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Důvody pro vypracování druhé verze návrhu zprávy
Návrh na přepracování nařízení (ES) č. 1049/2001 (KOM(2008)0229) čeká na projednání již 
několik let. V roce 2009 přijalo plénum Evropského parlamentu pozměňovací návrhy, ale 
nehlasovalo o legislativním usnesení a věc byla vrácena zpět příslušnému výboru.1 Když 
vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, Komise se rozhodla návrh nestahovat.2 Zůstal tudíž 
zachován, přestože nové Smlouvy vytvořily zcela nový právní rámec, pokud jde o přístup
k dokumentům, a definovaly toto právo jako právo základní (článek 42 nyní právně závazné 
Listiny), rozšířily koncept participativní demokracie (články 9–12 SEU) a přísně omezily 
výjimky, co se týče transparentnosti legislativních postupů (tím, že odstranily bývalý článek 
207 Smlouvy o založení ES, jenž vyžadoval transparentnost přípravných legislativních prací 
Rady „s tím, že účinnost rozhodovacího postupu zůstane zachována“). V květnu 2010 byl 
předložen nový návrh zprávy3 následovaný seminářem o transparentnosti4. 

Po předložení návrhu zprávy vydaly Tribunál a Soudní dvůr několik dalekosáhlých rozsudků 
důležitých pro pochopení nového právního rámce přístupu k dokumentům, který vytvořila 
Lisabonská smlouva. V tomto ohledu Soudní dvůr objasnil v rozsudku ve věci Bavarian 
Lager (věc C-28/08) ze dne 29. června 2010 svůj postoj ke vztahu mezi transparentností
a ochranou údajů založený na současném znění nařízení (ES) č. 1049/2001. To spustilo další 
zásadní analýzu vztahu mezi ochranou údajů a transparentností, kterou provedl evropský 
inspektor ochrany údajů.5 V téže době rozhodl Soudní dvůr ve věci TGI (věc C-139/07 P) 
rozsudkem ze dne 29. června 2010 o přístupu v (správních) věcech týkajících se státní 
podpory, že v těchto případech je možné udělit výjimku pro účely kontroly, vyšetřování
a auditů. Záležitost ohledně přístupu k dokumentům v správních postupech (a ohledně 
případné presumpce nezveřejnění) byla dále vyjasněna ve věci MyTravel (věc C-506/08 P) 
rozsudkem ze dne 21. července 2011, v němž Soudní dvůr odlišil legislativní a správní 
dokumenty, ale zdůraznil, že to neznamená, že správní dokumenty budou vyňaty z požadavku 
transparentnosti podle nařízení (ES) 1049/2001. Ve stejné době definoval Tribunál v několika 
svých rozsudcích, jak posuzuje dokumenty, pokud jde o podmíněné výjimky, tedy že 
nebezpečí musí být „rozumně předvídatelná, [a nikoli] čistě hypotetická“ a že „přístup
k dokumentu [by] konkrétně a skutečně porušil chráněný zájem“ – viz Batchelor (věc T-
250/08), rozsudek ze dne 22. března 2011, NLG (spojené věci T-109/05 a T-444/05), rozsudek 
ze dne 24. května 2011, a Toland (věc T-471/08), rozsudek ze dne 7. června 2011. Tribunál 
také vyjasnil, že výjimky v případě vnitřního rozhodovacího procesu v rámci legislativních 
postupů musí být přísně omezeny, pokud jde o jména a pozice delegací členských států
v Radě, jak je stanoveno ve věci Access Info Europe (věc T-233/09), rozsudek ze dne 22. 
března 2011.

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0114.
2 Sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající 
interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 „Seminář o přístupu k dokumentům EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost“, 1. června 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Studie EIOÚ ze dne 24. března 2011 nazvaná „Veřejný přístup k dokumentům, které obsahují osobní údaje, 
poté, co byl vydán rozsudek ve věci Bavarian Lager“ a stanovisko ze dne 30. června 2008 o návrhu nařízení 
týkajícího se veřejného přístupu k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. C 2, 
7.1.2009, s. 7).
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Kvůli výše uvedeným podstatným změnám bylo uspořádáno další slyšení1 s ohledem na 
změnu nařízení (ES) č. 1049/2001, jakož i na dřívější uplatňování zmíněného nařízení
v souvislosti s výroční zprávou Heidi Hautalaové a Judith Sargentiniové o přístupu veřejnosti
k dokumentům (čl. 104 odst. 7 jednacího řádu) za období 2009–2010 (2010/2294(INI)). Tato 
zpráva analyzovala klady a zápory stávajícího systému a byla založena na skutečných 
praktických příkladech uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001. Výbor LIBE ji přijal v červnu 
2011 velkou většinou hlasů, což ukázalo společný postoj všech politických skupin ohledně 
přístupu k dokumentům.

V téže době se uskutečnilo několik schůzí a rozprav s Radou a Komisí včetně setkání 
zpravodaje, stínových zpravodajů a navrhovatelů s místopředsedou Komise Šefčovičem 
konaného dne 28. června 2011. K překvapení Parlamentu Komise předložila nový legislativní 
návrh nařízení pozměňujícího nařízení (ES) č. 1049/2001 (KOM(2011)0137), v němž 
navrhuje drobné změny stávajícího nařízení (ES) č. 1049/2001 a v podstatě kopíruje 
ustanovení článku 15 Smlouvy. Kvůli nejasné právní situaci byla právní služba EP požádána
o vyjasnění toho, zda druhý návrh Komise splňuje požadavky vyplývající z Lisabonské 
smlouvy, pokud jde o přístup k dokumentům. Odpověď byla jasná a negativní (stanovisko 
právní služby ze dne 4. července 2011, SJ-0331/11) a na jejím základě bylo přijato politické 
rozhodnutí po vzájemné dohodě politických skupin: druhý návrh by měl být integrován do 
prvního, a tudíž zaniknout (uvedeno v legislativním usnesení).
Následkem tohoto vývoje událostí bylo nezbytné, aby zpravodaj změnil a přizpůsobil části 
svého návrhu zprávy a aby vydal jeho druhou verzi.

Hlavní úpravy a změny ve druhé verzi návrhu zprávy
Změny navržené Komisí ve druhém, krátkém návrhu (KOM(2011)0137) byly plně začleněny 
do zprávy. Zmíněný návrh tudíž zanikne, jak je naznačeno v legislativním usnesení – viz např. 
pozměňovací návrhy 1 a 25 i všechny pozměňovací návrhy, které přicházejí s formulací 
„orgán, instituce, úřad a agentura“.

Bylo nutné zdůraznit judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (věc TASZ v. Maďarsko, 
ž. č. 37374/05), neboť tento soud začal z ustanovení o svobodě projevu vyvozovat právo na 
informace – pozměňovací návrhy 2 a 33.
Byla přepsána ustanovení definující společný systém utajených dokumentů, a to se 
zaměřením na společné postupy utajení a odtajnění – pozměňovací návrh 27.
Byla vyjasněna a zdůrazněna úloha legislativní transparentnosti, zejména pokud jde
o výjimky v případě vnitřních postupů, jež byly znovuzavedeny, ale s přihlédnutím
k nejnovější judikatuře Soudního dvora Evropské unie přepsány a omezeny. V zásadě by se 
neměly vztahovat na legislativní postup (v návaznosti na dohodu politických skupin ohledně 
zprávy Heidi Hautalaové a Judith Sargentiniové) a měly by být uplatňovány pouze, dokud 
postup probíhá. Viz pozměňovací návrhy 10, 11, 32 a 36.
Byl vyjasněn vztah k případným dalším aktům lex specialis, přičemž přísnější omezení 
mohou být zavedena pouze prostřednictvím právních předpisů založených na článku 15 
(pozměňovací návrh 18).

                                               
1 „Právo na přístup k dokumentům EU: provádění a budoucnost nařízení (ES) č. 1049/2001“, 13. dubna 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Všechny výjimky by měly být podmíněné a u všech by se mělo zvažovat, zda výjimku udělit, 
nebo zda je ve veřejném zájmu dokument odtajnit, a to s přihlédnutím ke kritériím Soudního 
dvora Evropské unie. Viz pozměňovací návrh 33.

Ze zprávy bylo odstraněno několik pozměňovacích návrhů: odkaz na obecný rámec tajných 
dokumentů, opětovné využívání informací, rozpor mezi ochranou soukromí jakožto závazným 
či podmíněným důvodem k odmítnutí, o konzultaci se třetími stranami, o Úředním věstníku 
atd.


