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Dôvody vypracovania druhej verzie návrhu správy
O návrhu prepracovaného znenia nariadenia (ES) č. 1049/2001 (KOM(2008)0229) sa rokuje 
už niekoľko rokov. V roku 2009 Európsky parlament na plenárnej schôdzi prijal pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy, nehlasoval však o legislatívnom uznesení a dokument bol vrátený späť 
gestorskému výboru1. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Komisia rozhodla, že 
návrh nestiahne2. Návrh sa preto zachoval, i keď nové zmluvy vytvorili úplne nový právny 
rámec pre prístup k dokumentom a toto právo vymedzili ako základné právo (článok 42 novej 
právne záväznej charty), rozšírili pojem participatívnej demokracie (články 9 až 12 ZEÚ) 
a výrazne obmedzili výnimky v oblasti transparentnosti legislatívneho postupu (vypustením 
článku 207 ZES), v ktorom sa vyžadovala transparentnosť v legislatívnej prípravnej činnosti 
Rady, „pričom sa zachováva účinnosť rozhodovacieho procesu.“ V máji 2010 bol predložený 
nový návrh správy3 a následne sa uskutočnil seminár o transparentnosti4

Po predložení návrhu správy prijal Všeobecný súd a Súdny dvor niekoľko dôležitých 
rozhodnutí s ďalekosiahlym významom pre výklad nového právneho rámca v oblasti prístupu 
k dokumentom, ktorý vznikol na základe Lisabonskej zmluvy. V tejto súvislosti Súdny dvor 
v rozhodnutí z 29. júna 2010 vo veci Bavarian Lager (vec C-28/08) objasnil svoje stanovisko 
k vzťahu medzi transparentnosťou a ochranou údajov na základe aktuálneho znenia 
nariadenia (ES) č. 1049/2001. V dôsledku toho európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 
uskutočnil doplnkovú dôkladnú analýzu vzťahu medzi ochranou údajov a transparentnosťou.5
V tom istom čase Súdny dvor vo svojom rozsudku z 29. júna 2010 vo veci Technische 
Glaswerke Illmenau (vec C-139/07 P) o prístupe k štátnej pomoci (o konaniach) rozhodol, že 
na tieto veci sa vzťahuje výnimka na účel inšpekcií, vyšetrovania a kontroly. Otázka prístupu 
k dokumentom v administratívnych konaniach (a možnej prezumpcie nezverejnenia) bola 
bližšie objasnená vo veci MyTravel (vec C-506/08 P), v rozsudku z 21. júla 2011, v ktorom 
Súdny dvor rozlišuje medzi legislatívnymi a administratívnymi dokumentmi, zdôrazňuje však, 
že to neznamená, že by sa na administratívne dokumenty vzťahovala výnimka zo zásady 
transparentnosti podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001. Všeobecný súd zároveň vo viacerých 
svojich rozsudkoch uvádza test, ktorý uplatňuje v prípade podmienených výnimiek, keďže 
riziko „musí byť rozumne predvídateľné a nie len hypotetické“ a mohlo by sa stať, že by 
„prístup k dokumentu konkrétne a skutočne ohrozil chránený záujem“ – pozri Batchelor (vec 
T-250/08), rozsudok z 22. marca 2011, NLG (spojené veci T-109/05 a T-444/05), rozsudok 
z 24. mája 2011 a Toland (vec T-471/08), rozsudok zo 7. júna 2011. Rovnako objasnil, že 
v legislatívnom postupe musí byť výnimka vnútorného rokovania prísne obmedzená, pokiaľ 
ide o mená a pozície delegácií členských štátov v Rade, ako sa uvádza vo veci Access Info 
Europe (vec T-233/09), rozsudok z 22. marca 2011.

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0114.
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty (Seminár o prístupe k dokumentom EÚ po 
Lisabonskej zmluve), 1. júna 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Pracovný dokument európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k  prístupu verejnosti k dokumentom 
obsahujúcim osobné údaje na základe rozhodnutia vo veci Bavarian Lager a stanoviska z 30. júna 2008 k návrhu 
nariadenia o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ C 2, 
7.1.2009, s. 7).
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So zreteľom na uvedené zásadné zmeny sa uskutočnilo ďalšie vypočutie1 týkajúce sa zmeny 
nariadenia (ES) č. 1049/2001, ako aj uplatnenia tohto nariadenia v minulosti v súvislosti 
s výročnou správou poslankýň Hautalovej a Sargentiniovej o prístupe verejnosti k 
dokumentom (článok 104 ods. 7) za roky 2009 – 2010 (2010/2294(INI)). V uvedenej správe 
sú analyzované výhody a nevýhody súčasného systému vychádzajúc zo skutočných 
praktických príkladov uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001. Správa bola v júni 2011 
drvivou väčšinou schválená vo výbore LIBE, čo dokazuje spoločný postoj všetkých 
politických skupín k prístupu k dokumentom.

Súčasne sa uskutočnilo niekoľko stretnutí a diskusií s Radou a Komisiou vrátane schôdzky, na 
ktorej sa 28. júna 2011 spravodajca, tieňoví spravodajcovia a spravodajcovia výborov 
požiadaných o stanovisko stretli s podpredsedom Komisie Šefčovičom. Na prekvapenie 
Parlamentu Komisia predložila nový legislatívny návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1049/2001 (KOM(2011)0137) a v ktorom sa žiada drobná úprava 
súčasného nariadenia (ES) č. 1049/2001, v podstate prevzatím znenia článku 15 zmluvy. 
V dôsledku nejasnej právnej situácie požiadala právna služba EP o objasnenie otázky, či 
druhý návrh Komisie spĺňa podmienky, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a týkajú sa 
prístupu k dokumentom. Poskytnutá odpoveď bola jednoznačne zamietavá (stanovisko 
právnej služby zo 4. júla 2011, SJ-0331/11) a na jej základe politické skupiny jednomyseľne 
prijali politické rozhodnutie: druhý návrh sa má začleniť do prvého návrhu, a preto zanikne 
(ako sa uvádza v legislatívnom uznesení).

Vzhľadom na celý tento vývoj bolo potrebné, aby spravodajca zmenil a upravil určité časti 
svojho návrhu správy a predložil druhú verziu návrhu správy.

Hlavné úpravy a zmeny v druhej verzii návrhu správy
Zmeny navrhnuté Komisiou v druhom krátkom návrhu (KOM(2011)0137) boli plne 
zapracované do správy. Preto spomínaný návrh zanikne, ako sa uvádza 
v legislatívnom uznesení, pozri napr. PDN 1, 25, ako aj PDN, ktorými sa zavádza 
výraz „inštitúcia, orgán, úrad a/alebo agentúra“.
Bolo potrebné zdôrazniť judikatúru ESĽP (vec TASZ/Maďarsko, č. 37374/05), 
pretože ESĽP začal vytvárať právo na informácie vychádzajúc z ustanovenia o 
slobode prejavu (PDN 2 a 33). 

Ustanovenia, v ktorých je vymedzený spoločný systém utajených dokumentov, boli 
prepracované a sú zamerané na spoločný postup utajenia a odtajnenia (PDN 27).

Objasnila a zdôraznila sa úloha legislatívnej transparentnosti, najmä pokiaľ ide 
o výnimku vnútorných rokovaní, ktorá bola síce opätovne začlenená, avšak so 
zreteľom na najnovšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie bola prepracovaná 
a obmedzená. Táto výnimka by sa v zásade nemala vzťahovať na legislatívny postup 
(podľa dohody politickej skupiny uvedenej v správe Hautalovej/Sragentiniovej) 
a mala by sa uplatňovať len počas prebiehajúceho postupu. Pozri PDN 10, 11, 32 a 36.

Bol vyjasnený vzťah s inými možnými aktmi lex specialis, pretože prísnejšie 
obmedzenia sa môžu zaviesť iba prostredníctvom právnych predpisov vychádzajúcich 

                                               
1 „Právo na prístup k dokumentom EÚ: vykonávanie a budúcnosť nariadenia (ES) č. 1049/2001“, 13. apríla 
2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df (slovenská verzia nie je k dispozícii).
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z článku 15 (PDN 18).
Všetky výnimky by mali byť závislé od určitých podmienok a v prípade každej z nich 
sa musí zvažovať medzi jej uplatnením a verejným záujmom zverejnenia, pričom 
treba zohľadniť kritériá vypracované Súdnym dvorom Európskej únie. Pozri PDN 33.

Zo správy boli vypustené viaceré PDN: odkaz na všeobecný rámec utajených 
dokumentov, opätovné použitie informácií, rozpor medzi súkromím ako povinný 
a podmienený dôvod zamietnutia, konzultácia s tretími stranami, úradný vestník atď..


