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... Preto prax ešte nebola príslušne aktualizovaná.
7. Ak berieme do úvahy len výročné správy inštitúcií, všetko sa zdá byť v poriadku.
Perspektíva sa zmení, ak sa pozrieme na prácu Európskeho ombudsmana, ktorý posunul 
chápanie transparentnosti v kontexte EÚ z pasívneho pohľadu jednotlivca (zákonné 
právo každého občana na prístup k určitým dokumentom) na oveľa širšiu a proaktívnu
povinnosť administratívy EÚ postarať sa o to, aby boli informácie o jej politikách a krokoch 
skutočne prístupné. K nesprávnemu úradnému postupu dochádza podľa definície vtedy, keď 
verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná1.
Na to, aby sťažovateľ zaslal sťažnosť ombudsmanovi, nemusí mať na nej právny záujem ani 
osobne utrpieť stratu v dôsledku nesprávneho úradného postupu. Táto možnosť podávania 
sťažnosti actio popularis je dôležitým procedurálnym spôsobom, ktorý občanom umožňuje 
získať jednoduchší a nebyrokratický prístup k orgánom EÚ a začať konanie o prevzatí 
zodpovednosti. V súlade s vykonávacími ustanoveniami ombudsman „v rámci možností 
spolupracuje s dotknutým orgánom s cieľom nájsť priateľské riešenie, ktorým by sa odstránil 
nesprávny úradný postup a žiadosť vybavila k spokojnosti sťažovateľa”2.
8. Ombudsman nemôže prinútiť inštitúciu, aby konala v súlade s jeho rozhodnutím. Nemôže 
ani postúpiť právne otázky luxemburským súdom (v mene sťažovateľa) 3. Ombudsman však 
zohráva mimoriadne významnú úlohu pri zabezpečovaní transparentnosti v EÚ. Približne 
jedna tretina záležitostí, ktorými sa ombudsman v súčasnosti zaoberá, sa týka 
nedostatočnej transparentnosti vrátane odmietnutia poskytnutia informácií4. V prvých 
rokoch ombudsman zaujímal pri svojej práci skôr právny prístup a dôraz kládol viac na 
štrukturálne aspekty spôsobu, akým niektoré inštitúcie, predovšetkým Rada a Komisia, 
poskytujú alebo neposkytujú informácie5.  Ombudsman ako sudca bojujúci proti nesprávnemu 
úradnému postupu má záujem na transparentnosti, keďže dobrá správa a Kódex dobrej 
správnej praxe pomáhajú podporovať transparentnosť prostredníctvom vypracúvania politík 
vo forme pravidiel a usmernení6. Výsady, ktoré ombudsman užíva, mu umožňujú prístup 
k administratívnym spisom a zverejniť ich v priebehu konaní.  Predstavujú preto azda 
najsilnejší nástroj, ako otvoriť uzavreté administratívne kruhy a prekonať staré byrokratické 
zmýšľanie, pre ktoré je typická obmedzená dostupnosť informácií. Môžu tiež zabezpečiť 

                                               
1 Výročná správa európskeho ombudsmana za rok 1995
2 Článok 6 ods. 1  vykonávacích ustanovení, k nahliadnutiu na stránke: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces)
3 Obzvlášť dlhotrvajúca kauza Bavarian Lager je výborným príkladom toho, ako i veľmi dôrazné odporúčanie a 
následná osobitná správa Európskemu parlamentu a jasné zistenie nesprávneho úradného postupu sa nijako 
neprejavili na správaní inštitúcie (Komisie), obvinenej z nesprávneho úradného postupu. V skutočnosti museli 
prebehnúť dva ďalšie súdne prípady v rozmedzí 6 rokov, kým na najvyššej súdnej úrovni bolo prijaté jasné 
rozhodnutie o tom, ako správne interpretovať zložitý vzťah medzi prístupom k dokumentom na jednej strane a 
ochranou údajov a právom na súkromie na strane druhej. Len bohatý, neústupčivý a vytrvalý sťažovateľ si môže 
dovoliť takúto tortúru po súdoch (išlo pritom o zápisnicu zo schôdze, ktorá sa konala pred 14 rokmi...).
4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 o výročnej správe o činnosti Európskeho 
ombudsmana za rok 2009 (P7_TA(2010)0435) (k nahliadnutiu na stránke 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//SK).
5 Prehľad činnosti ombudsmana možno nájsť v publikácii Iana Hardena : The European Ombudsman's efforts to 
increase openness in the Union( O snahách európskeho  obmudsmana zvýšiť otvorenosť v Únii), vydavateľstvo 
Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European Union,(Zvyšovanie transparentnosti v 
Európskej únii) Maastricht, Európsky inštitút pre verejnú správu, 2002, s. 123-145, a ods. 130 a nasl.
6 Najnovšia verzia Európskeho kódexu dobrej správnej praxe Európskeho ombudsmana je k nahliadnutiu na 
stránke http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
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alternatívny prístup verejnosti k dokumentom, zohľadňujúc pritom náklady spojené 
s formálnejším, právnym spôsobom. Ombudsman teda funguje ako dôležitý katalyzátor 
otvorenosti a transparentnosti1.
9. Ombudsmanove preskúmanie prípadov nesprávneho úradného postupu poskytuje 
nápravu prípadov, keď je porušené právo účasti nad čisto dogmatický rámec.
Ombudsman napríklad potvrdil, že je v jeho kompetencii preskúmať súlad s minimálnymi 
normami týkajúcimi sa konzultácie, ktoré prijala Komisia, a prejavil ochotu proaktívne tak 
učiniť2. Takto možno prehodnotiť administratívne postupy, ktoré unikli súdnej kontrole. Na 
rozdiel od súdov môže teda ombudsman prispieť k náprave niektorých pretrvávajúcich 
nedostatkov v postupoch, ktoré uplatňuje Komisia v otázke konzultácií. Jeho podiel je však 
nutne obmedzený rozsahom uplatňovania minimálnych noriem týkajúcich sa konzultácií3.
10. Na vonkajšiu kritiku inštitúcií, čo sa týka ich neochoty zvýšiť transparentnosť svojej 
činnosti, reagujú inštitúcie väčšinou vymenovaním všetkých iniciatív, ktoré podnikli 
v prospech lepšej prístupnosti k ich práci. Niektoré z týchto opatrení sú mimoriadne 
prospešné, napríklad prenos zasadnutí legislatívnej Rady ministrov či schôdzí parlamentných 
výborov na internete. No i tieto pozitívne kroky spôsobujú niekedy zmätok v dôsledku 
nedostatočnej koordinácie a vzájomného prepojenia, hoci inštitúcie majú spolupracovať.
Najväčšie prekvapenie vyvoláva skutočnosť, že neexistuje spoločný informačný model 
registrov inštitúcií alebo ich webových stránok, ani ich IT aplikácií, v ktorých sa spracúvajú 
údaje súvisiace s medziinštitucionálnym pracovným tokom. Podľa nedávneho prieskumu 
vykonaného externým subjektom pre jednu pracovnú skupinu EP využíva väčšina občanov 
EÚ všeobecné internetové vyhľadávače ako google a ich hľadanie dokumentu alebo 
informácie je alebo nie je úspešné. Títo pasívni užívatelia, ako ich možno nazvať, však 
pravdepodobne majú značný prospech z aktívnej menšiny často veľmi kritických užívateľov, 
ktorí sú o krok vpredu a ktorí sledujú rôzne registre a pomerne systematicky žiadajú inštitúcie, 
aby na internete zverejnili dokumenty, ktoré sa síce nachádzajú v registri, ale nie sú dostupné.
Bez toho, aby sa brala do úvahy úloha tejto aktívnej menšiny, sa niekedy ozývajú nesprávne
argumenty, že právne predpisy týkajúce sa prístupu k dokumentom nemajú veľký 
význam, keďže svoje zákonné právo na prístup k dokumentom využíva pomerne malá časť 
verejnosti, a aj to len obmedzená kategória užívateľov (väčšinou študenti a výskumní 
pracovníci (40 %) a právnici (8,8 %))4. 
11. V súlade s postojom vyjadrenom v zákone o slobodnom prístupe k informáciám sa od 
všetkých inštitúcií, orgánov a úradov v rámci EÚ čoraz viac požaduje povinne sprístupniť na 
internete podrobné informácie o ich úlohách, organizačnej štruktúre, činnosti, programe 
zasadnutí, ako aj o najdôležitejších dokumentoch, o ktorých sa práve diskutuje. Všeobecný 
charakter týchto informácií sa v jednotlivých inštitúciách, a často aj v rámci jednej a tej istej 
inštitúcie, odlišuje. V súvislosti s vytváraním registrov dokumentov v posledných rokoch, 
najmä registrov Rady a Komisie, sa na internete zverejňuje viac dokumentov v skoršej fáze

                                               
1 Pozri tiež: Carol Harlow: Transparentnosť v Európskej únii: zváženie verejného a súkromného záujmu, Jan 
Wouters, Luc Verhey a Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antverpy, Intersentia, 
2009, s. 209-238.
2 Pozri rozhodnutie ombudsmana o sťažnosti 948/2004/OV proti Komisii (4.5.2005), odseky 1.1 až 1.4, 3.8, a 
3.18 a rozhodnutie ombudsmana o sťažnosti 3617/2006/JF proti Komisii (3.7.2008).
3 K otázke obmedzení pozri Participation in EU rulemaking, autorky Joany Mendesovej, cit. kapitola 3, 
pododdiel 3.3.3.
4 Pozri napríklad Lorenzo Cotino: Theory and Reality of Public Access to EU Information (Teória a realita 
prístupu verejnosti k informáciám EÚ)



PE456.874v01-00 4/5 DT\854668SK.doc

SK

rozhodovacieho postupu vrátane dokumentov, ktoré ešte nemuseli byť zverejnené nikde inde. 
Najmä Komisia zostavila za posledné roky niekoľko rôznych registrov osobitných 
dokumentov. Patrí sem veľmi podrobný register komitológie1 a ďalšie špecifické webové 
stránky jednotlivých generálnych riaditeľstiev, ako aj osobitný register skupín odborníkov. Aj 
keď vezmeme do úvahy všetky tieto pozitívne zlepšenia, je napriek tomu znepokojujúce, že 
desať rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 1049/2001 a po tom, čo inštitúcie 
EÚ vynaložili státisíce eur, nám naďalej chýba spoločný prístup a dokonca aj spoločné 
„metaúdaje” sprevádzajúce rovnaký typ dokumentov.
12. Všetky tieto osobitné registre a webové stránky sa týkajú skôr úloh verejnej správy 
všeobecne a môžu zahŕňať aj niektoré dokumenty internej povahy (ako sú zápisnice zo 
schôdzí výborov, dokumenty zo zasadnutí, zápisnice zo zasadnutí a návrhy rozhodnutí). 
Mohli by osobitne pomôcť občanom EÚ a dokonca aj národným parlamentom pochopiť 
rozhodovacie postupy na podporu prijímania vykonávacích a administratívnych 
predpisov EÚ. Zaujímavým príkladom je register skupín odborníkov2, ktorý obsahuje 
zoznam formálnych a neformálnych poradných orgánov vytvorených buď na základe 
rozhodnutí Komisie, alebo neformálne službami Komisie, a ktorý poskytuje hlavné 
informácie o týchto skupinách. Aj Register záujmových skupín, ktorý vedie Komisia, je 
dobrovoľný register zameraný na podporu transparentnosti administratívnej činnosti 
v pokročilejších fázach legislatívneho postupu3. Komisia a Parlament zároveň spolupracujú na 
zostavení spoločného registra zástupcov záujmových skupín, ktorý má vzniknúť v blízkej 
budúcnosti4.
13. Zvýšené právomoci a kľúčovú rolu Európskeho parlamentu v legislatívnej činnosti si 
v posledných rokoch uvedomili aj ostatné inštitúcie a vonkajší svet. Takýto nárast politickej 
úlohy (vrátane nových citlivých výsad v oblasti trestného práva – základu národnej 
suverenity, kde sú v hre najzákladnejšie ľudské práva) musia sprevádzať náležité postupy 
a prax zaručujúce správnu výmenu informácií, prehľad a transparentnosť. Hlavné zlepšenie, 
ktoré sa v tejto súvislosti vyžaduje v rámci Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o špecifický 
legislatívny postup, je naďalej potrebné vytvorenie spoločného virtuálneho prostredia, 
v ktorom sa môžu všetci aktéri, ktorí majú právo zasiahnuť do postupu, zapojiť a vzájomne sa 
ovplyvňovať transparentným spôsobom a zachovať si pritom vlastnú osobitosť a nezávislosť. 
Náležitý virtuálny pracovný priestor by mohol zahŕňať tieto údaje: 1) hlavní spravodajcovia 
výborov a spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko a tieňoví spravodajcovia (čo už 
čiastočne zabezpečuje verejne prístupná databáza OEIL5), 2) zodpovední pracovníci 
sekretariátu príslušných výborov, 3) poradcovia politických skupín – texty a oznámenia 
spojené s postupom rôznych zainteresovaných inštitúcií, 4) nástroj organizácie podujatí, ktorý 
určuje a aktualizuje dátumy činností spojených s legislatívnou činnosťou (schôdza výboru, 

                                               
1 Pozri http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Pozri http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Pozri Register záujmových skupín Komisie,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Pozri kritickú správu ALTER-EU 
(The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register Fails 
Transparency Test, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Pozri tlačovú správu z konca októbra 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
5 Verejne dostupná databáza OEIL (www.europarl.europa.eu/oeil) predstavuje len veľmi jednoduchú formu a 
bude si vyžadovať skvalitnenie. 
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pracovné skupiny, rozpravy, hlasovania atď.), 5) vnútorné zasielanie správ v tzv. virtuálnom 
spoločenstve, 6) stanoviská vonkajšieho sveta (národných parlamentov, občianskej 
spoločnosti, lobistov), 7) dostupný výskum (na základe hodnotenia vplyvu a ostatných 
verejných aj neoficiálnych zdrojov). Určitá podskupina týchto pracovných informácií by sa 
mohla a mala zdieľať s ostatnými inštitúciami a v neposlednom rade rozšíriť primeranými 
prostriedkami (napríklad aktuálnejšou verziou OEIL) do vonkajšieho sveta (občanom).

14. Hoci hlavným cieľom tejto správy nie je navrhovať zmeny a doplnenia právnych 
predpisov EÚ, jej zistenia by mohli byť užitočné pre prebiehajúcu legislatívnu činnosť v 
rámci revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (pozri Cashmanovu správu (2008/0090(COD))1.  
Zamyslenie sa nad súčasnou situáciou by mohlo pomôcť overiť potreby zmien a zistiť, v 
ktorých oblastiach by mohli byť potrebné legislatívne zásahy ( v dôsledku právnych medzier, 
nejednoznačných vymedzení, príliš voľného vlastného uváženia, nedávnych súdnych 
rozsudkov atď.).

                                               
1 Pozri: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


