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I. ÚVOD 

 
Výročná správa za rok 2010 sa zaoberá vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie1. Bola vypracovaná v súlade s článkom 17 ods. 1 uvedeného 
nariadenia a v súlade s ustanoveniami článku 104 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu.  

 
Správa poskytuje informácie o praktických stránkach prístupu verejnosti k dokumentom 
v Parlamente v roku 2010 a osobitne o Verejnom registri dokumentov Parlamentu a rôznych 
administratívnych a technických zmenách, ku ktorým došlo po revízii rokovacieho poriadku. 
Obsahuje tiež informácie o sťažnostiach predložených európskemu ombudsmanovi, 
opravných prostriedkoch a príslušnej judikatúre, pričom sa osobitný dôraz kladie na rozsudok 
Súdneho dvora z 29. júna 2010 vo veci Bavarian Lager. 
 
Tabuľky uvedené na konci dokumentu obsahujú štatistiky o spracovaní žiadostí o prístup 
a nahliadaní do webových stránok Parlamentu.  

 

II. SPRÁVNE OPATRENIA A INTERNETOVÉ STRÁNKY REGISTRA 

1. Nový zoznam kategórií dokumentov, ku ktorým je možný priamy prístup 

Ako je uvedené vo výročnej správe za rok 2009, po nadobudnutí účinnosti nového 
rokovacieho poriadku v júli 20092 predsedníctvo 8. marca 2010 prijalo revidovaný zoznam 
kategórií dokumentov Parlamentu, ktoré sú priamo prístupné verejnosti (bývalá príloha XV 
rokovacieho poriadku prijatá v tom čase plénom). 
 
Tento zoznam je v súlade s novými ustanoveniami článku 104 ods. 3 rokovacieho poriadku 
a figuruje na webových stránkach Parlamentu pod záhlavím Informácie o prístupe 
k dokumentom.  
 
Skutočnosť, že bol zvolený postup prijatia predsedníctvom, a nie plénom odráža prianie 
zachovať si čo najväčší stupeň pružnosti pre prípad, keby bolo potrebné zoznam pozmeniť. 
 

2. Elektronický register vylepšený obsah, jednoduchšie vyhľadávanie    

2.1. Nová webová stránka  

V roku 2010 sa niesol v znamení zlepšení webovej stránky registra, pokiaľ ide o kvalitu 
poskytovaných dokumentov, rýchlosť vyhľadávania a ergonómiu.  

 
Nové rozhranie je ľahko použiteľné, no zachováva si funkcie vyhľadávania (základné, 
rozšírené, podľa typu dokumentu), na ktoré si už užívatelia zvykli. Veľkou inováciou je 

                                                 
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.     
2 Rozhodnutie z 5. mája 2009 (P6_TA(2009)0359) 



 

 

možnosť triedenia a spresnenia výsledkov vďaka použitiu výberových kritérií, akými sú autor, 
volebné obdobie Parlamentu, rok, typ dokumentu, orgán. 

 
Vďaka použitiu týchto kritérií nové rozhranie nezobrazuje len výsledky v rámci jazyka, ktorý 
si užívateľ zvolil pre vyhľadávanie, ale i celkový počet zodpovedajúcich dokumentov, ktoré sú 
k dispozícii v iných jazykových verziách. 
  
Navyše, pôvodné zadanie vyhľadávania zostáva zobrazené v hornej časti stránky 
s výsledkami, takže je možné kedykoľvek overiť východiskový bod alebo cestu, ktorá viedla 
k zoznamu zobrazených dokumentov.  Zoznam je možné zobraziť vo vzostupnom alebo v 
zostupnom poradí, podľa dátumu alebo podľa referenčného dokumentu.  
 
Medzi ďalšie vylepšenia patria výrazne vyššia rýchlosť vyhľadávania, možnosť vyhľadávania 
pomocou kľúčových slov v názve alebo v texte dokumentov a možnosť (veľmi užitočná pre 
získanie celkového prehľadu o predmete) znovu vytvoriť súbor na základe odkazov medzi 
dokumentmi, ktoré sú súčasťou daného postupu.  Vďaka prediktívnemu písaniu (funkcia 
automatického doplňovania slov) sa vyhľadávanie stalo užívateľsky ústretovejším. 
 
Osoby, ktoré sú prihlásené do zoznamu adresátov, teraz môžu získať niekoľko rôznych typov 
dokumentov tým, že si vytvoria jediný profil užívateľa. 
 
A napokon, nové rozhranie je prispôsobené používaniu osobami s rôznymi postihnutiami, 
napríklad zrakovo postihnutými, ktorí nemôžu pracovať s klávesnicou, myšou alebo 
obrazovkou. 
 
Všetky tieto zmeny odrážajú tak priania užívateľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu spokojnosti 
v roku 2009 (pozri výročnú správu za rok 2009, strana 4, o webových stránkach registra), ako 
i odhodlanie Parlamentu vykonávať čoraz aktívnejšiu politiku transparentnosti. 

2.2. Vylepšený a prepracovaný obsah  

Pokiaľ ide o škálu dostupných dokumentov, zmeny v medziinštitucionálnych dohodách 
a nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy priniesli: 

− vytvorenie nových kategórií (napr. delegované akty a vykonávacie akty, odôvodnené 
stanoviská národných parlamentov, dokumenty spojené s rozpočtovým postupom) a  

− zmeny alebo zlepšenia existujúcich kategórií, najmä pokiaľ ide o dokumenty zo schôdzí 
(pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správam, dokumentom B a C a k spoločným 
uzneseniam), akty prijaté na plenárnom zasadnutí (predbežné texty, ktoré sú teraz dostupné 
jednotlivo ako i v podobe dennej brožúry), otázky poslancov orgánom Parlamentu 
(ustanovenie článku 29 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu), ktoré sú 
zverejňované s odpoveďami, alebo dokumenty, ktoré vypracovali parlamentné delegácie a 
zverejnenie ktorých ešte nebolo digitalizované. 

 
Nárast počtu parlamentných otázok (otázky na písomné zodpovedanie, článok 117 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu), ktorých počet sa v porovnaní s rokom 2009 
prakticky zdvojnásobil, viedol k revízii postupu prenášania dokumentov tak, aby dokázal 
spracovávať šesťmiestne čísla.  

 
S cieľom rozšíriť škálu prístupných dokumentov sa začali ďalšie prípravné práce: je to 
napríklad automatické zverejňovanie prijatých textov (v konečnom znení), zverejňovanie 
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definitívnych zápisníc z rokovania (vo všetkých jazykových verziách) a zlepšené jazykové 
pokrytie (21 jazykov namiesto dvoch) otázok predložených na hodinu otázok (článok 116 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu); odteraz bude každá otázka zverejnená 
s príslušnou odpoveďou. 

 
Keďže k 31. decembru 2010 databáza registra obsahovala 362 217 odkazov (čomu zodpovedá 
2 386 485 dokumentov, ak vezmeme do úvahy všetky jazykové verzie, keďže každý odkaz 
v registri obsahuje všetky jazykové verzie daného dokumentu), je nárast v porovnaní s rokom 
2009 20 %; 90 % dokumentov je možné priamo stiahnuť z internetu, v súlade s ustanoveniami 
článku 12 nariadenia (ES) č. 1049/2001.  
 
Údaje o použití stránky s názvom Verejný register – prístup k dokumentom, ktoré sú prístupné 
prostredníctvom servera Europarl, sú (priemerné počty za mesiac): počet návštev 10 629; 
počet navštívených strán 19 573; počet vyhľadávaní pomocou špecifických kritérií: 5617.  

3.  Citlivé dokumenty 

Článkom 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa stanovuje osobitný postup pre „citlivé 
dokumenty“3. Podľa odseku 3 tohto článku sú citlivé dokumenty zaznamenané v registri iba so 
súhlasom ich pôvodcu. 

 
Článkom 17 ods. 1 tohto nariadenia sa stanovuje, že výročná správa musí uvádzať počet 
citlivých dokumentov nezaznamenaných do registra. V roku 2010 nebol v zmysle článku 9 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 do registra zaznamenaný žiadny citlivý dokument. 

 

III. ANALÝZA ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP 

1. Celkový objem 

Celkový počet žiadostí o prístup, ktoré v roku 2010 spracovalo príslušné oddelenie, bol 1139.  
  

Počet žiadostí týkajúcich sa dokumentov, ktoré predtým neboli zverejnené (prvé žiadosti 
v prísnom zmysle slova podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001), bol celkovo 268 (273 
v roku 2009), čiže 23,5 % všetkých spracovaných žiadostí.  

 
Opakovaných žiadostí (podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001), ktoré boli predložené 
po tom, čo bola prvá žiadosť o prístup zamietnutá, bolo päť.  

2. Profil žiadateľov a zemepisné rozloženie 

Pokiaľ ide o sociálno-profesijné kategórie, do ktorých spadajú žiadatelia, najväčšia časť 
žiadostí stále pochádza od akademických pracovníkov: približne 40 %, čiže veľmi podobný 
údaj ako v roku 2009.  

                                                 
3 „(...) dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo 

medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušného orgánu 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“ (článok 9 odsek 1) 



 

 

 
Pokiaľ ide o zemepisné rozloženie žiadateľov (členské štáty EÚ), štruktúra je tiež veľmi 
podobná štruktúre z predchádzajúcich rokov: približne 20 % žiadostí pochádzalo od 
osôb/orgánov v Belgicku, za ktorým nasledovali osoby/orgány vo Francúzsku (14 %) 
a Nemecku (12 %). Žiadosti z tretích krajín predstavovali približne 10 % z celkového 
množstva. 
 
Najpoužívanejším jazykom pri podávaní žiadostí bola angličtina (45 %), nasledovala 
francúzština (24 %), nemčina (11 %) a španielčina (takmer 7 %), čím sa potvrdzuje tendencia 
zaznamenaná v posledných rokoch, ktorou je podstatný nárast podielu žiadostí v angličtine.  
 
Pokiaľ ide o oblasti záujmu, štatistické údaje týkajúce sa nahliadnutia do webových stránok 
registra a prijatých žiadostí o prístup k (neverejným) dokumentom ukazujú, že najviac žiadostí 
sa týkalo kategórií dokumentov, ktorými sú pošta, parlamentné otázky a tzv. komitológia. 

 

IV. UPLATNENIE VÝNIMIEK Z PRÁVA NA PRÍSTUP 

1. Miera kladných odpovedí 

Percentuálny podiel kladne vybavených žiadostí (268) o prístup k dokumentom, ktoré v 
predchádzajúcom období neboli zverejnené, bol 91 % (244), z ktorých ôsmim (3 %) bol 
udelený čiastočný prístup. Toto percento potvrdzuje stúpajúcu tendenciu zaznamenanú 
v predchádzajúcich rokoch (väčšia transparentnosť). 

 
Percento rozhodnutí potvrdzujúcich pôvodné stanovisko prijaté ako odpoveď na opakované 
žiadosti predstavovalo 100 % (všetkých päť opakovaných žiadostí bolo zamietnutých). 
V prípade troch opakovaných žiadostí bol ako reakcia na prvú žiadosť povolený čiastočný 
prístup. Z piatich opakovaných žiadostí sa tri žiadosti týkali právnych stanovísk a dve 
vnútorných administratívnych dokumentov. Je dôležité uviesť, že tri z týchto piatich 
opakovaných žiadostí predložili úradníci Parlamentu. Táto situácia sa rieši v nových 
pravidlách týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom Parlamentu predložených 
predsedníctvu (pozri ďalej v texte).  

2. Počet zamietnutí a dôvody zamietnutia. Problém žiadostí pochádzajúcich 
z Parlamentu. 

Počet zamietnutých žiadostí o prístup na základe výnimiek, ktoré sú uvedené v článku 4 
nariadenia (ES) č. 1049/2001), bol 24 (pričom v roku 2009 to bolo 33 zamietnutí). Dôvody 
záporných odpovedí sú podobné ako v predchádzajúcich rokoch.  
 
Hlavným dôvodom zamietnutia bola výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu, 
v súlade s článkom 4 ods. 3 (37 %), ďalej nasledovala výnimka týkajúca sa ochrany súkromia, 
v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) (25 %) a výnimka týkajúca sa ochrany súdneho konania a 
právnych stanovísk, v súlade s článkom 4 ods. 2 druhá zarážka (12 %).  

 
V Parlamente sú žiadosti o prístup k dokumentom predložené najmä poslancami alebo ich 
asistentmi a úradníkmi (alebo zamestnancami Parlamentu v ďalších kategóriách) zdrojom 
sporov, pretože sú založené na nepochopení filozofie, na ktorej je dané nariadenie založené, 
osôb, na ktoré je zamerané a rozsahu jeho postupov.  

 



 

NT\862177SK.doc 5/18 PE461.449/BUR/ANN. 

 SK 

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 sa nevzťahuje na žiadostí o prístup na základe osobitných práv, 
ktoré sú priznané inými textami Spoločenstva, akými sú Služobný poriadok, rokovací 
poriadok Európskeho parlamentu, nariadenie o rozpočtových pravidlách, nariadenie o ochrane 
údajov a pod. Konkrétne, poslanci sa môžu odvolať na článok 5 ods. 3 rokovacieho poriadku, 
zatiaľ čo úradníci sa okrem využívania vnútorných možností vyhľadávania a archívov môžu 
odvolať na články 25 a 90 ods. 1 Služobného poriadku.  

 
Rozhodnutia parlamentu týkajúce sa žiadostí predložených v súlade s nariadením (ES) č. 
1049/2001 vyvolávajú účinky erga omnes, t. j. sprístupnenie dokumentu poslancovi alebo 
úradníkovi znamená to isté, ako zverejnenie dokumentu na internete. V mnohých prípadoch 
však poslanci alebo úradníci toto nemajú v úmysle a nechápu, prečo sa na nich uplatňujú 
rovnaké pravidlá ako na verejnosť. 

 
Výsledkom je, že keď správa posudzuje žiadosti úradníkov podľa nariadenia (ES) č. 
1049/2001, úradníci často dostanú menej informácií ako by získali, keby žiadosť predložili na 
základe služobného poriadku alebo keby využili vnútorné možnosti vyhľadávania uvedené 
skôr v texte.  

 
Dôvodom tejto neuspokojivej situácie môžu byť – okrem základného nepochopenia koncepcie 
prístupu verejnosti k dokumentom – lehoty stanovené článkami 7 a 8 nariadenia (ES) č. 
1049/2001 na jednej strane a služobným poriadkom, najmä článkami 25 a 90 ods. 1, na strane 
druhej.  

 
Na odpoveď na žiadosti nariadenie (ES) č. 1049/2001 udeľuje Parlamentu lehotu 15 
pracovných dní, túto lehotu je možné za určitých okolností predlžiť o ďalších 15 pracovných 
dní. Naopak, článok 25 služobného poriadku podobnú lehotu nestanovuje a článok 90 
stanovuje lehotu štyroch mesiacov. Tieto rozdiely podnecujú úradníkov v tom, aby využívali 
postup podľa nariadenia (ES) 1049/2001 a jeho mimoriadne krátke lehoty, a nie postup 
stanovený v služobnom poriadku, hoci sa v ich prípade uplatňuje v prvom rade služobný 
poriadok. 

 
Obdobne, poslanci pri predkladaní žiadostí podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 v plnej miere 
nevyužívajú výhody, ktoré im plynú z ich inštitucionálnych práv; ak používajú postupy, ktoré 
sú určené na uspokojenie ich potrieb ako poslancov, získavajú lepšie výsledky. Článok 5 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu im dáva právo prezrieť si akékoľvek 
dokumenty, ktoré má Parlament alebo niektorý výbor (výnimku tvoria osobné súbory a 
prípady, na ktoré sa vzťahuje rokovací poriadok). 

 

V. SŤAŽNOSTI PREDLOŽENÉ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI, OPRAVNÉ 
PROSTRIEDKY A JUDIKATÚRA 

1. Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi4 

V roku 2010 ombudsman uzavrel dva prípady sťažností 2682/2008/MAD (prístup 
k štatistickým údajom týkajúcim sa práceneschopnosti poslancov) a 793/2007/(WP)BEH 

                                                 
4 Podrobné informácie o sťažnostiach je možné získať na internetovej stránke 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 



 

 

(záležitosť spojená s budovami) bez toho, aby konštatoval, že Parlament sa previnil 
nesprávnym úradným postupom.  

 
V roku 2010 bol otvorený nový prípad sťažnosti (900/2010/MF) týkajúci sa zamietnutia 
zverejniť dokumenty Parlamentu. Sťažnosť, ktorú podal úradník Parlamentu, sa týkala 
prístupu k vnútorným dokumentom (právne stanovisko a audítorská správa). 

2. Opravné prostriedky 

V roku 2010 bolo na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 podané odvolanie 
proti rozhodnutiu Parlamentu: Vec T-190/10, Egan a Hackett/Parlament

5.  

3. Vynesené rozsudky 

V roku 2010 bolo vynesených deväť rozsudkov v oblasti prístupu k dokumentom (rozhodnutia 
a závery generálneho advokáta sa neuvádzajú): 

− v spojených veciach T-355/04 a T-446/04, Co-Frutta Soc. coop./Komisia, rozsudok z 19. 
januára 2010 o výnimke týkajúcej sa ochrany obchodných záujmov tretej strany 
a predchádzajúceho súhlasu členského štátu, 

− vo veci C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Komisia, rozsudok z 26. januára 2010 
týkajúci sa pojmu „napadnuteľný akt“ v zmysle článku 230 Zmluvy o založení Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva, 

−  vo veci T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Komisia, rozsudok z 9. júna 2010 o výnimke 
týkajúcej sa ochrany účelu vyšetrovaní a auditov, výnimke týkajúcej sa ochrany 
obchodných záujmov, výnimke týkajúcej sa ochrany rozhodovacieho procesu a o výnimke 
týkajúcej sa ochrany právnych stanovísk, 

− vo veci C-139/07 P, Komisia/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, rozsudok z 29. júna 
2010 o ochrane účelu vyšetrovaní a požiadavke, že dotknutý členský štát by mal zvážiť 
obsah každého jednotlivého dokumentu, ktorého sa týka žiadosť o prístup, 

−  vo veci C-28/08 P, Komisia/Bavarian Lager, rozsudok z 29. júna 2010 týkajúci sa ochrany 
osobných údajov, 

−  v spojených veciach C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, Švédske kráľovstvo/Komisia, 
rozsudok z 21. septembra 2010 týkajúci sa prístupu k spisom, ktoré predložila Komisia v 
súdnych konaniach na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev a na Súde prvého stupňa, 

−  vo veci T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès/Komisia a Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA), rozsudok z 21. októbra 2010 o 
dokumentoch pochádzajúcich od tretej strany, výnimke týkajúcej sa ochrany súkromia a 
integrity jednotlivca a o výnimke týkajúcej sa ochrany obchodných záujmov, 

−  vo veci T-474/08, Dieter C Umbach/Komisia, rozsudok z 21. októbra 2010 o dokumentoch 
týkajúcich sa zmluvy uzatvorenej v rámci programu TACIS a o spore medzi žalobcom a 
Komisiou pred občianskoprávnym belgickým súdom, 

− v spoločných veciach C-92/09 and C-93/09 (žiadosti o predbežné nálezy, ktoré predložil 
Verwaltungsgericht Wiesbaden, Nemecko), rozhodnutie z 9. novembra 2010 týkajúce sa 

                                                 
5 Pozri: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  
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spracovania osobných údajov a zverejňovania informácií o prijímateľoch 
poľnohospodárskej pomoci, 

− vo veciach T-494/08 až T-500/08 a T-509/08, Ryanair Ltd./Komisia, rozsudok z 10. 
decembra 2010 o prístupe k dokumentom týkajúcich sa postupov monitorujúcich štátnu 
pomoc a o výnimke týkajúcej sa ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovaní a auditov. 

 
Napokon, pokiaľ ide o významný vývoj v príslušnej judikatúre – Súdny dvor (svojím 
rozsudkom vo veci C-28/08P z 29. júna 2010 týkajúcej sa Bavarian Lager, tak ako je to 
uvedené skôr v texte) zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2007 (vo veci T-
194/04) o kľúčovej otázke vzťahu medzi nariadeniami (ES) č. 1049/2001 a č. 45/2001, t. j. 
vzťahu medzi dvomi základnými zásadami európskeho práva: medzi transparentnosťou 
(článok 15 ZFEÚ) na jednej strane a ochranou osobných údajov (článok 16 ZFEÚ) na druhej 
strane. Súdny dvor vo svojom rozsudku konštatoval, že tieto dve nariadenia sledujú rôzne 
ciele, takže pri zverejňovaní dokumentov v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 inštitúcie 
musia tiež dodržiavať ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001, pretože poskytnutie informácií 
prostredníctvom zverejnenia dokumentov predstavuje spracovanie osobných údajov v zmysle 
nariadenia (ES) č. 45/2001. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a všetky inštitúcie 
Únie, od ktorých sa požaduje, aby po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy dodržiavali 
zásadu transparentnosti, musia teraz v plnej miere zohľadňovať túto novú judikatúru. 

 
V prípade potreby podrobnejších informácií o jednotlivých žalobách a rozsudkoch sa tiež 
odkazuje na výročné správy Komisie6 (ktorá bola stranou vo väčšine prípadov) a Rady7 alebo 
na internetovú stránku Súdneho dvora Európskej únie8. 

 

VI. MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

1. Nový register transparentnosti 

Komisia v rámci svojej Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti začala diskusiu 
o lobovaní s cieľom presne stanoviť, ktorí aktéri a lobistické skupiny môžu byť zapojení do 
prípravy a prijímania legislatívnych aktov inštitúciami EÚ. Vzhľadom na to, že Komisia 
a Parlament9 súhlasili so zriadením spoločného registra, bola vytvorená pracovná skupina, 
ktorá má posúdiť dôsledky takéhoto registra na lobistov, ktorí majú prístup do Rady, Komisie 
a Parlamentu, a možnosť vypracovania spoločného kódexu správania.  

 
V roku 2010 bola uzatvorená politická dohoda medzi Komisiou a Parlamentom v rámci 
pracovnej skupiny, ktorá pripravila návrh dohody o vytvorení „registra transparentnosti“. 
Tento register nahradí súčasné registre lobistov existujúce v oboch inštitúciách.  
 
Parlamentný Výbor pre ústavné veci túto otázku v súčasnosti posudzuje v súlade s článkom 
127 a vychádza pritom z návrhu správy (spravodajca: Carlo Casini). Plánuje sa, že spoločný 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  
7   http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
8   http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
9  Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových 

skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ (P6_TA(2008)0197). 



 

 

register nadobudne účinnosť v júni 2011, po tom, čo bude návrh dohody schválený na 
plenárnej schôdzi (naplánovanej na máj 2011).  
 
Účelom nového spoločného registra transparentnosti je poskytnúť jednotné kontaktné miesto 
organizáciám, ktoré sa chcú zaregistrovať ako lobisti, a verejnosti, ktorá by sa rada dozvedela 
viac o fyzických a právnických osobách venujúcich sa lobovaniu. Záujemcovia tiež budú 
môcť nahliadnuť do úplného zoznamu lobistov zúčastňujúcich sa na formulovaní 
a vykonávaní politík Únie. 
 
Register sa bude vzťahovať na všetky činnosti, ktoré sú uskutočňované s cieľom ovplyvniť 
rozhodovací proces inštitúcií EÚ. Všetci zástupcovia médií, osobitných skupín expertov, 
firiem, dodávateľov alebo nezávislých hnutí zapájajúci sa do diskusií, ktoré sa v inštitúciách 
vedú o tvorbe politík, budú vyzvaní, aby sa zaregistrovali. Preukazy oprávňujúce na vstup do 
budov Parlamentu budú vydané len organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa zaregistrovali. 

2. Medziinštitucionálna spolupráca 

Oddelenia zodpovedné za vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 vo všetkých troch 
inštitúciách úzko a pravidelne spolupracovali, pokiaľ ide o právne a praktické otázky 
súvisiace vykonávaním nariadenia, ktorého článok 15 stanovuje, že „inštitúcie vypracujú 

osvedčené administratívne postupy s cieľom uľahčiť uplatňovanie práva na prístup 

zaručeného týmto nariadením“. 

Medziinštitucionálny výbor stanovený druhým odsekom tohto článku sa v roku 2010 na 
politickej úrovni nezišiel.  

   

VII.  ZÁVERY  

V súčasnosti elektronický register obsahuje 362 217 odkazov (2 386 485 dokumentov, ak 
vezmeme do úvahy všetky jazykové verzie); 90 % dokumentov je možné priamo stiahnuť 
prostredníctvom internetu.  

 
V roku 2010 bolo prostredníctvom internetových stránok registra podaných celkom 1139 
žiadostí o prístup k dokumentom. Mierne klesajúca tendencia zaznamenaná v 
predchádzajúcich rokoch je pravdepodobne priamym dôsledkom toho, že na internete je 
prístupné čoraz väčšie množstvo dokumentov, a to prostredníctvom samotného registra a jeho 
rastúceho rozsahu odkazov, ako i prostredníctvom špecializovaných stránok na serveri 
Europarl. 

 
Pokiaľ ide o rozlíšenie žiadateľov podľa sociálno-profesijných kategórií, žiadosti 
z akademických kruhov (najmä univerzitní vedeckí pracovníci) predstavujú najväčšiu časť 
(40 %) z celkového množstva. Najčastejšie používaným jazykom pri podávaní žiadostí bola 
angličtina, nasledovala francúzština a nemčina, čo je vzor, ktorý sa opakuje.  

 
273 žiadostí (23,5 % z celkového množstva) sa týkalo prístupu k dokumentom, ktoré 
predtým neboli nikdy zverejnené. Miera kladných odpovedí bola v tejto kategórii 91 %: 
v 236 prípadoch boli dokumenty sprístupnené v plnej miere a v ďalších ôsmich prípadoch bol 
povolený čiastočný prístup (pozri tabuľku 8 v prílohe k tejto správe). 

 
Tak ako v roku 2008, žiadosti o prístup k dokumentom, ktoré predtým neboli zverejnené, sa 
týkali predovšetkým komitologických dokumentov, ako aj korešpondencie (pošty). 
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Celkovo bolo zamietnutých – v plnom rozsahu alebo čiastočne – 24 žiadostí o prístup. 
Najčastejším dôvodom zamietnutia (37 %) bola výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho 
procesu (článok 4 ods.3 nariadenia (ES) č. 1049/2001). Vysvetľuje sa to skutočnosťou, že 
mnoho žiadostí o prístup sa týka komitologických dokumentov, pričom znenia vykonávacích 
opatrení sa zverejňujú až po rozhodnutí gestorského výboru. V dôsledku toho sú žiadosti 
najprv zamietnuté, ale po uplynutí určitého časového obdobia je prístup povolený. Ďalším 
najčastejším dôvodom zamietnutia (25 % prípadov) bola ochrana súkromia – osobných údajov 
(článok 4 ods. 1 písm. b)). Tieto percentuálne podiely sú veľmi podobné podielom v roku 
2009 (pozri tabuľku 8 v prílohe k tejto správe). 

 
Opakovaných žiadostí (podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001), ktoré boli predložené 
po tom, čo bola prvá žiadosť o prístup zamietnutá, bolo päť.  

 
V roku 2010 ombudsman uzavrel dva prípady sťažností 2682/2008/MAD a 
793/2007/(WP)BEH bez toho, aby konštatoval, že Parlament sa previnil nesprávnym 
úradným postupom. V roku 2010 bol otvorený nový prípad sťažnosti (900/2010/MF) týkajúci 
sa zamietnutia zverejniť dokumenty Parlamentu. 

 
 

V roku 2010 bola Súdnemu dvoru Európskej únie predložená vec týkajúca sa rozhodnutia, 
ktoré Parlament prijal v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 a ktoré sa vzťahovalo na 
výnimku týkajúcu sa ochrany údajov.  

 
Napokon, pokiaľ ide o významný vývoj v príslušnej judikatúre – Súdny dvor (svojím 
rozsudkom vo veci C-28/08P z 29. júna 2010 týkajúcim sa Bavarian Lager, tak ako je to skôr 
v texte) zrušil rozsudok Všeobecného súdu (vo veci T-194/04) o kľúčovej otázke vzťahu 
medzi nariadeniami (ES) č. 1049/2001 a č. 45/2001, t. j. vzťahu medzi dvomi základnými 
zásadami európskeho práva: medzi transparentnosťou (článok 15 ZFEÚ) na jednej strane 
a ochranou osobných údajov (článok 16 ZFEÚ) na druhej strane. Európsky dozorný úradník 
pre ochranu údajov a všetky inštitúcie Únie, od ktorých sa požaduje, aby po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy dodržiavali zásadu transparentnosti, musia teraz v plnej miere 
zohľadňovať túto novú judikatúru. 



 

 

PRÍLOHY 
 

Štatistické údaje týkajúce sa ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP 
K DOKUMENTOM a nahliadnutí do elektronického registra (stav 

k 31. decembru 2010) 

 
 
1. CELKOVÝ POČET DOKUMENTOV VYŽIADANÝCH PROSTREDNÍCTVOM 

INTERNETOVÝCH STRÁNOK ELEKTRONICKÉHO REGISTRA 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 
2. POČET PRVÝCH ŽIADOSTÍ TÝKAJÚCICH SA NEZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. POČET OPAKOVANÝCH ŽIADOSTÍ 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 
4. SŤAŽNOSTI PODANÉ OMBUDSMANOVI  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1  Čiastočný prístup povolený v 4 prípadoch a úplný prístup povolený v 1 prípade. 
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5. JAZYK, KTORÝ ŽIADATEĽ POUŽIL 
 
 

JAZYK 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

INÉ -  
- 
 

 



 

 

6. ZEMEPISNÉ ROZLOŽENIE ŽIADATEĽOV 
 

 Krajina 2008 2009 2010 

BELGICKO 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULHARSKO 1% 0,56% 2,03 % 

ČESKÁ REPUBLIKA 0,46% 0,63% 1,42 % 

DÁNSKO 1,15% 0,95% 1,62 % 

NEMECKO 11,77% 20,40% 12,46 % 

ESTÓNSKO - 0,16% 0,10 % 

GRÉCKO 1,31% 0,48% 1,01 % 

ŠPANIELSKO 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANCÚZSKO 9,85% 11,51% 14,08 % 

ÍRSKO 2,38% 1,27% 1,32 % 

TALIANSKO 6% 5,32% 4,86 % 

CYPRUS 0,46% 0,16% 0,10 % 

LOTYŠSKO 0,23% 0,16% - 

LITVA 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUXEMBURSKO 2,46% 4,44% 5,67 % 

MAĎARSKO 0,46% 0,56% 0,91 % 

MALTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

Holandsko 3,38% 3,41% 4,96 % 

RAKÚSKO 1,08% 1,59% 1,62 % 

POĽSKO 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTUGALSKO 1% 0,87% 0,51 % 

RUMUNSKO 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVINSKO 0,46% 0,08% - 

SLOVENSKO 0,54% 0,56% 0,10 % 

FÍNSKO 0,77% 0,24% 0,20 % 

ŠVÉDSKO 1,77% 1,75% 1,93 % 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 12,92% 8,73% 6,48 % 

KANDIDÁTSKE KRAJINY  0,46% 0,32% 0,30 % 

TRETIE KRAJINY 10% 9,92% 10,94 % 

BLIŽŠIE NEUVEDENÉ - 0,08% 0,10 % 
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7. PROFESIJNÝ PROFIL ŽIADATEĽOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesijný profil 2008 2009 2010 

 OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
 (pozri podrobnú tabuľku ďalej v texte) 54,06% 21,75% 20,47% 

 NOVINÁRI 0,11% 3,35% 7,12% 

 PRÁVNI ZÁSTUPCOVIA 0,43% 13,11% 15,93% 

 AKADEMICKÝ SVET 
 Univerzitný výskum 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 AKADEMICKÝ SVET  
 Knižnice 2,28% 1,42% 2,33% 

 VEREJNÉ ORGÁNY  
 (okrem inštitúcií EÚ) 8,88% 13,62% 8,81% 

 POSLANCI EP, ASISTENTI POSLANCOV EP 1,41% 1,52% 1,55% 

 INÉ 
 (Dôchodcovia, nezamestnaní atď.) 5,42% 3,86% 5,31% 

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2009 2010 

 Životné prostredie 2,80% 5,70% 

 Iné záujmové skupiny 12,15% 9,49% 

 Odvetvie priemyslu / obchodu 79,44 81,01% 

 MVO 5,61% 3,80% 



 

 

8. ZAMIETNUTIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 4 NARIADENIA 1049/2001  
 
 

Zamietnutie 20082 20093 20104 

ČLÁNOK 4 ods. 1 písm. a) OCHRANA 
VEREJNÉHO 
ZÁUJMU  

2,08% 5,26% 12,5% 

ČLÁNOK 4 ods. 1 písm. a) OCHRANA 
SÚKROMIA 
A INTEGRITY JEDNOTLIVCA 

21,88% 26,31% 25% 

ČLÁNOK 4 ods. 2 prvá zarážka OCHRANA 
OBCHODNÝCH ZÁUJMOV 

1,04% 2,63% 8,3% 

ČLÁNOK 4 ods. 2 druhá zarážka 
OCHRANA SÚDNEHO KONANIA A 
PRÁVNEHO PORADENSTVA 

2,08% 10,52% 12,5% 

ČLÁNOK 4 ods. 2 tretia zarážka OCHRANA 
INŠPEKCIÍ A AUDITU 

15,63% 15,78% 4,0% 

ČLÁNOK 4 ods. 3 OCHRANA 
ROZHODOVACIEHO PROCESU INŠTITÚCIÍ 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Celkový počet zamietnutí 47– čiastočný prístup: 5 prípadov v prvej fáze a 4 prípady pri opakovanom požiadaní 
3 Celkový počet zamietnutí 39– čiastočný prístup: 6 prípadov v prvej fáze 
4 Celkový počet zamietnutí 24– čiastočný prístup: 8 prípadov v prvej fáze 
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9. NAHLIADNUTIA DO ELEKTRONICKÉHO REGISTRA 
 

A. Dokumenty, ktoré obsahuje register 
 

Celkový počet 
dokumentov 

Odkazy Spisy 

december 2008 262 000 1 682 774 

december 2009 310 760 1 998 330 

december 2010 362 217 2 386 485 
 

 
B. Štatistické údaje o nahliadnutí: odkaz „Prístup k dokumentom“ na 

internetových stránkach Europarl  
 

2010 Spolu mesačne 

Kliknutia 234 873 19 573 

Zadania 67 403 5 617 

Návštevy 123 228 10 269 

 
 

C. Najpoužívanejšie kritériá vyhľadávania  

 

Vyhľadávanie podľa kritérií

59%
17%

10%

11%
3%

Typ dokumentu Slová v názve Odkaz Dátum Autor



 

 

D. Vyhľadávanie podľa „Typu dokumentu“ – podrobnosti   
 
 

 
 
 
 
 

 

Parlamentná činnosť 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Otázky na písomné zodpovedanie 
Prijaté texty (konečné znenie)

Správy 

Prioritné otázky na pís. zodp.

PDN  k návrhom správ

Návrhy správ

Čas vyhradený pre otázky

Návrhy uznesení

Odpovede na otázky na pís. zodp.

PDN k dokumentom A

Konsolidované znenia (prvé čítanie)

Otázky na ústne zodpovedanie

Iné

Mimoparlamentná činnosť 

15%

16%

17%18%

16%

18%

Tlačové správy 
Dokumenty KOM /SEC 

Komitológia

Pošta (úradná) 

Pošta (parlamentná)

Iné


