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Praktični primeri dostopa do dokumentov 

Namen tega delovnega dokumenta je analizirati praktične primere dostopa do dokumentov. 
Samo takšen pristop lahko namreč omogoči ustrezen nadzor nad tem, ali se pravica do 
dostopa do dokumentov1, ki jo zagotavljajo Pogodbe2 in listina3, v splošnem pa jo razglašajo 
tudi institucije, uradi, agencije in organi EU, dejansko spoštuje. Pri nevladnih organizacijah so 
bile zbrane informacije o njihovih izkušnjah v zvezi s tem. Ta skupina, čeprav je njena 
velikost omejena, je dokazala sposobnost in voljo za vlaganje prošenj, saj so ti postopki 
zamudni in dragi in v škodo osebe, ki deluje sama. Analiza bo osredotočena na posamezne 
akterje (Svet, Komisija), saj imajo različne pristope do dostopa do dokumentov, pa tudi do 
posameznih tem, kot so izjeme, zakonodajni postopki, zaupni dokumenti, medinstitucionalno 
sodelovanje itd.

A. Dokumenti, povezani z zakonodajnimi postopki

1. Lizbonska pogodba prinaša novo obdobje v zakonodajni preglednosti. V zvezi s tem peti 
pododstavek člena 15(3) PDEU navaja, da „Evropski parlament in Svet zagotovita javni 
dostop do dokumentov, ki se nanašajo na zakonodajne postopke“. Takšno razumevanje 
preglednosti je povezano z načelom participativne demokracije (členi od 9 do 11 PEU) in s 
posebno vlogo nacionalnih parlamentov (člen 12 PEU). Da bi lahko to upoštevali, zahteva 
Pogodba oblikovanje skupnega okvira v obliki uredbe, kot navaja drugi pododstavek člena 
15(3).4 Trenutna praksa zaradi neobstoja skupnega okvira teh pomembnih sprememb ne 
upošteva, kar dokazuje na primer (ne)preglednost delovnih skupin Sveta. Del zakonodajnega 
dela Sveta (razprave ministrov), ki je trenutno javen, je le „vrh ledene gore“. Dokumenti v 
zvezi z razpravami delovnih skupin so navadno označeni kot „limite“ in niso dostopni širši 
javnosti, čeprav ta kategorija klasifikacije v Uredbi (ES) št. 1049/2001 ni navedena.

2. Kazenskopravna zakonodaja, kjer ima EU po Lizbonski pogodbi nove in razširjene 
pristojnosti, zahteva še večjo preglednost zaradi daljnosežnih posledic, ki jih lahko ima 
(omejevanje najosnovnejših pravic posameznika). Večina dokumentov Sveta na ravni 
delovnih skupin o predlagani direktivi o evropskem preiskovalnem nalogu (COD/2010/0817) 
kot instrumentu, ki posega globoko v pravice posameznika in notranji ustavni red držav 
članic, na primer ni dostopna javnosti, razen dokumenta 7617/115, ki je le kopija javno 
razpoložljivega poročila Agencije EU za temeljne pravice o evropskem preiskovalnem nalogu 
v dokumentu z glavo Sveta. Drug dober primer nepreglednosti na področju kazenskega prava 
je evropski nalog za prijetje, prvi sprejeti ukrep v okviru vzajemnega priznavanja v 
kazenskem pravu, kjer je začetno navdušenje splahnelo zaradi precejšnjih težav z njegovo 
uporabo: kategorija 32 kriminalnih dejanj, pri katerih je ugotavljanje dvojne kaznivosti 
izključeno, ni zares usklajena; razmere v zaporih; sorazmernost; opredelitev tožilca kot 

                                               
1 Ta pravica ni sekundarna ugodnost, ki se zagotavlja državljanom, temveč primarna pravica dostopa do 
dokumentov, ne glede na nosilec, ki jo zagotavlja listina.
2 Členi 9 do 12 PEU in člen 15 PDEU.
3 Člen 42 Listine EU o temeljnih pravicah.
4 S tem v zvezi ne predlog Komisije za prenovitev iz leta 2008 (KOM(2008)0229) ne najnovejši predlog iz leta 
2011 (KOM(2011)0137), ki razširja področje uporabe Uredbe 1049/2001 na druge akterje, ne zadoščata 
zahtevam iz Pogodb.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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„sodnega“ (sodišču podobnega) organa, čeprav v nekaterih primerih, povezanih z evropskim 
nalogom za prijetje, sodišče sploh ni vpleteno ali pa je njegova vloga zelo omejena (kar 
utegne biti v nasprotju s členom 5(3) Evropske konvencije o človekovih pravicah). V registru 
Sveta obstaja dokument z naslovom „Krivice zaradi evropskega naloga za prijetje“ 
(13825/10), vendar ni neposredno dostopen širši javnosti. Ta nepreglednost v zvezi s 
kazenskim pravom je nesprejemljiva in po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba 
opustiti prakso, ki se je uporabljala zadnjih deset let in po kateri so nacionalne vlade v okviru 
Sveta sprejemale kazensko zakonodajo EU z zelo omejeno udeležbo Evropskega in 
nacionalnih parlamentov.

3. Ta problem ni omejen le na kazensko zakonodajo. Dober in „ironičen“”primer je 
nerazpoložljivost dokumentov s stališči držav članic, izraženimi v delovni skupini Sveta za 
predlagano prenovitev Uredbe (ES) št. 1049/2001 1, o čemer priča sodni postopek, ki ga je 
sprožila organizacija AccessInfo, pa tudi nerazpoložljivost pravnega mnenja pravne službe 
Sveta o prenovitvi Uredbe (ES) št. 1049/2001. V zvezi s prvo točko (razkritjem imen držav) je 
bila vložena in dobljena tožba (T-233/09), pri čemer se je Splošno sodišče odreklo sklicevanju 
na izjemo, ko gre za interno posvetovanje, kot je predvideno v členu 4(3), in zapisalo: „69. 
...Namreč, da bi državljani lahko uresničevali demokratične pravice, morajo imeti možnost, 
da lahko podrobno spremljajo postopek odločanja znotraj institucij, ki sodelujejo v 
zakonodajnem postopku, in da imajo dostop do vseh upoštevnih informacij.“ Organizacija 
ClientEarth je vložila tožbo proti Svetu (T- 452/10) v zvezi z razpoložljivostjo dostopa do 
pravnega mnenja, saj je stališče Sveta v nasprotju s sodbo Sodišča v zadevi Turco (združeni 
zadevi C-39/05 P in C-52/05 P).2  

4. Glede na navedeno je mogoče skleniti, da trenutno stanje ni v skladu z zahtevami in 
obveznostmi glede preglednosti (kot ustreznici pravici državljanov do dostopa) v 
zakonodajnih postopkih. Še posebej bi se bilo treba posvetiti vprašanju preglednosti internih 
delovnih skupin Sveta. Seje Sveta na ravni delovnih skupin je mogoče primerjati s sejami 
odborov Parlamenta. Obe veji zakonodajne oblasti morata delovati enako pregledno, kot 
zapovedujejo Pogodbe in listina, prav tako pa morajo biti pregledna skupna srečanja obeh 
zakonodajnih vej na prvi ravni, v okviru tristranskih pogovorov za morebitni sporazum v prvi 
obravnavi.

B. Odprta, učinkovita in neodvisna evropska uprava

5. Člen 298 PDEU izrecno uvaja idejo o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi, medtem ko 
člen 42 listine vzpostavlja pravico do dobre uprave, ki zahteve obravnava nepristransko, 
pošteno in v razumnem času. Kar zadeva Komisijo, je treba rešiti problem izvajanja 
postopkov v razumnem času. Dober prikaz tega je „primer Porsche“ v zvezi s pismi, ki jih 
je družba Porsche AG leta 2007 pošiljala Komisiji v okviru revizije takratne strategije 
Skupnosti za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz osebnih vozil, saj je morala nevladna 
                                               
1 Dokument Sveta 16338/08, sporočilo generalnega sekretariata delovne skupine o informacijah v zvezi s 
predlagano prenovitvijo Uredbe (ES) št. 1049/2001. AccessInfo je dokumente zahteval tudi od posameznih držav 
članic, pri čemer jih 18 informacij ni posredovalo (brez vsakega odgovora štirih držav), 9 pa jih je posredovalo 
samo delne informacije.
2 V zadevi Turco je Sodišče izrecno navedlo, da je „možnost državljanov, da poznajo temelje zakonodajne 
dejavnosti, (...) namreč pogoj, da lahko učinkovito izvajajo svoje demokratične pravice“.
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organizacija Friends of the Earth Europe 1. marca 2007 vložiti zahtevo, Evropski varuh 
človekovih pravic 7. julija 2010 objaviti sklep (pritožba 676/2008/RT)1, Evropski parlament 
pa 27. oktobra 20102 predstaviti poročilo na podlagi posebnega poročila varuha3, da je bil 
primer zaključen. V omenjenem primeru je Komisija potrebovala več kot 15 mesecev za 
pripravo podrobnega mnenja, saj se na tretjo stranko ni obrnila pravočasno za druge organe 
EU in vložnika. Nespoštovanje rokov je tudi predmet varuhovega primera 355/2007/TN
proti Komisiji, kjer se je ta neupravičeno sklicevala na „veto države članice“ in kjer je 
Evropski urad za okolje (EEB) prvotno zahtevo vložil 18. julija 2006, Komisija pa je 
dokončni odgovor posredovala šele 15. decembra 2006. Mnenje na podlagi osnutka 
priporočila varuha (iz junija 2009) pa je bilo nared šele julija 2010.4

6. Takšne težave so samo posledica nepravočasnega odgovarjanja na prvotne in tudi potrdilne 
zahteve za dostop do dokumentov. Kot primer je treba navesti zahtevo Greenpeacea 
(14. april 2010, dostop do tiskane in videodokumentacije o selitvi atlantskega navadnega 
tuna iz Tunizije na Malto).5 4. maja 2010, ko je potekel rok za odgovor, ga je Komisija 
podaljšala za 15 dni na račun domnevne zapletenosti, potem pa je prvotno zahtevo 8. oktobra 
2010 zavrnila, sklicujoč se na izjemo zaradi poslovnih interesov, zasebnosti in 
inšpekcije/preiskave/revizije. 29. oktobra je omenjena nevladna organizacija vložila potrdilno 
zahtevo, na katero do 31. januarja še ni prejela odgovora, kar pomeni, da je preteklo več kot 
devet mesecev, zaključena pa ni bila niti upravna faza. Podobno je organizacija ClientEarth 
15. oktobra 2009 vložila zahtevo za dokumente o biogorivih, Komisija pa je končno odločitev 
sprejela šele 9. februarja 2010, po 117 dneh.

7. Letno poročilo Komisije za leto 20096 o dostopu do dokumentov ne navaja tega resnega 
problema, prav tako pa ne vsebuje ustrezne navedbe o povprečni dolžini postopka za oddajo 
prošenj. Trenutna praksa Sodišča dopušča še hujše posledice, saj lahko institucije, četudi 
odgovora niso posredovale pravočasno, kot predvideva Uredba 1049/2001, to storijo po 
preteku roka, tako da sodni postopek zaradi neukrepanja institucije postane brezpredmeten 
(gl. združene zadeve od T-494/08 do T-500/08 in T-509/08, Ryanair Ltd. proti Komisiji). Ta 
pravna praznina institucijam omogoča, da zamude uporabljajo oziroma zlorabljajo za to, da 
naredijo proceduralne korake nejasne, izročitev dokumentov (z veliko zamudo) pa je brez 
pomena.

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Organizacija Friends of the Earth Europe je 1. marca 2007 zahtevala dostop do korespondence med 
avtomobilsko industrijo in nekdanjim komisarjem Verheugenom. Novembra 2007 je Komisija dovolila vpogled 
v 15 Porschevih pisem, dostop do 3 pa na osnovi izjeme zaradi poslovnih interesov zavrnila. Po pritožbi (zadeva 
676/2008/RT) je evropski varuh človekovih pravic 27. oktobra 2008 sklenil, da je Komisija vpogled 
neupravičeno zavrnila. 30. septembra 2009 je Komisija s precejšnjo zamudo obvestila varuha, da bo dovolila 
delni vpogled v dokumente, potem ko bo obvestila Porsche. Nekaj mesecev zatem se to še vedno ni zgodilo in 
varuh je julija 2010 Komisijo obtožil nepravilnosti. Novembra 2010 je Evropski parlament potrdil resolucijo na 
podlagi posebnega poročila varuha.
2 Poročilo Paliadelijeve o posebnem poročilu evropskega varuha človekovih pravic po osnutku priporočila 
Evropski komisiji v pritožbi št. 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Gl. tudi primer 3697/2006/PB: „Varuh meni, da obveznost hitre obravnave vlog pomeni, da bi morala Komisija 
svoje upravne službe organizirati tako, da bo registracija običajno opravljena najpozneje na prvi delovni dan po 
prejetju vloge.“
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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