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C. Provádění nařízení (ES) č. 1049/2001 agenturami (případ EMA) a dalšími orgány 
(případ EIB)

9. Nejasný postoj po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost z důvodu toho, že stávající 
nařízení (ES) č. 1049/2001 nestanoví náležitý rámec, jelikož se jasně nevztahuje na 
všechny orgány, instituce a jiné subjekty a stejně tak neobjasňuje vztahy vůči ostatním 
právním aktům, lze ukázat na případu 2493/2008(BB)TS1 zahájenému proti Evropské 
agentuře pro léčivé přípravky (EMA), jenž se týkal zamítnutí zveřejnit zprávy o nežádoucích 
reakcích. Tento případ také dobře znázorňuje, jak může zapojení veřejného ochránce práv 
vést ke zvratu ve špatném administrativním postupu. Veřejný ochránce práv jasně podotknul, 
že instituce EU by neměly jednat pouze pasivně, ale jsou také povinny zaujímat proaktivní 
přístup, což znamená, že musí dané materiály zveřejňovat, jelikož tyto přístupy nejsou 
alternativami, ale vzájemně se podporují. Nařízení č. 726/20042, kterým se zřizuje agentura 
EMA, stanoví, že nařízení č. 1049/2001 se vztahuje na dokumenty v držení agentury 
(článek 73) a agentura zároveň musí za určitých podmínek zpřístupňovat veřejnosti údaje 
týkající se hlášení nežádoucích účinků (článek 26) a zajistit veřejnosti náležitou úroveň 
přístupu k databázím s informacemi o nežádoucích účincích (čl. 57 odst. 1 písm. d)). 
Agentura chápala spojitost mezi těmito dvěma právními akty takovým způsobem, že nařízení 
č. 726/2004 představuje odchylku od obecných zásad nařízení č. 1049/2001; pojem 
„dokumenty“ vykládala takovým způsobem, že údaje obsažené v systému elektronického 
ukládání údajů by byly vyloučeny; a usilovala o zproštění dané povinnosti z důvodu 
„nepřiměřené administrativní zátěže“. Veřejný ochránce práv zamítl takové odůvodnění 
a vysvětlil, že toto konkrétní nařízení se týká proaktivního přístupu a zároveň musí být plně 
uplatňovány zásady nařízení č. 1049/2001. Zároveň odmítl definici dokumentu, již použila 
agentura, a uvedl, že: „82. Veřejný ochránce práv se nedomnívá, že skutečnost, že údaje 
ukládané v databázi EudraVigilance mohou být lépe zabezpečeny šifrováním (…) mění 
skutečnost, že obsah databáze tvoří „dokumenty“ ve smyslu článku 3 nařízení č. 1049/2001. 
Veřejný ochránce práv důsledně uváděl, že „obsah ukládaný v elektronické formě“ zahrnuje 
identifikované a opětovně identifikovatelné soubory informací obsažené v databázi. Šifrované 
údaje jsou „opětovně identifikovatelným souborem informací“, jestliže agentura může tyto 
údaje znovu získat za použití nástrojů informačních technologií, jež má k dispozici.“ 
10. Agentura neuspěla ani se svým třetím tvrzení ohledně nepřiměřené administrativní zátěže, 
veřejný ochránce práv totiž uvedl: „88. Veřejný ochránce práv nejprve připomíná, že nařízení 
č. 1049/2001 neobsahuje žádné výjimky, na jejichž základě by objem administrativní činnosti 
odůvodňoval zamítnutí přístupu k dokumentům… 90. ... Zásada proporcionality sama o sobě 
nemůže být důvodem pro zamítnutí žádosti o přístup k dokumentům. Důvody pro zamítnutí 
přístupu k dokumentům musí být založeny výhradně na výjimkách uvedených v nařízení 
č. 1049/2001. Kdyby byla prokázána možnost použít zásadu proporcionality, tato zásada by 
nanejvýše mohla vysvětlovat to, proč lze odůvodnění založená na konkrétním a individuálním 
přezkoumání každého dokumentu nahradit odůvodněními, která se vztahují na skupinu 
dokumentů… 93. Nařízení č. 1049/2001 každopádně obsahuje procesní ustanovení, které 
může být použito k urovnání situace v případě, že administrativní zátěž, která by instituci 
vznikla, by byla nepřiměřená (konkrétně čl. 6 odst. 3 nařízení č. 1049/2011).“3 Na základě 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark  
2 Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
3 Obdobný problém lze ukázat na nedávné žádosti organizace ChemSec týkající se dokumentů v držení Evropské 
agentury pro chemické látky (ECHA), které obsahují informace o firmách a množstvích látek uvedených 
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připomínek veřejného ochránce práv k této věci a k věci 2560/2007/BEH1, která se týkala 
zpráv z klinických studií a ochrany obchodních zájmů, agentura EMA v roce 2010 svou 
politiku změnila.2

11. Složitější otázka se týká náležitého vztahu mezi Smlouvou, nařízením (ES) 
č. 1049/2001 a nařízením (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí3, kdy nařízení č. 1367/2006 stanoví, že pokud jde 
o obchodní zájmy existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do životního prostředí (článek 6). V rozporu s takovou 
jednoznačnou formulací v nedávném případě, který předložila organizace Bankwatch ohledně 
přístupu k dokumentům o oxidu uhličitém, jež Evropská investiční banka (EIB) obdržela 
v rámci projektu, EIB uvedla, že není vázána nařízením (ES) č. 1049/2001, protože daná 
záležitost se netýká jejích správních funkcí (jak je uvedeno v čl. 15 odst. 3 Smlouvy 
o fungování EU).4 Zde je nezbytná jednoznačná definice „správních funkcí“ a také jasnější 
vymezení důvodů pro zamítnutí žádosti v rámci dvou výše uvedených nařízení.

D. Utajované informace – interinstitucionální a individuální hlediska

12. V otázce přístupu k dokumentům lze identifikovat několik interinstitucionálních 
problémů ohledně přístupu k utajovaným dokumentům, např.: hodnocení dialogu mezi EU 
a Čínou v oblasti práv, přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (EÚLP), 
připojení Bulharska a Rumunska k schengenskému prostoru atd. Na jedné straně tato 
záležitost přináší problém interinstitucionální spolupráce, zejména s ohledem na uzavření 
interinstitucionální dohody, s níž musel Parlament po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
souhlasit. V souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie je Evropský 
parlament „okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“. Na druhé straně 
vyvstává otázka přístupu jednotlivců v souvislosti s náležitým utajením a případným příliš 
vysokým stupněm utajení, protože takové dokumenty nejsou veřejnosti přístupné. Jedním 
z hlavních problémů stávajícího systému je neexistence společné definice pojmu „utajené 
dokumenty EU“ a stanovení způsobu zacházení s nimi. V roce 2001 bylo dosaženo velmi 
kritizovaného kompromisu, kterým byl zaveden článek 9 nařízení č. 1049/2001, jenž slouží 
jako určitý způsob vzájemného uznávání různých klasifikací. Taková situace je nepřijatelná, 
protože představuje vážné porušení právního státu (preambule Listiny základních práv, 
články 2 a 6 Smlouvy o EU) a zásady právní jistoty podle teorie hierarchie právních norem 
(ústava, zákony v souladu s ústavou a normy s nižší právní silou v souladu se zákony). Nyní 
                                                                                                                                                  
v seznamech nebezpečných látek SIN (Substitute It Now), jak je stanoveno v nařízení o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH). Tato žádost (podaná dne 1. prosince 2010) byla zamítnuta 
(22. prosince 2010) s odůvodněním agentury ECHA, že zveřejnění by narušilo obchodní zájmy společností.
Neúspěšná potvrzující žádost byla podána dne 21. ledna 2011, nakonec o ní bylo rozhodnuto dne 4. března 2011.
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Viz též stížnost 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnr
ef14.   
2 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
3 Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.
4 Vyřešení jakéhokoli případného rozporu mezi Smlouvami a Aarhuskou úmluvou by bylo mnohem složitější, 
protože Aarhuská úmluva není nadřazena Smlouvám.
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se nacházíme v situaci, kdy pracujeme na třetí úrovni (každá instituce má vlastní předpisy 
nebo se uzavírají interinstitucionální dohody), ale neexistuje žádná společná definice 
a kategorizace EU ohledně utajovaných dokumentů na úrovni zákona/příslušných 
právních předpisů. To znamená, že mezi první úrovní Smluv a třetí úrovní interních 
a interinstitucionálních předpisů chybí náležitý právní rámec, a to v rozporu s čl. 15 odst. 3 
druhým pododstavcem, v případě klasifikačních kategorií nikdy nedošlo k řádnému 
transparentnímu legislativnímu postupu, kdy by občané byli demokraticky zastoupeni 
prostřednictvím svých volených zástupců. Bylo-li možné tolerovat tuto situaci v minulosti, je 
to nepřijatelné v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, která zavádí závaznou Listinu 
základních práv a mnohem přísnější a složitější ustanovení ve Smlouvách (význam 
otevřenosti a účasti občanů – články 9 až12 Smlouvy o Evropské Unii a nová ustanovení 
o přístupu k dokumentům a řádné správě věcí veřejných – články 15 a 298 Smlouvy 
o fungování Evropské unie). 

13. V tomto ohledu nová interinstitucionální dohoda mezi Parlamentem a Komisí (viz 
rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. října 2010 o revizi rámcové dohody o vztazích 
mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2118(ACI), příloha 2)1 je vítaná, 
protože rozsáhle popisuje klasifikační kategorie a postupy pro zacházení s takovými 
informacemi mezi těmito dvěma orgány. Zároveň se nevztahuje na Radu. V tomto ohledu 
vyjednávací mandát týkající se přistoupení EU k EÚLP dobře znázorňuje problémy, na něž 
narazil Parlament. Dne 17. března 2010 Komise předložila návrhy směrnic pro jednání 
o dohodě o přistoupení k EÚLP, které klasifikovala jako „RESTREINT UE“. Dokumenty 
byly zpřístupněny členům Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a podvýboru pro lidská práva (DROI) ve střežené 
místnosti Parlamentu. Dne 4. června 2010 Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci 
přijala rozhodnutí Rady, kterým dala zmocnění k zahájení jednání, příloha, která obsahovala 
znění směrnic pro jednání byla klasifikována jako „restreint“, a nebyla zveřejněna.2 Na žádost 
výborů LIBE a AFCO Rada souhlasila, že dokument zveřejní, ale pouze pro omezený počet 
členů a pouze v prostorách Rady, přičemž jako precedens použila interinstitucionální dohodu 
z roku 20023 uzavřenou mezi Parlamentem a Radou, jíž se řídí přístup Parlamentu k citlivým 
informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky. Tentýž problém vznikl v rámci 
hodnocení připojení Bulharska a Rumunska k schengenskému prostoru a stejně tak v rámci 
dialogu mezi EU a Čínou v oblasti lidských práv (SEC 1906.doc), protože interinstitucionální 
dohoda mezi Radou a Parlamentem nezahrnuje kategorii „restreint“. 

12. Taková praxe Rady je nepřijatelná s ohledem na Lisabonskou smlouvu a nové pravomoci 
udělené Parlamentu a také z hlediska demokratické odpovědnosti. Zároveň se klasifikace 
v některých případech jeví jako sporná, zejména s ohledem na dokumenty týkající se 
lidských práv. Vyjednávací mandát pro EÚLP je dobrým příkladem, kdy nejde o žádná 
strategická jednání, ale celý postup má vyřešit problém technické proveditelnosti stávající 
EÚLP ve vztahu k systémům soudnictví EU. Předpisy týkající se klasifikace navíc mají 
přímý vliv na přístup veřejnosti k dokumentům. V tomto ohledu předpisy o přístupu 
k utajovaným dokumentům (včetně interinstitucionálních předpisů) podporují (doprovodná) 

                                               
1 Úř. věst. L 304, 20. 11. 2010, s. 47.
2 V roce 2011 byla částečně odtajněna:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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opatření týkající se přístupu k dokumentům. 

Závěry

Vzhledem ke všemu, co bylo uvedeno v pracovních dokumentech 3 a 4 je nutné 
zdůraznit následující skutečnosti:

– měl by být přijat nový společný právní rámec přístupu k dokumentům, který by byl 
plně v souladu se Smlouvami;
– měla by být zavedena úplná transparentnost legislativního procesu, zejména v rámci 
pracovních skupin Rady;
– mělo by být provedeno podrobné hodnocení časových rámců pro vyřizování žádostí 
o přístup k dokumentům, a v případě porušení těchto časových rámců by měly být 
vyvozeny přísné důsledky;
– nařízení (ES) č. 1049/2001 (pokud nebude schválen nový právní rámec) by se mělo 
v plném rozsahu vztahovat na všechny orgány, instituce a jiné subjekty v souladu se 
Smlouvami; veškeré zvláštní postupy stanovené Smlouvami (např. ohledně Evropského 
soudního dvora a Evropské investiční banky) by měly být vykládány výhradně na 
základě jasných definic (např. co se týče „správních funkcí“);
– měl by být zaveden obecný právní rámec pro utajované dokumenty; 
interinstitucionální spolupráce by se měla zakládat na obecném rámci, který by měly 
dále rozvíjet interinstitucionální dohody;
– pravomoci Parlamentu by měly být plně respektovány (v rámci právních předpisů 
a mezinárodních dohod).


