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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V súlade s článkom 1 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (v znení zmenenom a doplnenom 
Amsterdamskou zmluvou z roku 1997) inštitúcie a orgány Spoločenstva musia prijímať 
rozhodnutia čo najotvorenejším spôsobom a čo najbližšie k občanom. Občanom a voleným 
orgánom by sa mal umožniť čo najširší prístup k dokumentom európskych inštitúcií, aby sa 
mohli účinne zapojiť do politického procesu a brať orgány verejnej moci na zodpovednosť.

Hoci európske inštitúcie dosiahli pokrok, pokiaľ ide o otvorenosť a transparentnosť, situácia 
nie je vôbec ideálna a súčasné prepracovanie nariadenia 1049/2001 o prístupe verejnosti
k dokumentom európskych inštitúcií by sa malo považovať za ďalší krok smerom 
k vytvoreniu administratívneho prostredia, kde by boli dostupnosť dokumentov a prístup 
k nim bežnou vecou a nie výnimkou.

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 
dopredu v rámci snáh o zvýšenie transparentnosti. Spravodajca sa domnieva, že skutočné 
začlenenie a konsolidovanie ustálenej judikatúry a ďalších príslušných dokumentov, napr. 
Aarhuského dohovoru, do tohto nariadenia by už mali viesť k inému prístupu k jeho revízii.

Okrem toho zastáva názor, že voľba Komisie použiť postup prepracovania je v prípade revízie 
nešťastná a nezodpovedá cieľom medziinštitucionálnej dohody o postupe prepracovania, 
ktorá stanovuje jeho použitie za značne odlišných podmienok. Keďže postup a priori
ohraničuje možnosti Parlamentu zmeniť a doplniť návrh iba na prvky, ktoré zmenila 
a doplnila Komisia, jeho použitie treba dôkladne zvážiť. Nevhodnosť postupu prepracovania 
na účely komplexnej revízie, keď zmeny a doplnenia určitých prvkov majú vplyv na ďalšie 
ustanovenia v texte, prakticky znamená, že Parlament musí vo veľkom rozsahu uplatňovať 
výnimky stanovené v IIA.

Najvýznamnejším krokom späť, ktorý Komisia urobila, je opätovné vymedzenie pojmu 
dokument (článok 3), ktorý tvorí jadro nariadenia. Spravodajca sa domnieva, že namiesto 
zúženia vymedzenia tohto pojmu, ako to navrhuje Komisia, by sa jeho rozsah mal ešte 
rozšíriť, aby zahrňoval všetok obsah, ktorý sa týka záležitostí patriacich do pôsobnosti danej 
inštitúcie, a to bez ohľadu na jeho médium alebo etapu rozhodovacieho procesu.

Výbor pre petície „sleduje vývoj“ Únie, pokiaľ ide o chyby a nedostatky pri vykonávaní 
právnych predpisov, politík a programov Spoločenstva, a opakovane konštatuje, že občania 
tieto nedostatky skutočne vnímajú, pretože sa ich priamo týkajú a majú bezprostredný záujem 
na tom, aby sa zamedzilo prípadom porušenia predpisov, a/alebo požadujú nápravu.

Pre občanov je mimoriadne dôležité, aby sa napríklad v prípadoch postupov o porušení 
predpisov, ktoré často vyúsťujú do petícií občanov, zaručil plný prístup k všetkým 
dokumentom v každej etape preskúmania počas takýchto postupov. To platí aj 
pre dokumenty, ktoré poskytli členské štáty. Spravodajca preto 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 neprijateľný. Na právo občanov na prístup k dokumentom by sa nemali vzťahovať 
žiadne výnimky okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 4 („Výnimky“). So zreteľom 
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na článok 9 („Zaobchádzanie s citlivými dokumentmi“) je dôležité, aby inštitúcie stanovili
spoločné pravidlá klasifikácie takýchto dokumentov a aby sa tieto pravidlá zverejnili.

Spravodajca sa tiež domnieva, že by bolo žiaduce, aby sa do nariadenia zahrnul návrh 
Európskeho ombudsmana spočívajúci v tom, že ombudsman by vystupoval ako objektívny
sprostredkovateľ v prípadoch, keď inštitúcia úplne alebo čiastočne zamietla prístup 
k dokumentu a žiadateľ spochybňuje, že bol skutočne poškodený príslušný záujem, a/alebo 
tvrdí, že zverejnenie dokumentu predstavuje prevažujúci verejný záujem. V takýchto 
prípadoch by ombudsman mohol daný dokument preskúmať, nezávisle posúdiť otázku 
poškodenia záujmov a/alebo prevažujúceho verejného záujmu a – bez zverejnenia dokumentu 
– poskytnúť svoje stanovisko inštitúcii a žiadateľovi. Ak po konzultácii s ombudsmanom 
naďalej platí rozhodnutie o zamietnutí, môže žiadateľ, ak si to želá, predložiť opakovanú 
žiadosť.

Tento postup by žiadnym spôsobom neobmedzil práva žiadateľa podľa tohto nariadenia, ale 
inštitúcii by poskytol praktickú pomoc a usmernenie, pretože táto sa môže domnievať, že je 
právne viazaná prístup zamietnuť, a súčasne by zvýšil dôveru žiadateľa v to, že dôvodom 
zamietnutia žiadosti bola skutočne pravdepodobnosť poškodenia záujmu a že možnosť 
prevažujúceho verejného záujmu na zverejnení sa dôkladne a objektívne posúdila. Ďalšia 
výhoda, ktorú by tento postup priniesol, by spočívala v tom, že prípady zamietnutia prístupu 
zo strany rôznych inštitúcií prednesené ombudsmanovi by sa riešili jednotným 
a spravodlivým spôsobom.

Spravodajca sa domnieva, že ťažko možno predpokladať úspešnosť Európskej iniciatívy 
transparentnosti, ak žiadatelia nemôžu jednoducho nájsť a získať požadované informácie. 
V súvislosti s týmto nariadením by preto inštitúcie mali zabezpečiť, aby sa dokumenty 
poskytovali prostredníctvom spoločného rozhrania ich registrov dokumentov, a mali by 
zaručiť jediný bod prístupu k dokumentom.

Ak sa dokumenty poskytujú elektronicky, mali by byť vo formátoch, ktoré dodržiavajú 
otvorené normy. Snahy o transparentnosť sú nepochybne odsúdené na neúspech, ak sú 
občania nútení používať osobitný chránený softvér, ktorý je kompatibilný s informačným 
prostredím danej inštitúcie. Spravodajca predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (články 
10 a 11) stanovujúce lehotu, v ktorej inštitúcie zabezpečia, aby sa dokumenty poskytovali 
vo formátoch dodržiavajúcich otvorené normy a aby informačné prostredie inštitúcii 
nepredstavovalo prekážku prístupu verejnosti k dokumentom.

V záujme zabezpečenia parlamentnej kontroly spravodajca zdôrazňuje, že Parlament musí 
mať v rukách primeranú kontrolu nad citlivými dokumentmi. Dvojstranné dohody s tretími 
krajinami alebo medzinárodnými organizáciami by nemali brániť Rade a Komisii vo výmene 
informácií s Parlamentom. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa stanovili lehoty na úpravu 
rokovacích poriadkov jednotlivých inštitúcií a aby Komisia preskúmala ich súlad 
s revidovaným nariadením. Okrem toho, podobne ako v prípade existujúceho nariadenia, by 
mala byť Komisia vyzvaná, aby predložila správu o vykonávaní revidovaného nariadenia 
a podľa potreby poskytla odporúčania na zlepšenie.
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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
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V druhom pododseku článku 1 Zmluvy 
o Európskej únii sa zakotvuje koncepcia 
otvorenosti konštatujúc, že zmluva 
znamená nové štádium v procese 
vytvárania stále užšieho zväzku medzi 
národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a 
čo najbližšie k občanom.

(2) V druhom pododseku článku 1 Zmluvy 
o Európskej únii sa zakotvuje koncepcia 
otvorenosti konštatujúc, že zmluva 
znamená nové štádium v procese 
vytvárania stále užšieho zväzku medzi 
národmi Európy, v ktorom sa rozhodnutia 
prijímajú čo najotvorenejším spôsobom a 
čo najbližšie k občanom. Mali by sa 
zabezpečiť primerané zdroje, ktoré 
umožnia zavedenie tejto zásady 
otvorenosti do praxe, čím sa dosiahne 
vyššia legitimita, účinnosť 
a zodpovednosť vo vzťahu k občanom 
a súčasne sa posilnia zásady demokracie 
a dodržiavania základných práv.

Or. en

Odôvodnenie

Správa informácií a dokumentov, spravovanie práva verejnosti na prístup a komunikácia 
s občanmi sú činnosti, ktoré si vyžadujú rozsiahle zdroje. Poskytnutie primeraných zdrojov 
na tieto účely by sa malo považovať za nevyhnutnú investíciu, aby sa zabezpečila účelnosť, 
účinnosť a transparentnosť inštitúcií a orgánov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Účelom tohto nariadenia je: Účelom tohto nariadenia je:
a) vymedziť pravidlá, podmienky a 
obmedzenia z dôvodu verejného alebo 
súkromného záujmu, ktorými sa spravuje 
právo na prístup k dokumentom 

a) vymedziť pravidlá, podmienky a 
obmedzenia z dôvodu verejného alebo 
súkromného záujmu, ktorými sa spravuje 
právo na prístup k dokumentom 
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Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
(ďalej len „inštitúcie“), ako sa ustanovuje v 
článku 255 Zmluvy o ES, takým 
spôsobom, aby sa poskytol verejnosti čo 
najširší prístup k takýmto dokumentom;

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
(ďalej len „inštitúcie“), ako sa ustanovuje v 
článku 255 Zmluvy o ES, takým 
spôsobom, aby sa zabezpečilo, že sa 
verejnosti poskytne čo najširší prístup k 
takýmto dokumentom;

b) stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia čo 
najľahšie možné uplatňovanie tohto práva;

b) stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia čo 
najľahšie možné uplatňovanie tohto práva;

c) podporiť dobrú administratívnu prax v 
prístupe k dokumentom.

c) zaručiť dobrú administratívnu prax v 
prístupe k dokumentom.

Or. en

Odôvodnenie

Inštitúcie sú povinné zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť, ako aj dobrú administratívnu 
prax.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každá fyzická alebo právnická osoba 
bude mať prístup k dokumentom inštitúcií 
v súlade s pravidlami, podmienkami a 
obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

1. Každá fyzická alebo právnická osoba 
bude mať prístup k dokumentom inštitúcií 
v súlade s pravidlami, podmienkami a 
obmedzeniami určenými v tomto nariadení.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané v inštitúciou 
konkrétne na dokumenty, ktoré 
vypracovala alebo dostala a ktoré uchováva 
týkajúce sa veci vzťahujúcej sa na politiky, 
činnosti a rozhodnutia spadajúce do oblasti 
pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti 
Európskej únie.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky 
dokumenty uchovávané inštitúciou,
konkrétne na dokumenty, ktoré 
vypracovala alebo dostala a ktoré 
uchováva, týkajúce sa veci vzťahujúcej sa 
na politiky, činnosti, vyšetrovania
a rozhodnutia spadajúce do jej rozsahu 
pôsobnosti vo všetkých oblastiach činnosti 
Európskej únie.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 9, 
dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď 
na základe písomnej žiadosti, alebo priamo 
v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra. Najmä 
dokumenty vypracované alebo získané v 
priebehu legislatívneho procesu sa 
sprístupnia priamo v súlade s článkom 12.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 9, 
dokumenty sa sprístupnia verejnosti buď 
na základe písomnej žiadosti, alebo priamo 
v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra. Najmä 
dokumenty vypracované alebo získané v 
priebehu legislatívneho procesu sa 
sprístupnia priamo v súlade s článkom 12.

4. Na citlivé dokumenty, ako sú definované 
v článku 9 ods. 1, sa vzťahuje osobitné 

4. Na citlivé dokumenty, ako sú definované 
v článku 9 ods. 1, sa vzťahuje osobitné 
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zaobchádzanie v súlade s týmto článkom. zaobchádzanie v súlade s týmto článkom.

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 
dokumenty, ktoré predkladajú súdom iné 
strany než inštitúcie.
6. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
práva zainteresovaných strán na prístup 
ustanovené právnymi predpismi ES, 
dokumenty, ktoré sú súčasťou spisu 
vyšetrovania alebo postupov v 
individuálnom rozsahu, nie sú prístupné 
verejnosti do ukončenia predmetného 
vyšetrovania alebo kým tento úkon nie je 
definitívne ukončený. Dokumenty, ktoré 
obsahujú informácie zhromaždené alebo 
získané inštitúciou od fyzických alebo 
právnických osôb v rámci takýchto 
vyšetrovaní, nie sú prístupné verejnosti.
7. Toto nariadenie platí bez toho, aby boli 
dotknuté práva na prístup verejnosti k 
dokumentom, ktoré tieto inštitúcie 
uchovávajú a ktoré môžu vyplývať z 
dokumentov medzinárodného práva alebo 
z právnych predpisov inštitúcií, ktoré ich 
uplatňujú.

7. Toto nariadenie platí bez toho, aby boli 
dotknuté práva na širší prístup verejnosti 
k dokumentom uchovávaných týmito 
inštitúciami, ktoré môžu vyplývať z 
dokumentov medzinárodného práva alebo 
z právnych predpisov inštitúcií, ktorými ich 
uplatňujú.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia: Na účely tohto nariadenia:
a) „dokument“ znamená akýkoľvek obsah 
bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v 

a) „dokument“ znamená  akýkoľvek obsah 
bez ohľadu na to, aké je jeho médium (v 



PE415.159v01-00 8/19 PA\751029SK.doc

SK

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;

písomnej forme alebo uložený v 
elektronickej forme, alebo ako zvukový, 
vizuálny alebo audiovizuálny záznam), 
týkajúci sa veci, ktorá spadá do oblasti 
zodpovednosti inštitúcie;

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 osoba“ znamená  akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu alebo 
akýkoľvek subjekt mimo príslušnej 
inštitúcie, iných inštitúcií a orgánov 
patriacich do Spoločenstva alebo mimo 
neho a tretie krajiny;

c) „účel inšpekcií, vyšetrovania 
a kontroly“ znamená cieľ zamedziť 
porušovaniu právnych predpisov 
Spoločenstva alebo prípadom 
nesprávneho úradného postupu či 
zneužívania prostriedkov Spoločenstva, 
ako aj zabezpečiť podľa potreby ochranu 
práv na opravné prostriedky, vymáhanie 
sumy a kompenzáciu.

Or. en

Odôvodnenie

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.



PA\751029SK.doc 9/19 PE415.159v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu 
v prípade, ak by sa jeho zverejnením 
porušila ochrana verejného záujmu 
týkajúceho sa:

1. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu 
v prípade, ak by sa jeho zverejnením 
porušila ochrana verejného záujmu 
týkajúceho sa:

a) verejnej bezpečnosti vrátane bezpečnosti 
fyzických alebo právnických osôb;

a) verejnej bezpečnosti;

b) obrany a vojenských vecí; b) obrany a vojenských vecí;
c) medzinárodných vzťahov; c) medzinárodných vzťahov;
d) finančnej, menovej alebo hospodárskej 
politiky Spoločenstva alebo niektorého 
členského štátu;

d) finančnej, menovej alebo hospodárskej 
politiky Spoločenstva alebo niektorého 
členského štátu, pokiaľ nepreváži verejný 
záujem na jeho zverejnení;

e) životného prostredia, ako napríklad 
miest rozmnožovania vzácnych druhov.

e) súkromia alebo integrity jednotlivca, 
predovšetkým v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa 
ochrany osobných údajov, pokiaľ 
nepreváži verejný záujem na jeho 
zverejnení.

2. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu 
v prípade, keď by sa jeho zverejnením 
porušila ochrana:

2. Inštitúcie zamietnu prístup k dokumentu 
v prípade, keď by sa jeho zverejnením 
porušila ochrana:

a) obchodných záujmov fyzickej alebo 
právnickej osoby;

a) obchodných záujmov fyzickej alebo 
právnickej osoby;

b) práv duševného vlastníctva; b) práv duševného vlastníctva;
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;

d) účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly; d) účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly.
e) objektívnosti a nestrannosti výberového 
konania.
3. Prístup k nasledujúcim dokumentom 
bude zamietnutý v prípade, ak by ich 
zverejnenie mohlo vážne narušiť 
rozhodovací proces inštitúcií:

3. Prístup k nasledujúcim dokumentom 
bude zamietnutý v prípade, ak by ich 
zverejnenie mohlo vážne narušiť 
rozhodovací proces inštitúcií:

a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, v ktorej 
ešte inštitúcia nerozhodla;

a) dokumenty vzťahujúce sa k veci, v ktorej 
ešte inštitúcia nerozhodla;
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b) dokumenty obsahujúce stanoviská pre 
vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou 
rokovaní a predbežných konzultácií 
v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí 
rozhodnutia.

b) dokumenty obsahujúce stanoviská pre 
vnútornú potrebu, ktoré sú súčasťou 
rokovaní a predbežných konzultácií 
v dotknutých inštitúciách, aj po prijatí 
rozhodnutia.

4. Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa použijú, 
pokiaľ nepreváži verejný záujem na 
zverejnení. Pokiaľ ide o odsek 2 písm. a),
predpokladá sa, že verejný záujem na 
zverejnení prevažuje tam, kde sa 
požadované informácie týkajú emisií do 
životného prostredia.

4. Výnimky podľa odsekov 2 a 3 sa použijú, 
pokiaľ nepreváži verejný záujem na 
zverejnení. Predpokladá sa, že verejný 
záujem na zverejnení prevažuje tam, kde sa 
požadované informácie týkajú emisií 
vypúšťaných do životného prostredia a kde 
sa dokument zasiela v rámci konania 
vedúceho k legislatívnemu aktu alebo 
nelegislatívnemu aktu všeobecného 
použitia.
4a. Dokumenty, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo záujmy ochrany životného 
prostredia, ako sú miesta rozmnožovania 
vzácnych druhov, sa zverejňujú iba 
v súlade s nariadením 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 
Spoločenstva1.

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 
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.

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 
zverejnenie mohlo poškodiť súkromie 
alebo integritu dotknutých osôb.

6. Ak sa ktorákoľvek z výnimiek vzťahuje 
iba na niektoré časti požadovaného 
dokumentu, zostávajúce časti dokumentu sa 
uvoľnia na zverejnenie.

6. Ak sa ktorákoľvek z výnimiek vzťahuje 
iba na niektoré časti požadovaného 
dokumentu, zostávajúce časti dokumentu sa 
uvoľnia na zverejnenie.

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa 
vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého 
je ochrana odôvodnená na základe obsahu 
daného dokumentu. Výnimky môžu platiť 
najviac na obdobie 30 rokov. V prípade 

7. Výnimky stanovené v tomto článku sa 
vzťahujú iba na obdobie, v priebehu ktorého 
je ochrana odôvodnená na základe obsahu 
daného dokumentu. Výnimky môžu platiť 
najviac na obdobie 30 rokov. V prípade 
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dokumentov, na ktoré sa vzťahujú výnimky 
týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo 
obchodných záujmov, a v prípade citlivých 
dokumentov môžu výnimky, ak to je 
nevyhnutné, platiť aj na dlhšie obdobie.

dokumentov, na ktoré sa vzťahujú výnimky 
týkajúce sa súkromia alebo obchodných 
záujmov, a v prípade citlivých dokumentov 
môžu výnimky, ak to je nevyhnutné, platiť 
aj na dlhšie obdobie.
______________________________
1 Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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, treba sa 
poradiť s orgánmi tohto členského štátu. 
Inštitúcia, ktorá uchováva tento dokument, 
ho zverejní, pokiaľ členský štát neuvedie 
dôvody na jeho zadržanie na základe 
výnimiek uvedených v článku 4. Inštitúcia 
oceňuje primeranosť takýchto dôvodov 
uvedených členským štátom.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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. V prípade úplného alebo čiastočného 
zamietnutia sa môže žiadateľ, ak 
spochybňuje reálnosť poškodenia 
príslušného záujmu a/alebo tvrdí, že 
prevažuje záujem na zverejnení, obrátiť 
na Európskeho ombudsmana, aby 
k otázke poškodenia a/alebo 
prevažujúceho verejného záujmu predložil 
vlastné nezávislé a objektívne stanovisko.
Ak po predložení stanoviska Európskeho 
ombudsmana inštitúcia naďalej trvá 
na úplnom alebo čiastočnom zamietnutí, 
žiadateľ môže do 15 pracovných dní od 
doručenia odpovede od inštitúcie podať 
opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby 
inštitúcia prehodnotila svoje stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8  odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Opakovaná žiadosť sa bezodkladne 
spracuje. Do 30 pracovných dní od 
zaevidovania takejto žiadosti inštitúcia buď 
povolí prístup k požadovanému dokumentu 
a v danej lehote poskytne prístup v súlade s 
článkom 10 alebo písomne oznámi dôvody 
úplného alebo čiastočného zamietnutia 
žiadosti. V prípade úplného alebo 
čiastočného zamietnutia žiadosti inštitúcia 
informuje žiadateľa o opravných 
prostriedkoch, ktoré má k dispozícii.

1. Opakovaná žiadosť sa bezodkladne 
spracuje. Do 15 pracovných dní od 
zaevidovania takejto žiadosti inštitúcia buď 
povolí prístup k požadovanému dokumentu 
a v danej lehote poskytne prístup v súlade s 
článkom 10 alebo písomne oznámi dôvody 
úplného alebo čiastočného zamietnutia 
žiadosti. V prípade úplného alebo 
čiastočného zamietnutia žiadosti inštitúcia 
informuje žiadateľa o opravných 
prostriedkoch, ktoré má k dispozícii.

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie časovej lehoty, ako to navrhuje Komisia, by znamenalo zníženie noriem. 
15 pracovných dní (3 týždne) by malo inštitúcii postačovať, aby prijala rozhodnutie 
o opakovanej žiadosti a oznámila ho, predovšetkým so zreteľom na to, že časovú lehotu 
možno v prípade mimoriadnych okolností predĺžiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 9

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 
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.

1. Citlivými dokumentmi sa rozumejú 
dokumenty pochádzajúce z inštitúcií alebo 
z agentúr nimi založených, z členských 
štátov, tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií, ktoré sú v súlade 
so spoločnými pravidlami ustanovenými 
inštitúciami 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) a písm. b), pokiaľ 
ide o verejnú bezpečnosť, obranu a 
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vojenské veci.
2. Žiadosti o prístup k citlivým 
dokumentom môžu v súlade s postupmi 
stanovenými v článkoch 7 a 8 spracovávať 
iba osoby, ktoré majú právo oboznamovať 
sa s týmito dokumentmi. Tieto osoby 
zároveň posúdia bez toho, aby bol dotknutý 
článok 11 ods. 2, ktoré odkazy na citlivé 
dokumenty je možné uviesť vo verejnom 
registri.

2. Žiadosti o prístup k citlivým 
dokumentom môžu v súlade s postupmi 
stanovenými v článkoch 7 a 8 spracovávať 
iba osoby, ktoré majú právo oboznamovať 
sa s týmito dokumentmi. Tieto osoby 
zároveň posúdia bez toho, aby bol dotknutý 
článok 11 ods. 2, ktoré odkazy na citlivé 
dokumenty je možné uviesť vo verejnom 
registri.

3. Citlivé dokumenty sa zaznamenávajú v 
registri alebo uvoľňujú na uverejnenie iba 
so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

3. Citlivé dokumenty sa zaznamenávajú v 
registri alebo uvoľňujú na uverejnenie iba 
so súhlasom toho, kto ich vytvoril.

4. Inštitúcia, ktorý sa rozhodne zamietnuť 
prístup k citlivému dokumentu, uvedie 
dôvody tohto svojho rozhodnutia takým 
spôsobom, ktorý nepoškodí záujmy 
chránené podľa článku 4.

4. Inštitúcia, ktorá sa rozhodne zamietnuť 
prístup k citlivému dokumentu, uvedie 
dôvody tohto svojho rozhodnutia takým 
spôsobom, ktorý nepoškodí záujmy 
chránené podľa článku 4.

5. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, 
ktorými sa zabezpečí, že pri spracovávaní 
žiadostí o prístup k citlivým dokumentom 
sa budú rešpektovať princípy uvedené v 
tomto článku a v článku 4.

5. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, 
ktorými sa zabezpečí, že pri spracovávaní 
žiadostí o prístup k citlivým dokumentom 
sa budú rešpektovať princípy uvedené v 
tomto článku a v článku 4.

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

6. Spoločné pravidlá orgánov týkajúce sa 
zaobchádzania s citlivými dokumentmi sa 
zverejnia.

7. Komisia a Rada poskytne Európskemu 
parlamentu informácie týkajúce sa 
citlivých dokumentov v súlade s 
dojednaniami, na ktorých sa inštitúcie 
navzájom dohodnú.

7. Komisia a Rada zabezpečia primeraný 
dohľad Európskeho parlamentu týkajúci
sa citlivých dokumentov v súlade s 
dojednaniami, na ktorých sa inštitúcie 
navzájom dohodnú, a tie sa zverejnia.

8. Dvojstranné dohody s tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami 
nebránia Rade alebo Komisii vo výmene 
informácií s Európskym parlamentom.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Žiadateľ má prístup k dokumentom buď 
priamo na mieste nahliadnutím do nich, 
alebo dostane ich kópiu vrátane 
elektronickej kópie v prípade jej 
dostupnosti podľa toho, ktorý spôsob 
žiadateľ uprednostní. Náklady na 
vyhotovenie kópie a na poštovné je možné 
vyúčtovať žiadateľovi.

1. Žiadateľ má prístup k dokumentom buď 
priamo na mieste nahliadnutím do nich, 
alebo dostane ich kópiu vrátane 
elektronickej kópie v prípade jej 
dostupnosti podľa toho, ktorý spôsob 
žiadateľ uprednostní. Náklady na 
vyhotovenie kópie a na poštovné je možné 
vyúčtovať žiadateľovi.

2. Ak dokument je verejne dostupný a je 
žiadateľovi ľahko prístupný, inštitúcia si 
môže splniť svoju povinnosť poskytnúť 
prístup k dokumentom tak, že žiadateľa 
informuje o tom, ako môže získať 
požadovaný dokument.

2. Ak dokument je verejne dostupný a je 
žiadateľovi ľahko prístupný, inštitúcia si 
môže splniť svoju povinnosť poskytnúť 
prístup k dokumentom tak, že žiadateľa 
informuje o tom, ako môže získať 
požadovaný dokument.

3. Dokumenty sa poskytnú v existujúcej 
verzii a formáte (vrátane elektronickej 
formy alebo iného alternatívneho formátu 
ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač alebo 
záznam na páske) presne podľa želania 
žiadateľa.

3. Dokumenty sa poskytnú v existujúcej 
verzii a formáte (vrátane elektronickej 
formy alebo iného alternatívneho formátu, 
ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač alebo 
záznam na páske) presne podľa želania 
žiadateľa. Prístup k dokumentom nie je 
obmedzený softvérom alebo operačným 
systémom používaným v informačnom 
prostredí inštitúcie.

4. Žiadateľovi možno naúčtovať náklady 
na výrobu a zaslanie kópií. Tento poplatok 
nesmie prekročiť reálne náklady na výrobu 
a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, 
kópie menej ako 20 strán formátu A4 
a priamy prístup v elektronickej forme 
alebo cez register sú bezplatné.

4. Žiadateľovi možno naúčtovať náklady 
na výrobu a zaslanie kópií. Tento poplatok 
nesmie prekročiť reálne náklady na výrobu 
a zaslanie kópií. Nahliadnutie na mieste, 
kópie menej ako 20 strán formátu A4 
a priamy prístup v elektronickej forme 
alebo cez register sú bezplatné.

5. Toto nariadenie sa neodchyľuje od 
osobitných variantov upravujúcich 
prístup, ktoré sú ustanovené v právnych 
predpisoch ES alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ako je napríklad 
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platba poplatku.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zachovali súčasné normy, treba vypustiť odsek 5. Inštitúcie by mali využiť možnosť, 
ktorú poskytuje revízia tohto nariadenia, na zavedenie otvorených noriem. Zo základných 
zásad tohto nariadenia a z jeho právneho základu vyplýva, že prístup k dokumentom by nemal 
obmedzovať softvér alebo operačný systém, ktorý daná inštitúcia používa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 11  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné 
opatrenia na vytvorenie registra, ktorý 
bude funkčný od 3. júna 2002.

3. Inštitúcie ihneď prijmú nevyhnutné 
opatrenia na vytvorenie registra 
založeného na otvorených normách 
a interoperabilite, ktorý bude funkčný od
....

Or. en

Odôvodnenie

Treba stanoviť konkrétnu lehotu, aby sa zabezpečilo, že registre založené na otvorených 
normách a interoperabilite sa včas vytvoria a uvedú do prevádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12

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. Podľa svojich možností inštitúcie 
verejnosti priamo sprístupňujú dokumenty
v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra, a to v súlade 
s pravidlami danej inštitúcie. 

2. Ak je to možné, ostatné dokumenty, 
najmä dokumenty súvisiace s 
rozpracovávaním politiky alebo stratégie, 
sú priamo prístupné v elektronickej forme.

2. Podľa článku 9 sú verejnosti priamo 
prístupné predovšetkým dokumenty 
vypracované alebo doručené v priebehu 
prijímania právnych predpisov EÚ alebo 
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nelegislatívnych aktov všeobecného 
použitia.

3. Ak priamy prístup nie je zabezpečený 
prostredníctvom registra, pokiaľ to je 
možné, v registri bude uvedené, kde sa 
daný dokument nachádza.

3. Ak priamy prístup nie je zabezpečený 
prostredníctvom registra, pokiaľ to je 
možné, v registri bude uvedené, kde sa 
daný dokument nachádza.

4. Každá inštitúcia si zadefinuje vo svojom 
rokovacom poriadku, ktoré ďalšie 
kategórie dokumentov sú priamo 
prístupné verejnosti.

4. Inštitúcie vytvoria pre svoje registre 
dokumentov spoločné rozhranie 
a predovšetkým zabezpečia jediný 
prístupový bod na priamy prístup 
k dokumentom vypracovaným alebo 
doručeným v priebehu prijímania 
právnych predpisov EÚ alebo 
nelegislatívnych aktov všeobecného 
použitia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje zmeny v pravidlách o registroch, ktoré si popri ďalších predkladaných 
zmenách, predovšetkým s ohľadom na vymedzenie dokumentov, vyžadujú dôkladné 
preskúmanie týchto pravidiel. Na zachovanie súčasných noriem sa opätovne zavádza znenie 
existujúceho článku 12 ods. 1. Znenie článku 12 ods. 2 a 4 sa mení a dopĺňa tak, aby zahŕňalo 
odporúčania 2 a 5 Cashmanovho uznesenia s cieľom zlepšiť súčasné normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 13  odsek 2  písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) iniciatívy členských štátov predložené 
Rade podľa článku 67 ods. 1 Zmluvy o ES 
alebo podľa článku 34 ods. 2 Zmluvy o 
EÚ;

a) iniciatívy členských štátov predložené 
Rade podľa článku 34 ods. 2 Zmluvy o 
EÚ;

Or. en

Odôvodnenie

Už nie je možné, aby členské štáty predkladali Rade iniciatívy podľa článku 67 ods. 1 Zmluvy 
o ES.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením nie sú dotknuté 
akékoľvek existujúce predpisy o 
autorských právach, ktoré môžu 
obmedzovať právo tretej osoby na získanie 
kópií dokumentov alebo na rozmnožovanie 
alebo využívanie dokumentov uvoľnených 
na zverejnenie.

Týmto nariadením nie sú dotknuté 
akékoľvek existujúce predpisy o 
autorských právach, ktoré môžu 
obmedzovať právo tretej osoby na 
rozmnožovanie alebo využívanie 
dokumentov uvoľnených na zverejnenie.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme udržania súčasných noriem by sa článok 16 nemal zmeniť ani doplniť a znenie 
existujúceho nariadenia by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 17  odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Najneskôr do .. .. .... Komisia uverejní 
správu o vykonávaní zásad tohto 
nariadenia a predloží odporúčania, ktoré 
budú podľa potreby obsahovať návrhy 
na revíziu tohto nariadenia a akčný plán 
opatrení, ktoré majú jednotlivé inštitúcie 
prijať.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v prípade existujúceho nariadenia by sa mala predložiť správa o vykonávaní 
nariadenia, ktorá by podľa potreby obsahovala odporúčania a návrhy na zlepšenie. Ako sa 
uvádza v PDN 16, vypustenie určitého ustanovenia znamená de facto zmenu nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17a
Vykonávacie opatrenia

1. Každá inštitúcia upraví svoj rokovací 
poriadok podľa ustanovení tohto 
nariadenia. Tieto úpravy nadobudnú 
účinnosť dňa .. .. .... .
2. Do šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
vyhodnotí súlad existujúcich predpisov 
o prístupe k dokumentom s týmto 
nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by rozumné, aby sa inštitúciám stanovila lehota na úpravu svojich rokovacích 
poriadkov. Úlohou Komisie by tiež malo byť, aby zaručila súlad existujúcich predpisov o 
prístupe k dokumentom s revidovaným nariadením. Keďže tento článok je súčasťou 
existujúceho nariadenia, Komisia jeho vypustením zo svojho návrhu v skutočnosti platné 
nariadenie v tomto bode pozmeňuje.


