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C. Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 agentúrami (prípad EMA) a ostatnými 
inštitúciami (prípad EIB)

9. Nejasnú situáciu po Lisabone spôsobenú tým, že súčasné nariadenie (ES) č. 1049/2001 
neposkytuje primeraný rámec, keďže sa jasne neuplatňuje na všetky inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry a keďže neujasňuje svoj vzťah k ostatným právnym aktom, môže 
predstavovať prípad 2493/2008/(BB)TS1 proti EMA (Európska agentúra pre lieky) týkajúci sa 
odmietnutia prístupu k správam o nežiaducich účinkoch. Príklad takisto ukazuje, ako sa môže 
nesprávny úradný postup zmeniť na základe účasti ombudsmana. Ombudsman jasne 
zdôraznil, že orgány EÚ by nemali konať iba pasívne, ale sú povinné zaujímať aj proaktívny 
prístup, čo znamená, že materiál musia uverejniť, pričom uvedené dva prístupy nie sú 
alternatívy, ale navzájom sa podporujú. Nariadenie 726/20042, ktorým sa zriaďuje EMA, 
stanovuje, že nariadenie 1049/2001 sa uplatňuje na dokumenty, ktoré vedie agentúra (článok 
73), zároveň agentúra pod určitými podmienkami sprístupní správy o nežiaducich účinkoch 
(článok 26) a zabezpečí primeranú úroveň prístupu verejnosti k databázam o nežiaducich 
účinkoch (článok 57 ods. 1 písm. d)). Agentúra vykladala spojenie medzi uvedenými 
právnymi aktmi tak, že nariadenie 726/2004 sa odchýlilo od všeobecných zásad nariadenia 
1049/2001; pojem dokumenty vykladala tak, že údaje, ktoré obsahoval elektronický 
pamäťový systém, majú byť vylúčené; a predložila výnimku „neopodstatnenej 
administratívnej záťaže“. Ombudsman odmietol uvedené odôvodnenie a vysvetlil, že osobitné 
nariadenie sa týka proaktívneho prístupu, zároveň je však nevyhnutné úplne uplatňovať 
zásady nariadenia 1049/2001. Zároveň odmietol výklad pojmu dokument, ktorý poskytla 
agentúra, pričom konštatoval, že: „82. Ombudsman sa domnieva, že skutočnosť, že údaje 
uložené v databáze EudraVigilance môžu byť prostredníctvom zakódovania bezpečnejšie... , 
nezmení skutočnosť, že obsahom databázy sú „dokumenty“ v zmysle článku 3 nariadenia 
1049/2001. Ombudsman dôrazne konštatoval, že „obsah uložený v elektronickej forme“ sa 
zhoduje s identifikovanými a opakovane identifikovateľnými súbormi informácií zahrnutými 
v databáze. Zakódované údaje budú „opakovane identifikovateľným súborom informácií“ pod 
podmienkou, že agentúra môže vyhľadávať uvedené údaje prostredníctvom dostupných 
nástrojov informačnej technológie.“ 

10. Ani tretia žiadosť agentúry, týkajúca sa neprimeranej administratívnej záťaže, nebola 
úspešná, pričom ombudsman konštatoval: „88. Ombudsman predovšetkým pripomína, že 
nariadenie 1049/2001 neobsahuje nijaké výnimky, na základe ktorých by množstvo 
administratívnej činnosti opodstatňovalo odmietnutie prístupu k dokumentom... 90. ... Zásada 
proporcionality ako taká nemôže byť dôvodom odmietnutia žiadosti o prístup k dokumentom. 
Dôvody odmietnutia prístupu k dokumentom sa musia zakladať výhradne na výnimkách 
uvedených v nariadení 1049/2001. Ak by sa dokázalo uplatnenie zásady proporcionality, táto 
zásada by iba vysvetľovala otázku, prečo je možné nahradiť odôvodnenia založené na 
konkrétnom a jednotlivom preskúmaní každého dokumentu odôvodneniami týkajúcimi sa 
súborov dokumentov... 93. Nariadenie 1049/2001 obsahuje procedurálne ustanovenie, ktoré 
sa môže uplatňovať s cieľom nájsť vhodné riešenie situácie, keď administratívna činnosť, 
ktorú by musela inštitúcia vykonať, by bola neprimeraná (konkrétne článok 6 ods. 3 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
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nariadenia 1049/2001).“1 EMA v roku 2010 na základe ombudsmanových pripomienok v 
tomto prípade, ako aj v prípade 2560/2007/BEH2 týkajúcom sa správ o klinických štúdiách a 
ochrany obchodných záujmov zmenila svoju politiku.3

11. Zložitejšia otázka sa týka primeraného vzťahu medzi zmluvou, nariadením (ES) 
č. 1049/2001 a nariadením (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského 
dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia,4 pričom v nariadení (ES) č. 1367/2006 
sa uvádza, že ak sa požadované informácie týkajú emisií do životného prostredia, existuje 
prevažujúci verejný záujem o zverejnenie (článok 6) nad obchodnými záujmami. V rozpore 
s uvedenou osobitnou formuláciou v nedávnom prípade organizácie Bankwatch, ktorý sa 
týkal prístupu k dokumentom o oxide uhličitom, ktorú jej doručili v rámci projektu, EIB 
konštatovala, že nie je záväzné nariadenie (ES) č. 1049/2001, keďže vec sa netýka jej 
administratívnych úloh (ako sa uvádza v článku 15 ods. 3 ZFEÚ).5 V takom prípade by bolo 
nevyhnutné jasné vymedzenie pojmu administratívne úlohy a ešte presnejšie stanovenie 
dôvodov na odmietnutie v rámci dvoch uvedených nariadení.

D. Utajované informácie – medziinštitucionálny a individuálny aspekt

12. V súvislosti s prístupom k utajovaným dokumentom je možné určiť niektoré 
medziinštitucionálne problémy, napríklad: hodnotenie dialógu medzi EÚ a Čínou 
o ľudských právach, pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (ECHR), 
pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenu atď. V súvislosti s touto otázkou vzniká na 
jednej strane problém medziinštitucionálnej spolupráce, najmä vzhľadom na uzatvorenie 
medzinárodnej dohody, ktorú musí po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy schváliť 
Parlament. Podľa článku 218 ods. 10 ZFEÚ je Európsky parlament „ihneď a v plnom rozsahu 
informovaný vo všetkých etapách konania“. Na druhej strane vzniká otázka prístupu 
jednotlivcov v súvislosti s primeraným utajením a prípadným nadmerným utajením, keďže 
také dokumenty nie sú prístupné širokej verejnosti. Jedným z hlavných problémov súčasného 
systému je chýbajúce jednotné vymedzenie pojmu utajené dokumenty EÚ a zaobchádzanie 
s nimi. V roku 2001 sa zavedením článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktorý slúži ako 
vzájomné uznávanie rôznych klasifikácií, dosiahol vo veľkej miere kritizovaný kompromis. 
Taká situácia je neprijateľná, pretože predstavuje vážne porušenie právneho štátu 
(preambula Charty, článok 2 a 6 ZEÚ) a zásady právnej istoty podľa teórie hierarchie 
právnych noriem (ústava, zákon v súlade s ústavou a nižšie normy v súlade s legislatívou). 
                                               
1 Podobný problém ukazuje nedávna žiadosť spoločnosti ChemSec, týkajúca sa dokumentov, ktoré vedie ECHA 
a ktoré obsahujú informácie o spoločnostiach a množstvách látok uvedených na zozname SIN (Substitute It 
Now), uvedenom v nariadení REACH. Uvedená žiadosť (z 1. decembra 2010) bola zamietnutá (22. decembra 
2010), pričom ECHA tvrdila, že zverejnenie by poškodilo obchodné záujmy spoločností. Dňa 21. januára 2011 
bola podaná opakovaná žiadosť, ktorá bola neúspešná a o ktorej sa vynieslo konečné rozhodnutie 4. marca 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Pozri tiež sťažnosť 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.
5 Akékoľvek prípadné rozpory medzi zmluvami a Aarhuským dohovorom by sa riešili oveľa problematickejšie, 
pretože Aarhuský dohovor nie je nadradený nad zmluvami.
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V súčasnosti prevláda situácia, keď fungujeme na 3. úrovni (každá inštitúcia má svoje vlastné 
pravidlá, alebo sa uzatvárajú medziinštitucionálne dohody), neexistuje však jednotná 
európska definícia a kategorizácia utajených dokumentov na úrovni 
zákonov/primeraných právnych predpisov. To znamená, že medzi prvou úrovňou zmlúv 
a treťou úrovňou vnútorných a medziinštitucionálnych pravidiel chýba skutočný právny 
rámec, čím je porušený článok 15 ods. 3 druhý pododsek – nikdy sa neuskutočnil riadny 
transparentný legislatívny postup týkajúci sa kategórií utajenia, v rámci ktorého by občanov 
demokraticky zastupovali ich zvolení zástupcovia. Ak takúto situáciu bolo prípadne možné 
tolerovať v minulosti, je neprijateľná v rámci novej Lisabonskej zmluvy, ktorou sa zavádza 
povinná Charta základných práv, ako aj v rámci omnoho prísnejších a podrobnejších 
ustanovení zmlúv (význam otvorenosti a účasti občanov – článok 9 až 12 ZEÚ a nové 
ustanovenia o prístupe k dokumentom a dobrej správe vecí verejných – články 15 a 298 
ZFEÚ). 

13. V tejto súvislosti je možné uvítať novú medziinštitucionálnu dohodu medzi Parlamentom 
a Komisiou (pozri rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o revízii rámcovej 
dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2118(ACI), 
príloha 2),1 pretože vo veľkom rozsahu poskytuje kategórie utajenia, ako aj postupy na 
zaobchádzanie s uvedenými informáciami medzi týmito dvoma inštitúciami. Zároveň sa 
netýka Rady. V tejto súvislosti je rokovací mandát týkajúci sa pristúpenia EÚ 
k Európskemu dohovoru o ľudských právach dobrým príkladom problémov, ktorým čelí 
Parlament. Dňa 17. marca 2010 Komisia predložila návrhy smerníc na rokovania o dohode 
o pristúpení k ECHR, ktoré sú klasifikované ako „RESTRAINT EU“. Dokumenty boli 
prístupné členom výborov AFCO, LIBE a DROI v bezpečnej miestnosti Parlamentu. Dňa 4. 
júna 2010 Rada SVV prijala rozhodnutie Rady povoľujúce rokovania, pričom príloha, v ktorej 
sa uvádzal text smerníc na rokovanie, bola klasifikovaná ako „RESTRAINT“ a nebola 
prístupná verejnosti.2 Na základe žiadosti výborov LIBE a AFCO Rada súhlasila so 
sprístupnením dokumentu, ale iba obmedzenému počtu poslancov a iba v priestoroch Rady, 
pričom ako precedens použila medziinštitucionálnu dohodu z roku 20023 medzi Parlamentom 
a Radou, ktorá upravuje prístup Parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti 
bezpečnostnej a obrannej politiky. Ten istý problém vznikol v rámci hodnotenia týkajúceho sa 
pristúpenia Bulharska a Rumunska k Schengenu, ako aj v rámci dialógu medzi EÚ a Čínou 
o ľudských právach (SEC 1906.doc), keďže medziinštitucionálna dohoda z roku 2002 medzi 
Radou a Parlamentom neobsahuje kategóriu „restraint“. 

12. Uvedený postup Rady je neprijateľný v rámci Lisabonskej zmluvy a nových právomocí 
Parlamentu, ako aj z hľadiska demokratickej zodpovednosti. Zároveň sa utajenie niekedy 
zdá veľmi sporné, najmä vzhľadom na dokumenty týkajúce sa ľudských práv. Zdá sa, že 
rokovací mandát pre Európsky dohovor o ľudských právach je dobrý príklad, keď nejde 
o strategické rokovania, cieľom celého postupu je však vyriešiť problém technickej 
realizovateľnosti existujúcich systémov súdnictva ECHR a EÚ. Okrem toho pravidlá týkajúce 
sa utajenia majú priamy vplyv na prístup verejnosti k dokumentom. V tejto súvislosti sú 
pravidlá o prístupe k utajeným dokumentom (vrátane medziinštitucionálnych pravidiel) 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 V roku 2011 bola čiastočne odtajnená: 
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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podpornými (sprievodnými) opatreniami na prístup k dokumentom. 

Závery

Na základe všetkých skutočností uvedených v pracovných dokumentoch 3 a 4 je 
potrebné zdôrazniť nasledujúce skutočnosti:

– je potrebné prijať nový spoločný legislatívny rámec o prístupe k dokumentom, ktorý 
bude v úplnom súlade so zmluvami;
– je potrebné úplne zabezpečiť legislatívnu transparentnosť, najmä v rámci pracovných 
skupín Rady;
– je potrebné vykonať podrobné hodnotenie časových rámcov na spracovanie žiadostí 
o prístup k dokumentom a zaviesť prísne opatrenia v prípade porušenia uvedených 
časových rámcov;
– je potrebné, aby sa nariadenie (ES) č. 1049/2001 (pokiaľ nebude schválený nový 
legislatívny rámec) úplne uplatňovalo na všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
v súlade so zmluvami; je potrebné vykladať všetky osobitné postupy stanovené 
zmluvami (napríklad týkajúce sa Súdneho dvora Európskej únie a EIB), pričom sú 
nevyhnutné jasné definície (napríklad týkajúce sa „administratívnej úlohy“);
– je potrebné vytvoriť všeobecný legislatívny rámec týkajúci sa utajených dokumentov; 
medziinštitucionálna spolupráca by sa mala zakladať na uvedenom všeobecnom rámci, 
ktorý ďalej rozvinú medziinštitucionálne dohody;
– je potrebné úplne rešpektovať právomoci Parlamentu (v rámci právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd).


