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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0134/2012, ktorú predkladajú Anaïs Berthier a Natacha Cingotti, 
francúzske štátne občianky, v mene spoločnosti ClientEarth and Friends of 
the Earth Europe spolu so 14 podpismi, o prístupe k dokumentom a 
informáciám EÚ o životnom prostredí

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľky petície sa sťažujú na uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia Európskou komisiou. Týka sa to 
nariadenia (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v 
záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva, a nariadenia (ES) č. 
1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.
Predkladateľky petície žiadajú Európsky parlament, aby zabezpečil, aby sa Komisia riadila 
ustanoveniami v uvedených dokumentoch a prispôsobila nariadenie č. 1049/2001 
ustanoveniam Aarhuského dohovoru, ktorým sa riadi nariadenie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. júna 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. septembra 2012)

Predkladateľky petície tvrdia, že Európska komisia si neplní povinnosti vyplývajúce 
z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
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verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,1 ako aj nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní 
ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na 
inštitúcie a orgány Spoločenstva. (ďalej len „Aarhuské nariadenie“).2 Predkladateľky petície 
sa domnievajú, že odpovede Komisie na žiadosti o prístup k dokumentom sú dôkazom 
systematického utajovania.

Komisia má v súvislosti s Aarhuským nariadením tieto pripomienky:

– Šírenie informácií o životnom prostredí

Predkladateľky petície tvrdia, že Komisia aktívne nešíri informácie o životnom prostredí v 
súlade s požiadavkami Aarhuského nariadenia. Predkladateľky petície najmä tvrdia, že 
Komisii nevytvorila verejný register na poskytovanie informácií o životnom prostredí.

Komisia by chcela poukázať na to, že článkom 4 Aarhuského nariadenia sa nevyžaduje, aby 
informácie o životnom prostredí boli dostupné prostredníctvom verejného registra. Článok 4 
ods. 1 Aarhuského nariadenia výslovne stanovuje elektronické databázy. V súlade s týmto 
ustanovením útvary Komisie zverejňujú informácie o životnom prostredí na webových 
lokalitách, ktoré sú prístupné na internete prostredníctvom portálu Europa, a v prípade 
potreby poskytujú odkazy na iné stránky, kde sú informácie uložené.

Navyše, ako sa uvádza aj v článku 4 ods. 1 Aarhuského nariadenia, je šírenie informácií o 
životnom prostredí postupný proces. Útvary Komisie priebežne a postupne aktualizujú a 
rozširujú informácie o životnom prostredí uvedené v týchto databázach.

Niektoré predstavy Komisie o tom, ako šíriť informácie viac strategicky, možno nájsť v 
oznámení zo 7. marca 2012 o zlepšení využitia potenciálu opatrení EÚ v oblasti životného 
prostredia: budovanie dôvery prostredníctvom rozširovania poznatkov a schopnosti 
reagovať.3 Komisia v tomto oznámení určila prístup k informáciám ako kľúčovú prioritu na 
zlepšenie úrovne vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Pokiaľ ide o vedecké štúdie, ktoré predkladateľky petície uvádzajú ako príklad aktívneho 
šírenia, Komisia by chcela odkázať na abecedný zoznam štúdií a správ na webovej lokalite 
Europa (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm).

– Nedodržiavanie Aarhuského dohovoru

Predkladateľky petície tvrdia, že niektoré výnimky zverejňovania informácií o životnom 
prostredí podľa Aarhuského nariadenia nie sú stanovené v Aarhuskom dohovore.
Predkladateľky petície poukazujú najmä na porušenia právnych predpisov Spoločenstva.
Predkladateľky petície uvádzajú, že podľa
                                               
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 Ú. v. ES L 264, 25.9.2006, s. 13.
3 COM(2012) 95 v konečnom znení.
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nich „jediná výnimka, ktorá sa vzťahuje na vyšetrovania, je výnimka stanovená podľa článku 
4 ods. 4 písm. c) dohovoru, ktorá sa týka otázok trestného a disciplinárneho charakteru."
Komisia by použila „túto výnimku na odmietnutie prístupu k informáciám o životnom 
prostredí, ako sú formálne výzvy a odôvodnené stanoviská zaslané členským štátom v rámci 
konaní o porušení povinnosti“.

V rámci predbežnej poznámky týkajúcej sa tohto tvrdenia by Komisia chcela zdôrazniť, že 
právne predpisy EÚ zabezpečujú skutočne vysokú úroveň ochrany pre dokumenty, ktoré sa 
týkajú sa prebiehajúcich konaní o porušení povinnosti. Podľa článku 4 ods. 2 3. zarážka 
nariadenia č.1049/2001 inštitúcie odmietnu prístup verejnosti k dokumentu, ak by jeho 
zverejnenie viedlo k porušeniu ochrany „účelu inšpekcií vyšetrovania a kontroly“, pokiaľ 
nepreváži verejný záujem o zverejnenie. Vzhľadom na to, že všeobecný súd (potom súd 
prvého stupňa) už rozhodol vo svojom rozsudku z 11. decembra 2001 vo veci T-191/99, 
Petrie vs. Komisia, „členské štáty majú právo očakávať, že Komisia počas vyšetrovaní, ktoré 
by mohli viesť ku konaniu o porušení povinnosti, zaručí mlčanlivosť. Táto požiadavka na 
utajenie trvá aj po predložení veci Súdnemu dvoru z toho dôvodu, že nemožno vylúčiť, že 
rokovania medzi Komisiou a dotknutým členským štátom, ktorých cieľom je, aby členský štát 
dobrovoľne vyhovel požiadavkám zmluvy, mohli pokračovať počas súdneho konania až do 
vyhlásenia rozsudku. Zachovanie tohto cieľa, konkrétne dosiahnutia zmierlivého riešenia 
sporu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom pred vyhlásením rozsudku Súdneho 
dvora, odôvodňuje zamietnutie prístupu k formálnym výzvam a odôvodneným stanoviskám 
vypracovaným v súvislosti s článkom 226 o konaniach ES z dôvodu ochrany verejného záujmu 
týkajúceho sa inšpekcií, vyšetrovaní a súdnych konaní“ (odsek 68).

Úroveň právnej ochrany dokumentov v prebiehajúcich konaniach o porušení povinnosti sa 
nelíši od úrovne právnej ochrany informácií o životnom prostredí. Ako vyplýva zo znenia 
článku 6 ods. 1 Aarhuského nariadenia, prebehajúce konania o porušení povinnosti sú vyňaté 
za predpokladu prevažujúceho verejného záujmu o zverejnenie, ak sa tieto informácie týkajú 
emisií vypúšťaných do životného prostredia.

Vo svojom rozsudku z 9. septembra 2011 vo veci T-29/08, Liga para Proteccao da Natureza 
(LPN) vs. Komisia Všeobecný súd zdôraznil túto skutočnosť a poukázal na to, že v porovnaní 
so všeobecnými pravidlami nariadenia č. 049/2001 o prístupe k dokumentom v prebiehajúcich 
konaniach vo veci porušenia predpisov sa neočakáva väčšia transparentnosť (odsek 135 
rozsudku, proti ktorému je v súčasnosti podané odvolanie). Predkladateľky petície tvrdia, že 
Aarhuský dohovor by neumožnil túto formu utajenia v záležitostiach týkajúcich sa životného 
prostredia. Komisia však nesúhlasí s výkladom predkladateliek petície týkajúcim sa 
Aarhuského dohovoru. Článok 4 písm. a) Aarhuského dohovoru za určitých okolností 
umožňuje zamietnutie žiadosti o informácie o životnom prostredí, keď by zverejnenie 
informácií nepriaznivo ovplyvnilo „dôvernosť v konaní orgánu verejnej moci“. Komisia sa 
domnieva, že konania o porušení povinnosti možno zaradiť pod toto ustanovenie Aarhuského 
dohovoru.
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Článok 4 ods. 2 písm. a) smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám1 o životnom 
prostredí, ktorou sa vykonávajú ustanovenia o prístupe k informáciám o životnom prostredí 
Aarhuského dohovoru na úrovni členských štátov, obsahuje rovnakú výnimku na zverejnenie 
informácií o životnom prostredí, aby sa zabezpečila „dôvernosť v konaní orgánu verejnej 
moci“.

Záver

Komisia sa preto domnieva, že správne vykonáva Aarhuské nariadenie. Postupy útvarov 
Komisie týkajúce sa aktívneho šírenia informácií o životnom prostredí a zverejňovania 
informácií o životnom prostredí na požiadanie sú v plnom súlade so záväzkami vyplývajúcimi 
z Aarhuského dohovoru.

4. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Predkladateľky petície tvrdia, že Komisia opakovane nepostupovala v súlade so svojimi 
právnymi záväzkami vyplývajúcimi z nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ako aj Aarhuského dohovoru 
a súvisiaceho nariadenia, najmä tým, že:

a) nedodržala lehoty;

b) nepreukázala prevažujúci verejný záujem na zverejnení;

c) nedodržala rozhodnutia a kritické poznámky európskeho ombudsmana týkajúce sa 
oneskoreného vybavovania žiadostí o prístup a potrebu, aby Komisia znovu 
zorganizovala svoje útvary v tejto súvislosti;

d) nesprávne uplatňovala prísnejšie podmienky nariadenia 1049/2001 na dokumenty 
obsahujúce informácie o životnom prostredí. Žalobcovia konkrétne tvrdia, že:

- niektoré z výnimiek uvedených v článku 4 nariadenia 1049/2001, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie 1367/2006, nie sú stanovené Aarhuským dohovorom, na ex. 
ochranu vojenských záležitostí a finančnej, menovej a hospodárskej politiky EÚ 
alebo členského štátu;

- článkom 4 nariadenia 1049/2001 sa stanovujú podmienky, za ktorých sa 
dokumenty „musia“ odmietnuť, keďže v Aarhuskom dohovore je použitý len 
výraz „môžu“;

- Aarhuský dohovor obsahuje prísnejšie podmienky na uplatňovanie výnimky 
týkajúcej sa obchodných záujmov. Komisia však nedodržiava tieto podmienky, 
napríklad pri ochrane obrazu alebo dobrého mena spoločnosti;

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k 

informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS; Ú. v. EÚ L 41, 
14.2.2003, s. 26 
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- Aarhuský dohovor neobsahuje žiadnu rovnocennú výnimku z nariadenia č. 
1049/2001, ktorá sa vzťahuje na „inšpekcie, vyšetrovania a kontroly“, ale 
používa obmedzenejšiu výnimku, ktorá sa týka „otázok trestného a 
disciplinárneho charakteru“. Komisia sa opiera o výnimku z nariadenia 
1049/2001 týkajúcu sa zamietnutia prístupu k dokumentom vzťahujúcim sa na 
konania o porušení pravidiel alebo k štúdiám kontroly zhody.

Poukazujú na to, že „odpovede Európskej komisie na žiadosti o prístup k dokumentom ich 
majú skôr tendenciu ich systematicky utajiť ako zverejniť“ a uvádzajú niektoré kategórie 
dokumentov, ku ktorým „sa údajne bežne bezdôvodne zamieta prístup“ (formálne výzvy a 
odôvodnené stanoviská) poslané v rámci konaní o porušení, listy, ktoré poslalo odvetvie 
Komisii…). Tiež sa sťažujú na skutočnosť, že Komisia navrhla predĺžiť lehotu na odpovede 
na počiatočné a opakované žiadosti na 30 dní.

Predkladateľky petície preto:

– žiadajú, aby Európsky parlament „odporučil Komisii, aby zosúladila nariadenie č. 
1049/2001 s ustanoveniami Aarhuského dohovoru“;

– navrhujú, aby sa aspekt utajenia dokumentu zohľadnil, keď sa o ňom diskutuje a keď sa 
navrhuje, a nie až vtedy, keď sa požaduje k nemu prístup.

Poznámky Komisie

– a) K údajnému systematickému nedodržiavaniu lehôt a nariadeniu č. 1049/2001 všeobecne

Je pravda, že Komisia je vo väčšine prípadov povinná predĺžiť lehotu na odpovede na 
opakované žiadosti o prístup k dokumentom v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia 
č. 1049/2001.

Tieto predĺženia sú nevyhnutné z dôvodu potreby uskutočniť vnútorné (s inými generálnymi 
riaditeľstvami, právnou službou) a vo väčšine prípadov aj vonkajšie (s autormi tretej strany) 
konzultácie v kombinácii so stálym nárastom počtu žiadostí o prístup k dokumentom, ktorý sa 
neodzrkadlil prostredníctvom podobného vývoja v zdrojoch Komisie.

Z týchto dôvodov Komisia vo svojom návrhu z 30. apríla 20081 navrhla predĺženie 
počiatočnej lehoty na odpovede na vybavenie žiadostí o prístup k dokumentom z 15 na 30 
dní, čo viac zodpovedá realite denne vybavených žiadostí o prístup k dokumentom.

Komisia poznamenáva, že Európsky súdny dvor vo svojich osobitných pravidlách prístupu k 
dokumentom2, stanovil aj mesačnú lehotu na vybavenie žiadostí o prístup.

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. apríla 2008 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – COM(2008)229 v konečnom 
znení.
2 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 11. decembra 2012 o prístupe verejnosti k 
dokumentom v držbe Súdneho dvora Európskej únie pri výkone svojich správnych funkcií, 
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Komisia tiež poznamenáva, že zo všetkých prípadov údajného nesprávneho postupu 
preskúmaných ombudsmanom sa len 8 % týkalo lehôt pre rozhodnutie vo všetkých oblastiach 
činnosti EÚ.

Pokiaľ ide o dodržiavanie nariadenia č. 1049/2001 všeobecne, zo správy ombudsmana za rok 
20121 vyplynulo, že v 21,5 % prípadov uzavretých v roku 2012 bolo predmetom žiadosť o 
informácie a o prístup k dokumentom, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles 
(25 %).

Okrem toho vo všetkých prípadoch údajného nesprávneho postupu preskúmaných 
ombudsmanom sa len 6,7 % týkalo prístupu k dokumentom.

– b) K údajnému nepreukázaniu prevažujúceho verejného záujmu

Vo svojich opakovaných odpovediach Komisia systematicky skúma, či existuje prevažujúci 
verejný záujem. V súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Turco2 tak postupuje z úradnej 
moci aj v prípadoch, keď sťažovateľ nepreukáže tento prevažujúci záujem s výnimkou 
prípadov, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpoklad utajenia.3.

V súlade s rovnakým rozsudkom 4 Komisia systematicky uplatňuje výrok súdu, že 
transparentnosť predstavuje prevažujúci verejný záujem o transparentnosť v uzavretých 
legislatívnych spisoch, na ktoré sa nevzťahuje iná výnimka.

Preto nie je pravda, že Komisia systematicky nepreukazuje prevažujúci verejný záujem na 
zverejnení;

– c) K údajnému nedodržiavaniu odporúčaní ombudsmana zo strany Komisie

Z výročnej správa ombudsmana za rok 2012 vyplýva, že vo väčšine – 82 % – prípadov 
inštitúcie EÚ dodržiavajú odporúčania ombudsmana.

Tvrdenie predkladateliek petície, že Komisia údajne systematicky nedodržiava odporúčania 
ombudsmana, sa preto nemôže prijať.

– d) K nesprávnemu uplatňovaniu prísnejších podmienok nariadenia 1049/2001 na 
dokumenty obsahujúce informácie o životnom prostredí

Článkom 3 nariadenia č. 1367/2006 sa stanovuje, že nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa 
                                                                                                                                                  
Úradný vestník EÚ C 38, 9.2.2013, s. 2.
1 Dostupné na internetovej stránke európskeho ombudsmana:
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.

2 Rozsudok Súdneho dvora z 1. júla 2008 v spojených veciach C-39/05 P a C-52/05 P, 
Švédske kráľovstvo a Maurizio vec Turco vs. Rada Európskej únie, bod 44.
3 Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 2010 vo veci C-139/07 P, Európska komisia vs. 
Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, body 61 a 62. 
4 Body 44 – 46 a 67.
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uplatňuje na akúkoľvek žiadosť žiadateľa o prístup k informáciám o životnom prostredí, ktoré 
sú v držbe inštitúcií a orgánov Spoločenstva. Nariadenie 1357/2006 preto výslovne vedie 
k tomu, že nariadenie č.1049/2001 sa uplatňuje na žiadosti o prístup k dokumentom 
obsahujúcim informácie o životnom prostredí.

Z toho vyplýva, že výnimky z nariadenia č. 1049/2001 vrátane konkrétnej terminológie, ktorá 
sa v ňom používa (napr. „musí“ namiesto „môže“ v Aarhuskom dohovore), sa uplatňujú aj na 
žiadosti o prístup k dokumentom vrátane informácií o životnom prostredí, aj keď sa všetky 
tieto výnimky výslovne neuvádzajú v nariadení č. 1367/2006.


