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PR_COD_1Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) 
(KOM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0229),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 255(2) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija 
predložila svoj začetni predlog Parlamentu (C6-0184/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju členov 294(3) in 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah, zlasti členov 41 in 42,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve Odboru za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve z dne [...] v skladu s členom 87(3) poslovnika1,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenj2 Odbora za ustavne zadeve, Odbora za pravne zadeve, Odbora za 
mednarodno trgovino in Odbora za peticije (A7-0000/2010),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene 
kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih 
obstoječih besedil in te spremembe, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih 
sprememb,

1. sprejme v nadaljevanju podano mnenje iz prve obravnave, ob upoštevanju priporočil 
posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
                                               
1 Priloženo poročilu A6-0077/2009.
2 Priloženo poročilu A6-0077/2009.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o opredelitvi splošnih načel in 
omejitev, ki urejajo pravico do dostopa do 
dokumentov institucij, organov, uradov in 
agencij Evropske unije

Or. en

Obrazložitev

V naslovu se mora odražati nova narava akta, in sicer po tem, ko Lizbonska pogodba začne 
veljati kot nov splošni okvir demokratične participacije, prepoznavnosti, nadzora in 
preglednosti ter načeloma zajema vse ustanove Evropske unije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Potrebne so številne bistvene 
spremembe Uredbe (ES) št. 1049/2001 z 
dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije. Zaradi jasnosti bi bilo 
treba navedeno uredbo prenoviti.

(1) Po začetku veljavnosti PEU in PDEU 
se je pravica do dostopa do dokumentov 
razširila na več institucij, organov, uradov 
in agencij Evropske unije, tako da so 
potrebne vsebinske spremembe Uredbe 
(ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o 
dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije1, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati izkušnje iz začetnega izvajanja 
omenjene uredbe in pa ustrezno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije  
_______________________
1 UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

Or. en
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Obrazložitev

Obseg določb pogodbe se je znatno razširil po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Sedaj 
zajema številne institucije, organe, urade in agencije Evropske unije in ni več omejen le na 
Parlament, Komisijo in Svet.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Javnost omogoča državljanom, da 
tesneje sodelujejo v postopku odločanja, in 
zagotavlja, da je uprava deležna večje 
zakonitosti ter je učinkovitejša in bolj 
odgovorna državljanu v demokratičnem 
sistemu. Javnost prispeva h krepitvi načela 
demokracije in spoštovanja človekovih
temeljnih pravic in svoboščin, določenih v 
členu 6 Pogodbe EU in v Evropski listini o 
temeljnih pravicah.

(3) Javnost omogoča državljanom, da 
tesneje sodelujejo v postopku odločanja, in 
zagotavlja, da je uprava deležna večje 
zakonitosti ter je učinkovitejša in bolj 
odgovorna državljanu v demokratičnem 
sistemu. Javnost prispeva h krepitvi načela 
demokracije, kot je opredeljeno v členih 9 
do 12 PEU, pa tudi spoštovanja temeljnih 
pravic in svoboščin, določenih v členu 6 
PEU in v Listini o temeljnih pravicah 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Posodobljeno v skladu z Lizbonsko pogodbo in novimi pravicami, ki izhajajo iz Listine o 
temeljnih pravicah, s katero se poveča obveznost zagotavljanja odprte in učinkovite evropske 
uprave, kot je določeno v členu 298 PDEU.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Preglednost bi moralo okrepiti tudi 
načelo dobrega upravljanja v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Evropske 
unije, kot to določata člen 41 Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije in člen 
298 PDEU. Temu primerno bi bilo treba 
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opredeliti notranje upravne postopke ter 
zagotoviti ustrezne finančne in človeške 
vire, da bi se načelo odprtosti izvajalo v 
praksi.

Or. en

Obrazložitev

Posodobljeno v skladu z Lizbonsko pogodbo in novimi pravicami, ki izhajajo iz Listine o 
temeljnih pravicah, s katero se poveča obveznost zagotavljanja odprte in učinkovite evropske 
uprave, kot je določeno v členu 298 PDEU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Splošna načela in omejitve iz razlogov 
javnega ali zasebnega interesa, ki veljajo 
za pravico javnosti do dostopa do 
dokumentov, so bila določena v Uredbi 
(ES) št. 1049/2001, ki se je začela 
uporabljati 3. decembra 2001.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Prva ocena izvajanja Uredbe (ES) št. 
1049/2001 je bila opravljena v poročilu, 
objavljenem 30. januarja 2004. Komisija 
se je 9. novembra 2005 odločila, da sproži 
postopek za pregled Uredbe 
(ES) št. 1049/2001. Evropski parlament je 
v resoluciji, sprejeti 4. aprila 2006, 
Komisijo pozval, da predloži predlog o 
spremembi Uredbe. Komisija je 18. aprila 

črtano



PR\810278SL.doc 9/55 PE439.989v01-00

SL

2007 objavila Zeleno knjigo o pregledu 
Uredbe in sprožila javno posvetovanje.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Namen te uredbe je čim bolj uresničiti 
pravico dostopa javnosti do dokumentov 
ter določiti splošna načela in omejitve 
takega dostopa v skladu s členom 255(2) 
Pogodbe ES.

(6) Namen te uredbe je čim bolj uresničiti 
pravico dostopa javnosti do dokumentov 
ter določiti splošna načela in omejitve na 
podlagi javnega ali zasebnega interesa, ki 
veljajo za tak dostop v skladu s členom 
15(3) PDEU in s katerim bi morali biti 
skladni vsi ostali predpisi Evropske unije, 
ob upoštevanju veljavnosti splošnih 
določb, povezanih s Sodiščem Evropske 
unije, Evropsko centralno banko in
Evropsko investicijsko banko. Da bi se 
dosegla večja odprtost pri delu institucij, 
organov, uradov ali agencij, bi bilo treba 
razširiti pravico do dostopa tudi na 
dokumente, ki jih ti prejmejo.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba odraža povečano področje uporabe predlaganega pravnega akta in njegovega 
okvira, ki na splošno velja za vse institucije, organe, urade in agencije EU, na podlagi načela 
največje možne dostopnosti do dokumentov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členoma 28(1) in 41(1) 
Pogodbe EU velja pravica do dostopa tudi 

črtano
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za dokumente, ki se nanašajo na skupno 
zunanjo in varnostno politiko ter na 
policijsko sodelovanje in sodelovanje 
sodstva v kazenskih zadevah. Vsaka 
institucija mora spoštovati svoje varnostne 
predpise.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Uredba izraža skupno željo po 
prispevanju k vzpostavitvi skladnega in 
celovitega splošnega okvira za varovanje 
tajnih informacij, ki izvirajo iz Evropske 
unije ali institucij, organov, uradov ali 
agencij Evropske unije. V skladu z 
demokratičnim načelom, ki je opredeljeno 
v členih 9 do 12 PEU, ima Evropski 
parlament kot predstavnik državljanov 
dostop do tajnih informacij Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev potrebne ravni zakonitosti, pravne varnosti in vladavine prava bi bilo treba 
določiti skupni medinstitucionalni okvir za tajne dokumente, s posebnimi določbami glede 
Evropskega parlamenta pri izvajanju njegovih pristojnosti kot demokratično izvoljeni organ 
EU.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Evropski parlament in Svet sta 6. (9) V skladu z Aarhuško konvencijo o 
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septembra 2006 sprejela Uredbo (ES) št 
1367/2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti. Glede 
dostopa do dokumentov z informacijami o 
okolju mora biti ta uredba skladna z 
Uredbo (ES) št. 1367/2006.

dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah ter ustrezno 
zakonodajo Evropske unije bi bilo treba 
zagotoviti širšo pravico do dostopa do
dokumentov in informacij, ki jih ureja ta 
konvencija.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede razkritja osebnih podatkov je 
treba vzpostaviti jasno razmerje med to 
uredbo in Uredbo (ES) št. 45/2001 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov.

(10) Institucije, organi, uradi in agencije 
Evropske unije bi morali osebne podatke 
obdelovati pošteno in pregledno ter 
popolnoma v skladu s pravicami 
posameznikov, na katere se osebni podatki 
nanašajo, kot je to opredeljeno v členu 16 
PDEU, pa tudi v členu 8 Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije, 
ustrezni zakonodaji Evropske unije in v 
sodni praksi Sodišča Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Varstvo podatkov je nujen pogoj za dostop do dokumentov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Določiti je treba jasna pravila glede 
razkrivanja dokumentov, ki izvirajo iz 

(11) Določiti je treba jasna pravila glede 
razkrivanja dokumentov, ki izvirajo iz 
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držav članic, in dokumentov tretjih strank, 
ki so del sodnih spisov ali so jih institucije 
pridobile zaradi svojih posebnih 
preiskovalnih pooblastil, ki jih imajo na 
podlagi prava ES.

držav članic, in dokumentov tretjih strank, 
ki so del sodnih spisov ali so jih institucije, 
organi, uradi ali agencije pridobili zaradi 
svojih posebnih preiskovalnih pooblastil, ki 
jih imajo na podlagi prava Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Širši dostop do dokumentov se 
zagotovi, kadar institucije delujejo v svoji 
zakonodajni funkciji, vključno s 
prenesenimi pristojnostmi, sočasno pa se 
ohranja učinkovitost postopka odločanja 
institucij. Taki dokumenti morajo biti čim 
bolj neposredno dostopni.

(12) Dostop do dokumentov se zagotovi, 
kadar v skladu s pogodbami institucije 
delujejo v svoji zakonodajni funkciji, 
vključno s prenesenimi pooblastili v skladu 
s členom 290 in izvedbenimi pooblastili v 
skladu s členom 291 PDEU, pa tudi s 
Protokolom št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji.
Pripravljalni dokumenti in informacije
morajo biti neposredno dostopni javnosti
na medmrežju.

Obrazložitev

V skladu z načelom največje možne dostopnosti dokumentov, zakonodajnih aktov, pa tudi 
delegiranih in izvedbenih aktov, bi moral biti zagotovljen neposreden in pravočasen dostop 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pravna besedila morajo biti 
napisana jasno in razumljivo ter 
objavljena v Uradnem listu Evropske 
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unije. Pripravljalni dokumenti in vse z 
njimi povezane informacije, vključno s 
pravnimi mnenji in informacijami o 
različnih fazah medinstitucionalnega 
postopka, morajo biti državljanom lahko 
in pravočasno dostopni na medmrežju.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom največje možne dostopnosti in preglednosti mora biti zakonodajni 
postopek kolikor je mogoče odprt in viden.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Evropski parlament, Svet in 
Komisija v skladu s členom 295 PDEU in 
to uredbo v medsebojnem soglasju 
določijo boljšo prakso pri pripravi 
zakonodaje, izboljšane modele in tehnike 
priprave besedil in tehnične rešitve za 
spremljanje življenjskega cikla 
pripravljalnih dokumentov in njihovo 
posredovanje institucijam, organom, 
uradom ali agencijam, ki sodelujejo v 
postopku, ter jih objavijo v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Boljša priprava zakonodaje in usklajeno ukrepanje različnih institucij, organov, uradov in 
agencij sta nujen pogoj za učinkovit dostop javnosti.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Dokumenti, povezani z 
nezakonodajnimi postopki, kot so 
zavezujoči ukrepi ali ukrepi za urejanje 
notranje organizacije, upravni ali 
proračunski akti ali dokumenti politične 
narave (kot so sklepi, priporočila ali 
resolucije), bi morali biti lahko dostopni v 
skladu z načelom dobrega upravljanja iz 
člena 41 Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije. Za vsako kategorijo 
dokumentov bi morala odgovorna 
institucija, organ, urad ali agencija 
državljanom omogočiti, da se seznanijo s 
predvidenim potekom notranjih 
postopkov, s tem, katere organizacijske 
enote naj bi bile pristojne in kakšne so 
njihove pristojnosti, ter s postavljenimi 
roki in uradom, na katerega se lahko 
obrnejo. Z državljani se lahko sklene 
posebna ureditev, tudi če ni mogoče 
zagotoviti dostopa javnosti. Institucije, 
organi, uradi in agencije ustrezno 
upoštevajo priporočila evropskega varuha 
človekovih pravic.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek, skladen z načelom največje možne dostopnosti dokumentov in z Listino temeljnih 
pravic.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12d) Sodišče Evropske unije je pojasnilo, 
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da obveznost posvetovanja z državami 
članicami glede zahtev za dostop do 
njihovih dokumentov ne daje državam 
članicam pravice, da zavrnejo tak dostop 
ali da se sklicujejo na nacionalne zakone 
ali določbe, in da lahko institucija, organ, 
urad ali agencija, ki prejme zahtevo, 
zavrne dostop samo na podlagi izjem iz te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele imeti pravice veta glede dokumentov, ki izvirajo pri njih, saj o tem 
dokončno odločajo institucije.  

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12e) Institucije bi morale v skladu s 
členom 295 PDEU doseči soglasje o 
skupnih smernicah glede načina 
evidentiranja notranjih dokumentov, 
določitve stopnje njihove tajnosti in 
arhiviranja za zgodovinske potrebe v 
skladu z načeli iz te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Boljša priprava zakonodaje in usklajeno ukrepanje različnih institucij sta nujen pogoj za 
učinkovit dostop javnosti.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Medinstitucionalni register lobistov 
in drugih zainteresiranih strani je 
naravno orodje za spodbujanje odprtosti 
in preglednosti zakonodajnega postopka.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Zaradi izredno občutljive vsebine so 
nekateri dokumenti deležni posebne 
obravnave. Obveščanje Evropskega 
parlamenta o vsebini takih dokumentov 
mora biti urejeno z medinstitucionalnim 
sporazumom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli večjo odprtost v delu 
institucij, se Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Komisiji zagotovi dostop do 
dokumentov, ki jih institucije pripravijo, in 
tudi do dokumentov, ki jih institucije
prejmejo. V tem smislu Izjava št. 35, 
priložena Sklepni listini Amsterdamske 
pogodbe, določa, da lahko država članica 

(16) Da bi dosegli večjo odprtost v delu 
institucij, organov, uradov in agencij se 
zagotovi dostop do dokumentov, ki jih ti
pripravijo, in tudi do dokumentov, ki jih ti
prejmejo. Država članica lahko od 
institucij, organov, uradov ali agencij
zahteva, da se dokument, ki izhaja iz te 
države, brez njenega predhodnega soglasja 
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od Komisije ali Sveta zahteva, da se 
dokument, ki izhaja iz te države, brez 
njenega predhodnega soglasja ne pošlje 
tretjim strankam.

ne pošlje tretjim strankam izven institucij, 
organov, uradov ali agencij. 

Če takšne zahteve ne sprejme, mora 
institucija, organ, urad ali agencija, ki je 
zahtevo prejela, navesti razloge za njeno 
zavrnitev. V skladu s členom 346 PDEU 
ni nobena država članica dolžna dajati 
informacij, za katere meni, da bi bilo 
njihovo razkritje v nasprotju z bistvenimi 
interesi njene varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele imeti pravice veta glede dokumentov, ki izvirajo pri njih, saj o tem 
dokončno odločajo institucije, organi, uradi ali agencije. Posredovanje dokumentov, ki 
vsebujejo informacije o nacionalni varnosti, ostaja izven področja uporabe.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Načelno bi morali biti vsi dokumenti 
institucij dostopni javnosti. Vendar pa je 
treba nekatere javne in zasebne interese 
zaščititi z izjemami. Institucije bi morale 
imeti pravico varovati svoja notranja 
posvetovanja in razprave, kadar je to 
potrebno za varovanje svoje sposobnosti 
opravljanja nalog. Pri ocenjevanju izjem 
bi morale institucije upoštevati načela v 
zakonodaji Skupnosti s področja varstva 
osebnih podatkov, na vseh področjih 
delovanja Skupnosti.

(17) Načelno bi morali biti vsi dokumenti, 
ki so jih institucije, organi, uradi ali 
agencije pripravili ali prejeli in zadevajo 
njihovo dejavnost, evidentirani in dostopni 
javnosti. Vseeno se lahko, brez poseganja 
v nadzorno funkcijo Evropskega 
parlamenta, dostop do celotnega 
dokumenta ali dela dokumenta preloži na 
poznejši čas.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do nekaterih dokumentov ali delov dokumentov bi bilo mogoče začasno odložiti.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsi predpisi o dostopu do 
dokumentov institucij morajo biti v skladu 
s to uredbo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Vsaka institucija mora sprejeti 
potrebne ukrepe za obveščanje javnosti o 
veljavnih določbah in za usposabljanje 
svojega osebja za pomoč državljanom, ki 
uresničujejo svoje pravice iz te uredbe. Da 
bi državljani laže uresničevali svoje 
pravice, mora vsaka institucija zagotoviti 
dostop do registra dokumentov.

(20) Institucije, organi, uradi ali agencije 
morajo dosledno in usklajeno obveščati
javnost o sprejetih ukrepih za izvajanje te 
uredbe, pri čemer oblikujejo interni 
register dokumentov in postopkov ter 
usposabljajo svoje osebje za pomoč 
državljanom, ki uresničujejo svoje pravice 
iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Osveščanje javnosti o javnem dostopu do dokumentov EU je bistveno orodje za odpravljanje 
demokratičnega deficita, ki ga občutijo državljani. Lahko prispeva k večjemu zanimanju in 
udeležbi javnosti.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ta uredba ne posega v obstoječe črtano
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pravice držav članic, sodnih organov ali 
preiskovalnih teles do dostopa do 
dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Komisija bi morala z dopolnitvijo te 
uredbe predlagati instrument, ki bi ga 
sprejela Evropski parlament in Svet, o 
splošnih pravilih, ki urejajo ponovno 
uporabo informacij in dokumentov, ki jih 
imajo institucije, organi, uradi ali 
agencije, ter smiselno izvajanja načela iz 
Direktive 2003/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 
2003 o ponovni uporabi informacij 
javnega sektorja1.
_______________________
1 UL L 345, 31.12.03, str. 90.

Or. en

Obrazložitev

Organe javnega sektorja je treba spodbujati, da vse dokumente, ki jih hranijo, dajo na voljo 
za ponovno uporabo. Organi javnega sektorja bi morali podpirati in spodbujati ponovno 
uporabo dokumentov, vključno z uradnimi besedili zakonodajne in upravne narave, kadar ima 
organ javnega sektorja pravico, da njihovo ponovno uporabo odobri.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V skladu s členom 255(3) Pogodbe 
ES vsaka institucija v svojem poslovniku 

(23) V skladu s členom 15(3) PDEU ter 
načeli in predpisi iz te uredbe vsaka 
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določi posebne določbe o dostopu do 
dokumentov 

institucija, organ, urad ali agencija v 
svojem poslovniku določi posebne določbe 
o dostopu do dokumentov, tudi kar zadeva 
upravne naloge

Or. en

Obrazložitev

V členu 15(3) PDEU je navedeno, da vsaka institucija, organ, urad ali agencija zagotovi 
preglednost svojih postopkov in v svojem poslovniku opredeli posebne določbe o dostopu do 
svojih dokumentov.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi javnega ali zasebnega 
interesa določiti načela, pogoje in omejitve, 
ki urejajo pravico dostopa do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(v nadaljnjem besedilu „institucije“), 
določene v členu 255 Pogodbe ES, da bi se 
javnosti odobril čim širši dostop do takih
dokumentov;

(a) na podlagi javnega ali zasebnega 
interesa v skladu s členom 15 PDEU
določiti načela, pogoje in omejitve, ki 
urejajo pravico dostopa do dokumentov 
institucij, organov, uradov in agencij 
Evropske unije, da bi se jim odobril čim 
širši dostop do takih dokumentov;

Or. en

Obrazložitev

Člen 15 PDEU določa, da splošna načela in omejitve iz razlogov javnega ali zasebnega 
interesa, ki veljajo za pravico dostopa do dokumentov, določita Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujati običajne upravne postopke 
za dostop do dokumentov.

(c) spodbujati pregledne in običajne 
upravne postopke, da se izboljša dostop do 
njihovih dokumentov.
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Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravičenci do dostopa in področje 
uporabe

Upravičenci do dostopa

1. Vse fizične ali pravne osebe imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij ob upoštevanju načel, pogojev in 
omejitev, določenih s to uredbo.

1. Vse fizične ali pravne osebe ali vsa 
združenja pravnih ali fizičnih oseb imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij, organov, uradov ali agencij ob 
upoštevanju načel, pogojev in omejitev, 
določenih s to uredbo.

2. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, to je za dokumente, 
ki jih institucije pripravijo ali prejmejo in 
so v njihovi lasti, o zadevi v zvezi s 
politikami, dejavnostmi ali odločitvami s 
področja njihove pristojnosti, na vseh 
področjih delovanja Evropske unije.

2. Osebe, ki so članice institucije, organa, 
urada ali agencije Evropske unije ali so 
pri njih zaposlene, bi morale pri iskanju 
dokumentov načeloma uporabljati interna 
sredstva, ki so jim na voljo, razen če 
delujejo kot državljani, brez kakršnekoli 
povezave s svojimi poklicnimi dolžnostmi.

3. Brez poseganja v člena 4 in 9 so 
dokumenti dostopni javnosti na pisno 
prošnjo ali neposredno v elektronski 
obliki ali prek registra. Zlasti dokumenti, 
pripravljeni ali prejeti med zakonodajnim 
postopkom, so neposredno dostopni v 
skladu s členom 12.
4. Za dokumente občutljive narave, 
določene v členu 9(1), velja postopek v 
skladu z navedenim členom.
5. Ta uredba se ne uporablja za 
dokumente, ki so jih sodiščem predložile 
stranke, ki niso institucije.
6. Brez poseganja v posebne pravice 
dostopa za zainteresirane stranke, 
določene z zakonodajo ES, dokumenti, ki 
so sestavni del upravnega spisa o 
preiskavi ali postopka v zvezi s 
posamičnim aktom, javnosti niso 
dostopni, dokler se preiskava ne zaključi 
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ali dokler akt ne postane pravnomočen. 
Dokumenti z informacijami, ki jih je 
institucija med takimi preiskavami zbrala 
ali pridobila pri fizičnih ali pravnih 
osebah, javnosti niso dostopni.
7. Ta uredba ne posega v pravice dostopa 
javnosti do dokumentov institucij, ki 
izvirajo iz instrumentov mednarodnega 
prava ali aktov institucij, ki jih izvajajo.

Or. en

Obrazložitev
V skladu s členom 15(3) PDEU.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, organov, uradov ali 
agencij Evropske unije, torej za 
dokumente, ki jih te pripravijo ali 
prejmejo in so v njihovi posesti, na vseh 
področjih delovanja Evropske unije.
2. Dokumenti so javnosti dostopni v 
elektronski obliki v Uradnem listu 
Evropske unije ali v uradnem registru 
institucije, organa, urada ali agencije ali 
na pisno prošnjo. Dokumenti, pripravljeni 
ali prejeti med zakonodajnim postopkom, 
so neposredno dostopni v skladu s členom 
12 te uredbe.
3. Ta uredba ne posega v večje pravice 
dostopa javnosti do dokumentov, ki jih 
imajo institucije, organi, uradi ali 
agencije in bi utegnili izvirati iz 
instrumentov mednarodnega prava ali 
aktov institucij, ki jih izvajajo, oziroma iz 
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zakonodaje držav članic.

Or. en

Obrazložitev

 Predlagani akt na splošno predstavlja okvir za vse institucije, organe, urade in agencije EU.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi: V tej uredbi:
(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis), ki ga je pripravila institucija in ga 
je uradno poslala enemu ali več 
prejemnikom ali kako drugače 
evidentirala, ali ki ga je institucija prejela;
podatki iz sistemov za elektronsko 
shranjevanje, obdelavo ali priklic so 
dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki tiskalniškega izpisa ali 
elektronskega zapisa z orodji, ki so na 
voljo za uporabo sistema;

(a) „dokument“ pomeni neke podatke ali
vsebino, ne glede na to, kakšen je njen 
medij (napisana na papirju ali shranjena v 
elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni 
ali avdiovizualni zapis), o zadevi, ki je 
povezana s politiko, dejavnostmi ali 
odločitvami, ki sodijo v področje 
pristojnosti institucije, organa, urada ali 
agencije Evropske unije; informacije iz 
sistemov za elektronsko shranjevanje, 
obdelavo ali priklic (vključno z zunanjimi 
sistemi, ki se uporabljajo za delo 
institucije, organa, urada ali agencije) so 
dokument ali dokumenti, če jih je mogoče 
izvleči v obliki enega ali več tiskalniških 
izpisov ali elektronskih zapisov z orodji, ki 
so razumno na voljo za uporabo sistema. 
Institucija, organ, urad ali agencija ki 
namerava vzpostaviti nov sistem 
elektronskega shranjevanja ali bistveno 
spremeniti obstoječi sistem, oceni verjetni 
učinek na pravico do dostopa, ki jo 
zagotavlja ta uredba, in ukrepa tako, da 
podpira cilj preglednosti. Funkcije za 
priklic informacij, shranjenih v 
elektronskih sistemih za shranjevanje, se 
prilagodijo, da se ugodi večkratnim 
zahtevam javnosti, ki se jim ne more 
ugoditi z uporabo orodij, ki so sedaj na 
voljo za uporabo sistema;
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(aa) „tajni dokumenti“ pomeni 
dokumente, ki se v celoti ali deloma 
obravnavajo kot tajni v skladu s členom 
3a(1) te uredbe;
(ab) „zakonodajni akt“ za namene te 
uredbe vključuje dokumente, ki so 
pripravljeni ali prejeti med zakonodajnimi 
postopki za sprejetje zakonodajnih aktov, 
tudi v skladu s prenesenimi in izvedbenimi 
pooblastili, ter akte, ki so v državah 
članicah ali zanje pravno zavezujoči;
(ac) „upravne naloge“ pomeni ukrepe, ki 
zadevajo organizacijske, upravne ali 
proračunske zadeve, ki so interne zadevni 
instituciji, organu, uradu ali agenciji;
(ad) „arhivski sistem“ pomeni orodje 
institucij, organov, uradov ali agencij za 
strukturirano upravljanje evidentiranja 
vseh njihovih dokumentov, ki zadevajo 
postopke, ki so še v teku ali so bili 
nedavno zaključeni;
(ae) „zgodovinski arhiv“ pomeni tisti del 
arhiva institucij, organov, uradov ali 
agencij, ki je bil na podlagi določil iz 
točke (a) izbran za stalno hrambo;

(b) „tretja stranka“ pomeni neko fizično 
ali pravno osebo ali subjekt zunaj 
institucije, vključno z državami članicami, 
drugimi institucijami in organi Skupnosti 
ali zunaj Skupnosti in tretjimi državami.

V Uradnem listu Evropske unije in na 
spletnih straneh institucij, organov, 
uradov in agencij se objavi podroben 
seznam vseh kategorij aktov po definicijah 
iz točk (a) do (ac). Ti se sporazumejo tudi 
o skupnih merilih za arhiviranje, ki jih 
objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani akt bi moral vključevati opredelitve različnih kategorij dokumentov, za katere 
morajo institucije, agencije, organi in uradi za uporabo teh splošnih opredelitev zagotoviti 
posebna pravila glede na svoje posebne delovne postopke.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Kategorije tajnih dokumentov

1. Če obstajajo razlogi javnega reda po 
členu 4(1) in brez poseganja v 
parlamentarni nadzor na ravni EU in na 
nacionalni ravni, lahko institucija, organ, 
urad ali agencija dokument določi kot 
tajen, če bi njegovo razkritje ogrozilo 
varovanje bistvenih interesov Evropske 
unije ali ene ali več držav članic, zlasti v 
zadevah javne varnosti, obrambe in v 
vojaških zadevah, in če ga je mogoče 
delno ali v celoti določiti kot tajnega. 
Informacije se kot tajne označijo na 
naslednji način:
(a) „EU TOP SECRET/EU – STROGO 
TAJNO“: ta stopnja tajnosti se uporablja 
le za podatke in gradivo, katerega 
nedovoljeno razkritje bi lahko povzročilo 
izjemno težke posledice za temeljne 
interese Evropske unije ali ene ali več 
njenih držav članic;
(b) „EU SECRET/EU – TAJNO“: ta 
stopnja tajnosti se uporablja samo za 
podatke in gradivo, katerih razkritje 
nepooblaščeni osebi bi lahko resno 
škodovalo bistvenim interesom Evropske 
unije ali ene ali več njenih držav članic;
(c) „EU CONFIDENTIAL/EU –
ZAUPNO“: ta stopnja tajnosti se 
uporablja za podatke in gradivo, katerih 
razkritje nepooblaščeni osebi bi lahko 
škodovalo bistvenim interesom Evropske 
unije ali ene ali več njenih držav članic;
(d) „EU RESTRICTED/EU –
INTERNO“: ta stopnja tajnosti se 
uporablja za podatke in gradivo, katerih 
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razkritje nepooblaščeni osebi bi lahko bilo 
škodljivo za interese Evropske unije ali 
ene ali več njenih držav članic.
2. Podatki se določijo kot tajni podatki le, 
če je to potrebno. Če je mogoče, organi 
izvora na tajnih dokumentih določijo 
datum ali obdobje, ko je stopnjo tajnosti 
vsebine mogoče znižati ali ukiniti. V 
nasprotnem primeru preverjajo 
dokumente najmanj vsakih pet let, da bi 
zagotovili potrebno izvorno stopnjo 
tajnosti. Stopnja tajnosti se jasno in 
pravilno označi ter se ohrani samo toliko 
časa, kot je potrebno za varovanje 
podatkov. Za določitev tajnih podatkov in 
morebitno kasnejše znižanje stopnje 
tajnosti ali njeno ukinitev je izključno 
odgovorna izvorna institucija, organ, urad 
ali agencija ali tista, ki je tajen dokument 
prejela od tretje strani ali druge 
institucije, organa, urada ali agencije.
3. Brez poseganja v pravico do dostopa 
drugih institucij, organov, uradov ali 
agencij Evropske unije se tajni dokumenti 
tretjim stranem odstopijo samo s 
privolitvijo tistega, ki jih je ustvaril. Če pri 
obdelavi tajnega dokumenta sodeluje več 
institucij, organov, uradov ali agencij, se 
pri določitvi stopnje tajnosti zagotovi ista 
osnova in se sproži posredovanje, če se
njihova ocena glede stopnje zaščite 
razlikuje. Dokumenti v zvezi z 
zakonodajnimi postopki se ne določijo kot 
tajni. Izvedbeni ukrepi se določijo kot 
tajni še pred njihovim sprejetjem, če je to 
potrebno in se s tem prepreči škodljivi 
učinek na ukrep sam. V imenu Evropske 
unije sklenjeni mednarodni sporazumi o 
dostopanju do zaupnih podatkov, tretjim 
državam ali mednarodnim organizacijam 
ne morejo podeljevati pravice, da 
Evropskemu parlamentu onemogočijo 
dostop do zaupnih informacij.
4. Prošnje za dostop do tajnih dokumentov 
narave na podlagi postopkov, določenih v 
členih 7 in 8, obravnavajo samo tiste 
osebe, ki imajo pravico seznaniti se z 
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navedenimi dokumenti. Te osebe tudi 
ocenijo, kako se na tajne dokumente 
lahko sklicuje v javnem registru.
5. Tajni dokumenti se vpišejo v register 
institucije, organa, urada ali agencije ali 
se objavijo samo s privolitvijo tistega, ki 
jih je ustvaril.
6. Institucija, organ, urad ali agencija, ki 
zavrne dostop do tajnega dokumenta, 
razloge za svojo odločitev navede tako, da 
ne škodi interesom, ki so zaščiteni z 
izjemami iz člena 4(1).
7. Brez poseganja v nadzorno funkcijo 
nacionalnih parlamentov države članice 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, 
da se ob obravnavi prošenj za tajne 
dokumente EU spoštujejo načela iz te 
uredbe.
8. Varnostni predpisi institucij, organov, 
uradov ali agencij o tajnih dokumentih se 
objavijo.
9. Evropski parlament ima dostop do 
tajnih dokumentov prek posebnega 
nadzornega odbora, sestavljenega iz 
članov, ki jih imenuje konferenca 
predsednikov. Člani odbora opravijo 
postopek varnostnega preverjanja osebja 
in svečano zaprisežejo, da ne bodo na 
noben način razkrili vsebine podatkov, do 
katerih so imeli dostop. Evropski 
parlament pripravi notranja pravila in v 
skladu z obveznostmi iz pogodb varnostne 
standarde in sankcije, ki ustrezajo 
pravilom iz notranjih varnostnih pravil 
Sveta in Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Pričujoča uredba bi morala biti okvir za evidentiranje in arhiviranje tajnih dokumentov, 
določitev stopnje njihove tajnosti ter dostop do njih.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjeme Splošne izjeme pri pravici do dostopa

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – uvodni stavek – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije zavrnejo dostop do 
dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo 
varstvo javnega interesa, kar zadeva:

1. Brez poseganja v primere iz člena 5, 
institucije, organi, uradi ali agencije
zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi 
razkritje oslabilo varstvo javnega interesa, 
kar zadeva:

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javno varnost, vključno z varnostjo 
fizičnih in pravnih oseb;

(a) notranjo javno varnost Evropske unije 
ali ene ali več držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zasebnost in integriteto posameznika 
v skladu z zakonodajo Skupnosti s 
področja varstva osebnih podatkov, zlasti 
s predpisi, ki se uporabljajo za institucije, 
organe, urade ali agencije iz člena 16 
PDEU, pa tudi z načelom pregledne in 
dobre upravne prakse iz člena 1(c) te 
uredbe ter iz člena 298 PDEU in člena 41 
Listine o temeljnih pravicah Evropske 
unije;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja o dostopu do dokumentov se mora izvajati ob ustreznem spoštovanju pravic v 
zvezi z osebnimi podatki, ki jih obravnavajo Uredba (ES) št. 45/2001 in priporočila 
evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – uvodni stavek – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Institucije zavrnejo dostop do 
dokumenta, kadar bi razkritje oslabilo 
varstvo:

2. Institucije, organi, uradi ali agencije
zavrnejo dostop do dokumenta, kadar bi 
razkritje oslabilo varstvo javnih ali 
zasebnih interesov glede:

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pravnih nasvetov in sodnih in 
arbitražnih postopkov ter postopkov 
reševanja sporov;

(c) pravnih nasvetov, ki zadevajo sodne 
postopke;

Or. en

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti je v sodbi o zadevi Turco (povezani zadevi C-39/05 in C-52/05) 
izjavilo, da razkritje pravnih nasvetov izven sodnih postopkov v okviru zakonodajnih pobud 
povečuje preglednost in odprtost zakonodajnega postopka in utrjuje demokratične pravice 
evropskih državljanov.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) objektivnosti in nepristranskosti 
izbirnih postopkov.

(e) objektivnosti in nepristranskosti 
postopkov javnih naročil, dokler 
pogodbena institucija, organ, urad ali 
agencija ne sprejme končne odločitve, ali 
izbirne komisije v postopkih za 
zaposlovanje osebja, dokler pristojni 
organ za imenovanje ne sprejme končne 
odločitve.

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dostop do naslednjih dokumentov se 
zavrne, če bi njihovo razkritje resno 
oslabilo postopek odločanja institucij: 

črtano

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev 
še ni bila sprejeta;
(b) dokumenti, ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in 
predhodnih posvetovanj v zadevnih 
institucijah, tudi po sprejetju odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. V zvezi z odstavkom 
2(a) šteje, da prevlada javni interes za 
razkritje, če se zahtevane informacije 
nanašajo na emisije v okolje.

4. Izjeme iz odstavka (2) se uporabljajo, 
razen če ne prevlada javni interes za 
razkritje. Pri ugotavljanju javnega 
interesa za razkritje je treba posebno težo 
nameniti dejstvu, da so zahtevani 
dokumenti povezani z zaščito temeljnih 
pravic ali pravico do življenja v zdravem 
okolju.

Or. en

Obrazložitev

Bivanje v zdravem okolju je kot pravica opredeljeno v členu 37 Listine o temeljnih pravicah, 
členu 1 Aarhuške konvencije in v več ustavah držav članic, ki vključujejo določbe o varstvu 
okolja.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Dokumenti, katerih razkritje bi 
predstavljalo tveganje za vrednote, 
povezane z varstvom okolja, kot so kraji 
razmnoževanja redkih vrst, se razkrijejo 
samo v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1367/2006 z 
dne 6. septembra 2006 o uporabi določb 
Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti1.
________________________
1 UL L 264, 25.9.2006, str. 13

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe podpira upoštevanje Aarhuške konvencije in načel iz sodbe Turco (C-
39/05 in C-52/05).

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in 
zastopnikov interesnih skupin v zvezi z 
njihovimi poklicnimi dejavnostmi se 
razkrijejo, razen če bi to v posebnih 
okoliščinah negativno vplivalo na zadevno 
osebo. Drugi osebni podatki se razkrijejo v 
skladu s pogoji o zakoniti obdelavi takih 
podatkov, določenimi v zakonodaji ES o 
varstvu posameznikov pri obdelavi 

5. Osebni podatki se ne razkrijejo, če bi 
takšno razkritje ogrozilo zasebnost ali 
integriteto zadevne osebe. Kot ogrožanje 
se ne šteje:
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osebnih podatkov.
– če se podatki nanašajo le na poklicne 
dejavnosti osebe, razen če obstaja razlog 
za domnevo – odvisno od posebnih 
okoliščin –, da bi razkritje osebi škodilo;
– če se podatki nanašajo le na javno 
osebo, razen če obstaja razlog za domnevo 
– odvisno od posebnih okoliščin –, da bi 
razkritje osebi ali osebam, ki so z njo 
povezane, škodilo;
– če so bili podatki že objavljeni s 
privolitvijo osebe, ki jo zadevajo.
Osebni podatki se kljub temu razkrijejo, 
če prevlada javni interes za razkritje. V 
takih primerih mora zadevna institucija, 
organ, urad ali agencija javni interes 
točno opredeliti. Navesti mora razloge, 
zakaj javni interes v določenem primeru 
prevlada nad interesi osebe.
Če institucija, organ, urad ali agencija 
zavrne dostop do dokumenta na podlagi 
tega odstavka, preuči, ali je mogoče 
dovoliti delni dostop do dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do dokumentov se mora izvajati ob ustreznem spoštovanju pravic v zvezi z osebnimi 
podatki, ki jih obravnavajo Uredba (ES) št. 45/2001 in priporočila evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Izjeme, določene v tem členu, veljajo le 
za obdobje, ko je varstvo utemeljeno z
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo 
za največ 30 let. Pri dokumentih, za katere 
veljajo izjeme glede varstva osebnih 
podatkov ali poslovnih interesov, ter pri 

7. Izjeme, določene v tem členu, se ne 
uporabljajo za dokumente, poslane med 
postopkom sprejemanja zakonodajnega 
ali nezakonodajnega akta. Veljajo le za 
obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo 
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dokumentih občutljive narave lahko, če je 
potrebno, izjeme veljajo tudi po tem 
obdobju.

za največ 30 let.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom večje preglednosti iz novih pogodb se razkrijejo vsi dokumenti, ki vodijo 
do pravnih aktov.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Kot je določeno v tem členu, se izjeme 
ne razlagajo tako, da se nanašajo na 
informacije javnega značaja glede 
upravičencev do sredstev Evropske unije, 
ki so na voljo v okviru sistema finančne 
preglednosti.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posvetovanja Posvetovanje s tretjimi strankami
1. Glede dokumentov tretjih strank se 
institucija s tretjimi strankami posvetuje, 
da bi presodila, ali se lahko uporabi 
izjema iz člena 4, razen če je že jasno, ali 
naj se dokument razkrije ali ne.

1. Dokumente tretjih strank razkrijejo 
institucije, organi, uradi ali agencije, ne 
da bi se posvetovale z njihovim virom, če 
je jasno, da se ne more uporabiti nobena 
izjema iz te uredbe. S tretjo stranko se 
posvetuje, če je ta stranka pri izročitvi 
dokumenta zahtevala, da se jo obravnava 
na poseben način, da bi presodila, ali se 
lahko uporabi izjema iz te uredbe. 
Dokumenti, ki so bili predloženi 
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institucijam, organom, uradom ali 
agencijam, da bi se z njimi vplivalo na 
oblikovanje politike, bi morali biti javni.
Tretja stranka mora odgovoriti v 
razumnem času v okviru rokov. Če ni 
odgovora se šteje, da tretja stranka 
soglaša z razkritjem dokumenta.

2. Če se prošnja nanaša na dokument, ki 
izvira iz države članice in ki ni dokument, 
poslan med postopkom sprejemanja
zakonodajnega akta ali nezakonodajnega 
akta, ki se splošno uporablja, se je treba 
posvetovati z organi zadevne države 
članice. Institucija, ki ima dokument, ga 
razkrije, razen če država članica ne 
zagotovi razlogov za njegovo zadržanje na 
podlagi izjem iz člena 4 ali posebnih
določb nacionalne zakonodaje, ki 
onemogočajo razkritje zadevnega 
dokumenta. Institucija upošteva razloge, 
ki jih je navedla država članica, če 
temeljijo na izjemah iz te uredbe.

2. Če se prošnja nanaša na enega od 
naslednjih dokumentov, ki izvira iz države 
članice in ki:

– ga država članica ni poslala v svoji vlogi 
članice Sveta ali
– ne zadeva podatkov, ki jih je prejela 
Komisija v zvezi z izvajanjem politik in 
zakonodaje Evropske unije,
se je treba posvetovati z organi zadevne 
države članice. Institucija, organ, urad ali 
agencija, ki ima dokument, ga razkrije, 
razen če država članica ne zagotovi 
razlogov za njegovo zadržanje na podlagi 
izjem iz člena 4 ali enakovrednih določb 
nacionalne zakonodaje ali pa ugovarja na 
podlagi člena 346(1)(a) PDEU, ki določa, 
da bi bilo razkritje v nasprotju z bistvenimi 
interesi njene varnosti. Institucija, organ, 
urad ali agencija oceni ustreznost 
razlogov, ki jih je navedla država članica.

3. Kadar država članica prejme zahtevo za 
dokument, ki je v njeni lasti, izvira pa iz 
institucije, razen če je že jasno, ali naj se 
dokument razkrije ali ne, se država članica 
posvetuje z institucijo, da bi sprejela 
odločitev, ki ne ogroža ciljev te uredbe. 
Država članica lahko namesto tega napoti 
zahtevo na institucijo.

3. Brez poseganja v nadzorno funkcijo 
nacionalnih parlamentov in kadar država 
članica prejme zahtevo za dokument, ki je 
v njeni lasti, izvira pa iz institucije, 
organa, urada ali agencije, razen če je že 
jasno, ali naj se dokument razkrije ali ne, 
se država članica posvetuje z institucijo, 
organom, uradom ali agencijo, da bi 
sprejela odločitev, ki ne ogroža ciljev te 
uredbe. Država članica lahko namesto tega 
napoti zahtevo na institucijo, organ, urad 
ali agencijo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice ne bi smele imeti pravice veta glede dokumentov, ki izvirajo pri njih, saj o tem 
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dokončno odločajo institucije. 

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Zakonodajni akti

1. V skladu z demokratičnimi načeli iz 
členov 9 do 12 PEU in sodno prakso 
Sodišča institucije, ki delujejo v svoji 
zakonodajni funkciji, tudi s prenesenimi 
in izvedbenimi pooblastili, zagotovijo 
najširši možni dostop do svojih dejavnosti, 
v skladu s PDEU in Protokolom št. 1.
2. Dokumenti, ki zadevajo njihove 
zakonodajne programe, predhodno 
posvetovanje s civilno družbo ali oceno 
učinka, in vsi drugi pripravljalni 
dokumenti, ki so vezani na zakonodajne 
postopke, so dostopni prek uporabniku 
prijazne medinstitucionalne spletne strani 
in objavljeni v posebni izdaji Uradnega 
lista Evropske unije.
3. Zakonodajni predlogi in druga pravna 
besedila Evropske unij so napisani jasno 
in razumljivo, institucije pa se 
sporazumejo o skupnih smernicah za 
pripravo in o modelih priprave za večjo 
pravno varnost v skladu z ustrezno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije.
4. Med zakonodajnim postopkom 
institucije, organi, uradi ali agencije, ki 
sodelujejo v postopku odločanja, objavijo 
pripravljalne dokumente in vse 
informacije v zvezi z obravnavano 
tematiko, vključno s pravnimi mnenji. To 
storijo v posebni izdaji Uradnega lista 
Evropske unije in na skupni spletni strani, 
na kateri so prikazane vse stopnje 
postopka, v skladu s členom 5 Protokola 
št. 1. To vključuje tudi dnevni red Sveta, 
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tudi ko deluje na ravni delovnih skupin. 
Enako velja za Komisijo in Parlament. 
5. Objavijo se vse pobude ali dokumenti 
zainteresiranih strani, ki lahko na 
kakršen koli način vplivajo na postopek 
odločanja.
6. Po sprejetju so zakonodajni akti 
objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije, kot to določa člen 13.
7. Na podlagi načela lojalnega 
sodelovanja, ki ureja odnose med 
institucijami in državami članicami, 
države članice ne smejo delovati v 
nasprotju z zastavljenimi cilji iz te uredbe, 
zato si prizadevajo, da pri nacionalnih 
ukrepih za izvajanje aktov Evropske unije 
zagotovijo enako raven preglednosti, kar 
še zlasti storijo z jasno objavo referenc 
nacionalnih ukrepov. Tako bodo 
državljani jasno in natančno razumeli 
svoje pravice in obveznosti po specifičnih 
pravilih Evropske unije, nacionalna 
sodišča pa bodo lahko zagotovila 
spoštovanje teh pravic in obveznosti v 
skladu z načelom pravne varnosti in 
varovanja posameznika.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z novima pogodbama (PEU in PDEU) bi bilo treba načeli preglednosti in dostopa 
do dokumentov znatno razširiti. To še zlasti velja za zakonodajni postopek in zakonodajne 
akte ter njihove pripravljalne dokumente, vključno s pravnimi mnenji različnih institucij, 
organov, uradov in agencij v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije. Po analogi bi 
bilo treba enako raven preglednosti zagotoviti za nacionalne ukrepe prenosa zakonodaje.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če prošnja ni dovolj natančna ali če 
zahtevanih dokumentov ni mogoče 

2. Če prošnja ni dovolj natančna, 
institucija, organ, urad ali agencija v roku 
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določiti, institucija prosi prosilca, naj 
prošnjo razjasni, in mu pri tem pomaga, na 
primer tako, da mu zagotovi informacije o 
uporabi javnih registrov dokumentov. Roki 
iz členov 7 in 8 začnejo teči, ko institucija 
prejme zahtevana pojasnila.

15 delovnih dni prosi prosilca, naj prošnjo 
razjasni, in mu pri tem pomaga, na primer 
tako, da mu zagotovi informacije o uporabi 
javnih registrov dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Za institucijo velja rok 15 delovnih dni, da zaprosi za pojasnila.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prošnja za dostop do dokumenta se 
obravnava takoj. Prosilcu je poslano 
potrdilo o prejemu. V 15 delovnih dneh od 
vpisa prošnje v register institucija odobri 
dostop do zahtevanega dokumenta in 
zagotovi dostop v skladu s členom 10 v 
tem roku ali pa v pisnem odgovoru navede 
razloge za celovito ali delno zavrnitev ter 
seznani prosilca s pravico do vložitve 
potrdilne prošnje v skladu z odstavkom 4 
tega člena.

1. Prošnja za dostop do dokumenta se 
obravnava takoj. Prosilcu je poslano 
potrdilo o prejemu. V največ 15 delovnih 
dneh od vpisa prošnje v register institucija, 
organ, urad ali agencija odobri dostop do 
zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop 
v skladu s členom 10 v tem roku ali pa v 
pisnem odgovoru navede razloge za 
celovito ali delno zavrnitev ter seznani 
prosilca s pravico do vložitve potrdilne 
prošnje v skladu z odstavkom 4 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je 15 dni najdaljši rok, ne pa pravilo, saj je treba odgovor podati čim 
prej.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V izjemnih primerih, na primer kadar se 2. V izjemnih primerih, na primer kadar se 
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prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali 
na veliko dokumentov, se lahko rok iz 
odstavka 1 podaljša za 15 delovnih dni, 
pod pogojem, da institucija prosilca 
vnaprej obvesti in navede podrobne 
razloge.

prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali 
na veliko dokumentov, se lahko rok iz 
odstavka 1 podaljša za največ 15 delovnih 
dni, pod pogojem, da institucija prosilca 
vnaprej obvesti in navede podrobne 
razloge.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je 15 dni najdaljši rok, ne pa pravilo, saj je treba odgovor podati čim 
prej.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Potrdilna prošnja se obravnava takoj. V 
30 delovnih dneh od vpisa take prošnje v 
register institucija odobri dostop do 
zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop 
v skladu s členom 10 v tem roku ali pa v 
pisnem odgovoru navede razloge za 
celovito ali delno zavrnitev. Pri celoviti ali 
delni zavrnitvi institucija prosilca seznani s 
sredstvi, ki jih ima na voljo.

1. Potrdilna prošnja se obravnava takoj. V 
največ 15 delovnih dneh od vpisa take 
prošnje v register institucija, organ, urad 
ali agencija odobri dostop do zahtevanega 
dokumenta in zagotovi dostop v skladu s 
členom 10 v tem roku ali pa v pisnem 
odgovoru navede razloge za celovito ali 
delno zavrnitev. Pri celoviti ali delni 
zavrnitvi institucija, organ, urad ali 
agencija prosilca seznani s sredstvi, ki jih 
ima na voljo.

Or. en

Obrazložitev

30-dnevni rok je predolg in s tem se oslabi sedanji 15-dnevni rok za institucije in druge
organe v skladu z obstoječo direktivo.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V izjemnih primerih, na primer kadar se 
prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali 
na veliko dokumentov, se lahko rok iz 
odstavka 1 podaljša za 15 delovnih dni, 
pod pogojem, da institucija prosilca 
vnaprej obvesti in navede podrobne 
razloge.

2. V izjemnih primerih, na primer kadar se 
prošnja nanaša na zelo dolg dokument ali 
na veliko dokumentov, se lahko rok iz 
odstavka 1 podaljša za največ 15 delovnih 
dni, pod pogojem, da institucija prosilca 
vnaprej obvesti in navede podrobne 
razloge.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če institucija ne odgovori v predpisanem 
roku, se šteje, da je odgovor negativen, in 
prosilec ima pravico, da sproži sodni 
postopek proti instituciji in/ali pošlje 
pritožbo varuhu človekovih pravic na 
podlagi ustreznih določb Pogodbe ES.

4. Če institucija, organ, urad ali agencija
ne odgovori v predpisanem roku, se šteje, 
da je dokončni odgovor negativen, in 
prosilec ima pravico, da sproži sodni 
postopek proti instituciji in/ali pošlje 
pritožbo varuhu človekovih pravic na 
podlagi ustreznih določb iz pogodb.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je 15 dni najdaljši rok, ne pa pravilo, saj je treba odgovor podati čim 
prej. Če odgovora ni v predpisanem roku, se to šteje kot dokončen in negativen odgovor.
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9
Obravnava dokumentov občutljive narave
1. Dokumenti občutljive narave so 
dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali 
njihovih agencij, iz držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij in so 
označeni s „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ ali 
„CONFIDENTIEL“ v skladu s predpisi 
institucije, ki ščitijo bistvene interese 
Evropske unije ali ene ali več njenih držav 
članic na področjih, zajetih v členu 
4(1)(a), zlasti javni varnosti, obrambi in 
vojaških zadevah.
2. Prošnje za dostop do dokumentov 
občutljive narave na podlagi postopkov, 
določenih v členih 7 in 8, obravnavajo 
samo tiste osebe, ki imajo pravico 
seznaniti se z navedenimi dokumenti. Brez 
poseganja v člen 11(2) te osebe tudi 
ocenijo, kako se na dokumente občutljive 
narave lahko sklicuje v javnem registru.
3. Dokumenti občutljive narave se vpišejo 
v register ali objavijo samo s privolitvijo 
tistega, ki jih je ustvaril.
4. Institucija, ki zavrne dostop do 
dokumenta občutljive narave, navede 
razloge za svojo odločitev tako, da ne 
škodi interesom, ki jih ščiti člen 4.
5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se ob obravnavi 
prošenj za dokumente občutljive narave 
spoštujejo načela iz tega člena in člena 4.
6. Predpisi institucij o dokumentih 
občutljive narave se objavijo.
7. Komisija in Svet obvestita Evropski 
parlament o dokumentih občutljive 
narave v skladu z dogovori med 

črtano
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institucijami.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Strošek izdelave in pošiljanja kopij se 
lahko zaračuna prosilcu. Ta strošek ne 
presega realne cene izdelave in pošiljanja 
kopij. Pregled na kraju samem, kopije, ki 
obsegajo manj kakor 20 strani formata A4, 
in neposredni dostop v elektronski obliki 
ali prek registra so brezplačni.

4. Strošek izdelave in pošiljanja kopij se 
lahko zaračuna prosilcu. Ta strošek ne 
presega realne cene izdelave in pošiljanja 
kopij. Pregled na kraju samem, kopije, ki 
obsegajo manj kakor 20 strani formata A4, 
in neposredni dostop v elektronski obliki 
ali prek registra so brezplačni. Prosilcu se 
lahko dejanski stroški iskanja in priklica 
enega ali več dokumentov zaračunajo tudi 
v primeru tiskalniških izpisov ali 
dokumentov v elektronski obliki iz 
sistemov za elektronsko shranjevanje, 
obdelavo ali priklic. Dodatni stroški se ne 
zaračunajo, če je institucija, organ, urad 
ali agencija že pripravila enega ali več 
zadevnih dokumentov. Prosilec je vnaprej 
obveščen o znesku in načinu izračuna 
stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Zainteresirana stranka prispeva le za dejanske stroške, povezane z iskanjem in priklicem 
določenega dokumenta, ter mora biti predhodno obveščena o vseh morebitnih stroških, ki 
lahko nastanejo pri izdelavi in pošiljanju dokumentov.
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Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev registra, 
ki bo deloval od 3. junija 2002.

3. Brez poseganja v notranja pravila 
institucij, organov, uradov ali agencij 
register ali sistem registrov (če ima ena 
ustanova več registrov) posamezne 
institucije, organa, urada ali agencije 
vsebuje predvsem podatke o:
– prejetih in poslanih dokumentih ter 
uradni pošti institucije, organa, urada ali 
agencije, ko ta pošta ustreza opredelitvi iz 
člena 3(a),
– dnevnih redih in povzetkih sej ter 
dokumentih, ki so pripravljeni in 
razdeljeni pred sejami, pa tudi o drugih 
dokumentih, ki so razdeljeni med sejami.
Vsaka institucija, organ, urad ali 
agencija:
– do ...* sprejme in objavi interna pravila 
v zvezi z vpisom dokumentov v register,
– do ...** zagotovi popolno delovanje 
registra.
--------------------------------

* Šest mesecev po datumu začetku veljavnosti te 
uredbe. 

** Eno leto po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Sistem evidentiranja bi moral vsebovati nekatere obvezne navedbe, da se zagotovi pravilen in 
skladen pregled obdelanih dokumentov.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumenti, pripravljeni ali prejeti med 
postopki za sprejetje zakonodajnih aktov 
EU ali nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo, so neposredno dostopni 
javnosti ob upoštevanju členov 4 in 9. 

1. Institucije, organi, uradi ali agencije 
javnosti omogočijo neposredno dostopanje 
do dokumentov v elektronski obliki ali 
prek registrov, zlasti do tistih, ki so
pripravljeni ali prejeti med postopki za 
sprejetje zakonodajnih aktov Evropske 
unije ali nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Dokumente je treba zagotoviti v elektronski obliki, da se poskrbi za hiter in kar najbolj 
učinkovit dostop do njih.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka institucija v svojem poslovniku 
določi druge kategorije dokumentov, ki so 
neposredno dostopne javnosti.

4. Institucije, organi, uradi ali agencije 
vzpostavijo skupne medsebojno povezane 
registre dokumentov in zlasti zagotovijo 
enotno dostopno točko za neposreden 
dostop do dokumentov, sestavljenih ali 
prejetih med postopki za sprejetje 
zakonodajnih aktov Evropske unije ali 
njenih nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba skupni register, da se zagotovi dober pregled nad dokumenti, ki jih 
prejmejo različne institucije, organi, uradi in agencije.
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 13 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg aktov, navedenih v členu 254(1) 
in (2) Pogodbe ES ter prvem odstavku 
člena 163 Pogodbe Euratom, se ob 
upoštevanju členov 4 in 9 te uredbe v 
Uradnem listu objavijo naslednji 
dokumenti:

1. V skladu z načeli iz te uredbe se 
institucije dogovorijo o zasnovi in obliki 
Uradnega lista Evropske unije, pri čemer 
upoštevajo že obstoječi medinstitucionalni 
sporazum. Poleg aktov, navedenih v členu 
297 PDEU, se ob upoštevanju členov 3a in 
4 te uredbe v Uradnem listu objavijo 
naslednji dokumenti:

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupna stališča, ki jih sprejme Svet v 
skladu s postopki iz členov 251 in 252 
Pogodbe ES, in razlogi, na katerih 
temeljijo ta skupna stališča, ter stališča 
Evropskega parlamenta v teh postopkih;

(b) stališča, ki jih sprejme Svet v skladu s 
postopkom iz člena 294 PDEU, in razlogi, 
na katerih temeljijo ta skupna stališča, ter 
stališča Evropskega parlamenta v teh 
postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) mednarodni sporazumi, ki jih sklene 
Skupnost ali v skladu s členom 24 
Pogodbe EU.

(f) mednarodni sporazumi, ki jih sklene 
Evropska unija v skladu s členom 37 PEU 
ter členom 218 PDEU.
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Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka institucija lahko v svojem 
poslovniku določi, kateri drugi dokumenti 
se objavijo v Uradnem listu.

3. Drugi dokumenti, ki se objavijo v 
Uradnem listu Evropske unije, so 
določeni s skupnim sklepom Evropskega 
parlamenta in Sveta na predlog 
upravnega odbora Urada za publikacije 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Okrepljeno načelo preglednosti se mora odražati v številu dokumentov, ki se objavijo v 
Uradnem listu.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Uradnik za informiranje

1. Vsaka generalna upravna enota v vsaki 
instituciji, organu, uradu ali agenciji 
imenuje uradnika za informiranje, ki je v 
tej upravni enoti odgovoren za 
zagotavljanje skladnosti z določbami te 
uredbe in prakse dobrega upravljanja.
2. Uradnik za informiranje določi, katere 
informacije so primerne za javnost v zvezi 
z:
(a) izvajanjem te uredbe,
(b) dobro prakso;
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in poskrbi za razširjanje teh informacij v 
primerni obliki in na primeren način.
3. Uradnik za informiranje oceni, če 
storitve v generalni upravni enoti, za 
katero je pristojen, sledijo dobri praksi.
4. Uradnik za informiranje lahko osebo, 
ki zaprosi za informacijo, preusmeri na 
drugo generalno upravno enoto, če 
zadevna informacija ne sodi v pristojnost 
te enote, je pa v pristojnosti druge enote v 
isti instituciji, organu, uradu ali agenciji, 
če s takšnimi informacijami razpolaga.

Or. en

Obrazložitev

V vsaki generalni upravni enoti bi bilo treba imenovati internega uradnika za preglednost in 
dobro upravno prakso, da se že od začetka zagotovi skladnost z določbami predlaganega 
akta.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14b
Načelo dobrega upravljanja

V prehodnem obdobju pred sprejetjem 
pravil, predpisanih v členu 298 PDEU in 
na podlagi zahtev iz člena 41 Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije, 
institucije, organi, uradi in agencije na 
podlagi kodeksa dobrega upravnega 
ravnanja institucije sprejmejo in objavijo 
splošne smernice o obsegu obveznosti 
glede zaupnosti in varovanja poslovnih 
skrivnosti iz člena 339 PDEU, pri čemer 
obveznosti izhajajo iz dobrega in 
preglednega upravljanja in varovanja 
osebnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001. S smernicami se v skladu s 
Kadrovskimi predpisi za uradnike 
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Evropskih skupnosti in pogoji za 
zaposlitev, ki se uporabljajo za druge 
uslužbence Evropskih skupnosti, ter 
notranjimi pravili institucij opredelijo tudi 
sankcije za primer neizpolnjevanja 
obveznosti po tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Odprta, učinkovita in neodvisna evropska uprava, kot je omenjena v členu 298 PDEU, mora 
temeljiti na visokih standardih strokovnega ravnanja, vključno z varstvom osebnih podatkov. 
Če pride do kršitev, pa morajo biti zagotovljene ustrezne sankcije.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravna praksa v institucijah Praksa upravne preglednosti v 
institucijah, organih, uradih ali agencijah

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da določba zadeva vprašanja preglednosti.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije razvijejo učinkovito upravno 
prakso, da bi omogočile uresničevanje 
pravice do dostopa, ki jo zagotavlja ta 
uredba.

1. Institucije, organi, uradi ali agencije
razvijejo učinkovito upravno prakso, da bi 
omogočile uresničevanje pravice do 
dostopa, ki jo zagotavlja ta uredba. 
Informacije, ki jih imajo, organizirajo in 
vzdržujejo tako, da je javnosti lahko brez 
dodatnih naporov omogočen dostop do 
informacij.
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Or. en

Obrazložitev

Posodobljeno v skladu z Lizbonsko pogodbo in novimi pravicami, ki izhajajo iz Listine o 
temeljnih pravicah, s katero se okrepi preglednost in dobra uprava. To bi služilo tudi cilju, po 
katerem razvoj informacijske tehnologije olajšuje izvrševanje pravice do dostopa in ne 
zmanjšuje obsega informacij, ki so dostopne javnosti.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da se zagotovi učinkovita uporaba 
načel preglednosti in dobrega upravljanja, 
se dogovorijo o skupnih izvedbenih 
pravilih in postopkih za predstavitev, 
določanje ali odpravo stopnje tajnosti, 
evidentiranje in širjenje dokumentov.
Da bi spodbudili resnično razpravo med 
udeleženci v postopku sprejemanja 
odločitev, in ne da bi posegali v načelo 
preglednosti, institucije, organi, uradi ali 
agencije jasno obvestijo državljane, če in 
kdaj med konkretnimi fazami postopka 
sprejemanja odločitev neposrednega 
dostopa do dokumentov še ni mogoče 
dovoliti. Te omejitve veljajo le do sprejetja 
omenjene odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Posodobljeno v skladu z Lizbonsko pogodbo in novimi pravicami, ki izhajajo iz Listine o 
temeljnih pravicah, s katero se okrepi preglednost.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Institucije, organi, uradi ali agencije 
državljane pošteno in pregledno obvestijo 
o svoji organizacijski shemi in navedejo 
pristojnosti svojih notranjih enot, notranji 
potek dela in približne roke za postopke, 
ki so v njihovi pristojnosti, ter na katere 
službe se lahko državljani obrnejo, da bi 
pridobili podporo, informacije ali upravno 
varstvo.

Or. en

Obrazložitev

Posodobljeno v skladu z Lizbonsko pogodbo in novimi pravicami, ki izhajajo iz Listine o 
temeljnih pravicah, s katero se poveča obveznost zagotavljanja odprte in učinkovite evropske 
uprave, ki je dostopna državljanom, kot je določeno v členih 10 in 298 PDEU.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Informacije, povezane s proračunom 
Evropske unije, njegovim izvrševanjem in 
upravičenci do sredstev in subvencij 
Evropske unije, so javne in dostopne 
državljanom.
Te informacije so dostopne tudi na 
posebni spletni strani in v podatkovni 
zbirki, v kateri je mogoče iskanje na 
podlagi zgoraj omenjenih podatkov in ki 
zadevajo finančno preglednost EU.

Or. en
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Obrazložitev

Pomemben vidik preglednosti je vidnost proračunskega postopka in izvrševanja proračuna 
EU.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba ne posega v obstoječe predpise o 
avtorskih pravicah, ki lahko omejijo 
pravico tretje stranke do pridobivanja kopij 
dokumentov ali razmnoževanja ali 
izkoriščanja objavljenih dokumentov.

Ta uredba ne posega v obstoječe predpise o 
avtorskih pravicah, ki lahko omejijo 
pravico tretje stranke do razmnoževanja ali 
izkoriščanja objavljenih dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov V - Končne določbe

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija najpozneje do … objavi 
poročilo o izvajanju načel iz te uredbe in 
oblikuje priporočila, po potrebi s predlogi 
za revizijo te uredbe, ki so potrebni zaradi 
spremenjenih razmer, in z akcijskim 
programom ukrepov, ki naj bi jih sprejele 
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institucije, organi, uradi ali agencije.

Or. en

Obrazložitev

Za izvajanje pravnih aktov sta potrebna post facto ocena in celovito poročilo, ki vključuje 
morebitne predloge revizije.
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OBRAZLOŽITEV

V vlogi poročevalca ob predlogu revizije Uredbe (ES) št. 1049/2001 sem predlagal nekaj 
bistvenih sprememb predloga Evropske komisije, predstavljenega 30. aprila 2008. Evropski 
parlament je o njih glasoval in jih podprl 11. marca 2009. Po volitvah v Evropski parlament 
junija 2009 sem bil ponovno imenovan za poročevalca pri tej zadevi. 1. decembra je začela 
veljati Lizbonska pogodba, ki je v veliki meri spremenila pravni okvir za revizijo te uredbe.

Ko je leta 2001 začela veljati sedanja uredba, sem bil prav tako poročevalec za to zadevo.

Že leta 2006 sem pripravil osnutek resolucije Evropskega parlamenta s seznamom priporočil 
za izboljšanje sedanje uredbe. Resolucijo so poslanci Evropskega parlamenta potrdili 
soglasno.

Na podlagi povedanega so bila moja pričakovanja glede izboljšanja standardov o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropske unije, ko je Komisija leta 2008 predstavila svoj predlog 
revizije, zelo visoka.

Kljub nekaterim pozitivnim – in povsem upravičenim – spremembam v predlogu, kot je širši 
krog upravičencev do dostopa po tej uredbi in skladnost z Aarhuško konvencijo, pa so 
nekatere druge po mojem mnenju korak nazaj glede preglednosti, zlasti če pomislimo, da 
večina zahtev Evropskega parlamenta iz leta 2006 ni bila upoštevanih.

Poleg tega mora sedaj, ko Lizbonska pogodba velja, Komisija jasnejše sporočiti državljanom, 
da je pripravljena zagotoviti, da bodo institucije, organi, uradi in agencije Evropske unije 
delovali pregledneje.

Menim, da moramo kot zakonodajalci ravno tako izkoristiti to priložnost in iz uredbe narediti 
resnični in edini pravni okvir za dostop javnosti do vseh dokumentov, s katerimi razpolagajo 
institucije, organi, uradi in agencije, ter ob tem upoštevati, da so končni uporabniki državljani.
Naša naloga in dolžnost je, da zagotovimo kolikor je mogoče preprost in uporabniku prijazen 
dostop.

Poleg tega je prav, da izkoristimo to priložnost in različne določbe uredimo bolj dosledno in 
razumno, da bodo institucije končno lahko skupaj opredelile skupna pravila in smernice za 
ravnanje z različnimi vrstami dokumentov. Ne začenjamo iz nič, ker obstajajo že številne 
pobude, utemeljene na mehkem pravu, ki poskušajo uresničiti isti cilj. Zagotoviti 
razumljivejši postopek odločanja na evropski ravni je cilj, v katerega so usmerjena tudi 
sredstva, kot so uradni list, sistem Celex ali različni medinstitucionalni sporazumi o 
kodifikaciji, pripravi zakonodaje.

Ko govorim o evropskem postopku sprejemanja odločitev, menim, da bi ga bilo treba razširiti 
na delegirane akte in na nacionalne izvedbene ukrepe, saj gre resnično za besedila, ki vplivajo 
na evropske državljane.

Moj pristop je veliko bolj ambiciozen od predloga Komisije, verjetno pa tudi od 
pripravljenosti Sveta. S poročilom skušam našo skupno izkušnjo dopolniti tako, da bi si med 
institucijami kar najbolj porazdelili dolžnosti in pristojnosti po pogodbah.
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Zaradi tega skušam zapolniti vrzel pri skupnih pravilih o „tajnih podatkih“ (tako imenovani 
občutljivi dokumenti, ki jih navaja sedanja Uredba (ES) št. 1049/2001), in na raven uredbe 
povzdigniti nekaj dobrih načel iz notranjih varnostnih pravil Sveta in Komisije, če se seveda 
ta načela lahko uporabijo za parlamentarna telesa.

Drugi izziv je bil, kako razlikovati med zakonodajno in upravno preglednostjo in kako ob tej 
priliki opredeliti nekatera načela preglednosti in dobrega upravljanja, predvidena v členu 41 
listine EU o temeljnih pravicah.

Večje pristojnosti bi bilo treba dati tudi neodvisnim organom, denimo evropskemu varuhu 
človekovih pravic in evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki bi lahko institucijam 
pomagali pri reformi njihovih notranjih postopkov. Ker imajo institucije že svoje uradne 
osebe za varstvo podatkov, je glede na cilj uredbe prav, da se v vsaki organizacijski enoti, npr. 
generalnih direktoratih, imenuje uradnik za informiranje, ki bi lahko nastopal v vlogi 
sogovornika za državljane, pa tudi za druge upravne enote, ki obravnavajo dokumente 
institucij. Preglednost ni zgolj prilastek, ampak načelo, na katerem bi morali graditi vsi 
postopki v institucijah.

Dolžnosti uradnikov glede priprave, evidentiranja, pogajanj, določanja stopnje tajnosti in 
arhiviranja dokumentov EU bi morale biti sorazmerne z varovanjem učinkovitosti in 
preglednosti institucij EU.

Kar najhitreje se moramo odzvati na vse pogostejše zahteve evropskih državljanov, pa tudi 
nacionalnih institucij in regionalnih organov, v prvi vrsti nacionalnih parlamentov.

Odločil sem se predlagati vrsto sprememb, ki bodo zadevale naslednje:

Vnesel sem ločevanje med upravičenci do dostopa in področjem uporabe.

V členu, ki prinaša opredelitve, sem ponovno uvedel staro definicijo dokumenta, ki je 
zapisana v sedanji uredbi, to pa zato, ker je po mojem mnenju celovitejša. Zaradi večje 
jasnosti sem spremenil tudi definicijo baze podatkov in opredelil podatke iz teh baz, do 
katerih bi morala dostopati tudi javnost, če bi to želela. Za specifična sredstva za 
omogočanje dostopa do teh podatkov poskrbijo institucije same.

Pripisal sem tudi nove opredelitve o tajnih in zakonodajnih dokumentih, pa tudi o 
upravnih nalogah, arhivskih sistemih in zgodovinskih arhivih.

Spremenil sem člen o izjemah, ker sem želel vzpostaviti razliko med varovanjem javnih 
in zasebnih interesov.

Skušal sem tudi opredeliti ravnanje z dokumenti tretjih strani, ki so se pri delu institucij 
običajno izkazali kot problematični.

Dopolnil sem še člen o dokumentih, ki morajo biti objavljeni v Uradnem listu EU.
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Vnesel sem predlog spremembe o vlogi in odgovornosti uradnika za informiranje, v 
katerem predlagam okrepljeno vlogo evropskega varuha človekovih pravic kot referenčne 
točke, na katero bi se v primeru dvomov obrnili uradniki za informiranje v institucijah.

Na koncu sem vnesel tudi predlog spremembe o sankcijah v primeru nespoštovanja 
določb te uredbe.

Moj cilj je seveda spremeniti uredbo in s tem doseči večjo preglednost, ne da bi instrument 
postal preveč specifičen in težaven za izvajanje. Zato sem se posebej posvetil splošnim 
načelom, ki so še manjkali v sedanji uredbi v zvezi z zakonodajno in upravno dejavnostjo 
institucij. Hkrati si želim, da se bo instrument uporabil za boljšo prakso v institucijah in da se 
bodo te učile na preteklih izkušnjah, ki so bile osrednji vir navdiha pri pisanju predlogov 
sprememb.


