
PA\817059SK.doc PE441.376v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

2008/0090(COD)

5.7.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre petície

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
(KOM(2008)0229 – C7-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ágnes Hankiss



PE441.376v01-00 2/11 PA\817059SK.doc

SK

PA_Legam



PA\817059SK.doc 3/11 PE441.376v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podľa článku 1 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii musia inštitúcie a orgány Spoločenstva 
prijímať rozhodnutia čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom. Občanom 
a voleným orgánom by sa mal preto umožniť čo najširší prístup k dokumentom európskych 
inštitúcií, aby sa mohli účinne zapojiť do politického procesu a brať orgány verejnej moci 
na zodpovednosť. 

Konkrétne zmeny a doplnenia týkajúce sa návrhu nariadenia, ktoré predložila Komisia, sú 
však neuspokojivé, pretože v mnohých prípadoch sú krokom späť, a nie ráznym posunom 
vpred v rámci „úsilia o zvýšenie transparentnosti“.

Komisia mala v prvom rade úplne prepracovať svoj predchádzajúci návrh, keďže 
nadobudnutie platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytuje nový právny rámec 
vychádzajúci z článku 15 ods. 3. Tento návrh mala zahrnúť do oznámenia KOM(2009)0665 
o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Komisia oficiálne nestiahla svoj 
návrh a nikdy ho nenahradila novým návrhom, v ktorom by sa zohľadnil nový rámec 
poskytovaný Lisabonskou zmluvou.

Najvýznamnejším krokom späť, ktorý Komisia urobila, je opätovné vymedzenie pojmu 
dokument (článok 3), ktorý tvorí jadro nariadenia. Spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko sa domnieva, že namiesto zúženia vymedzenia pojmu dokument, ako to navrhuje 
Komisia, by sa jeho rozsah mal ešte rozšíriť, aby zahŕňal „oficiálne informácie“, keďže 
prístup žiadateľov k určitým informáciám by umožnil požadovať sprístupnenie osobitných 
informácií presnejším, cielenejším a komplexnejším spôsobom, pričom by sa zabránilo 
prijímaniu veľkého množstva nepotrebných údajov, ktorých poskytovanie by znamenalo 
dodatočné náklady. Nové vymedzenie by tiež uľahčilo získavanie čiastočného prístupu 
k určitým tajným dokumentom a umožnilo by jasné rozlišovanie medzi neoficiálnymi 
a oficiálnymi informáciami.

Hoci uľahčenie prístupu k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ zostáva 
cieľom tohto nariadenia, sprístupnením informačných dokumentov, napr. návrhov poznámok 
alebo oznámení, verejnosti by sa mohol tok oficiálnych informácií presmerovať 
do neformálnych a/alebo medzivládnych informačných kanálov, čo by viedlo k zníženiu 
transparentnosti a oslabeniu Európskej únie.

Náklady na vyhľadávanie dokumentov a vyhotovovanie kópií by sa mali obmedziť na 
rozumnú výšku, ktorá zodpovedá štandardným nákladom na vyhľadávanie dokumentov 
a vyhotovovanie kópií. Komisia by mala vypracovať návrhy v súvislosti s uvedenými bodmi.

Pre občanov je mimoriadne dôležité, aby sa napríklad v prípade konaní o porušení právnych 
predpisov, ktoré často vychádzajú z petícií občanov, zabezpečil úplný prístup ku všetkým 
dokumentom týkajúcim sa takýchto uzavretých konaní. To platí aj pre dokumenty, ktoré 
poskytli členské štáty. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko poukazuje na to, že 
návrh Komisie, ktorý dáva členským štátom právo na zamietnutie prístupu k dokumentom 
(článok 5) na základe ich právnych predpisov, je v rozpore s jurisdikciou Európskeho súdneho 
dvora a je preto neprijateľný. So zreteľom na článok 9 („Zaobchádzanie s citlivými 
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dokumentmi“) je dôležité, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie stanovili spoločné 
pravidlá utajovania takýchto dokumentov a aby sa tieto pravidlá zverejnili.

Výbor pre petície sa domnieva, že zachovanie a zvyšovanie dôvery občanov v inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry EÚ je veľmi dôležité. EÚ by mala chrániť osobné údaje a súkromie 
na základe najprísnejších možných noriem a nemala by vytvárať predpisy umožňujúce 
prijímanie opatrení, ktoré sa ťažko vykonávajú objektívnym spôsobom. Hoci existuje 
judikatúra EÚ vzťahujúca sa na interpretáciu pojmu „prevažujúci verejný záujem“, bolo by 
žiaduce, aby Komisia poskytla presné a konkrétne vymedzenie tohto pojmu.

Príjemca utajovaných informácií nesmie postúpiť tieto informácie tretej strane bez 
predchádzajúceho súhlasu pôvodcu. Výbor pre petície by privítal spoločný rámec a postup pre 
odtajnenie dokumentov vrátane možnosti pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
preskúmať a zrušiť kategóriu utajenia dokumentu v prípade, že sa predloží žiadosť o jeho 
verejné sprístupnenie. Dokumenty, ktoré boli predtým tajné, by sa tak mohli sprístupňovať 
pružnejším spôsobom.

V prípade, že inštitúcia zamietne na základe ustanovení tohto nariadenia žiadosť 
o sprístupnenie dokumentu, je povinná informovať žiadateľa, či a kedy sa v budúcnosti 
zabezpečí čiastočný alebo úplný prístup k tomuto dokumentu.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že na to, aby bola Európska 
iniciatíva týkajúca sa transparentnosti úspešná, musia byť žiadatelia schopní ľahko nájsť 
a získať informácie, ktoré hľadajú. V súvislosti s týmto nariadením by preto inštitúcie mali 
zabezpečiť, aby sa dokumenty poskytovali prostredníctvom spoločného rozhrania ich 
registrov dokumentov alebo prostredníctvom rozhrania s priamymi odkazmi na register 
každej z inštitúcií.

Okrem toho podobne ako v prípade existujúceho nariadenia by mala byť Komisia vyzvaná, 
aby predložila správu o vykonávaní revidovaného nariadenia a podľa potreby poskytla návrhy 
zlepšení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané v inštitúciou 
konkrétne na dokumenty, ktoré 
vypracovala alebo dostala a ktoré 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané inštitúciou, 
orgánom, úradom alebo agentúrou 
Európskej únie, týkajúce sa veci 
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uchováva týkajúce sa veci vzťahujúcej sa 
na politiky, činnosti a rozhodnutia 
spadajúce do oblasti pôsobnosti vo 
všetkých oblastiach činnosti Európskej 
únie.

vzťahujúcej sa na politiky, činnosti, 
uzavreté postupy uplatňované v súvislosti 
s porušovaním právnych predpisov EÚ
a rozhodnutia spadajúce do jeho/jej oblasti 
pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky dokumenty (ako je vymedzené v článku 3) 
uchovávané inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Európskej únie. Osobitne sa 
odkazuje na dokumenty týkajúce sa vyšetrovaní prípadov porušovania právnych predpisov 
EÚ, ktoré môžu vyžadovať účastníci konania (napr. autori petície) s cieľom uplatniť si svoje 
právo na odškodnenie alebo nápravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 3 –písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) «dokument» znamená akýkoľvek obsah
bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v
písomnej forme alebo uložený 
v elektronickej forme alebo ako zvukový, 
vizuálny alebo audiovizuálny záznam), 
vypracovaný inštitúciou a úradne 
odovzdaný jednému alebo viacerým 
adresátom alebo inak zaevidovaný, 
prípadne prijatý inštitúciou; údaje 
obsiahnuté v elektronickej pamäti, 
v systémoch na spracovanie a vyberanie 
údajov sú dokumenty, ak ich možno 
extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie 
v elektronickom formáte pomocou 
dostupných nástrojov na využívanie 
systému;

a) „dokument“ znamená záznam alebo 
súbor záznamov, ktorý slúži na úradné 
účely, a to bez ohľadu na použité médium 
(písomná forma alebo uložený 
v elektronickej forme alebo ako zvukový, 
vizuálny alebo audiovizuálny záznam), 
týkajúci sa veci spadajúcej do oblasti 
pôsobnosti inštitúcií, orgánov, úradov 
alebo agentúr Európskej únie. Nepatria 
sem návrhy dokumentov, poznámky alebo 
oznámenia, ktoré nemajú byť časťou 
dokumentácie;

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu dokument navrhované Komisiou je príliš úzke. Dokument v zmysle tohto 
nariadenia by bol dokumentom len vtedy, ak by bol úradne odovzdaný alebo inak 



PE441.376v01-00 6/11 PA\817059SK.doc

SK

zaevidovaný. Išlo by o krok späť, čo sa týka transparentnosti.
Sprístupnením informačných dokumentov, napr. návrhov poznámok alebo oznámení, 
verejnosti by sa tok oficiálnych informácií presunul do neformálnych a/alebo medzivládnych 
informačných kanálov, čo by viedlo ku kontraproduktívnemu zníženiu transparentnosti 
a oslabeniu Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) «tretia osoba» znamená  akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu alebo 
akýkoľvek subjekt mimo príslušnej 
inštitúcie vrátane členských štátov alebo 
inštitúcií a orgánov patriacich do 
Spoločenstva alebo mimo neho a tretie 
krajiny.

b) „tretia strana“ znamená  akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu alebo 
akýkoľvek subjekt mimo príslušnej 
inštitúcie, iné inštitúcie a orgány patriace 
aj nepatriace do Únie a tretie krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

 Členské štáty by sa nemali považovať za tretie strany v rámci svojich vzťahov s inštitúciami 
ani v rámci komunikácie o záležitostiach týkajúcich sa niektorej z oblastí činností Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) finančnej, menovej alebo hospodárskej 
politiky Spoločenstva alebo niektorého
členského štátu;

d) finančnej, menovej alebo hospodárskej 
politiky Európskej únie alebo členského 
štátu;

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu nadobudnutia platnosti ZEÚ je potrebná formálna úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) právneho poradenstva a súdu, konaní 
arbitráže a zmierovania sporov;

c) právneho poradenstva okrem prípadov, 
keď sa poskytuje v súvislosti s postupmi 
prijímania právnych predpisov, a súdnych
sporov;

Or. en

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie článku 4 ods. 2 písm. c), ktoré navrhuje Komisia, by znamenalo zníženie 
noriem v porovnaní so súčasnými predpismi. Cieľom tejto zmeny a doplnenia je zlepšenie 
noriem a zohľadnenie rozsudku vo veci Turco (veci C-39/05 P a C-52/05 P). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly; d) účelu inšpekcií, vyšetrovania, konaní 
v oblasti hospodárskej súťaže a kontroly;

Or. en

Odôvodnenie

Sprístupnenie dokumentov o konaniach vo veci hospodárskej súťaže sa zamieta, keďže to 
ohrozuje ochranu takýchto konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Mená, tituly a funkcie verejných 
funkcionárov, štátnych zamestnancov 
a zástupcov záujmov v súvislosti s ich 
odbornými činnosťami sa nezverejnia, 
pokiaľ by za osobitných okolností 

5. Mená, tituly a funkcie verejných 
funkcionárov, štátnych zamestnancov 
a zástupcov záujmových skupín v súvislosti 
s ich odbornými činnosťami sa nezverejnia, 
pokiaľ by za osobitných okolností 
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zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť 
dotknuté osoby. Ostatné osobné údaje sa 
zverejňujú v súlade s podmienkami 
zákonného spracovania takýchto údajov 
ustanovenými v právnych predpisoch ES
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov.

zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť 
ochranu súkromia alebo nedotknuteľnosť 
dotknutých osôb. Ostatné osobné údaje sa 
zverejňujú v súlade s podmienkami 
zákonného spracovania takýchto údajov 
ustanovenými v právnych predpisoch EÚ 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Formulácia „nepriaznivo ovplyvniť“ je príliš široká a subjektívna. Zmena a doplnenie odseku 
spočíva v zahrnutí výrazov „súkromie“ a „nedotknuteľnosť“, keďže tieto výrazy sa uvádzajú 
v pôvodnom znení nariadenia a používajú sa i vo veci Bavarian Lager (T-194/04). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu 
pochádzajúceho z niektorého členského 
štátu s výnimkou dokumentov zasielaných 
v rámci konania vedúceho k legislatívnemu 
aktu alebo k nelegislatívnemu aktu 
všeobecného použitia, treba sa poradiť 
s orgánmi tohto členského štátu. Inštitúcia, 
ktorá uchováva tento dokument, ho 
zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie 
dôvody pre jeho zadržanie na základe 
výnimiek uvedených v článku 4 alebo 
osobitných ustanovení vo svojich 
právnych predpisoch, ktoré bránia 
zverejniť daný dokument. Inštitúcia 
oceňuje primeranosť dôvodov uvedených
členským štátom, pokiaľ sú založené na 
výnimkách ustanovených v tomto 
nariadení.

2. Ak sa žiadosť týka dokumentu 
pochádzajúceho z niektorého členského 
štátu s výnimkou dokumentov zasielaných 
v rámci konania vedúceho k legislatívnemu 
aktu alebo k nelegislatívnemu aktu 
všeobecného použitia, alebo pokiaľ ide 
o informácie predkladané Komisii 
v súvislosti s vykonávaním právnych 
predpisov Únie až do okamihu začatia 
súdneho konania v danej veci, vykonajú sa 
konzultácie s orgánmi tohto členského 
štátu. Inštitúcia, orgán, úrad alebo 
agentúra, ktoré uchovávajú tento 
dokument, ho zverejnia, pokiaľ členský 
štát neuvedie dôvody na jeho zadržanie na 
základe výnimiek uvedených v článku 4. 
Inštitúcia považuje takéto dôvody uvedené
členským štátom za primerané.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty môžu požiadať inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry EÚ o zamietnutie 
prístupu k ich dokumentom, len ak sa ich žiadosť zakladá na výnimkách stanovených v článku 
4 (vec IFAW C-64/05). Členské štáty nemajú právo veta v súvislosti s dokumentmi, ktoré od 
nich pochádzajú, ani právo odvolať sa na ustanovenia vo svojich právnych predpisoch, aby 
zdôvodnili ich dôverný charakter. Zabezpečiť by sa mal aj prístup k informáciám, ktoré 
členské štáty predkladajú Komisii v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov EÚ, a to až 
do začatia súdneho konania (odporúčanie 4 Cashmanovho uznesenia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade úplného alebo čiastočného 
zamietnutia môže žiadateľ do 15 
pracovných dní od doručenia odpovede od 
inštitúcie podať opakovanú žiadosť 
s požiadavkou, aby inštitúcia prehodnotila 
svoje stanovisko. 

3. Inštitúcia informuje žiadateľa, či je 
pravdepodobné, že sa neskôr zabezpečí 
čiastočný alebo úplný prístup 
k dokumentu a ak áno, oznámi mu dátum 
jeho sprístupnenia.

Žiadateľ môže do 15 pracovných dní od 
doručenia odpovede od inštitúcie podať 
opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby 
inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadatelia sú upozorňovaní na možnosť získať v budúcnosti prístup k požadovanému 
dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú 
dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo 
z agentúr nimi založených, z členských 
štátov, tretích krajín alebo medzinárodných 

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú 
dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo 
z orgánov, úradov či agentúr nimi 
založených, z členských štátov, tretích 
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organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami 
príslušnej inštitúcie klasifikované ako 
«TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» alebo «CONFIDENTIEL»
a ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej 
členských štátov v oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), 
predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu
a vojenské veci.

krajín alebo medzinárodných organizácií, 
ktoré sú v súlade so spoločnými pravidlami 
ustanovenými inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami klasifikované ako 
„TRÈS SECRET/TOP SECRET“, 
„SECRET“ alebo „CONFIDENTIEL“
a ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej 
členských štátov v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a) a písm. 
b), predovšetkým oblasť verejnej 
bezpečnosti, obrany a vojenských vecí.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nemeniť článok 9 nie je v súlade s navrhovanými zmenami článku 4, keďže 
odkaz na odsek 1 tohto článku je nekoherentný a nesprávny. Podľa článku 15 ZFEÚ sa 
podmienky a obmedzenia prístupu k dokumentom stanovujú v rámci spolurozhodovacieho 
postupu. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry prijímali spoločné 
pravidlá utajovania, čo je v súlade s právnym základom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pravidlá inštitúcií týkajúce sa 
zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa 
zverejnia.

6. Spoločné pravidlá inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr týkajúce sa 
zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa 
zverejnia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie nemeniť článok 9 nie je v súlade s navrhovanými zmenami článku 4, keďže 
odkaz na odsek 1 tohto článku je nekoherentný a nesprávny. Podľa článku 15 ZFEÚ sa 
podmienky a obmedzenia prístupu k dokumentom stanovujú v rámci spolurozhodovacieho 
postupu. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry prijímali spoločné 
pravidlá utajovania, čo je v súlade s právnym základom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podľa článkov 4 a 9 sa verejnosti
priamo sprístupňujú dokumenty 
vypracované alebo doručené v priebehu 
prijímania právnych predpisov EÚ, alebo 
nelegislatívnych aktov všeobecného 
použitia.

1. Inštitúcie čo najskôr verejnosti priamo 
sprístupnia dokumenty v elektronickej 
forme alebo prostredníctvom registra, a to 
v súlade s pravidlami príslušnej inštitúcie, 
orgánu, úradu alebo agentúry.

Or. en

Odôvodnenie

 Na zachovanie súčasných noriem sa opätovne zavádza znenie platného článku 12 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do .. .. … Komisia uverejní 
správu o vykonávaní zásad tohto 
nariadenia a predloží odporúčania, ktoré
budú okrem iného obsahovať vymedzenie 
pojmu „prevažujúci verejný záujem“ a 
v ktorých sa podľa potreby uvedú návrhy 
na revíziu tohto nariadenia a akčný plán 
opatrení, ktoré majú jednotlivé inštitúcie, 
orgány, úrady a agentúry prijať.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade platného nariadenia by sa mala predložiť správa o vykonávaní 
nariadenia, ktorá by podľa potreby obsahovala odporúčania a návrhy na zlepšenie.


