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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle čl. 1 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) musí orgány a instituce Společenství 
přijímat rozhodnutí co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Aby se občané a volené orgány 
mohli efektivně podílet na politickém procesu a vést veřejné orgány k odpovědnosti, měli by 
mít k dokumentům evropských orgánů co možná nejširší přístup. 

Nicméně změny, které Komise navrhuje v tomto nařízení, jsou neuspokojivé, neboť 
v několika případech je návrh Komise spíše krokem zpět než odvážným krokem vedoucím 
k větší transparentnosti. 

V prvé řadě Komise měla plně přehodnotit svůj předchozí návrh s ohledem na to, že vstup 
Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost poskytuje nový právní rámec na základě čl. 15 
odst. 3, a měla svůj návrh zahrnout do dokumentu KOM(2009)0665 týkajícího se důsledků 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Komise formálně nevzala svůj návrh zpět ani jej 
nenahradila novým návrhem, který by zohledňoval nový právní rámec stanovený 
v Lisabonské smlouvě. 

Nejvýraznějším krokem zpět je způsob, jakým Komise přeformulovala definici (článek 3) 
pojmu „dokument“, což je ústřední pojem celého nařízení. Navrhovatelka je toho názoru, že 
namísto zužování definice, jak v zásadě navrhuje Komise, by měl být „dokument“ spíše pojat 
jako „oficiální informace“, neboť přístup k jednotlivým informacím by žadatelům umožnil 
žádat přesněji, cíleněji a komplexněji o specifické informace, a nedocházelo by tak k zasílání 
obrovského množství zbytečných údajů, čímž eventuelně vznikají dodatečné náklady. Nová 
definice by rovněž usnadnila získání částečného přístupu k určitým tajným dokumentům a 
umožnila by jasně rozlišovat mezi neoficiálními a oficiálními informacemi. 

Ačkoli cílem tohoto nařízení je usnadnit přístup veřejnosti k dokumentům orgánů, institucí, 
úřadů a agentur EU, zpřístupnění přípravných dokumentů, jako jsou návrhy nebo memoranda, 
by mohlo přesunout tok oficiálních informací do neformálních nebo mezivládních kanálů, 
čímž by se snížila transparentnost a oslabila Evropská unie.

Poplatky za vyhledání a kopie by měly odpovídat rozumným standardním poplatkům za 
vyhledávání a kopie dokumentů. Komise by měla vypracovat návrhy týkající se výše uvedených
bodů.

Pro občany je zvláště důležité, aby např. při řízení pro nesplnění povinnosti, která jsou často 
zahájena na základě petic občanů, byly úplně zpřístupněny všechny dokumenty týkající se 
uzavřených řízení pro nesplnění povinnosti, a to včetně dokumentů poskytnutých členskými 
státy. Navrhovatelka upozorňuje, že návrh Komise dát členským státům právo zamítnout 
přístup k dokumentům (článek 5) na základě jejich vlastní legislativy je v rozporu 
s judikaturou Evropského soudního dvora a je nepřípustný. Co se týče článku 9 („Citlivé 
dokumenty“), je důležité, aby si orgány, instituce, úřady a agentury Unie stanovily společná 
pravidla klasifikace těchto dokumentů a aby byla tato pravidla zveřejněna.

Petiční výbor se domnívá, že je velmi důležité zachovat a zvýšit důvěru občanů v orgány, 
instituce, úřady a agentury EU. Evropská unie musí v co nejvyšší míře chránit osobní údaje 
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a soukromí a neměla by vytvářet pravidla umožňující opatření, která se v praxi dají provést 
objektivně jen stěží. Ačkoli existuje judikatura EU vymezující výklad pojmu „převažující 
veřejný zájem“, bylo by vhodné, aby Komise vymezila přesnou a konkrétní definici tohoto 
pojmu.

Tajné informace smí příjemce předat třetí straně pouze na základě souhlasu původce. Petiční 
výbor by uvítal společný rámec a postup pro pravidla odtajnění, včetně toho, aby orgány, 
instituce, úřady a agentury Unie mohly na základě žádosti o veřejný přístup k dokumentu 
přehodnotit a znovu určit jeho kategorii. Původně tajné dokumenty by tak mohly být 
odtajněny v rámci pružnějšího systému. 

V případě, že orgán zamítne žádost o dokument na základě ustanovení tohoto nařízení, je 
povinen poskytnout oznámení o tom, zda je pravděpodobné, že v budoucnu bude daný 
dokument částečně či úplně zpřístupněn, a pokud ano, kdy k tomu dojde.

Navrhovatelka zastává názor, že má-li být „evropská iniciativa pro transparentnost“ úspěšná, 
žadatelé musí mít možnost snadno nalézt a získat informace, které potřebují. S ohledem na 
toto nařízení by orgány tudíž měly zajistit, aby dokumenty byly poskytovány buďto 
prostřednictvím společného rozhraní pro jejich rejstříky dokumentů, nebo prostřednictvím 
rozhraní s přímými odkazy na vlastní rejstříky jednotlivých orgánů.

Konečně, stejně jako tomu bylo u stávajícího nařízení, Komise by měla být vyzvána, aby 
předložila zprávu o uplatňování revidovaného nařízení a případně doporučila jeho zlepšení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán, instituce, úřad 
nebo agentura Evropské unie v držení, 
které se týkají záležitosti související 
s politikami, činnostmi, uzavřenými 
řízeními pro porušení právních předpisů 
EU a rozhodnutími, jež spadají do jejich
působnosti, a to ve všech oblastech činnosti 
Evropské unie.
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Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny dokumenty (vymezené v článku 3), které mají 
orgán, instituce, úřad nebo agentura Evropské unie v držení. Zvláštní zmínka je věnována 
dokumentům týkajícím se řízení pro porušení právních předpisů EU, které si mohou vyžádat 
zainteresované strany (např. předkladatelé petic) v rámci uplatnění svých práv na nápravu 
nebo právní ochranu.

Pozměňovací návrh 2

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 záznam nebo 
soubor záznamů sloužící k úředním 
účelům na jakémkoli nosiči (psaný či 
tištěný na papíře či uložený v elektronické 
formě nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka), který se týká 
záležitosti spadající do odpovědnosti 
orgánů, institucí, úřadů nebo agentur 
Evropské unie. Toto se nevztahuje na 
návrhy, poznámky a memoranda, které 
nemají být součástí určité složky;

Or. en

Odůvodnění
Komisí navrhovaná definice „dokumentu“ je příliš úzká. Dokument by mohl být 
„dokumentem“ ve smyslu nařízení, pouze pokud by byl formálně zaslán nebo jiným způsobem 
zaregistrován. To by z hlediska transparentnosti znamenalo krok zpět.

Zpřístupnění přípravných dokumentů, jako jsou návrhy nebo memoranda, by mohlo přesunout 
tok oficiálních informací do neformálních nebo mezivládních kanálů, čímž by se snížila 
transparentnost a oslabila Evropská unie, a to by bylo kontraproduktivní.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické 
nebo právnické osoby nebo subjekty mimo 
dotyčný orgán, včetně členských států,
ostatních orgánů a institucí Společenství,
orgánů a institucí mimo Společenství a 
třetích zemí.

b) „třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické 
nebo právnické osoby nebo subjekty mimo 
dotyčný orgán, ostatní unijní nebo 
neunijní orgány a instituce a třetí země.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly být ve vztahu k orgánům či v rámci své komunikace v záležitostech 
souvisejících s činností Unie považovány za třetí osobu.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) finanční, měnovou nebo hospodářskou 
politiku Společenství nebo členského státu;

d) finanční, měnovou nebo hospodářskou 
politiku Evropské unie nebo členského 
státu;

Or. en

Odůvodnění

Je nutná formální oprava s ohledem na vstup SEU v platnost.

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a  soudního, c) právního poradenství, s výjimkou 
situace, kdy je poskytováno v souvislosti 
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rozhodčího a smírčího řízení; s postupy přijímání legislativních aktů,
a soudního řízení;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh Komise k čl. 4 odst. 2 písm. c) by ve srovnání se současnými pravidly 
snížil standard. Tento bod je změněn tak, aby standard zvýšil a zohlednil rozsudek ve věci 
Turco (věc C-39/05 P a věc C-52/05 P).

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) cílů inspekce, vyšetřování a auditu; d) cílů inspekce, vyšetřování, řízení ve 
věcech hospodářské soutěže a auditu;

Or. en

Odůvodnění

Zpřístupnění dokumentů týkajících se řízení ve věcech hospodářské soutěže se zamítá, neboť 
by mohlo tato řízení narušit.

Pozměňovací návrh 7

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 

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

Or. en

Odůvodnění

Výraz „nepříznivě ovlivnilo“ je příliš široký a subjektivní. Do odstavce se doplňují slova 
„soukromí“ a „integrita“, která jsou použita v původním znění nařízení i ve věci Bavarian 
Lager (T-194/04).

Pozměňovací návrh 8

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, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 
vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu, 
nebo pokud jde o informace předložené 
Komisi v souvislosti s prováděním 
právních předpisů Unie, a to až do doby, 
než se zahájí jakékoli soudní řízení v dané 
věci, konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, instituce, úřad nebo agentura, 
u nichž je dokument uložen, jej zveřejní, 
pokud členský stát neuvede důvody pro 
odepření jeho zveřejnění na základě 
výjimek uvedených v článku 4. Orgán 
zhodnotí přiměřenost těchto důvodů, které 
členský stát uvede.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou žádat orgány, instituce, úřady a agentury EU, aby odmítly přístup 
k jejich dokumentům pouze v případě, že se tato žádost zakládá na výjimkách stanovených 
v článku 4 (IFAW věc C-64/05). Členské státy nemají právo veta, pokud jde o dokumenty od 
nich pocházející, ani právo odůvodnit důvěrnost dokumentů na základě ustanovení svých 
vnitrostátních právních předpisů. Také by měl být zaručen přístup k informacím, které členské 
státy předloží Komisi, pokud jde o provádění právních předpisů EU, a to až do doby, než se 
zahájí řízení před soudem (doporučení 4 usnesení ke zprávě Cashmana).
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů 
ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, 
podat potvrzující žádost, ve které orgán 
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

3. Orgán oznámí žadateli, zda je 
pravděpodobné, že v budoucnu bude daný 
dokument částečně či úplně zpřístupněn, 
a pokud ano, kdy k tomu dojde.

Žadatel může do 15 dnů ode dne, kdy 
obdržel odpověď orgánu, podat potvrzující 
žádost, ve které orgán požádá, aby 
přezkoumal své stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Žadatelé musejí být informováni o tom, zda bude v budoucnu možné získat přístup 
k požadovanému dokumentu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Citlivé dokumenty jsou dokumenty 
orgánů nebo subjektů zřízených těmito 
orgány, členských států, třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací, které jsou 
klasifikovány jako „TRÉS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ nebo 
„CONFIDENTIEL“ v souladu s předpisy 
daného orgánu na ochranu základních 
zájmů Evropské unie nebo jednoho či více 
členských států v oblastech spadajících pod 
čl. 4 odst. 1 písm. a), zejména v oblastech 
veřejné bezpečnosti, obrany a vojenských 
záležitostí.

1. Citlivé dokumenty jsou dokumenty 
orgánů, institucí, úřadů nebo agentur
zřízených těmito orgány, členských států, 
třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací, které jsou klasifikovány jako 
„TRÈS SECRET/TOP SECRET“, 
„SECRET“ nebo „CONFIDENTIEL“ 
v souladu se společnými předpisy daných 
orgánů, institucí, úřadů a agentur na 
ochranu základních zájmů Evropské unie 
nebo jednoho či více členských států 
v oblastech spadajících pod čl. 4 odst. 1 
písm. a) a b), pokud jde o oblasti veřejné 
bezpečnosti, obrany a vojenských 
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záležitostí.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise ponechat původní znění článku 9 není konzistentní s navrženými změnami 
k článku 4, což v současnosti činí odkaz v odstavci 1 tohoto článku nesoudržným 
a nesprávným. Podle článku 15 SFEU jsou podmínky a omezení přístupu k dokumentům 
stanoveny postupem spolurozhodování (řádným legislativním postupem). Je proto nutné 
a v souladu s právním základem, aby orgány, instituce, úřady a agentury přijaly společná 
pravidla pro klasifikaci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pravidla orgánů týkající se citlivých 
dokumentů se zveřejní.

6. Společná pravidla orgánů, institucí, 
úřadů a agentur týkající se citlivých 
dokumentů se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise ponechat původní znění článku 9 není konzistentní s navrženými změnami 
k článku 4, což v současnosti činí odkaz v odstavci 1 tohoto článku nesoudržným 
a nesprávným. Podle článku 15 SFEU jsou podmínky a omezení přístupu k dokumentům 
stanoveny postupem spolurozhodování (řádným legislativním postupem). Je proto nutné 
a v souladu s právním základem, aby orgány, instituce, úřady a agentury přijaly a zveřejnily 
společná pravidla pro klasifikaci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu procesu přijímání 
legislativních  aktů EU  nebo 
nelegislativních akty obecného významu 
jsou  s výhradou článků 4 a 9 veřejnosti

1. Orgány v co nejvyšší míře přímo 
zpřístupní veřejnosti dokumenty 
v elektronické podobě nebo 
prostřednictvím rejstříku, a to v souladu 
s pravidly příslušného orgánu, instituce, 
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přímo přístupné. úřadu nebo agentury.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zachovaly stávající standardy, obnovuje se současné znění čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do … zveřejní Komise zprávu 
o uplatňování zásad tohoto nařízení 
a předloží doporučení, mimo jiné včetně 
definice pojmu „převažující veřejný 
zájem“, která budou případně obsahovat 
návrhy změn tohoto nařízení a akční 
program opatření, která mají přijmout 
jednotlivé orgány, instituce, úřady a 
agentury.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako tomu bylo u stávajícího nařízení, měla by se předložit zpráva o uplatňování 
nařízení, jež by obsahovala doporučení a případné návrhy na zlepšení.


