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Po vydaní rozsudku vo veci Turco a nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa právna 
perspektíva zmenila ...
1. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie1 sa Európsky parlament snaží pravidelne vyhodnocovať2, ako inštitúcie EÚ 
uplatňujú zásadu transparentnosti. Opodstatnenosť tohto holistického prístupu sa zvýšila po 
vyhlásení rozsudku SD EÚ vo veci Turco3 v súvislosti s transparentnosťou v legislatívnom 
postupe, a najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej sa Charta 
základných práv Európskej únie stala právne záväznou. Okrem toho, po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy sa otázka vzťahu medzi občanmi a správou EÚ stala 
mimoriadne významnou, keďže v posledných rokoch sa výrazne posilnili tak politické, ako 
aj administratívne výkonné právomoci EÚ4. Tým sa vysvetľuje, prečo od nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy povinnosť poskytnúť prístup k dokumentom nezaväzuje len 
Parlament, Radu a Komisiu, ale aj nové subjekty, ako sú Európska rada, Súdny dvor EÚ, 
ECB, EIB, a čoraz väčší počet agentúr EÚ5, ako aj orgánov, ako je Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť.

2. Transparentnosť už nie je len všeobecná zásada právneho poriadku EÚ, ale je tiež 
prepojená so zásadami občianskej účasti a dobrej správy. Preto ju možno považovať 
za jednu zo základných súčastí demokratických zásad. V článku 11 ZEÚ je vyslovene 
ustanovená koncepcia demokracie založená na väčšej účasti ako doplnok zastupiteľskej
demokracie (článok 10 ZEÚ). Nové ustanovenia zmlúv by sa mohli a mali chápať so zreteľom 
na hlbší význam demokracie, ktorý objasňuje, prečo otvorenosť, transparentnosť a účasť majú 
význam a budú formovať vzťah medzi administratívou EÚ a občanmi EÚ tak, ako sa 
požaduje v zmluvách6. V tejto súvislosti sa v zmluvách už neuvádza, že „sa zachová účinnosť 
rozhodovacieho procesu“ (článok 255 a článok 207 ods. 3 Zmluvy o ES) ako možné 
obmedzenie transparentnosti. Súčasne treba vziať do úvahy nové ustanovenia článku 15 
ZFEÚ a článku 42 charty. Hovorí sa v nich o dokumentoch „bez ohľadu na ich nosič“, pričom 
význam tohto vymedzenia sa nedá dostatočne zdôrazniť, najmä vzhľadom na rozsiahle 
ukladanie informácií v rozličných databázach.
3. Hoci uvedené zásady transparentnosti boli prerokúvané a schválené na najvyššej 

                                               
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. Pozri aj dokument Európskej komisie Zelená kniha – Prístup verejnosti k 
dokumentom inštitúcií Európskeho spoločenstva – Preskúmanie (KOM(2007)0185 v konečnom znení, 18. máj 
2007); Pracovný dokument Komisie – Správa o výsledku verejnej konzultácie o preskúmaní nariadenia (ES) č. 
1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (SEK(2008) 29/2, 16. 
januára 2008).
2 Pozri článok 104 ods. 7 rokovacieho poriadku.
3Spojené veci C-39-05 P a C-52/05 P, Turco/Rada Európskej únie, ods. 45, rozsudok z 1. júla 2008, Zb. 2008 I-
4723, v ktorom sa poukazuje na preambulu nariadenia 1049/2001.
4 Viac informácií pozri v publikácii Deirdre Curtin: Executive power of the European Union: law, practices and 
the living constitution (Výkonné právomoci Európskej únie, zákony, postupy a živá ústava), Oxford, Oxford 
University Press, 2009.
5 Prvé dve agentúry boli založené v roku 1975. V roku 2000 sa ich počet zvýšil na 10 a za posledných desať 
rokov presiahol 30. 
6 „Každý občan“ nemusí mať len „právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“, ale zároveň sa 
rozhodnutia „prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“ (článok 10 ods. 3 ZEÚ).
Okrem toho majú „inštitúcie“ určité povinnosti spojené s otvorenosťou, transparentnosťou a účasťou (článok 11 
ods. 1 až 3 ZEÚ). Pravdepodobne bude potrebné zohľadniť demokratické zásady ustanovené v článkoch 10 a 11 
a rozvinúť ich v budúcich nariadeniach, ktoré sa budú musieť prijať v súlade s článkom 298 ZFEÚ.
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politickej úrovni v EÚ, ich každodenné vykonávanie je ešte stále ohrozené, čo potvrdzuje 
napríklad uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009 týkajúce sa vykonávania 
nariadenia č. 1049/20011. Táto skutočnosť vyplýva aj z pravidelných správ ombudsmana (v 
ktorých sa čoraz viac poukazuje na nedostatok transparentnosti), ako aj z existujúcich 
inte r n ý c h  postupov a administratívnych pokynov inštitúcií EÚ, alebo dokonca 
z medziinštitucionálnych iniciatív, pričom ich výsledkom, ak nie cieľom je vrátiť sa k stavu 
pred Amsterdamskou zmluvou a pred nariadením č. 1049/2001.
4. Proti novému právnemu rámcu prejavujú námietky najmä mnohé členské štáty EÚ, 
pretože sa obávajú možných neželaných účinkov v dôsledku prístupu k vnútroštátnym 
informáciám alebo dokumentom vymieňaným v rámci rozhodovacieho postupu EÚ. A to 
napriek tomu, že podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 a jurisdikcie Súdneho dvora2 už národné 
právo veta neexistuje, pretože postup EÚ je autonómny a udeľujú sa len výnimky 
vymenované v článku 4 ods. 1 a 3 nariadenia č. 1049/20013 bez ohľadu na to, či sa informácie 
týkajú rokovaní, transpozície alebo implementácie právnych predpisov EÚ. Rozšírením 
pojmu utajované skutočnosti Európskej únie (USEÚ), ktorý bol pôvodne vymedzený len pre 
obrannú a bezpečnostnú oblasť, na bežné politiky a tým, že sa sem/(do tejto oblasti/pod tento 
pojem) zahrnuli informácie inštitúcií a členských štátov Európskej únie, preto Rada a Komisia 
znovu zastierajú hranice medzi EÚ a členskými štátmi4. Tento stav ešte viac zdôraznilo 
odmietnutie prístupu k dokumentom týkajúcim sa medzinárodných dohôd
a netransparentný priebeh rokovaní vedúcich k uzavretiu niektorých dohôd, čo môže mať 
ďalekosiahle dôsledky pre práva jednotlivcov (napríklad rokovania o dohode ACTA). Hoci je 
určitý stupeň dôvernosti pri niektorých rokovaniach pochopiteľný, pre občanov by sa mala 

                                               
1 Pozri správu Cappato: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:318:0001:0011:SK:PDF. 
2 „Tento odsek 5 [článku 4 nariadenia č. 1049/2001] nemožno teda vykladať v tom zmysle, že poskytuje 
členskému štátu všeobecné a bezpodmienečné právo veta, na základe ktorého by členský štát mohol ľubovoľne 
brániť zverejneniu dokumentov pochádzajúcich z tohto členského štátu, ktoré má v držbe inštitúcia, takže prístup 
k takýmto dokumentom by už nebol upravený ustanoveniami uvedeného nariadenia a vzťahovali by sa naň iba 
ustanovenia vnútroštátneho práva.“ 
Vec C-64/05 P Švédsko/Komisia, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 Článok 4 ods. 1 až 3 
„Výnimky
1. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu v prípade, keď by sa jeho zverejnením porušila ochrana:
a) verejného záujmu týkajúceho sa:
– verejnej bezpečnosti, – obrany a vojenských vecí, – medzinárodných vzťahov, – finančnej, menovej alebo 
hospodárskej politiky Spoločenstva alebo niektorého členského štátu,
b) súkromia alebo bezúhonnosti jednotlivca, predovšetkým v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.
2. Orgány odmietnu prístup k dokumentu v prípade, keď by sa jeho zverejnením porušila ochrana:
– obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, vrátane duševného vlastníctva, – súdneho konania 
a právneho poradenstva, – účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho 
zverejnení.
3. Prístup k dokumentu, ktorý orgán vypracoval pre vnútornú potrebu alebo ktorý orgán obdržal, 
vzťahujúcemu sa k veci, v ktorej ešte orgán nerozhodol, bude odmietnutý v prípade, ak by zverejnenie 
dokumentu mohlo vážne narušiť rozhodovací proces orgánu, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho 
zverejnení.
Prístup k dokumentu, ktorý obsahuje stanoviská pre vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou rokovaní a predbežných 
porád v dotknutom orgáne, bude odmietnutý aj po prijatí rozhodnutia, ak by zverejnenie dokumentu mohlo vážne 
narušiť rozhodovací proces orgánu, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.
4 Pozri osobitný pracovný dokument 3.
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zaviesť a umožniť minimálne nepriama kontrola (prostredníctvom ich demokraticky 
zvolených parlamentných zástupcov). Najmä preto, že podľa Lisabonskej zmluvy musí 
Európsky parlament udeliť svoj súhlas v prípade rôznych medzinárodných dohôd (článok 218 
ZFEÚ). Okrem toho, i keď sú členské štáty a inštitúcie EÚ povinné konať v zmysle lojálnej 
spolupráce (článok 4 ods. 3 ZEÚ), niektoré postupy Rady a Komisie vzbudzujú obavy, 
pretože de facto zakrývajú skutočný obsah pozícií členských štátov v prípravných orgánoch 
Rady/Komisie, napríklad: – čoraz väčší počet pracovných dokumentov, ktoré sa v registroch 
inštitúcií neuvádzajú včas (napríklad dokumenty Rady zo zasadnutí (MD alebo SD), 
zverejňované až neskôr); – skutočnosť, že sa systematicky utajujú mená členských štátov vo 
výsledkoch konaní (ak sú vôbec dostupné), v dôsledku čoho nie je možné pochopiť, aká 
väčšina/menšina sa vytvára vo výboroch Rady/Komisie.
5. Jedna z výnimiek uvedených v nariadení (ES) č. 1049/2001, na ktorú sa pri odmietaní 
prístupu verejnosti k prípravným dokumentom naďalej odvoláva nielen Rada, ale aj Komisia, 
je založená na článku 4 ods. 3 nariadenia. Uvádza sa v ňom, že prístup môže byť odmietnutý, 
ak „by zverejnenie dokumentu mohlo vážne narušiť rozhodovací proces orgánu, pokiaľ 
nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.“ Je potrebné uviesť, že táto výnimka bola 
začlenená do nariadenia (ES) č. 1049/2001, aby sa zohľadnila podstata osobitného 
ustanovenia predchádzajúcej zmluvy (článok 207 ods. 3 ZES), v ktorom sa vyžaduje 
transparentnosť v prípravnej legislatívnej práci Rady, pričom „sa zachová účinnosť 
rozhodovacieho procesu“. Toto napätie medzi transparentnosťou a účinnosťou zdôraznil 
Súdny dvor, keď vo svojom rozsudku vo veci Turco uviedol, že „otvorenosť umožňuje 
občanom tesnejšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu a zaručuje, že v demokratickom 
systéme sa administratíva stáva legitímnejšou, efektívnejšou a zodpovednejšou voči 
občanovi.“ Toto odôvodnenie potvrdila Lisabonská zmluva, a preto sa v nových zmluvách už 
neodkazuje na koncepciu ochrany rozhodovacieho procesu a prežitok tohto pojmu 
v súčasnosti je založený len na článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

6. Dosť paradoxné je, že odmietavý postoj k zvýšenej transparentnosti po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy silnie aj v inštitúciách, ktoré boli týmto cieľom vždy 
otvorenejšie. Dokonca aj Európsky parlament sa správa odmietavo pri zaručovaní 
transparentnosti v legislatívnych rokovaniach s Radou, hoci zmluvy požadujú, aby 
legislatívne rozpravy boli verejné. Aj Súdny dvor EÚ v Luxemburgu, ktorý sa desaťročia 
snažil o sprístupnenie interných pracovných postupov EÚ, bol nedávno predmetom ostrej 
kritiky za to, že poskytol výklad, ktorý možno považovať za príliš veľkorysý, pokiaľ ide 
o rozsah a význam viacerých kľúčových výnimiek z práva na prístup k dokumentom1. Platí to 
o to viac, keď ide o jeho vlastné dokumenty a administratívu. Okrem toho sa Komisia pokúša 
o návrat k predošlému systému, najmä pri prebiehajúcej revízii nariadenia o prístupe 
k dokumentom.2.

                                               
1 Pozri aj: Joni Helliskosi a Päivi Leino: Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents (Temno na pravé poludnie: judikatúra týkajúca sa nariadenia č. 1049/2001 o 
prístupe k dokumentom).
2 Pozri aj: Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve a Martial Pasquier, Less is more"? The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency (Je menej viac? Návrh Komisie o 
prístupe k dokumentom EÚ a vlastné hranice transparentnosti), Revue Française d'Administration Publique, 
pripravuje sa.


