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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Monica Frassoni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby 
rozvoj informačných technológií uľahčil 
výkon práva na prístup a neznížil objem 
informácií, ktoré sú verejnosti k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Pokrok informačných technológií môže mať na prístup verejnosti k dokumentom pozitívne aj 
negatívne účinky. Inštitúcie by sa mali snažiť o podporu pozitívnych účinkov a 
minimalizovanie negatívnych. Ustanovenia o prístupe k informáciám v elektronických 
databázach sú predmetom zmeny vymedzenia pojmu „dokument“ v článku 3. Zároveň sa v 
PDN k článku 15 navrhuje všeobecná povinnosť riadneho poskytovania informácií. Tieto 
zmeny a doplnenia slúžia aj na zohľadnenie práva na dobrú správu vecí verejných stanovenú 
v článku 41 Charty základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Monica Frassoni

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 

(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), 
týkajúci sa veci súvisiacej s politikou, 
činnosťou a rozhodnutiami, ktoré patria 
do oblasti zodpovednosti inštitúcie;
informácie obsiahnuté v elektronickej 
pamäti, v systémoch na spracovanie a 
vyberanie údajov (vrátane externých 
systémov používaných na činnosť 
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extrahovať vo forme výtlačku alebo kópie
v elektronickom formáte pomocou
dostupných nástrojov na využívanie 
systému ;

inštitúcie) predstavujú dokument alebo 
dokumenty, ak ich možno extrahovať 
vo forme výtlačku alebo niekoľkých 
výtlačkov alebo kópií v elektronickom 
formáte použitím akýchkoľvek vhodných 
dostupných nástrojov na využívanie 
systému;

Or. en

Odôvodnenie

PDN znovu zavádza súčasnú formuláciu základnej definície dokumentu, keďže návrh Komisie 
by umožňoval svojvoľné obmedzovanie práva na prístup. Doplňujúce znenie ustanovuje 
prístup k informáciám v elektronických databázach s cieľom splniť ciele opísané v novom 
odôvodnení 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Monica Frassoni

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Inštitúcie si vypracujú a zavedú dobrú 
administratívnu prax, aby uľahčili 
vykonávanie práva na prístup zaručeného 
týmto nariadením.

1. Inštitúcie si vypracujú a zavedú dobrú 
administratívnu prax, aby uľahčili 
vykonávanie práva na prístup zaručeného 
týmto nariadením. Inštitúcie triedia a 
uchovávajú informácie, ktoré vlastnia, 
spôsobom zaručujúcim verejnosti prístup 
k informáciám bez osobitnej námahy.

Or. en

Odôvodnenie

PDN k článku 15 ods. 1 je založený na práve na dobrú správu vecí verejných stanovenom v 
článku 41 Charty základných práv a je v súlade s právnym poriadkom napr. vo Fínsku. 
Znamenal by taktiež ďalší krok smerom k skutočnému zákonu EÚ o slobode informácií, keďže 
by zároveň slúžil plneniu cieľa stanoveného v odôvodnení 18, podľa ktorého by mal rozvoj 
informačných technológií uľahčiť výkon práva na prístup k informáciám, a nie zmenšovať 
objem verejne prístupných informácií.
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