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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle čl. 1 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (ve znění Amsterodamské smlouvy z roku 1997) 
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. 

Co se týče otevřenosti a transparentnosti, evropské orgány sice dosáhly pokroku, avšak 
současný stav není v žádném případě ideální; toto přepracované znění nařízení 1049/2001 
o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských orgánů je třeba považovat za další krok 
směrem k dosažení administrativního prostředí, v němž dostupnost a snadný přístup 
představují nikoli výjimku, ale spíše pravidlo.

Změny, které Komise navrhuje v tomto nařízení provést, jsou nicméně neuspokojivé, neboť 
v několika případech je návrh Komise spíše krokem zpět, než odvážným krokem správným 
směrem v úsilí o větší transparentnost. Navrhovatel se domnívá, že již reálné začlenění 
a konsolidace ustálené judikatury a dalších relevantních dokumentů, např. Aarhuské úmluvy, 
do tohoto nařízení měly vyústit v jiné pojetí revize.

Navrhovatel navíc považuje rozhodnutí Komise použít pro tuto revizi postup přepracování za 
nešťastné, neboť se domnívá, že není v souladu s cíli interinstitucionální dohody o postupu 
přepracování, která pro používání tohoto postupu stanoví poněkud odlišné podmínky. Protože 
tento postup předem omezuje možnosti Parlamentu pozměnit návrh pouze na prvky, které 
mění Komise, mělo by se jeho používání pečlivě zvažovat. Nevhodnost postupu přepracování 
pro komplexní revizi, u níž má změna některých prvků dopad na jiná ustanovení textu, 
prakticky znamená, že se Parlament musí hojně uchylovat k výjimce uvedené 
v interinstitucionální dohodě. 

Nejvýraznějším krokem zpět je způsob, jakým Komise přeformulovala definici (článek 3) 
pojmu „dokument“, což je ústřední pojem celého nařízení. Navrhovatel zastává názor, že 
namísto zúžení rozsahu definice, jak to Komise fakticky navrhuje, je třeba tuto definici 
rozšířit tak, aby zahrnovala veškerý obsah, který se týká záležitostí spadajících do oblasti 
působnosti nějakého orgánu, bez ohledu na médium či fázi rozhodovacího procesu.

Petiční výbor „měří tep“ Unie, pokud jde o selhání a nedostatky uplatňování práva 
Společenství, jeho politik a programů, a soustavně upozorňuje na to, že si občané těchto 
nedostatků dobře všímají, protože na ně mají přímý dopad a protože občané mají přímý zájem 
na skoncování s porušováním práva a na možnosti dosáhnout nápravy.

Pro občany je zvláště důležité, aby např. při řízení pro nesplnění povinnosti, která jsou často 
zahájena na základě petic občanů, byly během těchto řízení úplně zpřístupněny všechny 
dokumenty ve všech fázích šetření. A to včetně dokumentů poskytnutých členskými státy. 
Navrhovatel proto 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. Na právo občanů na přístup k dokumentům by 
neměly být uplatňovány výjimky, které nejsou uvedeny v článku 4 („Výjimky“). Co se týče 
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článku 9 („Citlivé dokumenty“), je důležité, aby si orgány stanovily společná pravidla 
klasifikace těchto dokumentů a aby byla tato pravidla zveřejněna.

Navrhovatel se rovněž domnívá, že by bylo dobré začlenit do nařízení návrh evropského 
veřejného ochránce práv, že bude jednat jako nezaujatý prostředník v případech, kdy orgán 
úplně nebo částečně zamítne přístup k dokumentům a žadatel zpochybní reálnost poškození 
příslušného zájmu nebo tvrdí, že existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění. 
V takových případech by si mohl veřejný ochránce práv dotyčný dokument prohlédnout 
a nezávisle posoudit otázku poškození či převažujícího veřejného zájmu, a aniž by dokument 
zpřístupňoval, poskytnout orgánu a žadateli své stanovisko. Pokud je po konzultaci 
s veřejným ochráncem práv zamítnutí žádosti potvrzeno, žadatel může podat potvrzující 
žádost.

Tento postup by v ničem neomezoval práva, která pro žadatele vyplývají z tohoto nařízení; 
poskytoval by praktickou pomoc a vodítko orgánu, jenž může být přesvědčen, že má právní 
povinnost zamítnout přístup, a přispíval by k důvěře žadatele, že byla-li jeho žádost 
zamítnuta, existuje reálná pravděpodobnost poškození a možnost převažujícího veřejného 
zájmu na zpřístupnění byla důkladně a nestranně posouzena. Další výhoda tohoto postupu by 
spočívala v tom, že by se s případy zamítnutí ze strany jednotlivých orgánů předkládanými 
veřejnému ochránci práv zacházelo koherentně a spravedlivě.

Navrhovatel zastává názor, že si lze jen těžko představit, že „evropská iniciativa pro 
transparentnost“ skončí úspěchem, nebudou-li moci žadatelé snadno nalézt a získat 
informace, které potřebují. V souvislosti s tímto nařízením je proto třeba, aby orgány zajistily 
poskytování dokumentů prostřednictvím společného rozhraní jejich rejstříků dokumentů a aby 
vytvořily jednotný přístupový bod.

Dokumenty zpřístupněné v elektronické podobě by měly mít formát, jenž dodržuje otevřené 
standardy. Úsilí o transparentnost zcela jistě skončí neúspěchem, budou-li občané nuceni 
používat specifické chráněné softwarové vybavení, slučitelné s informačním prostředím 
jednotlivých orgánů. Navrhovatel předkládá pozměňovací návrhy (k článkům 10 a 11), jejichž 
součástí je lhůta, v níž orgány zajistí poskytnutí dokumentů ve formátech, které dodržují 
otevřené standardy, a zamezí tomu, aby jejich informační prostředí představovalo překážku 
veřejnému přístupu k dokumentům. 

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit parlamentní kontrolu, navrhovatel zdůrazňuje, že 
Parlament musí mít přiměřenou kontrolu nad citlivými dokumenty. Dvoustranné dohody se 
třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi by Radě či Komisi neměly bránit ve 
sdílení informací s Parlamentem. V této souvislosti je důležité stanovit lhůty pro přizpůsobení 
jednacích řádů orgánů, přičemž Komise by měla ověřit soulad nových znění jednacích řádů 
s revidovaným nařízením. 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
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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
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi.

(2) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy 
o Evropské unii je vyjádřena zásada 
průhlednosti prohlášením, že Smlouva 
představuje novou etapu v procesu 
vytváření stále užšího svazku mezi národy 
Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána 
co neotevřeněji a co nejblíže občanovi. Na 
uplatňování zásady průhlednosti v praxi je 
třeba poskytnout náležité prostředky, 
neboť tato zásada má vést k dosažení větší 
legitimity, efektivity a odpovědnosti vůči 
občanům, jakož i k posílení zásad 
demokracie a dodržování základních práv. 

Or. en

Odůvodnění

Správa informací a dokumentů, naplňování práva veřejného přístupu a komunikace s občany 
jsou činnosti náročné z hlediska zdrojů. Poskytnutí náležitých prostředků pro tyto účely je 
třeba považovat za nezbytnou investici, která má zajistit účinnost, efektivitu a průhlednost 
orgánů a institucí Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je Účelem tohoto nařízení je
a) vymezit zásady, podmínky a omezení 
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise (dále jen „orgány“) 
uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES 

a) vymezit zásady, podmínky a omezení 
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup 
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise (dále jen „orgány“) 
uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES 
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tak, aby se veřejnosti poskytnul co nejširší 
přístup k takovým dokumentům;

tak, aby byl zajištěn co nejširší přístup
veřejnosti k takovým dokumentům;

b) vytvořit pravidla zajišťující co 
nejsnadnější výkon tohoto práva;

b) vytvořit pravidla zajišťující co 
nejsnadnější výkon tohoto práva;

c) podporovat řádnou správní praxi při 
přístupu k dokumentům.

c) zajistit řádnou správní praxi při přístupu 
k dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Orgány mají povinnost zajistit jak otevřenost a transparentnost, tak řádnou správní praxi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů, 
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů, 
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

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 v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení, které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi, šetřeními a rozhodnutími, jež 
spadají do jeho působnosti, a to ve všech 
oblastech činnosti Evropské unie.

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na 
písemnou žádost, nebo přímo 
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být 
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené 
v průběhu legislativního procesu.

4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení 
v souladu s uvedeným článkem.

4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení 
v souladu s uvedeným článkem.

5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.
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6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti 
s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není 
rozhodnuto s definitivní platností. 
Dokumenty obsahující shromážděné 
informace nebo informace, které orgán 
získal od fyzických nebo právnických osob 
v rámci takového vyšetřování, nejsou 
přístupné veřejnosti.
7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly 
k jejich provedení.

7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup široké veřejnosti k dokumentům 
v držení orgánů, která vyplývají 
z mezinárodních úmluv nebo z aktů, jež 
orgány přijaly k jejich provedení.

Or. en

Odůvodnění

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se: Pro účely tohoto nařízení se:
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 

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka) týkající se záležitosti, jež spadá 
do působnosti orgánu;
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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;
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, ostatních orgánů a institucí 
Společenství, orgánů a institucí mimo 
Společenství a třetích zemí.

c) „cílem inspekce, vyšetřování a auditu“ 
rozumí cíl ukončení porušování právních 
předpisů Společenství, nesprávného 
úředního postupu či zneužívání fondů 
Společenství, jakož i případné zajištění 
ochrany práv na nápravná opatření, 
vrácení vyplacené částky a náhradu.

Or. en

Odůvodnění

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be 
a "document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise 
registered. This definition obscures the application of the provisions on registration of 
documents, such as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register 
without delay". This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the 
requirements on the quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States 
should not be considered third parties in their relations with the institutions or their 
communications on matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal 
introduces new provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application 
of the Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany: veřejného zájmu, pokud jde o:

1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany: veřejného zájmu, pokud jde o:
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a) veřejnou bezpečnost včetně bezpečnosti 
fyzických a právnických osob;

a) veřejnou bezpečnost;

b) obranné a vojenské záležitosti; b) obranné a vojenské záležitosti;
c) mezinárodní vztahy; c) mezinárodní vztahy;
d) finanční, měnovou nebo hospodářskou 
politiku Společenství nebo členského státu;

d) finanční, měnovou nebo hospodářskou 
politiku Společenství nebo členského státu, 
pokud neexistuje převažující veřejný zájem 
na zpřístupnění dokumentu;

e) životní prostředí, např. jako jsou 
například místa rozmnožování vzácných 
druhů.

e) soukromí a osobnost jednotlivce, 
zejména podle právních předpisů 
Společenství týkajících se ochrany 
osobních údajů, pokud neexistuje 
převažující veřejný zájem na zpřístupnění 
dokumentu.

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

a) obchodních zájmů fyzických nebo 
právnických osob;

a) obchodních zájmů fyzických nebo 
právnických osob;

b) práv duševního vlastnictví; b) práv duševního vlastnictví;
c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení;

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

d) cílů inspekce, vyšetřování a auditu; d) cílů inspekce, vyšetřování a auditu.
e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení.
3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu.

3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění vážně 
ohrozilo rozhodovací proces orgánu.

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

a) dokumenty související se záležitostí, 
v jejímž případě nebylo přijato rozhodnutí;

b) dokumenty, které obsahují stanoviska pro 
vnitřní použití v rámci porad a předběžných 
konzultací uvnitř daného orgánu i po přijetí 
rozhodnutí.

b) dokumenty, které obsahují stanoviska pro 
vnitřní použití v rámci porad a předběžných 
konzultací uvnitř daného orgánu i po přijetí 
rozhodnutí.

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a),
má se za to, že převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Má se za to, že převažující 
veřejný zájem na zpřístupnění existuje 
v případě, kdy se požadované informace 
týkají emisí do životního prostředí a kdy se 
dokument předává v rámci postupů 
vedoucích k přijetí legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu.
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4a. Dokumenty, jejichž zpřístupněním by 
vzniklo riziko pro hodnoty ochrany 
životního prostředí, k nimž patří například 
místa rozmnožování vzácných druhů, se 
zpřístupní podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze 
dne 6. září 2006 o použití ustanovení 
Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, 
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu 
k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí na orgány a subjekty 
Společenství1. 

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 
údajů.

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 poškodilo soukromí 
nebo integritu dotyčné osoby.

6. Pokud se některá z výjimek vztahuje 
pouze na části požadovaného dokumentu, 
zbývající části dokumentu se zpřístupní.

6. Pokud se některá z výjimek vztahuje 
pouze na části požadovaného dokumentu, 
zbývající části dokumentu se zpřístupní.

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu. Výjimky 
lze uplatňovat nejdéle po dobu třiceti let.
V případě dokumentů spadajících pod 
výjimky, které se vztahují k ochraně 
osobních údajů nebo obchodním zájmům, 
a v případě citlivých dokumentů lze 
výjimky uplatňovat i po uplynutí této doby, 
je-li to nezbytné.

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu. Výjimky 
lze uplatňovat nejdéle po dobu třiceti let.
V případě dokumentů spadajících pod 
výjimky, které se vztahují k soukromí nebo 
obchodním zájmům, a v případě citlivých 
dokumentů lze výjimky uplatňovat i po 
uplynutí této doby, je-li to nezbytné.

______________________________
1 Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Odůvodnění

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
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Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Pozměňovací návrh 6

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, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4.
Orgán zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede.

Or. en

Odůvodnění

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Pozměňovací návrh 7

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. V případě úplného nebo částečného
zamítnutí žádosti, u níž žadatel zpochybní 
reálnost poškození příslušného zájmu 
nebo tvrdí, že existuje převažující zájem 
na zpřístupnění, se žadatel může obrátit 
na evropského veřejného ochránce práv
a požádat jej, aby k otázce poškození nebo 
převažujícího veřejného zájmu předložil 
vlastní nezávislé a objektivní stanovisko. 
Pokud orgán po obdržení stanoviska 
evropského veřejného ochránce práv 
potvrdí úplné nebo částečné zamítnutí 
žádosti, může žadatel do 15 dnů ode dne, 
kdy obdržel odpověď orgánu, podat 
potvrzující žádost, ve které orgán požádá, 
aby přezkoumal své stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 
se vyřídí bez prodlení. Do 30 pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí 

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 
se vyřídí bez prodlení. Do 15 pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí 
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přístup k požadovanému dokumentu 
a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu 
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí důvody úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti orgán 
informuje žadatele o opravných 
prostředcích, které může použít.

přístup k požadovanému dokumentu 
a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu 
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí důvody úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti orgán 
informuje žadatele o opravných 
prostředcích, které může použít.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení časové lhůty, jak to navrhuje Komise, by snížilo standardy. 15 pracovních dnů 
(3 týdny) by mělo orgánu stačit k tomu, aby učinil a oznámil rozhodnutí o potvrzující žádosti, 
zejména s ohledem na to, že danou lhůtu je možné za výjimečných okolností prodloužit.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 9

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 nebo subjektů 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 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 
záležitostí.

2. Žádosti o přístup k citlivým 
dokumentům vyřizují postupy uvedenými 
v článcích 7 a 8 pouze osoby, které mají 
právo se s obsahem těchto dokumentů 
seznámit. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, 
posuzují tyto osoby také to, které odkazy 
na citlivé dokumenty mohou být uvedeny 
v rejstříku přístupném veřejnosti.

2. Žádosti o přístup k citlivým 
dokumentům vyřizují postupy uvedenými 
v článcích 7 a 8 pouze osoby, které mají 
právo se s obsahem těchto dokumentů 
seznámit. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, 
posuzují tyto osoby také to, které odkazy 
na citlivé dokumenty mohou být uvedeny 
v rejstříku přístupném veřejnosti.

3. Citlivé dokumenty se zaznamenávají do 3. Citlivé dokumenty se zaznamenávají do 
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rejstříku a uvolňují pouze se souhlasem 
jejich původce.

rejstříku a uvolňují pouze se souhlasem 
jejich původce.

4. Každé rozhodnutí některého orgánu 
o odepření přístupu k citlivému dokumentu 
je odůvodněno způsobem, který nepoškodí 
zájmy, jež chrání článek 4.

4. Každé rozhodnutí některého orgánu 
o odepření přístupu k citlivému dokumentu 
je odůvodněno způsobem, který nepoškodí 
zájmy, jež chrání článek 4.

5. Členské státy učiní opatření vhodná 
k zajištění toho, aby byly při vyřizování 
žádostí o citlivé dokumenty dodrženy 
zásady uvedené v tomto článku 
a v článku 4.

5. Členské státy učiní opatření vhodná 
k zajištění toho, aby byly při vyřizování 
žádostí o citlivé dokumenty dodrženy 
zásady uvedené v tomto článku 
a v článku 4.

6. Pravidla orgánů týkající se citlivých 
dokumentů se zveřejní.

6. Společná pravidla orgánů týkající se 
citlivých dokumentů se zveřejní.

7. Komise a Rada informují Evropský 
parlament o citlivých dokumentech podle 
pravidel dohodnutých mezi orgány.

7. Pokud jde o citlivé dokumenty, zajistí 
Komise a Rada náležitou kontrolu ze 
strany Evropského parlamentu podle 
pravidel dohodnutých mezi orgány, která 
se zveřejní.

8. Dvoustranné dohody se třetími zeměmi 
nebo mezinárodními organizacemi 
nebrání Radě nebo Komisi ve sdílení 
informací s Evropským parlamentem.

Or. en

Odůvodnění

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadateli jsou dokumenty zpřístupněny 
buď tak, že do nich může nahlédnout přímo 
na místě, nebo obdrží jejich kopii, včetně 
kopie elektronické, pokud je dostupná, 
podle toho, čemu dává přednost.

1. Žadateli jsou dokumenty zpřístupněny 
buď tak, že do nich může nahlédnout přímo 
na místě, nebo obdrží jejich kopii, včetně 
kopie elektronické, pokud je dostupná, 
podle toho, čemu dává přednost.

2. Pokud dokument je veřejně k dispozici 
a tento dokument je žadateli snadno 
přístupný, může orgán splnit svou 
povinnost a zpřístupnit dokument tím, že 
žadateli sdělí, jak může požadovaný 
dokument získat.

2. Pokud dokument je veřejně k dispozici 
a tento dokument je žadateli snadno 
přístupný, může orgán splnit svou 
povinnost a zpřístupnit dokument tím, že 
žadateli sdělí, jak může požadovaný 
dokument získat.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající 
verzi a typu záznamu (včetně formy 
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo 
písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce), 
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává 
žadatel přednost. Přístup k dokumentům 
není omezen softwarovým vybavením 
nebo operačním systémem používaným 
v informačním prostředí orgánu.

4. Žadateli mohou být vyúčtovány náklady 
na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek 
nesmí být vyšší než skutečné náklady na 
pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na 
místě, kopie, která nemá více než 20 stran 
formátu A4, a přímý přístup v elektronické 
formě nebo prostřednictvím rejstříku jsou 
bezplatné.

4. Žadateli mohou být vyúčtovány náklady 
na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek 
nesmí být vyšší než skutečné náklady na 
pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na 
místě, kopie, která nemá více než 20 stran 
formátu A4, a přímý přístup v elektronické 
formě nebo prostřednictvím rejstříku jsou 
bezplatné.

5. Toto nařízení se neodchyluje od 
zvláštních postupů, kterými se řídí přístup 
k dokumentům, jak je stanoví právní 
předpisy ES nebo vnitrostátní právní 
předpisy, jako např. platba poplatku.

Or. en

Odůvodnění

Pro zachování stávajících standardů je třeba vypustit odstavec 5. Orgány by měly využít 
revizi tohoto nařízení k zavedení otevřených standardů. Ze základních principů tohoto 
nařízení a jeho právního základu vyplývá, že přístup k dokumentům by nemělo omezovat 
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softwarové vybavení či operační systém používaný v daném orgánu. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány neprodleně přijmou opatření 
k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 3. června 2002.

3. Orgány neprodleně přijmou opatření 
k vytvoření rejstříku založeného na 
otevřených standardech a interoperabilitě, 
jenž bude funkční nejpozději….

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že rejstříky založené na otevřených standardech a interoperabilitě budou 
vytvořeny a uvedeny do provozu včas, je třeba stanovit konkrétní lhůtu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 12

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 
přímo přístupné.

1. Orgány v co největší míře přímo 
zpřístupní veřejnosti dokumenty 
v elektronické podobě nebo 
prostřednictvím rejstříku, a to v souladu 
s pravidly příslušného orgánu.

2. Kde je to možné, jsou přímo přístupné
v elektronické podobě i jiné dokumenty, 
zvláště dokumenty, které se vztahují 
k vývoji politiky nebo strategie.

2. Zejména dokumenty vypracované nebo 
obdržené v průběhu procesu přijímání 
legislativních aktů EU nebo 
nelegislativních aktů obecného významu
jsou s výhradou článku 9 veřejnosti přímo 
přístupné.

3. Kde není zajištěn přímý přístup 
prostřednictvím rejstříku, rejstřík co možná 
nejpřesněji uvede, kde se dokument 
nachází.

3. Kde není zajištěn přímý přístup 
prostřednictvím rejstříku, rejstřík co možná 
nejpřesněji uvede, kde se dokument 
nachází.

4. Každý orgán stanoví ve svém jednacím 
řádu, jaké další kategorie dokumentů jsou 

4. Orgány pro své rejstříky dokumentů 
vytvoří společné rozhraní, a zajistí 
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přímo přístupné veřejnosti. zejména jednotný přístupový bod pro 
přímý přístup k dokumentům, jež byly 
vypracovány nebo obdrženy v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů EU 
nebo nelegislativních aktů obecného 
významu.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje změny pravidel pro rejstříky, které společně s dalšími navrhovanými 
změnami, zejména s definicí dokumentů, vyžadují důkladné posouzení. Aby se zachovaly 
stávající standardy, obnovuje se současné znění čl. 12 odst. 1. Čl. 12 odst. 2 a 4 jsou 
pozměněny tak, aby obsahovaly doporučení 2 a 5 Cashmanova usnesení, s cílem zlepšit 
stávající standardy. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podněty podané Radě členským státem
podle čl. 67 odst. 1 Smlouvy o ES nebo 
podle čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

a) podněty předložené Radě členským 
státem na základě čl. 34 odst. 2 Smlouvy 
o EU;

Or. en

Odůvodnění

Již není možné, aby členské státy předkládaly iniciativy na základě čl. 67 odst. 1 Smlouvy 
o ES.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby obdržet kopie 
dokumentů nebo reprodukovat nebo 

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby reprodukovat 
nebo využívat zpřístupněné dokumenty.
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využívat zpřístupněné dokumenty.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zachovány stávající standardy, je třeba neměnit článek 16 a zachovat stávající znění 
nařízení.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do … zveřejní Komise 
zprávu o uplatňování zásad tohoto 
nařízení a předloží doporučení, které bude 
případně obsahovat návrhy změn tohoto 
nařízení a akční program opatření, která 
mají přijmout jednotlivé orgány.

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 zlepšení. Jak je uvedeno pod 
pozměňovacím návrhem 16, vypuštění nějakého ustanovení znamená de facto změnu nařízení. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Prováděcí opatření

1. Každý orgán přizpůsobí svůj jednací 
řád tomuto nařízení. Tyto úpravy vstoupí 
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v platnost dne ….
2. Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost posoudí Komise soulad 
platných pravidel o přístupu 
k dokumentům s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

K tomu, aby orgány přizpůsobily své jednací řády, je rozumné stanovit lhůtu. Komise by 
rovněž měla mít za úkol zajistit soulad platných pravidel o přístupu k dokumentům 
s revidovaným nařízením. Protože je tento článek součástí stávajícího nařízení, Komise jeho 
vynecháním ze svého návrhu ve skutečnosti v tomto bodě stávající nařízení pozměňuje. 
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