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C. Uporaba Uredbe (ES) št. 1049/2001 v agencijah (primer Evropske agencije za 
zdravila (EMA)) in drugih institucijah (primer EIB)

9. Nejasen položaj po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe – obstoječa Uredba (ES) 
št. 1049(2001) ne zagotavlja ustreznega okvira, saj ni dovolj jasno, ali velja za vse 
institucije, organe, urade in agencije, prav tako pa ni jasno njeno razmerje z drugimi 
pravnimi akti – je mogoče ponazoriti z zadevo 2560/2007/BEH1 proti EMA (Evropski 
agenciji za zdravila), ker ni odobrila razkritja poročil o kliničnih študijah, sklicujoč se na
poslovne interese proizvajalcev. Ta primer je dober prikaz, kako lahko udeležba evropskega 
varuha človekovih pravic prinese spremembe v nepravilne upravne postopke. Varuh je jasno 
izjavil, da organi EU ne bi smeli ravnati izključno pasivno, temveč so zavezani tudi 
proaktivnemu pristopu, kar pomeni, da morajo dati gradivo na voljo javnosti, kadar si dva 
pristopa nista v nasprotju, temveč se medsebojno dopolnjujeta. Uredba 726/20042 o 
ustanovitvi EMA določa, da Uredba 1049/2001 velja za vse dokumente v posesti agencije 
(člen 73), pri čemer mora agencija pod določenimi pogoji (člen 26) javnosti omogočiti dostop 
do podatkov o poročilih o neželenih učinkih, do ustrezne mere pa tudi dostop do podatkovnih 
zbirk o neželenih učinkih (člen 57(1)(d)). Agencija si je povezavo med pravnima aktoma 
razlagala tako, da Uredba 726/2004 odstopa od splošnih načel Uredbe 1049/2001; pojem 
„dokumenti“ si je razlagala tako, da je izključila podatke v elektronskih sistemih za 
shranjevanje, povrhu pa se je sklicevala na izjemo zaradi „nerazumnega upravnega bremena“. 
Varuh je takšno razlago zavrnil in pojasnil, da specifična uredba obravnava proaktivni pristop, 
vendar je treba hkrati v celoti spoštovati načela Uredbe 1049/2001. Zavrnil je tudi opredelitev 
dokumenta, ki jo je posredovala agencija, češ: „82. Varuh meni, da dejstvo, da bi bilo mogoče 
podatke, shranjene v podatkovni zbirki EudraVigilance, dodatno zavarovati s šifriranjem [...], 
ne spreminja dejstva, da je vsebina podatkovne zbirke še vedno ‚dokument‘ v smislu člena 3 
Uredbe 1049/2001. Varuh je že večkrat poudaril, da vsebina, shranjena v elektronski obliki, 
pomeni že identificirane nize podatkov v podatkovni zbirki, ki jih je mogoče znova 
identificirati. Šifrirani podatki so tako ‚podatkovni niz, ki ga je mogoče znova identificirati‘, 
glede na to, da lahko agencija te podatke pridobi z informacijskimi orodji, ki jih ima na 
voljo.“ 

10. Agencija je bila prav tako neuspešna s tretjim zahtevkom v zvezi s pretiranim upravnim 
bremenom, saj je varuh zapisal: „88. Prvič, varuh opozarja, da Uredba 1049/2001 ne vsebuje 
nobenih izjem, na podlagi katerih bi prevelik obseg upravnega dela upravičil zavrnitev 
dostopa do dokumentov... 90. ... Načelo sorazmernosti samo po sebi ni zadosten razlog za 
zavrnitev zahteve za dostop do dokumentov. Razlogi za zavrnitev morajo temeljiti izključno na 
izjemah iz Uredbe 1049/2001. Če bi se izkazalo, da je mogoče načelo sorazmernosti res 
uporabiti, bi pojasnilo samo, zakaj je utemeljitev na podlagi konkretnega posameznega 
pregleda vsakega od dokumentov mogoče nadomestiti z utemeljitvijo za vrsto dokumentov... 
93. Uredba 1049/2001 v vsakem primeru vsebuje postopkovno določbo, ki jo je mogoče 
uporabiti v primeru, ko bi bilo upravno delo, ki bi ga morala opraviti institucija, 
nesorazmerno (namreč člen 6(3) Uredbe 1049/2001).“3 Na pripombo varuha človekovih 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
2 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
3 Podoben problem ponazarja nedavna zahteva podjetja ChemSec v zvezi z dokumenti v posesti agencije ECHA 
s podatki o podjetjih in količinah snovi na seznamu SIN (takojšnja zamenjava), kot predvideva uredba REACH. 
Ta zahteva, vložena 1. decembra 2010, je bila zavrnjena 22. decembra 2010, pri čemer je ECHA pojasnila, da bi 
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pravic v tem primeru in v primeru 2560/2007/BEH1 glede poročila o kliničnih študijah in 
varstvu poslovnih interesov je EMA v letu 2010 spremenila svojo politiko.1

11. Bolj zapleteno vprašanje je ustrezno razmerje med Pogodbo, Uredbo (ES) 
št. 1049/2001 in Uredbo (ES) št. 1367/2006 o uporabi Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah2, saj zadnja navaja, da kljub poslovnim interesom v primerih, ko se zahtevane 
informacije nanašajo na izpuste v okolje, prevlada javni interes za razkritje teh podatkov (člen 
6). EIB je v nasprotju s to izrecno formulacijo v nedavnem sodnem postopku, ki ga je sprožil 
Bankwatch v zvezi z dokumenti o ogljikovem dioksidu, ki jih je prejel v okviru projekta, 
navedla, da je Uredba (ES) št. 1049/2001 ne zavezuje, saj se zadeva ne nanaša na njene 
upravne naloge (kot določa člen 15(3) PDEU).3 V tem primeru bi bila potrebna jasna 
opredelitev „upravnih nalog“, pa tudi jasnejša razmejitev utemeljenih razlogov za zavrnitev 
dostopa iz omenjenih uredb.

D. Zaupni podatki – medinstitucionalni in individualni vidiki

12. V zvezi z zaupnimi dokumenti bi bilo mogoče navesti več medinstitucionalnih 
problemov, na primer: ocena dialoga o pravicah med EU in Kitajsko, pristop EU k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah, vstop Romunije in Bolgarije v schengensko območje itd. 
Tu gre po eni strani za problem medinstitucionalnega sodelovanja, zlasti kar zadeva sklepanje 
mednarodnih sporazumov, za kar mora po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe dati 
privolitev Parlament. Evropski parlament mora biti v skladu s členom 218(10) PDEU „v vseh 
fazah postopka nemudoma in izčrpno obveščen“. Po drugi strani gre za vprašanje dostopa
posameznika v okviru primerne stopnje zaupnosti oziroma morebitnih prestrogih zahtev glede 
zaupnosti, saj ti dokumenti niso dostopni širši javnosti. Ena glavnih težav sedanjega sistema 
je, da ne obstajajo enotna opredelitev pojma „zaupni dokumenti EU“, pa tudi ne pravila za 
ravnanje z njimi. Leta 2001 je bil dosežen kompromis, ki je bil tarča številnih kritik in 
katerega rezultat je člen 9 Uredbe 1049/2001, ki vsebuje nekakšno vzajemno priznanje 
različnih razvrstitev po zaupnosti. Takšno stanje ni sprejemljivo, saj gre za resno kršitev 
pravne države (preambula Listine EU o temeljnih pravicah, člena 2 in 6 PEU) in načela 
pravne varnosti po teoriji hierarhije pravnih norm (ustava, zakonodaja v skladu z ustavo in 
nižje norme v skladu z zakonodajo). Trenutno delujemo na ravni 3 (vsaka institucija ima 
lastna pravila ali se sklepajo medinstitucionalni sporazumi), ni pa enotne opredelitve in 
kategorizacije zaupnih dokumentov za celotno EU na zakonodajni ravni. To pomeni, da 
med primarno ravnjo Pogodb in tretjo ravnjo internih in medinstitucionalnih pravil manjka 
ustrezen zakonodajni okvir, kar je kršitev drugega pododstavka člena 15(3) – nikoli ni bil 
izveden ustrezen zakonodajni postopek o kategorijah zaupnih dokumentov, v katerem bi bili 
državljani demokratično zastopani prek svojih izvoljenih predstavnikov. Če je bilo takšno 
stanje mogoče prej še nekako dopustiti, je po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 
nesprejemljivo, saj ta vsebuje zavezujočo Listino EU o temeljnih pravicah, pa tudi nasploh so 
                                                                                                                                                  
razkritje škodovalo poslovnemu interesu podjetij. 21. januarja 2011 je bila vložena potrdilna prošnja, o kateri je 
agencija dokončno odločila 4. marca 2011.
1 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
2 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.
3 Morebitna neskladja med Pogodbami in Aarhuško konvencijo bi bilo veliko težje rešiti, saj Aarhuška 
konvencija ni nadrejena Pogodbam.



PE462.743v02-00 4/5 DT\864325SL.doc

SL

določbe Pogodb strožje in izčrpnejše (pomen odprtosti in udeležbe državljanov – členi od 9 
do 12 PEU; nove določbe o dostopu do dokumentov in dobrem upravljanju – člena 15 in 298 
PDEU). 

13. Glede na to kaže pozdraviti novi medinstitucionalni sporazum med Parlamentom in 
Komisijo (gl. sklep Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o reviziji okvirnega 
sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo (2010/2118(ACI), 
priloga 2)1, saj obširno opisuje kategorije zaupnosti, pa tudi postopke za ravnanje s takšnimi 
informacijami v odnosih med institucijama. Vendar pa ta sporazum ne velja za Svet. 
Pogajalski mandat za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) je 
dober prikaz, na kakšne težave je zaradi tega naletel Parlament. Komisija je 17. marca 2010 
predložila osnutek pogajalskih smernic za pristopni sporazum za EKČP in jih označila z 
oznako zaupnosti „RESTREINT UE“. Dokumenti so bili na voljo članom odborov AFCO, 
LIBE in DROI v varni sobi Parlamenta. Svet za pravosodje in notranje zadeve je 4. junija 
2010 sprejel sklep Sveta, s katerim je pogajanja odobril, priloga, ki je vsebovala besedilo 
pogajalskih smernic, pa je bila označena kot zaupna z oznako „restreint“ in ni bila dostopna 
javnosti.2 Svet je na zahtevo odborov LIBE in AFCO privolil, da bo dokument dal na 
vpogled, vendar samo omejenemu številu poslancev in samo v prostorih Sveta, ob 
prednostnem upoštevanju  medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom in Svetom iz 
leta 20023, ki ureja dostop Parlamenta do občutljivih informacij Sveta na področju varnostne 
in obrambne politike. Do enakega problema je prišlo pri ocenjevanju Bolgarije in Romunije 
pred vstopom v schengensko območje, pa tudi v okviru dialoga med EU in Kitajsko o 
človekovih pravicah (SEC 1906.doc), ker medinstitucionalni sporazum med Svetom in 
Parlamentom iz leta 2002 ne vsebuje kategorije „restreint“. 

12. Takšno ravnanje Sveta je v kontekstu Lizbonske pogodbe in novih pristojnosti 
Parlamenta, pa tudi z vidika demokratične odgovornosti, nedopustno. Poleg tega je 
klasifikacija dokumentov kot zaupnih včasih zelo vprašljiva, zlasti če se nanašajo na 
človekove pravice. Pogajalski mandat za EKČP je dober primer, saj ne gre za strateška 
pogajanja, temveč je postopek namenjen reševanju vprašanja tehničnih možnosti obstoječih 
pravosodnih sistemov EKČP in EU. Pravila za klasifikacijo imajo neposredne posledice za 
dostopnost dokumentov za javnost. Tako pravila za dostop do zaupnih dokumentov 
(vključno z medinstitucionalnimi) podpirajo (spremljajoče) ukrepe za dostop do dokumentov. 

Sklepne ugotovitve

Glede na navedeno v delovnih dokumentih 3 in 4 je treba poudariti naslednje:

– sprejeti bi bilo treba nov skupni zakonodajni okvir za dostop do dokumentov, ki bo 
povsem skladen s Pogodbama;
– zagotoviti je treba popolno zakonodajno preglednost, zlasti v delovnih skupinah Sveta;
– opraviti je treba podrobno oceno rokov za obravnavo prošenj za dostop do 

                                               
1 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
2 Oznaka „zaupno“ je bila leta 2011 delno odstranjena: 
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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dokumentov in uvesti stroge ukrepe v primerih, ko so ti roki kršeni;
– Uredba (ES) št. 1049/2001 (dokler ne bo dogovora o novem zakonodajnem okviru) bi 
morala v celoti veljati za vse institucije, organe, urade in agencije, v skladu s 
Pogodbama; posebne postopke, ki jih predvidevata Pogodbi (na primer v zvezi s 
Sodiščem Evropske unije in EIB), je treba razlagati strogo in zahtevati jasne opredelitve 
(na primer za „upravno nalogo“);
– vzpostaviti je treba splošen zakonodajni okvir za zaupne dokumente; 
medinstitucionalno sodelovanje bi moralo temeljiti na tem okviru, ki ga dopolnjujejo 
medinstitucionalni sporazumi;
– v celoti je treba spoštovati pristojnosti Parlamenta (v okviru zakonodajnega postopka 
in mednarodnih sporazumov).


