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Praktické príklady prístupu k dokumentom 

Cieľom tohto dokumentu je analyzovať praktické príklady prístupu k dokumentom. Iba takýto 
postoj môže poskytnúť správny prehľad o skutočnom dodržiavaní práva na prístup
k dokumentom1 vyhláseného zmluvami2 a chartou3 a všeobecne zdôrazňovaného všetkými 
európskymi inštitúciami, úradmi, agentúrami a orgánmi. V tejto súvislosti sa zhromažďovali 
údaje od MVO, týkajúce sa ich skúseností. Táto skupina, aj keď s obmedzeným rozsahom, 
poskytuje možnosť a vôľu začať postupy predkladania žiadostí, pretože postupy môžu byť 
často náročné na zdroje a čas v neprospech samostatne konajúcej osoby. Analýza sa zameria 
na osobitných aktérov (Rada, Komisia), pretože predstavujú rôzne postoje týkajúce sa 
prístupu k dokumentom a osobitných otázok, ako sú napríklad výnimky, legislatívny postup, 
utajované dokumenty, medziinštitucionálna spolupráca atď.

A. Dokumenty týkajúce sa legislatívneho postupu

1. Lisabonskou zmluvou sa začalo nové obdobie legislatívnej transparentnosti. V tejto 
súvislosti sa v článku 15 ods. 3 piaty pododsek ZFEÚ uvádza, že „Európsky parlament
a Rada zabezpečia zverejnenie dokumentov týkajúcich sa legislatívnych postupov“. Také 
chápanie transparentnosti sa spája so zásadou participatívnej demokracie (články 9 – 11 ZEÚ)
a s osobitnou úlohou národných parlamentov (článok 12 ZEÚ). S cieľom zohľadniť túto 
skutočnosť sa v zmluve požaduje vytvorenie spoločného rámca vo forme nariadenia, ako sa 
uvádza v článku 15 ods. 3 druhý pododsek.4 Súčasný postup, keďže chýba spoločný rámec, 
neberie do úvahy tieto dôležité zmeny, ako napríklad dokazuje (ne)transparentnosť 
pracovných skupín Rady. Súčasná viditeľná časť legislatívnej činnosti Rady (diskusie 
ministrov) je iba „vrcholom ľadovca“. Dokumenty v súvislosti s rokovaniami pracovných 
skupín sú vo všeobecnosti označené ako „limite“ a ako také nie sú prístupné širokej 
verejnosti, pričom táto kategória utajenia nie je uvedená v nariadení (ES) č. 1049/2001.

2. Právne predpisy trestného práva, ako nové a rozšírené právo EÚ na základe Lisabonskej 
zmluvy, vyžadujú dokonca ešte vyššiu transparentnosť, a to vzhľadom na svoje závažné 
následky (obmedzenie hlavných základných práv jednotlivcov). Napríklad so zreteľom na 
navrhovanú smernicu o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach 
(COD/2010/0817) ako veľmi rušivý nástroj, pokiaľ ide o práva jednotlivcov a vnútorný 
ústavný poriadok členských štátov, väčšina dokumentov Rady na úrovni pracovnej skupiny 
nie je prístupná verejnosti, s výnimkou napríklad dokumentu 7617/115 , ktorý v rámci 
dokumentu Rady poskytuje iba kópiu verejne prístupnej správy Agentúry pre základné práva 
(FRA) o európskom vyšetrovacom príkaze. Ďalší dobrý príklad netransparentnosti v oblasti 
trestného práva sa týka európskeho zatýkacieho rozkazu ako prvého opatrenia prijatého
v rámci vzájomného uznávania v oblasti trestného práva, čím sa počiatočné nadšenie 
súvisiace s ním znížilo pre niektoré vážne problémy s jeho uplatňovaním: žiadna skutočná 
                                               
1 Toto právo nie je odvodený prínos pre občanov, ale základné právo na „prístup k dokumentom bez ohľadu na 
ich nosič“, stanovené chartou.
2 Články 9 – 12 ZEÚ a článok 15 ZFEÚ.
3 Článok 42 Charty základných práv Európskej únie.
4 V tejto súvislosti ani prepracovaný návrh (KOM(2008)0229), ani najnovší návrh (KOM(2011)0137), ktorý 
rozširuje nariadenie 1049/2001 na ostatných aktérov, nespĺňa podmienky zmlúv.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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harmonizácia kategórie 32 trestných činov, v súvislosti s ktorými je vylúčená kontrola 
obojstrannej trestnosti; podmienky vo väzniciach; proporcionalita; definícia pojmu prokurátor 
ako „súdny“ orgán, pričom na niektorých prípadoch týkajúcich sa európskeho zatýkacieho 
rozkazu sa súd vôbec nezúčastňuje alebo jeho účasť je veľmi obmedzená (v možnom rozpore
s článkom 5 ods. 3 Európskeho dohovoru pre ľudské práva) atď. V tejto súvislosti existuje
v registri Rady dokument s názvom Nespravodlivosť v rámci európskeho zatýkacieho príkazu 
(Injustices under the European Arrest Warrant) (13825/10), ktorý nie je priamo prístupný 
širokej verejnosti. Uvedený netransparentný prístup týkajúci sa trestného práva je neprijateľný
a vzhľadom na Lisabonskú zmluvu je nevyhnutné zrušiť postup, ktorý sa uplatňoval
v uplynulých desiatich rokoch, pričom v skutočnosti národné vlády prijali v rámci Rady 
trestné právo EÚ s veľmi obmedzenou účasťou Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov.

3. Tento problém sa netýka iba trestného práva. Dobrým a ironickým príkladom je 
neprístupnosť dokumentov, v ktorých sa uvádzajú názvy členských štátov vzhľadom na ich 
pozície, ako sa uvádza v samotnom rámci pracovnej skupiny Rady pre navrhované 
prepracovanie nariadenia (ES) č. 1049/20011, ako vyplýva z veci AccessInfo, ako aj
z neprístupnosti právneho stanoviska právnej služby Rady, týkajúceho sa prepracovania 
nariadenia (ES) č. 1049/2001. V súvislosti s prvým bodom (zverejnenie názvov členských 
štátov) bola podaná žaloba, ktorá bola úspešná (T- 233/09), pričom všeobecný súd odmietol 
uplatniť výnimku z vnútorných rokovaní, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3: „69. ... Výkon 
demokratických práv občanmi totiž predpokladá možnosť podrobne sledovať rozhodovací 
proces prebiehajúci v inštitúciách, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese, a mať prístup
k všetkým relevantným informáciám.“ Pokiaľ ide o prístup k právnemu stanovisku, 
organizácia ClientEarth podala žalobu proti Rade (T- 452/10), pretože stanovisko Rady je
v rozpore s rozhodnutím súdu vo veci Turco (spojené veci C-39/05 P a C-52/05 P).2  

4. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že súčasná situácia nie je
v súlade s požadovanými povinnosťami týkajúcimi sa transparentnosti (ako doplnku k právu 
občanov na prístup) v legislatívnom postupe. V tejto súvislosti je potrebné riešiť najmä 
problém transparentnosti vnútorných pracovných skupín Rady. Zasadnutia Rady na úrovni 
pracovných skupín by sa mohli porovnať so zasadnutiami výborov Parlamentu. V súlade so 
zmluvami a chartou je nevyhnutné, aby obidve zložky zákonodarného orgánu boli v tejto 
súvislosti rovnako transparentné a transparentnosť sa musí dodržiavať aj na stretnutiach 
uvedených dvoch zložiek zákonodarného orgánu na prvej úrovni v rámci trialógov
v súvislosti s prípadnými dohodami v prvom čítaní.

B. Otvorená, efektívna a nezávislá európska administratíva

5. V článku 298 ZFEÚ sa zreteľne uvádza pojem otvorená, efektívna a nezávislá európska 
administratíva, pričom článok 42 charty stanovuje právo na dobrú správu vecí verejných, 
                                               
1 Dokument Rady 16338/08, oznámenie Generálneho sekretariátu pracovnej skupiny pre informácie týkajúce sa 
navrhovanej reformy nariadenia (ES) č. 1049/2001. Organizácia AccessInfo takisto žiadala dokumenty od 
jednotlivých členských štátov, pričom informácie neposkytlo 18 z nich (nijaká reakcia v 4 krajinách) a 9 z nich 
poskytlo určité informácie (nie všetky).
2 Súd vo veci Turco výslovne uviedol, že „možnosť občanov oboznámiť sa so základmi zákonodarných činností 
je totiž podmienkou, aby mohli efektívne vykonávať svoje demokratické práva“.
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vybavovanie záležitostí nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Pokiaľ ide o Komisiu, 
je nevyhnutné riešiť problém súdneho konania v primeranej dobe. Dobrým príkladom je 
vec Porsche, týkajúca sa listov, ktoré v roku 2007 poslala spoločnosť Porsche AG Komisii
v rámci preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií oxidu uhličitého z osobných 
automobilov, pričom 1. marca 2007 podala MVO (Priatelia Zeme Európa) žiadosť a na 
skončenie konania bolo potrebné rozhodnutie európskeho ombudsmana zo 7. júla 2010 
(sťažnosť 676/2008/RT)1 a správa Európskeho parlamentu z 27. októbra 20102 založená na 
osobitnej správe ombudsmana3 . V uvedenom prípade Komisii trvalo viac ako 15 mesiacov, 
aby poskytla podrobné stanovisko, pretože v riadnej lehote pre ostatné orgány EÚ a žiadajúcu 
stranu sa neobrátila na tretiu stranu. Príkladom nedodržania lehôt môže byť takisto prípad 
ombudsmana 355/2007/TN proti Komisii, v ktorej Komisia nesprávne uplatnila „veto 
členských štátov“ a v rámci ktorého Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) podal prvú 
žiadosť 18. júla 2006 a Komisia doručila konečnú odpoveď až 15. decembra 2006. Zároveň 
stanovisko týkajúce sa návrhu odporúčania ombudsmana (jún 2009) bolo doručené až v júli 
2010.4

6. Podobné problémy sú iba pokračovaním toho istého nevhodného prístupu týkajúceho sa 
odpovede na prvé a takisto na opakované žiadosti o prístup k dokumentom. Ako príklad je 
potrebné uviesť žiadosť organizácie Greenpeace (14. apríla 2010, týkajúcu sa prístupu
k dokumentácii v papierovej forme a vo forme videonahrávky o presune tuniaka 
modroplutvého z Tuniska na Maltu).5 Dňa 4. mája 2010, keď uplynula lehota, Komisia 
predĺžila lehotu na odpoveď o 15 dní pre údajnú zložitosť, pričom Komisia odmietla prvú 
žiadosť až 8. októbra 2010 a odvolávala sa na výnimku obchodných záujmov, výnimku 
súkromia a výnimky kontrol/vyšetrovaní/auditu. Dňa 29. októbra uvedená MVO podala 
opakovanú žiadosť, na ktorú ešte 31. januára nedostala odpoveď, čo je viac ako 9 mesiacov 
bez uzavretia samotnej administratívnej fázy. Podobne organizácia ClientEarth podala 15. 
októbra 2009 žiadosť o prístup k dokumentom o biopalivách, pričom konečné rozhodnutie 
Komisie bolo doručené až 9. februára 2010, teda po 117 dňoch.

7. Vo výročnej správe Komisie za rok 20096 o prístupe k dokumentom sa tento vážny 
problém neuvádza, správa neobsahuje ani primeranú informáciu o priemernej dĺžke trvania 
postupu vybavovania žiadostí. Zároveň súčasný postup súdu umožňuje, aby následky boli ešte 
závažnejšie, a to na základe skutočnosti, že aj keby nebola doručená odpoveď v určenej 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Dňa 1. marca 2007 Priatelia Zeme Európa požiadali o prístup ku korešpondencii medzi automobilovým 
priemyslom a bývalým komisárom Verheugenom. V novembri 2007 Komisia poskytla prístup k 15 listom, 
odmietla však prístup k 3 listom od spoločnosti Porsche na základe výnimky obchodného záujmu. Dňa 27. 
októbra 2008 ombudsman na základe sťažnosti (vec 676/2008/RT) konštatoval, že Komisia nesprávne odmietla 
prístup. Dňa 30. septembra 2009 Komisia po podstatnom omeškaní oznámila ombudsmanovi, že na základe 
informovania spoločnosti Porsche poskytne čiastočný prístup k dokumentom. To sa však neuskutočnilo niekoľko 
mesiacov a v júli 2010 ombudsman konštatoval nesprávny úradný postup Komisie. V novembri 2010 Európsky 
parlament na základe osobitnej správy ombudsmana schválil uznesenie.
2 Správa poslankyne Paliadeliovej o osobitnej správe Európskeho ombudsmana v nadväznosti na návrh 
odporúčania Európskej komisii vo veci sťažnosti 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Pozri takisto prípad 3697/2006/PB: „Uviedol (ombudsman) však ďalšiu poznámku s tým, že podľa jeho názoru 
právna povinnosť spracovať žiadosti bezodkladne znamená, že Komisia by mala organizovať svoje útvary tak, 
aby zabezpečila, že sa registrácie budú bežne uskutočňovať najneskôr v prvý pracovný deň po prijatí žiadosti.“
5 GESTDEM 2010/1747.
6 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf
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lehote, ako stanovuje nariadenie 1049/2001, inštitúcie môžu stále poskytnúť odpoveď po 
uplynutí lehoty, čo spôsobí, že súdne konanie založené na nečinnosti zo strany inštitúcie stratí 
význam (pozri spojené veci T-494/08 až T-500/08 a T-509/08, Ryanair Ltd. proti Komisii). 
Tento právny nedostatok umožňuje inštitúciám využiť omeškanie s cieľom znejasniť 
procedurálne opatrenia a zároveň spôsobiť, aby doručenie dokumentov (po dlhej dobe) 
nemalo význam.


