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Pravni vidik se je spremenil po sodbi v zadevi Turco in Lizbonski pogodbi
1. Od začetka veljavnosti Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije1, 
Evropski parlament s pozorno in redno ocenjuje2 izvajanje načela preglednosti v institucijah 
EU. Celovit pristop je postal še toliko bolj utemeljen po sprejetju sodbe Sodišča EU v zadevi 
Turco3 o preglednosti zakonodajnega postopka in po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, 
s katero je postala Listina EU o temeljnih pravicah pravno zavezujoča. Vendar postaja po 
Lizbonski pogodbi vse vidnejše vprašanje odnosa med državljani in upravo EU, potem 
ko so se v zadnjih letih znatno okrepila politična in upravno-izvršilna pooblastila EU4. To 
pojasni, zakaj morajo po Lizbonski pogodbi dostop do dokumentov zagotavljati ne le 
Evropski parlament, Svet in Komisija, pač pa tudi novi akterji, kot so Evropski svet, Evropsko 
sodišče, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka, naraščajoče število agencij 
in organov EU5, pa tudi telesa, kot je Evropska služba za zunanje delovanje.

2. Preglednost je postala splošno načelo pravnega reda EU, povezana pa je tudi z načeli 
državljanske udeležbe in dobrega upravljanja. Zato jo lahko obravnavamo kot bistveno 
prvino demokratičnih načel. V členu 11 PEU je jasno sprejeto bolj participativno tolmačenje 
demokracije, ki dopolnjuje predstavniško demokracijo (člen 10 PEU). Nove določbe pogodb bi 
lahko brali (pa tudi morali bi jih) z vidika globljega demokratičnega pomena, da se pojasni, zakaj so odprtost, 
preglednost in udeležba pomembne in zakaj bodo oblikovale odnos med upravo in državljani EU, kot to določajo 
pogodbe6. V tej zvezi v pogodbah ni več omembe ohranjevanja učinkovitosti postopka 
odločanja (glej člene 255 in 207(3) nekdanje Pogodbe o Evropski skupnosti) kot možni 
omejitvi preglednosti. Obenem je treba upoštevati nove določbe člena 15 PDEU in člena 42 
Listine. Uporabljata izraz „ne glede na nosilec“ dokumenta, kar je zelo pomembna 
opredelitev, zlasti zaradi obsežnega shranjevanja podatkov v različnih podatkovnih bazah. 
3. Čeprav se je o zgoraj opisanih načelih preglednosti razpravljalo in so bila načela 
sprejeta na najvišji politični ravni EU, pa je njihovo vsakodnevno izvajanje še naprej 
ogroženo, kot je bilo na primer potrjeno z resolucijo Parlamenta z dne 14. januarja 2009 o 
izvajanju Uredbe št. 1049/20017. Enako kažejo tudi redna poročila varuha človekovih pravic 
(ki vse bolj poudarjajo pomanjkanje preglednosti), pa tudi sedanje notranje prakse in upravna 
navodila institucij EU ali celo medinstitucionalne pobude, katerih dosežek ali celo cilj je 
vračanje v obdobje pred Amsterdamsko pogodbo in Uredbo št. 1049/2001.

4. Glavni vir odpora proti novemu zakonodajnemu okviru je v državah članicah EU, ki 
so zaskrbljene zaradi možnih neželenih posledic dostopa do nacionalnih 
podatkov/dokumentov, ki se jih izmenjava v postopku sprejemanja odločitev v EU. V skladu 

                                               
1 UL L 145, 31. 5. 2001, str. 43. Glej tudi Evropska komisija: „Zelena knjiga: Dostop javnosti do dokumentov, ki jih hranijo institucije 
Evropske skupnosti, Pregled“ (KOM(2007)0185 končno, 18. maj 2007); delovni dokument Komisije, poročilu o sklepih javnega 
posvetovanja o pregledu uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(SEC(2008) 29/2, 16. januar 2008).
2 Glej člen 104(7) Poslovnika.
3Združeni zadevi C-39/05 P in C-52/05 P, Turco proti Svetu Evropske unije, odstavek 45, sodba z dne 1. julija 2008, ZOdl. [2008] 1-4723, 
ponovljena preambula Uredbe 1049/2001.
4 Glej tudi Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution (Izvršilna oblast Evropske 
unije: pravo, praksa in živa ustava) Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Prvi dve agenciji sta bili ustanovljeni 1975. Leta 2000 je njihovo število naraslo na 10, v zadnjih deset letih pa na več kot 30.
6 Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši 
povezavi z državljani (člen 10(3) PEU). Poleg tega imajo institucije nekatere obveznosti v zvezi u oprtostjo, preglednostjo in udeležbo (členi 
11(1) do (3) PEU). Demokratična načela členov 10 do 11 bo nedvomno treba spoštovati in razviti s prihodnjimi uredbami, ki bodo sprejete v 
skladu s členom 298 PDEU.
7 Glej poročilo Cappato: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:SL:PDF.
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z Uredbo (ES) št. 1049/2001 in sodno prakso Sodišča EU1 ni več nacionalnega veta, ker je 
postopek EU avtonomen, dovoljene izjeme pa so samo tiste, ki so naštete v členu 4, odstavki 
1 do 3) Uredbe (ES) št. 1049/20012, ne glede na to, ali se podatki nanašajo na pogajanja, 
prenos ali izvajanje zakonodaje EU. Z razvojem pojma zaupnih podatkov Evropske unije, ki 
je bil prvotno oblikovan za področja obrambe in varnosti, ter je zajemal zaupne podatke 
institucij Evropske unije in držav članic, za „običajne“ politike, so se torej znova zabrisale 
meje med EU in državami članicami 3. To je postalo še očitneje zaradi zavrnitve dostopa do 
dokumentov o mednarodnih sporazumih in nepreglednosti pogajanj, ki so se sklenila z 
nekaterimi sporazumi z možnimi daljnosežnimi posledicami za pravice posameznika (na 
primer, pogajanja o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju). Čeprav je razumljiva potreba 
po neki meri zaupnosti pri pogajanjih, pa je nujno kar najhitreje vzpostaviti in omogočiti vsaj 
neposredni nadzor državljanov (preko demokratično izvoljenih parlamentarnih 
predstavnikov), še zlasti, ker mora po Lizbonski pogodbi Evropski parlament odobriti vrsto 
mednarodnih sporazumov (člen 218 PDEU). Poleg tega pa, čeprav morajo države članice in 
institucije EU delovati v duhu lojalnega sodelovanja (člen 4(3) PEU), pa v Svetu in Komisiji 
obstaja nekaj zaskrbljujočih praks, ki dejansko zakrivajo prava stališča držav članic v 
pripravljalnih telesih Sveta/Komisije, kot so: – naraščajoče število delovnih dokumentov, ki 
niso pravočasno navedeni v evidenci institucije (na primer dokumenti s sej Sveta (MD ali 
SD), ki jih posredujejo šele naknadno); – dejstvo, da so imena držav članic sistematično skrita 
na izidih postopkov (kadar so na voljo), zaradi česar je nemogoče ugotoviti kakšna 
večina/manjšina se oblikuje v odborih Sveta/Komisije. 
5. Ena od izjem, ki je našteta v Uredbi (ES) št. 1049/2001, na katero se še vedno sklicujeta 
Svet in Komisija, je zavračanje dostopa javnosti do pripravljalnih del, temelji pa na členu 4(3) 
Uredbe. Določa, da je dostop lahko zavrnjen, če bi razkritje resno oslabilo postopek odločanja 
institucije, razen če ne prevlada javni interes za razkritje. Velja omeniti, da je bila ta izjema 
dodana Uredbi (ES) št. 1049/2001, da bi se ohranil duh posebne določbe prejšnje pogodbe 
(člen 207(3) PES), ki je zahtevala preglednost v postopku priprave zakonodaje v Svetu ob 
hkratnem ohranjevanju učinkovitosti njegovega postopka odločanja. Sodišče EU je poudarilo 
to napetost med preglednostjo in učinkovitostjo, ko je v zadevi Turco zapisalo, da 
povečana preglednost omogoča tesnejše sodelovanje državljanov v postopku odločanja in 
zagotavlja večjo legitimnost uprave ter njeno učinkovitejše in odgovornejše ravnanje v 
razmerju do državljanov v demokratičnem sistemu. Ta utemeljitev je bila potrjena z 
Lizbonsko pogodbo, zato v novih pogodbah ni več omembe koncepta varovanja postopka in 
njegovo trenutno „preživetje“ temelji zgolj na členu 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001. 
                                               
1 „Iz zgoraj navedenega izhaja, da se člena 4(5) Uredbe št. 1049/2001 ne bi smelo razlagati tako, da daje državi članici pravico do 
splošnega in nepogojnega veta, da bi diskrecijsko nasprotovala razkritju dokumentov, ki izvirajo iz nje in so v lasti institucije, tako da dostop 
do takih dokumentov ne bi bil več urejen z določbami navedene uredbe in bi bil odvisen zgolj od določb nacionalnega prava.“ 
Zadeva C-64/05-P Švedska proti Komisiji, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:SL:HTML
2 Člen 4, odstavki 1 do 3
„Izjeme:
1. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo varstvo:
(a) javnega interesa, kar zadeva:
 javno varnost, obrambo in vojaške zadeve, mednarodne odnose, finančno, monetarno ali ekonomsko politiko Skupnosti ali posamezne 
države članice;
(b) zasebnost in integriteto posameznika, zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti s področja varstva osebnih podatkov.
2. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo varstvo:
poslovnih interesov fizičnih in pravnih oseb, vključno z intelektualno lastnino, pravnih postopkov in pravnih nasvetov, namena inšpekcij, 
preiskav in revizij, razen če prevlada javni interes za razkritje.
3. Dostop do dokumenta, ki ga je institucija pripravila ali prejela za notranjo rabo in se nanaša na zadevo, o kateri institucija ni odločala, 
se zavrne, če bi razkritje resno oslabilo postopek odločanja institucije, razen če ne prevlada javni interes za razkritje.
Dostop do dokumenta, ki vsebuje mnenja za notranjo rabo kot del razprav in predhodnih posvetovanj v zadevni instituciji, se zavrne tudi po 
sprejetju odločitve, če bi razkritje resno oslabilo postopek odločanja institucije, razen če ne prevlada javni interes za razkritje.“
3 Glej ločeni delovni dokument št. 3.
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6. Protislovno je, da zadržanost do povečane preglednosti po Lizbonski pogodbi narašča 
tudi v institucijah, ki so tradicionalno bolj odprte tem ciljem. Celo Evropski parlament ni 
naklonjen preglednosti v zakonodajnih pogajanjih s Svetom, čeprav Pogodba določa, da naj 
bodo razprave odprte za javnost. Celo Sodišče EU v Luksemburgu, ki je desetletja zahtevalo, 
naj se odpre delovanje znotraj institucij EU, je bilo nedavno kritizirano zaradi nepotrebno 
velikodušnega tolmačenja področja uporabe in pomena nekaterih ključnih izjem pravice do 
dostopa do dokumentov.1 To velja še toliko bolj za njegove lastne dokument in upravo. Poleg 
tega Komisija skuša zavrteti uro nazaj, zlasti pri tekočem pregledu ureditve dostopa do 
dokumentov2.

                                               
1 Glej tudi Joni Helliskoski in Päivi Leino, Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 1049/2001 on access to documents 
(Tema opoldne: sodna praksa o Uredbi št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov)
2 Glej tudi Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve in Martial Pasquier, „Manj je več?“, predlog Komisije o dostopu do dokumentov EU in 
o pravih mejah preglednosti, v Française d'Administration Publique, v pripravi.


