
PA\751029SL.doc PE415.159v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za peticije

2008/0090(COD)

14.11.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za peticije

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Poročevalec: David Hammerstein

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 2/18 PA\751029SL.doc

SL

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\751029SL.doc 3/18 PE415.159v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 1(2) Pogodbe o Evropski uniji (kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko 
pogodbo leta 1997) morajo institucije in organi Skupnosti sprejemati odločitve čim bolj 
odprto in čim bliže državljanom. Da bi jim zagotovili učinkovito sodelovanje v političnem 
procesu in odgovornost javnih organov, bi morali imeti državljani in izvoljeni organi čim širši 
dostop do dokumentov evropskih institucij. 

Čeprav so evropske institucije dosegle napredek na področju odprtosti in preglednosti, stanje 
še zdaleč ni popolno in sedanje preoblikovanje Uredbe 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov evropskih institucij bi morali šteti kot še en korak naproti upravnemu okolju, v 
katerem bo razpoložljivost in preprost dostop do informacij pravilo in ne izjema.

Sedanje spremembe, ki jih je v uredbo vnesla Komisija, pa so nezadovoljive, saj predlogi 
Komisije v številnih primerih predstavljajo korak nazaj namesto pogumnega koraka naprej na 
poti k večji preglednosti. Poročevalec meni, da bi morala biti dejanska vključitev in 
konsolidacija zbrane sodne prakse in drugih ustreznih besedil, kakšno je Aarhuška konvencija, 
v uredbo, že vzrok za drugačen pristop k reviziji.

Poročevalec tudi meni, da je odločitev Komisije, da za revizijo uporabi postopek prenovitve, 
neprimerna in ni skladna s cilji medinstitucionalnega sporazuma o postopku prenovitve, ki 
predvideva njegovo uporabo v precej drugačnih okoliščinah. Ker postopek a priori omejuje 
možnosti Parlamenta za spremembe predloga na samo elemente, ki jih je spremenila Komisija, 
bi bilo treba njegovo uporabo pozorno preučiti. Neprimernost postopka prenovitve za izčrpno 
revizijo, kjer imajo spremembe nekaterih elementov posledice tudi za druge določbe v 
besedilu, praktično pomeni, da se mora Parlament obsežno posluževati odstopanj, ki so 
predvidena v medinstitucionalnem sporazumu. 

Najbolj izrazit korak nazaj je opredelitev, ki jo je oblikovala Komisija (člen 3), pojma 
"dokument", ki je bistven pojem uredbe. Poročevalec meni, da bi namesto zožitve opredelitve, 
ki jo dejansko predlaga Komisija, morala biti ta opredelitev razširjena tako, da bi vključila vse 
vsebine, ne glede na medij ali fazo postopka odločanja, o zadevah, ki sodijo v pristojnost 
institucij.

Odbor za peticije spremlja delovanje Unije, zlasti njenih pomanjkljivost pri uporabi prava, 
politik in programov Skupnosti, ter kar naprej ugotavlja, da se državljani teh pomanjkljivosti 
zelo zavedajo, ker jih neposredno prizadenejo in ker imajo neposreden interes za prenehanje 
kršitev in/ali za uporabo pravnih sredstev.

Za državljane je posebej pomembno, da se, na primer v primerih postopkov za ugotavljanje 
kršitev, ki so pogosto posledica peticij državljanov, zagotovi polni dostop do vseh 
dokumentov na vseh stopnjah preiskave v teku takega postopka. To obsega tudi dokumente, 
ki jih pošiljajo države članice. Zato poročevalec poudarja, da je predlog Komisije, da državam 
članicam da pravico, da zavrnejo dostop do dokumentov (člen 5) na podlagi njihove državne 
zakonodaje, v nasprotju s sodno prakso Evropskega sodišča in ni sprejemljiv. Za pravico 
državljanov do dostopa do dokumentov se ne bi smela uporabljati nobena druga izjema iz 
člena 4 („Izjeme“). Kar zadeva člen 9 („Obravnava dokumentov občutljive narave“) je 
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pomembno, da institucije določijo skupna pravila za razvrstitev takih dokumentov in da so ta 
pravila javna.

Poročevalec tudi meni, da bi bilo v uredbo koristno vključiti predlog evropskega varuha 
človekovih pravic, da ukrepa kot objektiven posrednik v primerih, ko institucija v celoti ali 
deloma zavrne dostop do dokumentov in prosilec dvomi, da bi to dejansko škodovalo 
zadevnim interesom in/ali meni, da je razkritje v prevladujočem javnem interesu. V takih 
primerih bi lahko varuh človekovih pravic dokument pregledal, zavzel neodvisno stališče 
glede škode in/ali prevladujočega javnega interesa in podal svoje mnenje instituciji in prosilcu, 
ne da bi razkril dokument. Če se po posvetovanju z varuhom človekovih pravic zavrnitev 
potrdi, lahko prosilec, če želi, vloži potrdilno prošnjo.

Ta postopek nikakor ne bi omejil prosilčevih pravic na podlagi uredbe, ampak bi ponudil 
praktično pomoč in navodila instituciji, ki lahko meni, da ima pravno obveznost zavrniti 
dostop, in bi povečal zaupanje prosilca, da je v primeru, ko je vloga zavrnjena, verjetnost 
škode realna in da je bila možnost prevladujočega javnega interesa v razkritju resno in 
objektivno preučena. Še ena prednost tega postopka bi bila dosledno in enako ravnanje z 
vsemi primeri zavrnitve iz različnih institucij, poslanimi v pregled varuhu človekovih pravic.

Poročevalec meni, da si je težko predstavljati, da bi pobuda za preglednost v Evropi uspela, če 
prosilci ne morejo z lahkoto najti in dobiti želenih informacij. V okviru te uredbe bi torej 
morale institucije zagotoviti, da se dokumenti izdajajo prek skupnega vmesnika za njihove 
registre dokumentov, in bi morale zagotoviti enotno dostopno točko.

Če so dokumenti poslani v elektronski obliki, bi moral format ustrezati odprtim standardom. 
Prizadevanje za preglednost zagotovo ne bo uspešno, če se bodo morali državljani posluževati 
posebne lastniške programske opreme, ki bo skladna z informacijskim okoljem institucij. 
Poročevalec je podal predloge sprememb (člena 10 in 11) in rok, v katerem naj institucije 
zagotovijo dobavo dokumentov v formatu, ki ustreza odprtim standardom, in da zagotovijo, 
da informacijsko okolje institucij ne bo predstavljalo ovire za dostop javnosti do dokumentov. 

Poročevalec z namenom zagotoviti parlamentarni nadzor poudarja, da mora imeti Parlament 
ustrezen nadzor nad občutljivimi dokumenti. Dvostranski sporazumi s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami naj Svetu in Komisiji ne preprečujejo izmenjave informacij s 
Parlamentom. V tem okviru je pomembno, da se določijo roki za prilagoditev postopkovnih 
pravil institucij in da Komisija preveri skladnost teh pravil z revidirano uredbo. Poleg tega bi 
morali tako kot pri sedanji uredbi zahtevati, da Komisija pripravi poročilo o izvajanju 
revidirane uredbe in po potrebi pripravi priporočila za izboljšave.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Drugi pododstavek člena 1 Pogodbe o 
Evropski uniji opredeljuje pojem javnosti 
in pravi, da je Pogodba nov korak v 
procesu oblikovanja vse tesnejše zveze 
med narodi Evrope, v kateri se odločitve 
sprejemajo čim bolj javno in v kar 
najtesnejši povezavi z državljani.

(2) Drugi pododstavek člena 1 Pogodbe o 
Evropski uniji opredeljuje pojem javnosti 
in pravi, da je Pogodba nov korak v 
procesu oblikovanja vse tesnejše zveze 
med narodi Evrope, v kateri se odločitve 
sprejemajo čim bolj javno in v kar 
najtesnejši povezavi z državljani. Za 
prenos načela odprtosti v prakso bi bilo 
treba zagotoviti ustrezna sredstva in s tem 
državljanom zagotoviti večjo legitimnost, 
učinkovitost in odgovornost ter okrepiti 
načela demokracije in spoštovanja 
temeljnih pravic. 

Or. en

Obrazložitev

Upravljanje z informacijami in dokumenti, upravljanje pravice javnosti do dostopa in 
komunikacija z državljani so dejavnosti, ki zahtevajo veliko sredstev. Zagotavljanje primernih 
sredstev za te namene bi se moralo šteti kot potrebna naložba za zagotovitev učinkovitosti, 
uspešnosti in preglednosti institucij in organov Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen te uredbe je: Namen te uredbe je:
na podlagi javnega ali zasebnega interesa 
določiti načela, pogoje in omejitve, ki 

na podlagi javnega ali zasebnega interesa 
določiti načela, pogoje in omejitve, ki 
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urejajo pravico dostopa do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(v nadaljnjem besedilu „institucije“), 
določene v členu 255 Pogodbe ES, da bi se 
javnosti odobril čim širši dostop do 
takih dokumentov;

urejajo pravico dostopa do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(v nadaljnjem besedilu „institucije“), 
določene v členu 255 Pogodbe ES, da bi se 
zagotovilo, da je javnosti omogočen čim 
širši dostop do takih dokumentov;

(b) določiti pravila, ki zagotavljajo čim 
lažje uresničevanje te pravice;

(b) določiti pravila, ki zagotavljajo čim 
lažje uresničevanje te pravice;

(c) spodbujati običajne upravne postopke 
za dostop do dokumentov.

(c) zagotoviti običajne upravne postopke za 
dostop do dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost institucij je zagotoviti odprtost in preglednost ter dobro upravno prakso.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse fizične ali pravne osebe imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij ob upoštevanju načel, pogojev in 
omejitev, določenih s to uredbo.

1. Vse fizične ali pravne osebe imajo 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij ob upoštevanju načel, pogojev in 
omejitev, določenih s to uredbo.

2. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, to je za dokumente, 
ki jih institucije pripravijo ali prejmejo in 
so v njihovi lasti, o zadevi v zvezi s 
politikami, dejavnostmi ali odločitvami s 
področja njihove pristojnosti, na vseh 
področjih delovanja Evropske unije.

2. Ta uredba se uporablja za vse 
dokumente institucij, to je za dokumente, 
ki jih institucije pripravijo ali prejmejo in 
so v njihovi lasti, o zadevi v zvezi s 
politikami, dejavnostmi, preiskavami ali 
odločitvami s področja njihove pristojnosti, 
na vseh področjih delovanja Evropske 
unije.

3. Brez poseganja v člena 4 in 9 so 
dokumenti dostopni javnosti na pisno 
prošnjo ali neposredno v elektronski obliki 
ali prek registra. Zlasti dokumenti, 
pripravljeni ali prejeti med zakonodajnim
postopkom, so neposredno dostopni v 
skladu s členom 12.

3. Brez poseganja v člena 4 in 9 so 
dokumenti dostopni javnosti na pisno 
prošnjo ali neposredno v elektronski obliki 
ali prek registra. Zlasti dokumenti, 
pripravljeni ali prejeti med zakonodajnim 
postopkom, so neposredno dostopni v 
skladu s členom 12.

4. Za dokumente občutljive narave, 
določene v členu 9(1), velja postopek v 
skladu z navedenim členom.

4. Za dokumente občutljive narave, 
določene v členu 9(1), velja postopek v 
skladu z navedenim členom.
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5. Ta uredba se ne uporablja za 
dokumente, ki so jih sodiščem predložile 
stranke, ki niso institucije.
6. Brez poseganja v posebne pravice 
dostopa za zainteresirane stranke, 
določene z zakonodajo ES, dokumenti, ki 
so sestavni del upravnega spisa o 
preiskavi ali postopka v zvezi s 
posamičnim aktom, javnosti niso 
dostopni, dokler se preiskava ne zaključi 
ali dokler akt ne postane pravnomočen. 
Dokumenti z informacijami, ki jih je 
institucija med takimi preiskavami zbrala 
ali pridobila pri fizičnih ali pravnih 
osebah, javnosti niso dostopni.
7. Ta uredba ne posega v pravice dostopa 
javnosti do dokumentov institucij, ki 
izvirajo iz instrumentov mednarodnega 
prava ali aktov institucij, ki jih izvajajo.

7. Ta uredba ne posega v pravice dostopa 
širše javnosti do dokumentov institucij, ki 
izvirajo iz instrumentov mednarodnega 
prava ali aktov institucij, ki jih izvajajo.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi: V tej uredbi:
(a) „dokument“ pomeni neko vsebino ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis), ki ga je pripravila institucija in ga 
je uradno poslala enemu ali več 
prejemnikom ali kako drugače 

(a) „dokument“ pomeni neko vsebino, ne 
glede na to, kakšen je njen medij (napisana 
na papirju ali shranjena v elektronski obliki 
ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni 
zapis), povezano z zadevo, ki sodi v okvir 
pristojnosti institucije; 
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evidentirala, ali ki ga je institucija prejela;
podatki iz sistemov za elektronsko 
shranjevanje, obdelavo ali priklic so 
dokumenti, če jih je mogoče izvleči v 
obliki tiskalniškega izpisa ali 
elektronskega zapisa z orodji, ki so na 
voljo za uporabo sistema;
(b) „tretja stranka“ pomeni neko fizično ali 
pravno osebo ali subjekt zunaj institucije, 
vključno z državami članicami, drugimi 
institucijami in organi Skupnosti ali zunaj 
Skupnosti in tretjimi državami.

(b) „tretja stranka“ pomeni neko fizično ali 
pravno osebo ali subjekt zunaj institucije, 
druge institucije in organe Skupnosti ali 
zunaj Skupnosti in tretje države;

(c) „namen inšpekcij, preiskav in 
revizij“ pomeni cilj končati kršitve prava 
Skupnosti ali primere nepravilnosti pri 
uporabi ali zlorabe sredstev Skupnosti ter 
po potrebi zagotoviti varstvo pravice do 
pravnih sredstev, povrnitve in 
kompenzacije.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, 
kadar bi razkritje oslabilo varstvo javnega 
interesa, kar zadeva:

1. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, 
kadar bi razkritje oslabilo varstvo javnega 
interesa, kar zadeva:

(a) javno varnost, vključno z varnostjo 
fizičnih in pravnih oseb;

(a) javno varnost;

(b) obrambne in vojaške zadeve; (b) obrambne in vojaške zadeve;
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(c) mednarodne odnose; (c) mednarodne odnose;
(d) finančno, denarno ali gospodarsko 
politiko Skupnosti ali države članice;

(d) finančno, denarno ali gospodarsko 
politiko Skupnosti ali države članice, razen 
če ne prevlada javni interes za razkritje;

(e) okolje, kot so kraji razmnoževanja 
redkih vrst.

(e) zasebnost in integriteto posameznika, 
zlasti v skladu z zakonodajo Skupnosti s 
področja varstva osebnih podatkov, razen 
če ne prevlada javni interes za razkritje.

2. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, 
kadar bi razkritje oslabilo varstvo:

2. Institucije zavrnejo dostop do dokumenta, 
kadar bi razkritje oslabilo varstvo:

(a) poslovnih interesov fizičnih in pravnih 
oseb;

(a) poslovnih interesov fizičnih in pravnih 
oseb;

(b) pravic intelektualne lastnine; (b) pravic intelektualne lastnine;
(c) pravnih nasvetov in sodnih in 
arbitražnih postopkov ter postopkov 
reševanja sporov;

(c) pravnih nasvetov, razen kadar se 
zagotavljajo v povezavi s postopki za 
sprejem pravnih aktov, in sodnih 
postopkov;

(d) namena inšpekcij, preiskav in revizij; (d) namena inšpekcij, preiskav in revizij.
(e) objektivnosti in nepristranskosti 
izbirnih postopkov.
3. Dostop do naslednjih dokumentov se 
zavrne, če bi njihovo razkritje resno oslabilo 
postopek odločanja institucij:

3. Dostop do naslednjih dokumentov se 
zavrne, če bi njihovo razkritje resno oslabilo 
postopek odločanja institucij:

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev še 
ni bila sprejeta;

(a) dokumenti o zadevi, o kateri odločitev še 
ni bila sprejeta;

(b) dokumenti, ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in predhodnih 
posvetovanj v zadevnih institucijah, tudi po 
sprejetju odločitve.

(b) dokumenti, ki vsebujejo mnenja za 
notranjo rabo kot del razprav in predhodnih 
posvetovanj v zadevnih institucijah, tudi po 
sprejetju odločitve.

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. V zvezi z odstavkom 
2(a) šteje, da prevlada javni interes za 
razkritje, če se zahtevane informacije 
nanašajo na emisije v okolje.

4. Izjeme iz odstavkov (2) in (3) se 
uporabljajo, razen če ne prevlada javni 
interes za razkritje. Da prevlada javni 
interes za razkritje, šteje, če se zahtevane 
informacije nanašajo na emisije v okolje in 
če je dokument poslan v okviru postopkov 
za sprejem zakonodajnega akta ali 
nezakonodajnega akta, ki se splošno 
uporablja.
4a . Dokumenti, katerih razkritje bi 
predstavljalo tveganje za vrednote, 
povezane z varstvom okolja, kot so kraji 
razmnoževanja redkih vrst, se razkrijejo 
samo v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1367/2006 z 
dne 6. septembra 2006 o uporabi določb 
Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v okoljskih 
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zadevah v institucijah in organih 
Skupnosti1.

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in zastopnikov 
interesnih skupin v zvezi z njihovimi 
poklicnimi dejavnostmi se razkrijejo, razen 
če bi to v posebnih okoliščinah negativno 
vplivalo na zadevno osebo. Drugi osebni 
podatki se razkrijejo v skladu s pogoji o 
zakoniti obdelavi takih podatkov, 
določenimi v zakonodaji ES o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov.

5. Imena, nazivi in funkcije nosilcev javne 
funkcije, javnih uslužbencev in zastopnikov 
interesnih skupin v zvezi z njihovimi 
poklicnimi dejavnostmi se razkrijejo, razen 
če bi to v posebnih okoliščinah škodovalo 
zasebnosti ali celovitosti zadevnih oseb.

6. Če velja katera od izjem le za dele 
zahtevanega dokumenta, se drugi deli 
dokumenta objavijo.

6. Če velja katera od izjem le za dele 
zahtevanega dokumenta, se drugi deli 
dokumenta objavijo.

7. Izjeme, določene v tem členu, veljajo le 
za obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo za 
največ 30 let. Pri dokumentih, za katere 
veljajo izjeme glede varstva osebnih 
podatkov ali poslovnih interesov, ter pri 
dokumentih občutljive narave lahko, če je 
potrebno, izjeme veljajo tudi po tem 
obdobju.

7. Izjeme, določene v tem členu, veljajo le 
za obdobje, ko je varstvo utemeljeno z 
vsebino dokumenta. Izjeme lahko veljajo za 
največ 30 let. Pri dokumentih, za katere 
veljajo izjeme glede zasebnosti ali 
poslovnih interesov, ter pri dokumentih 
občutljive narave lahko, če je potrebno, 
izjeme veljajo tudi po tem obdobju.

______________________________
1 UL L 264, 25.09.2006, str. 13.

Or. en

Obrazložitev

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).
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5  odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se prošnja nanaša na dokument, ki 
izvira iz države članice in ki ni dokument, 
poslan med postopkom sprejemanja 
zakonodajnega akta ali nezakonodajnega 
akta, ki se splošno uporablja, se je treba 
posvetovati z organi zadevne države 
članice. Institucija, ki ima dokument, ga 
razkrije, razen če država članica ne 
zagotovi razlogov za njegovo zadržanje na 
podlagi izjem iz člena 4 ali posebnih 
določb nacionalne zakonodaje, ki 
onemogočajo razkritje zadevnega 
dokumenta. Institucija upošteva razloge, ki 
jih je navedla država članica, če temeljijo 
na izjemah iz te uredbe.

2. Če se prošnja nanaša na dokument, ki 
izvira iz države članice in ki ni dokument, 
poslan med postopkom sprejemanja 
zakonodajnega akta ali nezakonodajnega 
akta, ki se splošno uporablja, ali v zvezi z 
informacijami, posredovanimi Komisiji 
glede izvajanja zakonodaje Unije, dokler 
se postopek pred sodiščem ni pričel, se je 
treba posvetovati z organi zadevne države 
članice. Institucija, ki ima dokument, ga 
razkrije, razen če država članica ne 
zagotovi razlogov za njegovo zadržanje na 
podlagi izjem iz člena 4. Institucija 
upošteva take razloge, ki jih je navedla 
država članica.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri celoviti ali delni zavrnitvi lahko 
prosilec v 15 delovnih dneh od prejema 
odgovora institucije vloži potrdilno 
prošnjo, v kateri institucijo prosi, da svoje 
stališče ponovno preuči.

3. Pri celoviti ali delni zavrnitvi, ko 
prosilec dvomi o realnosti škode za 
zadevni interes in/ali meni, da je razkritje 
v prevladujočem javnem interesu, lahko 
prosilec pozove evropskega varuha 
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človekovih pravic, da posreduje svoje 
neodvisno in objektivno mnenje glede 
vprašanja škode in/ali prevladujočega 
javnega interesa. Če po posredovanju 
mnenja evropskega varuha človekovih 
pravic institucija potrdi celovito ali delno 
zavrnitev, lahko prosilec v 15 delovnih 
dneh od prejema odgovora institucije vloži 
potrdilno prošnjo, v kateri institucijo prosi, 
da svoje stališče ponovno preuči.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Potrdilna prošnja se obravnava takoj. V 
30 delovnih dneh od vpisa take prošnje v 
register institucija odobri dostop do 
zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop 
v skladu s členom 10 v tem roku ali pa v 
pisnem odgovoru navede razloge za 
celovito ali delno zavrnitev. Pri celoviti ali 
delni zavrnitvi institucija prosilca seznani s 
sredstvi, ki jih ima na voljo.

1. Potrdilna prošnja se obravnava takoj. V 
15 delovnih dneh od vpisa take prošnje v 
register institucija odobri dostop do 
zahtevanega dokumenta in zagotovi dostop 
v skladu s členom 10 v tem roku ali pa v 
pisnem odgovoru navede razloge za 
celovito ali delno zavrnitev. Pri celoviti ali 
delni zavrnitvi institucija prosilca seznani s 
sredstvi, ki jih ima na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje roka, kot ga predlaga Komisija, bi znižalo standarde. 15 delovnih dni (3 tedni) bi 
moralo zadostovati, da institucija pripravi odločitev o skladnosti vloge in jo sporoči, zlasti 
zato, ker je rok v primeru posebnih okoliščin mogoče podaljšati.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumenti občutljive narave so 
dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali 
njihovih agencij, iz držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij in so 
označeni s „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ ali 
„CONFIDENTIEL“ v skladu s predpisi 
institucije, ki ščitijo bistvene interese 
Evropske unije ali ene ali več njenih držav 
članic na področjih, zajetih v členu 4(1)(a), 
zlasti javni varnosti, obrambi in vojaških 
zadevah.

1. Dokumenti občutljive narave so 
dokumenti, ki izvirajo iz institucij ali 
njihovih agencij, iz držav članic, tretjih 
držav ali mednarodnih organizacij in so 
označeni s „TRÈS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ ali 
„CONFIDENTIEL“ v skladu s skupnimi
predpisi, ki jih določijo institucije, ki 
ščitijo bistvene interese Evropske unije ali 
ene ali več njenih držav članic na 
področjih, zajetih v členu 4(1)(a) in (b) 
glede javne varnosti, obrambe in vojaških 
zadev.

2. Prošnje za dostop do dokumentov 
občutljive narave na podlagi postopkov, 
določenih v členih 7 in 8, obravnavajo 
samo tiste osebe, ki imajo pravico seznaniti 
se z navedenimi dokumenti. Brez 
poseganja v člen 11(2) te osebe tudi 
ocenijo, kako se na dokumente občutljive 
narave lahko sklicuje v javnem registru.

2. Prošnje za dostop do dokumentov 
občutljive narave na podlagi postopkov, 
določenih v členih 7 in 8, obravnavajo 
samo tiste osebe, ki imajo pravico seznaniti 
se z navedenimi dokumenti. Brez 
poseganja v člen 11(2) te osebe tudi 
ocenijo, kako se na dokumente občutljive 
narave lahko sklicuje v javnem registru.

3. Dokumenti občutljive narave se vpišejo 
v register ali objavijo samo s privolitvijo 
tistega, ki jih je ustvaril.

3. Dokumenti občutljive narave se vpišejo 
v register ali objavijo samo s privolitvijo 
tistega, ki jih je ustvaril.

4. Institucija, ki zavrne dostop do 
dokumenta občutljive narave, navede 
razloge za svojo odločitev tako, da ne 
škodi interesom, ki jih ščiti člen 4.

4. Institucija, ki zavrne dostop do 
dokumenta občutljive narave, navede 
razloge za svojo odločitev tako, da ne 
škodi interesom, ki jih ščiti člen 4.

5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se ob obravnavi 
prošenj za dokumente občutljive narave 
spoštujejo načela iz tega člena in člena 4.

5. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se ob obravnavi 
prošenj za dokumente občutljive narave 
spoštujejo načela iz tega člena in člena 4.

6. Predpisi institucij o dokumentih 
občutljive narave se objavijo.

6. Skupni predpisi institucij o dokumentih 
občutljive narave se objavijo.

7. Komisija in Svet obvestita Evropski 
parlament o dokumentih občutljive narave 
v skladu z dogovori med institucijami.

7. Komisija in Svet zagotovita ustrezen 
nadzor Evropskega parlamenta glede 
dokumentov občutljive narave v skladu z 
dogovori med institucijami, ki se objavijo.
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8. Dvostranski sporazumi s tretjimi 
državami in mednarodnimi 
organizacijami Svetu in Komisiji ne 
preprečujejo izmenjave informacij z 
Evropskim Parlamentom.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prosilec ima dostop do dokumentov, da 
jih pregleda na kraju samem ali da dobi 
kopijo, vključno z elektronsko kopijo, kjer 
je ta na voljo, skladno s svojimi željami. 

1. Prosilec ima dostop do dokumentov, da 
jih pregleda na kraju samem ali da dobi 
kopijo, vključno z elektronsko kopijo, kjer 
je ta na voljo, skladno s svojimi željami. 

2. Če je dokument javen in je prosilcu 
zlahka dostopen, lahko institucija svojo 
obveznost odobritve dostopa do 
dokumentov izpolni tako, da prosilca 
obvesti, kako pride do želenega 
dokumenta.

2. Če je dokument javen in je prosilcu 
zlahka dostopen, lahko institucija svojo 
obveznost odobritve dostopa do 
dokumentov izpolni tako, da prosilca 
obvesti, kako pride do želenega 
dokumenta.

3. Dokumenti se pošljejo v obstoječi 
različici in formatu (elektronskem ali 
drugem formatu, kakršen je braille, široki 
tisk ali trak) glede na želje prosilca.

3. Dokumenti se pošljejo v obstoječi 
različici in formatu (elektronskem ali 
drugem formatu, kakršen je braille, široki 
tisk ali trak) glede na želje prosilca. 
Programska oprema ali operacijski 
sistem, ki se uporablja v informacijskem 
okolju institucije, ne smejo omejevati
dostopa do dokumentov.
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4. Strošek izdelave in pošiljanja kopij se 
lahko zaračuna prosilcu. Ta strošek ne 
presega realne cene izdelave in pošiljanja 
kopij. Pregled na kraju samem, kopije, ki 
obsegajo manj kakor 20 strani formata A4, 
in neposredni dostop v elektronski obliki 
ali prek registra so brezplačni.

4. Strošek izdelave in pošiljanja kopij se 
lahko zaračuna prosilcu. Ta strošek ne 
presega realne cene izdelave in pošiljanja 
kopij. Pregled na kraju samem, kopije, ki 
obsegajo manj kakor 20 strani formata A4,
in neposredni dostop v elektronski obliki 
ali prek registra so brezplačni.

5. Ta uredba ne vpliva na posebne 
ureditve, ki veljajo za dostop, določene v 
pravu ES in nacionalnem pravu, kot je 
plačilo pristojbin.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga spremembe predpisov o registrih, ki skupaj z drugimi predlaganimi 
spremembami, zlasti s spremembo opredelitve dokumentov, zahtevajo natančno preučitev teh 
predpisov. Da se ohranijo sedanji standardi, je treba besedilo člena 12(1) vrniti v sedanje 
stanje. Člen 12(2) in (4) je spremenjen tako, da vključuje priporočilo 2 in 5 resolucije 
Cashman z namenom, da se izboljšajo sedanji standardi. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 11  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev registra, ki 
bo deloval od 3. junija 2002.

3. Institucije nemudoma sprejmejo 
potrebne ukrepe za vzpostavitev registra, 
temelječega na odprtih standardih in 
interoperabilnosti, ki bo deloval od …. .

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravočasno vzpostavitev in delovanje registrov na podlagi odprtih 
standardov in interoperabilnosti, bi morali določiti jasen rok.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokumenti, pripravljeni ali prejeti med 
postopki za sprejetje zakonodajnih aktov 
EU ali nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, so neposredno 
dostopni javnosti ob upoštevanju členov 4 
in 9.

1. Institucije v največji možni meri 
omogočijo neposreden dostop javnosti do 
dokumentov v elektronski obliki ali prek 
registra v skladu s predpisi zadevne 
institucije. 

2. Kjer je možno, so neposredno dostopni v 
elektronski obliki tudi drugi dokumenti, in 
sicer dokumenti, ki se nanašajo na razvoj 
politike ali strategije.

2. Še zlasti so neposredno dostopni
javnosti dokumenti, pripravljeni ali prejeti 
med postopki za sprejetje zakonodajnih 
aktov EU ali nezakonodajnih aktov, ki se 
splošno uporabljajo, ob upoštevanju člena 
9.

3. Kadar neposredni dostop ni omogočen 
prek registra, je, če je mogoče, v registru 
navedeno, kje dokument je.

3. Kadar neposredni dostop ni omogočen 
prek registra, je, če je mogoče, v registru 
navedeno, kje dokument je.

4. Vsaka institucija v svojem poslovniku 
določi druge kategorije dokumentov, ki so 
neposredno dostopne javnosti.

4. Institucije vzpostavijo skupni vmesnik 
za registre dokumentov, zlasti pa 
zagotovijo enotno dostopno točko za 
neposreden dostop do dokumentov, 
sestavljenih ali prejetih med postopki za 
sprejetje zakonodajnih aktov EU ali
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga spremembe predpisov o registrih, ki skupaj z drugimi predlaganimi 
spremembami, zlasti s spremembo opredelitve dokumentov, zahtevajo natančno preučitev teh 
predpisov. Da se ohranijo sedanji standardi, je treba besedilo člena 12(1) vrniti v sedanje 
stanje. Člen 12(2) in (4) je spremenjen tako, da vključuje priporočilo 2 in 5 resolucije 
Cashman z namenom, da se izboljšajo sedanji standardi. 
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 13  odstavek 2  točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pobude, ki jih Svetu predloži država 
članica na podlagi člena 67(1) Pogodbe 
ES ali na podlagi člena 34(2) Pogodbe EU;

pobude, ki jih Svetu predloži država 
članica na podlagi člena 34(2) Pogodbe 
EU;

Or. en

Obrazložitev

Pobude, ki bi jih predložile države članice na podlagi člena 67(1) Pogodbe ES, niso več 
možne.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba ne posega v obstoječe predpise o 
avtorskih pravicah, ki lahko omejijo 
pravico tretje stranke do pridobivanja kopij 
dokumentov ali razmnoževanja ali 
izkoriščanja objavljenih dokumentov.

Ta uredba ne posega v obstoječe predpise o 
avtorskih pravicah, ki lahko omejijo 
pravico tretje stranke do razmnoževanja ali 
izkoriščanja objavljenih dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev sedanjih standardov ne bi smeli spremeniti člena 16 in bi morali obdržati 
besedilo sedanje uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 17  odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Najpozneje do .. .. .... Komisija objavi 
poročilo o izvajanju načel te uredbe in 
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pripravi priporočila, po potrebi vključno s 
predlogi za revizijo te uredbe in akcijskim 
programom ukrepov, ki jih bodo sprejele 
institucije.

Or. en

Obrazložitev

Kot je določeno v sedanji uredbi, bi bilo treba predložiti poročilo o izvajanju uredbe, v 
katerem bi morali biti po potrebi navedeni priporočila in predlogi za izboljšave. Izključitev 
določbe dejansko pomeni spremembo uredbe, kakor je razloženo v predlogu spremembe 16. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Izvedbeni ukrepi

1. Vsaka institucija prilagodi svoj 
poslovnik določbam te uredbe. 
Prilagoditve začnejo veljati .. .. .... .
2. V šestih mesecih od začetka veljavnosti 
te uredbe Komisija preuči skladnost 
obstoječih predpisov o dostopu do 
dokumentov s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Modro bi bilo določiti rok, v katerem naj institucije prilagodijo svoj poslovnik. Prav tako bi 
bilo treba Komisiji naročiti, naj zagotovi skladnost obstoječih predpisov o dostopu do 
dokumentov z revidirano uredbo. Ker je ta člen del sedanje uredbe, Komisija v tej točki s tem, 
da ga izpušča, dejansko spreminja obstoječo uredbo.
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