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Pozměňovací návrh 14
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oprávněné osoby a oblast působnosti Oprávněné osoby
1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů, s 
výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

Všechny fyzické a právnické osoby či 
sdružení právnických nebo fyzických osob
mají právo na přístup k dokumentům 
orgánů, s výhradou zásad, podmínek 
a omezení vymezených v tomto nařízení.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení , které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.
3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď 
na písemnou žádost, nebo přímo v 
elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být v 
souladu s článkem 12 zejména dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
legislativního procesu.
4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení v 
souladu s uvedeným článkem.
5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.
6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti s 
aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
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není uzavřeno nebo o aktu není 
rozhodnuto s definitivní platností. 
Dokumenty obsahující shromážděné 
informace nebo informace, které orgán 
získal od fyzických nebo právnických osob 
v rámci takového vyšetřování, nejsou 
přístupné veřejnosti.
7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly k 
jejich provedení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 15 odst. 3 SFEU. Pozměňovací návrh objasňuje, že oprávněné osoby a oblast 
působnosti nařízení jsou odlišné otázky, které by měly být pokud možno stanoveny zvlášť.

Pozměňovací návrh 15
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které mají v držení orgány, 
instituce nebo jiné subjekty Evropské 
unie, to znamená na dokumenty, které 
vytvořily nebo obdržely a které mají 
v držení, a to ve všech oblastech činnosti 
Unie.
2. Dokumenty se zpřístupní veřejnosti 
buď v elektronické podobě v Úředním 
věstníku Evropské unie či prostřednictvím 
oficiálního rejstříku orgánu nebo na 
písemnou žádost. V souladu s článkem 12 
jsou přímo zpřístupněny dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
legislativního procesu.
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3. Toto nařízení se nedotýká rozšířených 
práv na přístup veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, institucí a jiných 
subjektů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení, či z právních předpisů 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Viz výše. Pozměňovací návrh objasňuje, že navrhovaný akt představuje obecný rámec pro 
všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU.

Pozměňovací návrh 16
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží; 
údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 
zpracovat formou výtisku nebo kopie v 
elektronickém formátu pomocí dostupných 
nástrojů pro využívání systému;

a) „dokumentem“ rozumí údaje nebo
obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný 
na papíře či uložený v elektronické formě 
nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka) týkající se 
záležitosti, která se vztahuje k politikám, 
činnostem a rozhodnutím, jež spadají do 
oblasti působnosti orgánu; informace
obsažené v elektronických systémech 
k ukládání, zpracování a sběru dat (včetně 
externích systémů používaných při 
činnosti orgánu) představují dokument 
nebo dokumenty, pokud je lze zpracovat 
formou jednoho či více výtisků nebo kopií
v elektronickém formátu pomocí běžně
dostupných nástrojů pro využívání 
systému. Orgán, který má v úmyslu 
vytvořit nový elektronický systém 
k ukládání nebo stávající systém podstatně 
změnit, vyhodnotí jeho pravděpodobný 
dopad na právo přístupu, jež je tímto 
nařízením zaručeno, a ve svém jednání 
sleduje cíl transparentnosti. Funkce pro 
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získávání informací uložených orgánem 
v elektronických systémech k ukládání 
údajů jsou přizpůsobovány tak, aby 
splňovaly opakující se žádosti ze strany 
veřejnosti, které nelze splnit pomocí 
stávajících dostupných nástrojů pro 
využívání systému;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná formulace zohledňuje rostoucí význam elektronického ukládání údajů, jež by se 
nemělo využívat jako záminka pro obejití přístupu veřejnosti k informacím, které by byly dříve 
obsaženy v běžných dokumentech.

Pozměňovací návrh 17
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejnou bezpečnost včetně bezpečnosti 
fyzických a právnických osob;

a) vnitřní veřejnou bezpečnost Evropské 
unie nebo jednoho či více členských států;

Or. en

Odůvodnění

Pojem vnitřní veřejné bezpečnosti si nevyžaduje novou definici na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 18
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

c) právního poradenství zabývajícího se 
soudním řízením;
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Or. en

Odůvodnění

Evropský soudní dvůr uvedl ve svém rozsudku v případu Turco, že zpřístupňování právního 
poradenství v legislativních iniciativách zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního 
procesu a posiluje demokratická práva evropských občanů.

Pozměňovací návrh 19
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení.

e) objektivitou a nestranností postupů 
zadávání veřejných zakázek až do doby 
rozhodnutí veřejného zadavatele nebo 
v případě výběrové komise při řízení 
vedoucímu k náboru zaměstnanců až do 
doby rozhodnutí jmenovacího orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení musí jasně stanovit, že výjimky se týkají pouze probíhajících řízení.

Pozměňovací návrh 20
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Při zvažování veřejného 
zájmu na zpřístupnění je zvláštní váha 
přisouzena skutečnosti, že se požadované 
dokumenty týkají ochrany základních 
práv nebo práva na život ve zdravém 
životním prostředí.
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Or. en

Odůvodnění

Dodržování základních práv je základem EU a život ve zdravém životním prostředí je právo, 
které bylo stanoveno v článku 37 Listiny základních práv a v článku 1 Aarhuské úmluvy.

Pozměňovací návrh 21
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob 
zastávajících veřejnou funkci, úředníků a 
zástupců zájmových skupin v souvislosti s 
jejich profesní činností se zveřejňují 
kromě případu, kdyby jejich zveřejnění s 
ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 
údaje se zveřejňují v souladu s 
podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které 
stanoví právní předpisy ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

5. Osobní údaje se nezveřejní, pokud by 
takové zveřejnění poškodilo soukromí 
nebo integritu dotyčné osoby. Taková 
škoda není způsobena tehdy:

– vztahují-li se údaje výhradně 
k profesním činnostem dotyčné osoby, 
ledaže vzhledem ke konkrétním 
okolnostem existuje důvod předpokládat, 
že by zveřejnění mělo na tuto osobu 
nepříznivý dopad;
– vztahují-li se údaje výhradně k veřejně 
činné osobě, ledaže vzhledem ke 
konkrétním okolnostem existuje důvod 
předpokládat, že by zveřejnění mělo 
nepříznivý dopad na tuto osobu nebo jiné 
osoby s ní spřízněné;
– pokud již údaje byly se souhlasem 
dotyčné osoby zveřejněny.
Osobní údaje se nicméně zveřejní, pokud 
převažující veřejný zájem zveřejnění 
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vyžaduje. V takových případech musí 
orgán nebo subjekt blíže určit veřejný 
zájem. Uvede důvody, proč v konkrétním 
případě veřejný zájem převažuje nad 
zájmy dotyčné osoby.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s doporučeními evropského inspektora ochrany údajů. 

Pozměňovací návrh 22
Ágnes Hankiss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob zastávajících 
veřejnou funkci, úředníků a zástupců 
zájmových skupin v souvislosti s jejich 
profesní činností se zveřejňují kromě 
případu, kdyby jejich zveřejnění s ohledem 
na zvláštní okolnosti dotyčné osoby
nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní údaje 
se zveřejňují v souladu s podmínkami 
souvisejícími se zákonným zpracováním 
takových údajů, které stanoví právní 
předpisy ES o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů.

5. Jména, tituly a funkce osob zastávajících
veřejnou funkci, úředníků a zástupců 
zájmových skupin v souvislosti s jejich 
profesní činností se zveřejňují výhradně se 
souhlasem jejich původce kromě případu, 
kdyby jejich zveřejnění s ohledem na 
zvláštní okolnosti nepříznivě ovlivnilo 
soukromí a integritu dotyčných osob.
Ostatní osobní údaje se zveřejňují 
v souladu s podmínkami souvisejícími se 
zákonným zpracováním takových údajů, 
které stanoví právní předpisy Unie
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

Od osob zastávajících veřejnou funkci, 
úředníků a zástupců zájmových skupin se 
před uvedením jejich jmen, titulů a funkcí 
v dokumentu vyžádá jejich souhlas. 

Odmítne-li orgán, instituce nebo jiný 
subjekt přístup k dokumentu na základě 
odstavce 1, zváží, zda je možný částečný 
přístup k tomuto dokumentu.

Or. en
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Odůvodnění

Znění by mělo být v souladu s nedávným rozsudkem ESD ve věci Bavarian Lager (C-28/08P).
V budoucnosti by měl být přístup k nově připravovaným dokumentům usnadněn.

Pozměňovací návrh 23
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu. 
Výjimky lze uplatňovat nejdéle po dobu 
třiceti let. V případě dokumentů 
spadajících pod výjimky, které se vztahují 
k ochraně osobních údajů  nebo 
obchodním zájmům, a v případě citlivých 
dokumentů lze výjimky uplatňovat i po 
uplynutí této doby, je-li to nezbytné.

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
neuplatňují na dokumenty předávané 
v rámci postupů vedoucích k přijetí 
legislativního nebo nelegislativního aktu 
obecného významu. Výjimky se uplatňují 
jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu.
Výjimky lze uplatňovat nejdéle po dobu 
třiceti let.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje rozsudek Turco, který zdůrazňuje význam transparentnosti 
v legislativním procesu jako základní podmínky demokracie.

Pozměňovací návrh 24
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace Konzultace 

1. U dokumentů třetích osob konzultuje 
orgán třetí osobu pro posouzení, zda má 
uplatnit výjimku uvedenou v článku 4, 
není-li zřejmé, zda dokument má nebo 

1. Dokumenty třetích osob zpřístupní 
orgány bez konzultace s jejich původcem, 
jestliže je zřejmé, že se na ně nevztahuje 
žádná z výjimek stanovených v tomto 
nařízení. Třetí osoba je konzultována, 
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nemá být zpřístupněn. jestliže si tato osoba při odevzdání 
dokumentu vyžádala, aby s ním při 
posuzování, zda se má uplatnit výjimka
podle tohoto nařízení, bylo nakládáno 
zvláštním způsobem. Dokumenty, jež jsou 
orgánům poskytovány za účelem 
ovlivňování tvorby politiky, se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu, 
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo podle zvláštních ustanovení v jeho 
vlastních právních předpisech, které brání
zveřejnění dotyčného dokumentu. Orgán 
zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede, pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

2. Pokud se žádost týká dokumentu 
pocházejícího z členského státu:

– který nebyl předán tímto členským 
státem z pozice člena Rady nebo
– který se netýká informací předložených 
Komisi ohledně provádění politik 
a právních předpisů EU,
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo v rovnocenných ustanoveních v jeho 
vlastních právních předpisech nebo 
nepředloží na základě čl. 346 odst. 1 písm. 
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a) Smlouvy o ES námitku, že zveřejnění 
odporuje podstatným zájmům jeho 
bezpečnosti. Orgán posoudí přiměřenost 
důvodů, které členský stát uvede.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Margrete Auken 

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát obdrží žádost o 
dokument v jeho držení, který pochází od 
orgánu, konzultuje daný orgán, aby přijal 
rozhodnutí, které neohrozí cíle tohoto 
nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má 
nebo nemá být zveřejněn. Členský stát 
může místo toho orgánu žádost postoupit.

3. Aniž je dotčena parlamentní kontrola 
na vnitrostátní úrovni, pokud členský stát
obdrží žádost o dokument v jeho držení, 
který pochází od orgánu, konzultuje daný 
orgán, aby přijal rozhodnutí, které neohrozí 
cíle tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda 
dokument má nebo nemá být zveřejněn. 
Členský stát může místo toho orgánu 
žádost postoupit. Členský stát může místo 
toho orgánu žádost postoupit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci IFAW, 
v němž se objasňuje, že členské státy nemají právo veta nad zpřístupňováním dokumentů 
pocházejících od nich (s výjimkou oblasti národní bezpečnosti,) ani právo odvolávat se na 
vnitrostátní ustanovení, kromě případů, jsou-li tato ustanovení ve své podstatě stejná jako 
výjimky v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 27
Angelika Werthmann 

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány neprodleně přijmou opatření 3. Orgány neprodleně přijmou opatření 
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k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 3. června 2002.

k vytvoření společného rozhraní pro 
rejstříky orgánů, aby se zajistil soulad 
mezi rejstříky.

Or. de


