zda se požadované dokumenty
týkají ochrany základních práv nebo 
nebezpečí poškození lidského zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení 1367/2006 stanoví převažující veřejný zájem na zpřístupnění informací týkajících se 
emisí do životního prostředí. Podobná presumpce by měla existovat i u veřejného zájmu na 
zpřístupnění informací týkajících se ochrany základních práv nebo nebezpečí poškození 
lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob 
zastávajících veřejnou funkci, úředníků 
a zástupců zájmových skupin v souvislosti 
s jejich profesní činností se zveřejňují 
kromě případu, kdyby jejich zveřejnění 
s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní
údaje se zveřejňují v souladu 
s podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které 
stanoví právní předpisy ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

5. Osobní údaje se nezveřejní, pokud by 
zveřejnění poškodilo soukromí nebo 
integritu dotčené osoby. K takovému 
poškození nedojde:

– týkají-li se údaje výhradně profesních 
činností dotčené osoby, pokud vzhledem 
ke konkrétním okolnostem neexistuje 
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důvod předpokládat, že by zveřejnění mělo 
na tuto osobu nepříznivý dopad;
– týkají-li se údaje výhradně veřejně činné 
osoby, pokud vzhledem ke konkrétním 
okolnostem neexistuje důvod 
předpokládat, že by zveřejnění mělo 
nepříznivý dopad na tuto osobu nebo jiné 
osoby s ní spřízněné;
– pokud již údaje byly se souhlasem 
dotčené osoby zveřejněny.
Osobní údaje se nicméně zveřejní, pokud 
zveřejnění vyžaduje převažující veřejný 
zájem. V takových případech je orgán, 
instituce nebo jiný subjekt povinen tento 
veřejný zájem blíže určit. Uvede důvody, 
proč v konkrétním případě veřejný zájem 
převažuje nad zájmy dotčené osoby.
Odmítne-li orgán, instituce nebo jiný 
subjekt přístup k dokumentu na základě 
odstavce 1, zváží, zda je možný částečný 
přístup k tomuto dokumentu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje potřebu náležité vyváženosti ohrožených základních práv, ani 
rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Bavarian Lager.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu.
Výjimky lze uplatňovat nejdéle po dobu 
třiceti let. V případě dokumentů 
spadajících pod výjimky, které se vztahují 
k ochraně osobních údajů nebo 
obchodním zájmům, a v případě citlivých 
dokumentů lze výjimky uplatňovat i po 

7. Výjimky uvedené v tomto článku se
neuplatňují na dokumenty předávané 
v rámci postupů vedoucích k přijetí 
legislativního nebo nelegislativního aktu 
obecného významu. Výjimky se uplatňují 
jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu.
Výjimky lze uplatňovat nejdéle po dobu 
třiceti let.
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uplynutí této doby, je-li to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Soudní dvůr uvedl ve svém rozsudku v případu Turco, že zpřístupňování právního poradenství 
v legislativních iniciativách zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního procesu 
a posiluje demokratická práva evropských občanů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu, 
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo podle zvláštních ustanovení v jeho 
vlastních právních předpisech, které brání 
zveřejnění dotyčného dokumentu. Orgán 
zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede, pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu, 
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, instituce nebo jiný subjekt, u něhož 
je dokument uložen, jej zveřejní, pokud 
členský stát neuvede důvody pro odepření 
jeho zveřejnění na základě výjimek 
uvedených v článku 4. Orgán, instituce 
nebo jiný subjekt zhodnotí přiměřenost 
důvodů, které členský stát uvede.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít absolutní právo na uplatňování svých vlastních právních 
předpisů. Výjimky uvedené v článku 4 by měly být dostatečným důvodem pro odepření 
přístupu.


