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Predlog spremembe 14
Margrete Auken 

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.

Vse fizične ali pravne osebe ali združenja 
pravnih ali fizičnih oseb imajo pravico do 
dostopa do dokumentov institucij 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.
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 
ali dokler akt ne postane pravnomočen. 
Dokumenti z informacijami, ki jih je 
institucija med takimi preiskavami zbrala 
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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. Pojasnjuje, da gre pri upravičencih do dostopa in področju 
uporabe uredbe za različna vprašanja, ki jih je bolje obravnavati ločeno.

Predlog spremembe 15
Margrete Auken 

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 Unije.
2. Dokumenti so javnosti dostopni v 
elektronski obliki v Uradnem listu 
Evropske unije ali v uradnem registru 
posameznih institucij ali na pisno prošnjo.
Dokumenti, pripravljeni ali prejeti med 
zakonodajnim postopkom, so neposredno 
dostopni v skladu s členom 5a.
3. Ta uredba ne posega v večje pravice
dostopa javnosti do dokumentov, ki jih 
imajo institucije, agencije, uradi ali 
organi in bi utegnili izvirati iz 
instrumentov mednarodnega prava ali 
aktov institucij, ki jih izvajajo, oziroma iz 
zakonodaje držav članic.
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Or. en

Obrazložitev

Glej zgoraj. Pojasnjuje, da predlagani akt v splošnem predstavlja okvir za vse institucije, 
agencije in organe EU.

Predlog spremembe 16
Margrete Auken 

Predlog uredbe
Člen 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 podatke ali
vsebino, ne glede na to, kakšen je njen 
medij (napisane na papirju ali shranjene v 
elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni 
ali avdiovizualni zapis), o vprašanju, 
nanašajočem se na politiko, dejavnosti ali 
odločitve s področja pristojnosti 
institucije; informacije iz sistemov za 
elektronsko shranjevanje, obdelavo ali 
priklic (vključno z zunanjimi sistemi, ki se 
uporabljajo za delo institucije) so 
dokument ali dokumenti, če jih je mogoče 
pridobiti v obliki enega ali več tiskalniških 
izpisov ali elektronskih zapisov z orodji, ki 
so razumno na voljo za uporabo sistema; 
Institucija, ki namerava vzpostaviti nov 
sistem elektronskega shranjevanja ali 
bistveno spremeniti obstoječi sistem, oceni 
najverjetnejši učinek na pravico do 
dostopa, ki izhaja iz te uredbe, in ukrepa 
tako, da spodbuja cilj preglednosti; 
funkcije za priklic informacij, shranjenih 
v elektronskih sistemih institucij za 
shranjevanje, se prilagodijo, da se ugodi 
večkratnim zahtevam javnosti, ki se jim ne 
more ugoditi z uporabo orodij za uporabo 
sistema, ki so sedaj na voljo;

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana ubeseditev upošteva naraščajoči pomen elektronskega shranjevanja podatkov, ki 
se ne bi smel uporabljati za izogibanje javnemu dostopu do informacij, ki so prej bile v 
običajnih dokumentih.

Predlog spremembe 17
Margrete Auken 

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

Obrazložitev

Načelo notranje javne varnosti ne potrebuje nove opredelitve EU.

Predlog spremembe 18
Margrete Auken 

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 v zadevi Turco izjavilo, da razkritje pravnih nasvetov v 
okviru zakonodajnih pobud povečuje preglednost in odprtost zakonodajnega postopka in 
utrjuje demokratične pravice evropskih državljanov.
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Predlog spremembe 19
Margrete Auken 

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 oddaje javnih naročil storitev, 
dokler pogodbena institucija ne sprejme 
končne odločitve, ali izbirne komisije v 
postopkih za izbor osebja, dokler pristojni 
organ za imenovanje ne sprejme končne 
odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora jasno navesti, da omogoča izjemo samo v zvezi s postopki, ki potekajo.

Predlog spremembe 20
Margrete Auken 

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 prevlada javni interes za razkritje.
Pri ugotavljanju javnega interesa za 
razkritje je treba posebno pozornost 
nameniti dejstvu, da so zahtevani 
dokumenti povezani z zaščito temeljnih 
pravic ali pravico do življenja v zdravem
okolju.

Or. en

Obrazložitev

Spoštovanje temeljnih pravic je osnova EU, življenje v zdravem okolju pa je pravica, ki je 
navedena v členu 37 Listine o temeljnih pravicah in v členu 1 Aarhuške konvencije.
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Predlog spremembe 21
Margrete Auken 

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 osebnih 
podatkov.

5. Osebni podatki se ne razkrijejo, če bi 
takšno razkritje ogrozilo zasebnost ali 
integriteto zadevne osebe. Kot ogrožanje 
se ne šteje:

– če se podatki nanašajo le na poklicne 
dejavnosti osebe, razen če – odvisno od 
posebnih okoliščin – obstaja razlog za 
domnevo da bi razkritje osebi škodilo;
– če se podatki nanašajo le na javno 
osebo, razen če – odvisno od posebnih 
okoliščin – obstaja razlog za domnevo, da 
bi razkritje negativno vplivalo na to osebo 
ali na osebe, ki so z njo povezane;
– če so bili podatki že objavljeni s 
privolitvijo osebe.
Osebni podatki se kljub temu razkrijejo, 
če prevlada javni interes za razkritje. V 
teh primerih mora institucija ali organ 
javni interes točno opredeliti. Navesti 
mora razloge, zakaj javni interes v 
določenem primeru prevlada nad interesi 
osebe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s priporočili Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 22
Ágnes Hankiss

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 osebnih 
podatkov.

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in 
zastopnikov interesnih skupin v zvezi z 
njihovimi poklicnimi dejavnostmi se 
razkrijejo
samo s privolitvijo tistega, ki jih je 
ustvaril, razen če bi to v posebnih 
okoliščinah negativno vplivalo na
zasebnost in integriteto zadevne osebe. 
Drugi osebni podatki se razkrijejo v skladu 
s pogoji o zakoniti obdelavi takih 
podatkov, določenimi v zakonodaji Unije o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov.

Nosilce javne funkcije, javne uslužbence 
in zastopnike interesnih skupin je treba 
zaprositi za dovoljenje za razkritje 
njihovih imen, nazivov in funkcije preden 
se vključijo v dokument.

Če institucija, organ, urad ali agencija 
zavrne dostop do dokumenta na podlagi 
odstavka 1, preuči, ali je mogoče dovoliti 
delni dostop do tega dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo mora biti skladno z nedavno razsodbo Sodišča Evropskih skupnosti v primeru 
Bavarian Lager (C-28/08P). Dostop do na novo pripravljenih dokumentov bi bilo treba v 
prihodnje olajšati.
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Predlog spremembe 23
Margrete Auken 

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 
dokumentih občutljive narave lahko, če je 
potrebno, izjeme veljajo tudi po tem 
obdobju.

7. Izjeme, določene v tem členu, se ne 
uporabljajo za dokumente, poslane med 
postopkom sprejemanja zakonodajnega 
akta ali nezakonodajnega akta, ki se 
splošno uporablja. Te izjeme veljajo le za 
obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo 
za največ 30 let.

Or. en

Obrazložitev

Upošteva zadevo Turco, ki poudarja, da je preglednost v zakonodajnih postopkih pomembna 
in je predpogoj za demokracijo.

Predlog spremembe 24
Margrete Auken 

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posvetovanja Posvetovanja 
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, ne da bi se posvetovale s tistim, 
ki jih je ustvaril, če je jasno, da se ne bo 
uporabila nobena izjema iz te uredbe. S 
tretjo stranko se opravi posvetovanje, 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. Dokumente, 
zagotovljene institucijam za namene 
vplivanja na oblikovanje politike, je treba 
dati na voljo javnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 25
Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 dokument, ki 
izvira iz države članice, 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 EU,
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 
enakovrednih določb nacionalne 
zakonodaje ali pa ugovarja na podlagi 
člena 346(1)(a) pogodbe ES, ki določa, da 
bi bilo razkritje v nasprotju z bistvenimi 
interesi njene varnosti. Institucija oceni 
ustreznost razlogov, ki jih je navedla 
država članica.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, 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.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti v primeru IFAW, kjer je pojasnilo, da države 
članice nimajo pravice veta glede dokumentov, ki izvirajo iz njih, razen če gre za vprašanje 
nacionalne varnosti, prav tako nimajo pravice sklicevanja na nacionalne določbe, razen če so 
te vsebinsko enake izjemam iz te uredbe.

Predlog spremembe 27
Angelika Werthmann 

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. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev skupnega 
vmesnika za registre institucij, da bi se 
zagotovila uskladitev med registri.

Or. de


