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Razlogi za drugo različico osnutka poročila
Predlog za prenovitev Uredbe (ES) št. 1049/2001 (KOM(2008)0229) na sprejetje čaka že 
nekaj let. Leta 2009 je Evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejel predloge 
sprememb, ni pa glasoval o zakonodajni resoluciji, zato je bila zadeva vrnjena pristojnemu 
odboru.1 Po uveljavitvi Lizbonske pogodbe se je Komisija odločila, da predloga ne umakne.2
Predlog je bil torej ohranjen, čeprav sta novi Pogodbi prinesli povsem nov pravni okvir za 
dostopanje do dokumentov in sta pravico do dostopanja opredelili kot temeljno (člen 42 zdaj 
pravno zavezujoče Listine), razširili sta pojem participativne demokracije (člen 9–12 PEU) in 
močno omejili izjeme, ki se uporabljajo pri preglednosti zakonodajnega postopka (črtan je bil 
nekdanji člen 207 PES), ki je sicer določal preglednost zakonodajnega dela Sveta v 
pripravljalni fazi, če je bila lahko „hkrati ohranjena učinkovitost njegovega postopka 
odločanja.“ Maja 2010 je bilo pripravljeno novo poročilo3, kateremu je sledila delavnica na 
temo preglednosti4. 
Ko je bil osnutek poročila že pripravljen, sta Splošno sodišče in Sodišče z več sodbami 
sprejela daljnosežne odločitve, pomembne za razumevanje novega pravnega okvira za 
dostopanje do dokumentov po Lizbonski pogodbi. Tako je Sodišče v zadevi Bavarian lager
(zadeva C–28/08), sodba z 29. junija 2010, svoje stališče do odnosa med preglednostjo in 
varovanjem podatkov osnovalo na veljavnih določbah Uredbe (ES) št. 1049/2001. Zaradi te 
sodbe je dodatno temeljito analizo odnosa med varovanjem podatkov in preglednostjo opravil 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov5. Hkrati je Sodišče v zadevi TGI (zadeva C–139/07 
P), sodba z 29. junija 2010, o dostopu do dokumentov v zvezi z državno (upravno) pomočjo, 
odločilo, da se za te primere uporablja izjema v zvezi z varstvom namena inšpekcije, 
preiskave in revizij. Vprašanje dostopanja do dokumentov v upravnih postopkih (in v zvezi z 
možno domnevo v korist varovanja tajnosti) je dobilo še jasnejši odgovor s sodbo 21. julija 
2011 v zadevi MyTravel (zadeva C–506/08 P), ko je Sodišče razlikovalo med zakonodajnimi 
in upravnimi dokumenti, a poudarilo, da to ne pomeni, da za upravne dokumente ne velja 
zahteva o preglednosti po Uredbi (ES) št. 1049/2001. Hkrati je Splošno sodišče v več sodbah 
opredelilo test, ki ga uporablja pri pogojnih izjemah, saj mora biti tveganje „razumno 
predvidljivo in ne le hipotetično“ in bi lahko „dostop do navedenega dokumenta konkretno in 
dejansko škodoval interesu, ki je varovan z izjemo“ – glej zadevo Batchelor (zadeva T–
250/08), sodba z 22. marca 2011, NLG (združena primera T–109/05 in T–444/05), sodba s 24. 
maja 2011, in Toland (zadeva T–471/08), sodba s 7. junija 2011. Sodišče je še navedlo, da 
mora biti v zakonodajnem postopku izjema, ki se uporablja za notranje posvetovanje, strogo 
omejena glede imen in stališč delegacij držav članic pri Svetu, kot je to navedeno v zadevi 
Access Info Europe (zadeva T–233/09), sodba z 22. marca 2011.

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0114.
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 „Delavnica o dostopu do dokumentov EU po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe“, 1. junij 2010. 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Referat evropskega nadzornika za varstvo podatkov s 24. marca 2011 o dostopu javnosti do dokumentov, ki 
vsebujejo osebne podatke, po sodbi v zadevi Bavarian Lager in mnenje s 30. junija 2008 o predlogu uredbe o 
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL C 2, 7.1.2009, str. 7). 
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Zaradi omenjenih pomembnih vsebinskih sprememb je bila pripravljena še ena predstavitev1, 
kjer je razprava potekala o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001, pa tudi o pretekli uporabi 
te uredbe glede na letno poročilo Hautala/Sargentini o dostopu javnosti do dokumentov (člen 
104(7) Poslovnika) za leti 2009–2010 (2010/2294(INI)). To poročilo obravnava pozitivne in 
negativne strani sedanjega sistema, ki temelji na dejanskih praktičnih primerih uporabe 
Uredbe (ES) št. 1049/2001. Odbor LIBE je poročilo sprejel z veliko večino junija 2011 in s 
tem pokazal na skupne smernice vseh političnih skupin glede dostopanja do dokumentov.
Hkrati je bilo opravljenih več sestankov in razprav s Svetom in Komisijo, med njimi tudi 
sestanek poročevalca, poročevalcev v senci in pripravljavcev mnenj s podpredsednikom 
Komisije Šefčovičem 28. junija 2011. Na presenečenje Parlamenta je Komisija pripravila nov 
zakonodajni predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 (KOM(2011)0137), v 
katerem je predlagala le manjšo posodobitev veljavne Uredbe (ES) št. 1049/2001, pravzaprav 
pa je le povzela določbe člena 15 Pogodbe. Zaradi nejasnega pravnega položaja je bila pravna 
služba EP zaprošena, naj ugotovi, ali drugi predlog Komisije izpolnjuje zahteve iz Lizbonske 
pogodbe glede dostopanja do dokumentov. Odgovor pravne službe je jasen: drugi predlog 
Komisije ne izpolnjuje zahtev iz Pogodbe (mnenje pravne službe s 4. julija 2011, SJ–
0331/11). Na tej osnovi so politične skupine soglasno sprejele naslednjo politično odločitev: 
drugi predlog je treba vključiti v prvega, s čimer bo drugi predlog postal ničen (navedeno v 
zakonodajni resoluciji).
Zaradi vsega opisanega dogajanja je moral poročevalec spremeniti in prirediti dele svojega 
osnutka poročila in pripraviti njegovo novo, drugo različico.

Glavne spremembe v drugi različici osnutka poročila
V poročilo so vključene spremembe Komisije iz drugega kratkega predloga 
(KOM(2011)0137). S tem ta predlog postane ničen, kot to navaja zakonodajna resolucija –
glej naprimer predloge sprememb 1, 25, pa tudi predloge sprememb, ki uvajajo zapis: 
„institucija, organ, urad in/ali agencija“.

Treba je bilo opozoriti na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (zadeva 
TASZ proti Madžarski a. št. 37374/05), saj se z njo iz določbe o svobodi izražanja začenja 
razvijati pravica do obveščenosti – p. sp. 2 in 33.
Nanovo zapisane so določbe, ki opredeljujejo skupni sistem tajnih dokumentov, posebna 
pozornost pa je pri tem namenjena skupnemu postopku določanja stopnje tajnosti dokumentov 
– p. sp. 27.

Natančno opredeljena in poudarjena je vloga zakonodajne preglednosti, zlasti glede izjeme, ki 
se uporablja za notranja posvetovanja: ta izjema je v predpis uvedena ponovno, a je zaradi 
upoštevanja najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije opredeljena nanovo in omejena.
Načeloma naj se ne bi uporabljala za zakonodajni postopek (glede na dogovor političnih 
skupin v poročilu Hautala/Sargentini), uporabljala pa naj bi se le, dokler je postopek v teku.
Glej p. sp. 10, 11, 32 in 36.

Pojasnjen je odnos z drugimi možnimi predpisi lex specialis, saj se strožje omejitve lahko 
zakonsko predpišejo samo na osnovi člena 15 – p. sp. 18.

                                               
1 „Pravica do dostopa do dokumentov EU: Izvajanje in prihodnost Uredbe (ES) št. 1049/2001“, 13. april 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Vse izjeme bi morale biti pogojne, pri vseh pa je treba uporabiti poseben test za ugotavljanje 
izjeme in javnega interesa za razkritje, pri čemer se upoštevajo merila, ki jih je razvilo 
Sodišče Evropske unije. Glej p. sp. 33.
Več predlogov sprememb je bilo iz poročila črtanih: napotek na splošni okvir tajnih 
dokumentov, ponovna uporaba podatkov, nejasnost med zasebnostjo kot obveznim in 
pogojnim razlogom za zavrnitev, posvetovanje s tretjimi stranmi, o Uradnem listu itd.


