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UVOD

Člen 17(1) Uredbe št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije določa: "Vsaka institucija 
objavi vsako leto poročilo za prejšnje leto, vključno s številom primerov, ko je institucija zavrnila 
dostop do dokumentov, razlogi za zavrnitev ter številom dokumentov občutljive narave, ki niso 
vpisani v register"1.

Predmet tega poročila je izvajanje Uredbe št. 1049/2007 s strani Sveta v letu 2007.

Del I tega poročila tako kot v predhodnih letnih poročilih2 navaja ureditvene, upravne in praktične 
prilagoditve, ki jih je Svet izvedel v letu 2007, da bi zagotovil skladnost z določbami 
Uredbe št. 1049/2001. V delu II je podana analiza statističnih podatkov v zvezi s prošnjami za 
dostop v referenčnem obdobju. Del III natančneje opisuje uporabo izjem glede pravice do dostopa s 
strani Sveta v skladu s členom 4 Uredbe št. 1049/2001. V delu IV so našteti najpomembnejši 
dogodki šestega leta izvajanja Uredbe, del V pa obravnava pritožbe, naslovljene na Evropskega 
varuha človekovih pravic, in pravno ukrepanje. V zadnjem delu, del VI, so predstavljeni zaključki 
poročila.

  
1 Glej prejšnja poročila Sveta (7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 in 8184/07) in 

Komisije (COM(2003) 216 konč., COM(2004) 347 konč., COM(2005) 348 konč., 
COM (2007) 548 konč. in COM (2007) 841 konč.). Za poročila Evropskega parlamenta za 
leta 2002 do 2006 glej opombe generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, naslovljene na 
Urad, z dne 23. januarja 2003 (PE 324.992/BUR), 19. februarja 2004 (PE 338.930/BUR/NT), 
7. marca 2005 (PE 352.676/BUR./ANN.), 22. marca 2006 (PE 371.089/BUR./ANN.) in 23. 
aprila 2007 (PE 388.097/BUR). Poleg tega je Komisija 30. januarja 2004 v skladu s 
členom 17(2) Uredbe št. 1049/2001 objavila poročilo o izvajanju načel Uredbe (COM(2004) 
45 konč.).

2 Glej dokumente 7957/03, 8036/04, 8896/05, 13354/1/06 REV 1 in 8184/07.
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I. UREDITVENE, UPRAVNE IN PRAKTIČNE PRILAGODITVE

1. Javni register dokumentov Sveta

V skladu s členom 11 Uredbe št. 1049/2001 morajo institucije Skupnosti omogočiti dostop do 
registra dokumentov v elektronski obliki. Javni register dokumentov Sveta, ki deluje od 1. 
januarja 1999, vsebuje napotila na dokumente Sveta, ki se vanj vnašajo s pomočjo avtomatskega 
sistema arhiviranja. Zato so vsi dokumenti, predloženi Svetu ali enemu izmed njegovih 
pripravljalnih teles, ki niso občutljive narave in ki služijo kot podlaga pri posvetovanjih ali bi lahko 
vplivali na postopek odločanja ali odražali napredek v zvezi z določeno zadevo, avtomatsko vneseni 
v register. Pri dokumentih občutljive narave3 avtor navede sklicevanja, za katera se lahko dovoli, da 
se vnesejo v register4.

Register omogoča dostop do celotnih besedil velikega števila dokumentov, ki morajo biti v 
skladu s členom 11 priloge II poslovnika Sveta takoj po njihovi objavi neposredno dostopni 
javnosti5. Gre za dokumente iz naslednjih kategorij:

· začasni dnevni redi sej Sveta in njegovih pripravljalnih teles (z izjemo nekaterih teles, ki se 
ukvarjajo z vojaškimi in varnostnimi vprašanji);

· dokumenti, predloženi Svetu, ki so navedeni kot točka na dnevnem redu seje Sveta in 
označeni z "javna razprava" ali "javno izražanje stališč" v skladu s členom 8 poslovnika6;

· na zakonodajnem področju, opombe k točkam pod "I/A" in "A", predložene Coreperju in/ali 
Svetu, pa tudi osnutki zakonodajnih aktov, osnutki skupnih stališč in skupna besedila, ki jih 
odobri Spravni odbor, na katerega se nanašajo;

  
3 Za namene Uredbe (ES) št. 1049/2001 "dokumenti občutljive narave" pomenijo dokumente, 

označene s "CONFIDENTIEL", "SECRET" ali "TRČS SECRET/TOP SECRET". V zvezi s 
tem glej člen 9(1) navedene uredbe.

4 Glej člen 9(2) in člen 11(2) Uredbe št. 1049/2001.
5 Leta 2007 je bilo prek registra takoj po objavi javno dostopnih 108.343 dokumentov.
6 Glej člen 11(5)(b) priloge II poslovnika Sveta, UL L 285, 16.10.2007, str. 62-64. Za dodatne 

informacije o tej zadevi glej tudi poglavje IV(1) tega poročila, str. 15–16.
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· dokumenti, ki zadevajo zakonodajni akt, potem ko je bilo sprejeto skupno stališče oziroma je 
Spravni odbor odobril skupno besedilo oziroma je bil zakonodajni akt dokončno sprejet;

· katero koli drugo besedilo, ki ga sprejme Svet in je namenjeno za objavo v Uradnem listu;

· dokumenti tretjih strani, ki jih je avtor javno objavil ali je privolil v njihovo javno objavo;

· dokumenti, ki so bili posamezniku na njegovo prošnjo v celoti dostopni.

Register je 31. decembra 2007 vseboval 1.010.217 dokumentov (v vseh jezikih skupaj), od katerih 
je bilo 724.338 (71,7 % vseh vnesenih v register) javnih, kar pomeni, da jih je bodisi mogoče 
prenesti s pomočjo računalnika (700.449 dokumentov v obliki PDF ali HTML) bodisi so dostopni 
na zahtevo (23.889 dokumentov v drugih oblikah). To pomeni 19 % porast števila dokumentov, 
vnesenih v register leta 2006 (849.117 konec decembra 2006 za razliko od 1.010.217 konec 
leta 2007), in 20 % porast števila dokumentov, neposredno dostopnih prek registra (583.905 konec 
leta 2006 za razliko od 700.449 konec leta 2007).

Poleg tega je 31. decembra 2007 register vseboval 16.927 dokumentov z oznako "P/A" ("partially 
accessible", tj. delno dostopni), od katerih je bilo 2.637 dostopnih prek interneta (v obliki PDF)7.
Dokumentov z oznako "P/A", vnesenih v register pred 1. februarjem 2004 (od tega datuma dalje so 
vsi novi dokumenti, opredeljeni kot delno dostopni, neposredno dostopni javnosti prek registra), 
običajno ni mogoče prenesti s pomočjo računalnika, pač pa so lahko dostopni na zahtevo.

Leta 2007 si je javni register Sveta prek interneta ogledalo 465.612 različnih uporabnikov (za 
razliko od 380.349 v letu 2006), kar pomeni 22,4 % porast števila uporabnikov v enem letu. Skupno 
število obiskov se je povečalo za 21 % (2.078.602 obiskov v letu 2007 za razliko od 1.722.354 v 
letu 2006), kar pomeni več kot 5.700 obiskov na dan. Skupno število poizvedb (glede na število 
obiskanih strani) je znašalo 9.212.745.

  
7 Delno razkritje poteka v skladu s členom 4(6) Uredbe.
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V zadevnem obdobju je bilo pripravljenih 350 dokumentov občutljive narave (v izvirnem jeziku); 
od tega jih je bilo 26 opredeljenih kot "SECRET UE" in 324 kot "CONFIDENTIEL UE". Izmed teh 
so trije dokumenti z oznako "SECRET UE" in 61 dokumentov z oznako "CONFIDENTIEL UE" 
omenjeni v registru v skladu s členom 9(2) in členom 11(2) Uredbe št. 1049/2001.

2. Praktične prilagoditve

V skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 je treba obravnavati vse prošnje za dostop do dokumentov, s 
katerimi razpolaga Svet in zadevajo vprašanja glede politik, dejavnosti in odločitev, ki sodijo v 
okvir pristojnosti institucije, vključno s prošnjami v zvezi s tajnimi dokumenti.

Pri obdelavi prošenj za dostop do tajnih dokumentov je potrebna temeljita preiskava s strani 
ustreznih služb generalnega sekretariata Sveta. Leta 2007 je Urad za preglednost preučil skupno 811 
tajnih dokumentov, od katerih je bilo devet dokumentov opredeljenih kot "CONFIDENTIEL UE", 
802 dokumenta pa kot "RESTREINT UE"8.

Uslužbenci Urada za preglednost se pri preučevanju sistematično posvetujejo z zadevnimi 
avtorji/službami. Kljub pogosto zelo zapleteni naravi dokumentacije, ki jo je treba preučiti, 
generalni sekretariat Sveta uspeva obvladovati s tem povezano naraščajoče upravno breme ter 
izpolnjevati pogoje in roke iz Uredbe št. 1049/2001.

V zvezi s tem je treba omeniti, da je časovni rok za odgovor 15 delovnih dni, z možnostjo 
podaljšanja za nadaljnjih 15 delovnih dni v ustrezno utemeljenih primerih, na primer kadar se 
prošnja nanaša na veliko število dokumentov.

Leta 2007 je obravnava začetnih prošenj v povprečju trajala 13 delovnih dni. Sekretariat Sveta je 
časovni rok podaljšal pri 19,7 % začetnih prošenj, to možnost pa je prisiljen pogosteje izrabiti za 
potrdilne prošnje, ki jih mora pregledati Delovna skupina za informiranje, preden se te predložijo 
Coreperju in Svetu v sprejetje, saj vsak izmed teh korakov vzame nekaj časa.

  
8 Zadevni dokumenti so se nanašali predvsem na EVOP (35,3 %), SZVP (28 %) ter pravosodje 

in notranje zadeve (25,5 %).
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Kot je določeno v členu 4(6) Uredbe št. 1049/2001, Svet sistematično obravnava možnost razkritja 
le nekaterih delov zahtevanega dokumenta. To pripomore k večji odprtosti, zlasti na zakonodajnem 
področju.

V primerih, ko se o dokumentu v okviru Sveta ali njegovih pripravljalnih teles še razpravlja in ta 
dokument odraža stališča delegacij, bi lahko popolno razkritje tega dokumenta oviralo pravilno 
izvedbo pogajanj. V takih primerih Svet praviloma uporabi določbe člena 4(3) in odobri dostop do 
vsebine pripravljalnih dokumentov, medtem ko se o teh še razpravlja, pri čemer se odstranijo zgolj 
navedbe imen delegacij. Zainteresirane strani lahko tako sledijo razvoju razprav, ne da bi pri tem 
ovirali postopek odločanja institucije. Taka praksa pa ne posega v morebitno uporabo drugih izjem, 
ki jih določa člen 4 Uredbe.

3. Preglednost zakonodaje

Poleg dokumentov, ki so dostopni prek registra na podlagi prošnje za dostop iz Uredbe 1049/2001, 
se v skladu s členom 11(6) priloge II poslovnika Sveta vsako leto javno objavi precejšnje število 
zakonodajnih dokumentov9. Ta določba predpisuje, da se po dokončnem sprejetju akta dajo javnosti 
v celoti na voljo vsi pripravljalni dokumenti v zvezi s tem zakonodajnim aktom, če zanje ne velja 
nobena od izjem iz člena 4 Uredbe 1049/200110.

Vzporedno s tem generalni sekretariat Sveta med drugim pripravlja mesečni povzetek vseh 
zakonodajnih aktov, ki jih je Svet sprejel v zadevnem mesecu. Povzetek vsebuje tudi informacije o 
rezultatih glasovanja, uporabljeno pravilo glasovanja in izjave o zakonodajnih aktih, ki so se vnesle 
v zapisnik Sveta11.

  
9 V tej zvezi je treba opozoriti, da v skladu s členom 255(3) Pogodbe ES Svet, Komisija in 

Evropski parlament vsak v svojem poslovniku predpišejo posebne določbe glede dostopa do 
dokumentov. V primeru Sveta so te posebne določbe navedene v Prilogi II poslovnika.
Poleg tega iz člena 207(3) Pogodbe ES o uporabi člena 255(3) izhaja, da Svet takrat, ko deluje 
kot zakonodajni organ, omogoči boljši dostop do dokumentov. Enako načelo, ki velja za vse 
tri institucije, neposredno vključene v zakonodajni postopek, je navedeno v členu 12(2) 
Uredbe 1049/2001.

10 V zadnjih treh letih se je v skladu s členom 11(6) Priloge II poslovnika Sveta vsako leto javno 
objavilo povprečno 580 pripravljalnih dokumentov. 

11 Mesečni pregled je na voljo na spletnem mestu Sveta http://www.consilium.europa.eu pod 
naslovom "Dokumenti" – "Povzetki aktov Sveta".
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4. Notranja navodila, usposabljanja, osebje

Sekretariat Sveta je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2007 izvedel vrsto usposabljanj12 za osebje 
Sveta, odgovorno za pripravo dokumentov, da bi se seznanilo s postopki in prakso, ki naj se 
uporabljajo v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov.

Leta 2007 je bilo v enoti generalnega sekretariata Sveta "Preglednost, dostop javnosti do 
dokumentov in informacij" (DG F) 19 zaposlenih, ki so bili razporejeni na naslednji način:

Dostop do dokumentov: 5 uradnikov AD in 8 uradnikov AST
Informacije za javnost: 6 uradnikov AST.

Osebje službe "Informacije za javnost" prošnje za informacije, ki jih dobi od posameznikov, 
obravnava v skladu s kodeksom dobrega upravnega obnašanja generalnega sekretariata Sveta13.
Leta 2007 je služba obravnavala 8322 prošenj javnosti za informacije, od tega jih je bilo 7252 
poslano po elektronski pošti, 1070 pa v pismu. 

  
12 Vsega skupaj so bila v referenčnem obdobju organizirana tri usposabljanja (februarja, maja in 

septembra 2007); poleg tega so med osebjem Urada za preglednost, člani različnih zadevnih 
služb generalnega sekretariata Sveta in člani pripravljalnih teles Sveta junija in oktobra 2007 
potekali posebni informativni sestanki.

13 Sklep generalnega sekretarja/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko z 
dne 25. junija 2001 o kodeksu dobrega upravnega obnašanja generalnega sekretariata Sveta 
Evropske unije in njegovega osebja v poklicnih odnosih z javnostjo, UL C 189, 5.7.2001, 
str. 1.
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II. ANALIZA PROŠENJ ZA DOSTOP

Prošnje javnosti za dostop do dokumentov Sveta v začetni fazi obravnava generalni sekretariat 
Sveta. Če generalni sekretariat Sveta popolnoma ali delno zavrne dostop do dokumenta, lahko 
prosilec vloži potrdilno prošnjo, v kateri institucijo prosi, da svoje stališče ponovno preuči. V 
primeru popolne ali delne zavrnitve potrdilne prošnje lahko prosilec vloži pritožbo pri evropskem 
varuhu človekovih pravic in/ali sproži postopek pred Sodiščem prve stopnje Evropskih skupnosti.

V prilogi k temu poročilu so navedeni statistični podatki glede dostopa javnosti do dokumentov 
Sveta za zadnjih pet let (2003-2007). 

V referenčnem obdobju je Svet s strani javnosti prejel 1964 prošenj za dostop do skupno 7809 
dokumentov. Skupno število dokumentov, v celoti ali delno razkritih (po vložitvi začetnih ali 
potrdilnih prošenj), je leta 2007 znašalo 6138.

Kot kaže statistika internetnih poizvedb po dokumentih Sveta v javnem registru, internetni register 
še naprej ostaja pomembno raziskovalno orodje za državljane, ki želijo podrobno spremljati 
dejavnosti Evropske unije. To dejstvo podpira skoraj 21 % povečanje števila obiskov (število se je 
povečalo že peto zaporedno leto).

Poklicna in geografska zastopanost prosilcev

Začetne prošnje so pošiljali predvsem študenti in raziskovalci (40 %). Visoko na seznamu 
zastopanih družbenih in poklicnih kategorij so bili tudi pravniki (8,8 %), predstavniki industrije in 
trgovine ter interesne skupine (14,2 %). Glede na to, da prosilcem ni treba razkriti svoje identitete 
niti navesti vzrokov, zakaj pošiljajo prošnje – te navadno prispejo prek elektronske pošte – poklic 
znatnega deleža (13,2 %) prosilcev ni znan. Tudi večino potrdilnih prošenj so poslali študenti in 
raziskovalci (56,2 %).

V letu 2007 so 18,7 % potrdilnih prošenj za dostop vložili novinarji, kljub temu pa je ta kategorija 
prosilcev predstavljala le 2,9 % prošenj v začetni fazi. Razlog za to je predvsem dejstvo, da so za 
novinarje javni registri institucij le eden izmed več možnih virov informacij. Poleg tega veliko 
večino novinarjev zanimajo predvsem zadnje novice. Zato ne preseneča dejstvo, da je tistih nekaj 
prošenj za dostop, ki so jih poslali novinarji, prispelo predvsem s področja raziskovalnega 
novinarstva, zato so bile podobne prošnjam iz akademskih krogov.
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Kar zadeva geografsko zastopanost prosilcev, je večina začetnih prošenj prispela iz Belgije 
(26,4 %), Nemčije (16 %) in Združenega kraljestva (9,5 %). Prošnje iz držav, ki niso članice EU, so 
predstavljale 8 % vseh prošenj. Potrdilne prošnje so prispele predvsem iz Belgije (37,5 %) in 
Združenega kraljestva (25 %)14.

Sorazmerno visoko število začetnih in potrdilnih prošenj iz Belgije pojasnjuje dejstvo, da ima 
veliko multinacionalnih družb in mednarodnih odvetniških družb kot tudi veliko združenj, ki 
zastopajo razne gospodarske in industrijske sektorje na evropski ravni, svoj sedež v Bruslju.

Področja, na katera se nanašajo prošnje

Kar zadeva področja, na katera se nanašajo prošnje, je bilo še vedno veliko zanimanja na področju 
pravosodja in notranjih zadev (26,7 %)15. Temu so v padajočem vrstnem redu sledile prošnje za 
dokumente s področij zunanjih odnosov in SZVP (18,1 %), okolja (8,2 %), kmetijstva in ribištva 
(6,8 %) ter obrambne in vojaške zadeve (6 %).

Zanimanje prosilcev za področje pravosodja in notranjih zadev je ostalo razmeroma stalno (26,7 % 
prošenj leta 2007 za razliko od 24,5 % leta 2006), medtem ko se je število prošenj močno povečalo 
na področjih SZVP (18,1 % leta 2007 za razliko od 14,3 % leta 2006) in EVOP (6 % leta 2007 za 
razliko od 2,4 % leta 2006)16 .

Vendar pa bi bilo treba opozoriti, da je kljub ponovnemu zmanjšanju povpraševanja za dostop do 
"klasičnih" zakonodajnih dokumentov v letu 2007, npr. v zvezi z notranjim trgom na 2,9 % (za 
razliko od 16,3 % leta 2003 in 14,2 % leta 2004), to še ne pomeni nujno manjšega zanimanja 
javnosti za to področje, ampak je bolj posledica dejstva, da je precejšnje število zakonodajnih 
dokumentov dostopno prek javnega registra dokumentov Sveta, takoj po njihovi objavi. Skupno 
število dokumentov, ki so bili objavljeni kot javni dokumenti v letu 2007, je 108.343 (tj. 67,2 % 
od 161.121 pripravljenih dokumentov, navedenih v registru v tem letu).

  
14 Leta 2006 je večina potrdilnih prošenj prispela iz Združenega kraljestva (22,9 %), 

Nemčije (22,8 %) in Belgije (17,1 %).
15 Ta številka je v zadnjih treh letih stalno naraščala, z 20,1 % v letu 2004 na 22,5 % v letu 2005 

in 24,5 % v letu 2006, leta 2007 pa je dosegla 26,8 %.
16 Od dokumentov, razkritih v celoti po prejemu prošnje za dostop, se jih je 24,8 % nanašalo na 

pravosodje in notranje zadeve, 18,6 % na SZVP in 10,5 % na EVOP. Od skupnega števila 
dokumentov (razkritih v celoti ali deloma) je 26,4 % dokumentov zadevalo pravosodje in 
notranje zadeve, 18,4 % SZVP, 9,6 % pa EVOP.
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Število preučenih dokumentov in zavrnitve dostopa

V referenčnem obdobju je generalni sekretariat preučil 7809 dokumentov, od katerih je bilo 
6123 dostopnih v začetni fazi (odgovor je v imenu Sveta poslal generalni sekretariat). Za 30 
dokumentov je bilo vloženih 18 potrdilnih prošenj, zaradi česar se je Svet odločil razkriti dodatnih 
15 dokumentov (6 v celoti in 9 delno).

Izmed 7809 preučenih dokumentov je bil v referenčnem obdobju za 1671 dokumentov dostop 
zavrnjen (v začetni in potrdilni fazi skupaj), kar pomeni delež odobrenih dostopov v višini 66,7 % 
(zahtevanih dokumentov, objavljenih v celoti) oziroma 78,9 %, če se upoštevajo dokumenti, za 
katere se je odobril delni dostop.
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III. UPORABA IZJEM GLEDE PRAVICE DO DOSTOPA

Razlogi za zavrnitev

Pri začetnih prošnjah je bil najpogosteje navedeni razlog za zavrnitev varstvo postopka odločanja, 
ki je bil naveden pri skoraj dveh petinah vseh zavrnitev (38 %), sledijo mu varstvo javnega interesa, 
kar zadeva mednarodne odnose (15,1 %), javno varnost (13,3 %), ter obrambne in vojaške zadeve 
(2,3 %). Pri 30,2 % primerov je bilo navedenih več razlogov za zavrnitev: tako je bilo varstvo 
javnega interesa, kar zadeva javno varnost, pogosto navedeno v povezavi z varstvom javnega 
interesa, kar zadeva mednarodne odnose (20,4 %), varstvo postopka odločanja institucije pa je bilo 
redno navedeno skupaj z varstvom javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose, vključno s 
pogajanji o trgovini, širitvi itd. (5,4 %).

Pri potrdilnih prošnjah je bilo varstvo javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose, navedeno 
kot razlog za 20 % zavrnitev leta 2007 (14 % leta 2006), varstvo javnega interesa, kar zadeva javno 
varnost, pa je bilo navedeno v 6,7 % primerov (37, 2 % leta 2006). V 33,3 % primerov je bilo 
navedenih več različnih razlogov za zavrnitev, npr. varstvo javnega interesa, kar zadeva javno 
varnost, v povezavi z varstvom javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose. 

Posebne izjeme za pravno svetovanje

Varstvo sodnih postopkov in pravnih nasvetov (izjema, predvidena v drugi alinei člena 4(2) Uredbe 
št. 1049/2001) je bilo navedeno kot razlog v začetni fazi pri zgolj 0,8 % zavrnitev v letu 2007 (2 % 
v 2006). Ta razlog v potrdilni fazi v obravnavanem obdobju sploh ni bil naveden, medtem ko je bil 
leta 2006 naveden za 4,6 % zavrnitev.

Čeprav ta izjema ni najpogosteje navedeni razlog Sveta za zavrnitev, je vendarle treba izpostaviti
njen pomen za pravilno in učinkovito delovanje institucije17.

  
17 V praksi se, kolikor je mogoče pogosto, v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 1049/2001 

odobri delni dostop do dokumentov, ki vsebujejo mnenja pravne službe Sveta in prispevke 
pravne službe k postopkom Sveta in njegovih pripravljalnih teles. Tako je konkretna vsebina 
takih dokumentov razkrita prosilcem, medtem ko je zaupnost pravnih mnenj kot taka 
varovana.
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Na podlagi večletne sodne prakse18, in kakor jo je leta 2004 potrdilo Sodišče prve stopnje v svoji 
sodbi v zadevi Turco19, Svet meni, da lahko zaradi neodvisnega svetovanja, ki mu ga nudi pravna
služba, zagotavlja, da so njegova dejanja v skladu s pravom Skupnosti, in razpravlja o pravnih 
vidikih posameznih primerov. Če bi Svet izgubil ta instrument, bi bila uspešnost njegovega 
delovanja ogrožena. Zato je v interesu javnosti, da ima Svet dostop do nepristranskega pravnega 
svetovanja.

  
18 V zvezi s tem glej odredbo Sodišča prve stopnje z dne 3. marca 1998 v zadevi T-610/97 R, 

Carlsen in drugi proti Svetu, PSES 1998, str. II-485, odstavki 45 do 47, in njegovo odločbo z 
dne 8. novembra 2000 v zadevi T-44/97, Ghignone in drugi proti Svetu, PSES 2000, str. II-
1023, odstavka 47 in 48. To sodno prakso je Sodišče navedlo v svoji odredbi z dne 23. 
oktobra 2002 v primeru C-445/00, Avstrija proti Svetu, odstavek 12.

19 Glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. novembra 2004 v zadevi T-84/03 Maurizio Turco 
proti Svetu (še ni objavljena v PSES), odstavek 62 in nadaljnji odstavki. Na to sodbo je 
trenutno vložena pritožba (zadevi C-39/05 P in C-52/05 P).
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IV. KLJUČNE SPREMEMBE

1. Zelena knjiga Komisije o dostopu javnosti do dokumentov

Novembra 2005 se je Komisija odločila sprožiti tako imenovano "Evropsko pobudo o 
preglednosti", ki je kot enega izmed vrste ukrepov za dodatno povečanje odprtosti in preglednosti 
na evropski ravni vključevala pregled Uredbe 1049/2001.

Po tej odločitvi je Komisija 18. aprila 2007 objavila Zeleno knjigo o dostopu javnosti do 
dokumentov20, v kateri je ocenila obstoječa pravila, ki urejajo pravico javnosti do dostopa do 
dokumentov, in njihovo izvajanje, ter pri tem ustrezno upoštevala sodno prakso, ki jo je glede 
Uredbe 1049/2001 uveljavilo Sodišče prve stopnje.

Komisija v Zeleni knjigi podaja nekatere možnosti za izboljšanje zakonodaje, predvsem glede 
preglednosti zakonodajnega postopka, uskladitve pravil o dostopu do dokumentov s pravili o 
dostopu do informacij o okolju in glede oblikovanja smernic, ki bodo institucijam omogočile, da 
bodo lažje dosegle ravnotežje med načeli preglednosti in načeli varstva osebnih podatkov in/ali med 
preglednostjo ter varstvom poslovnih in ekonomskih interesov. Poleg tega je Komisija opozorila na 
vrsto praktičnih ukrepov, katerih namen je javnosti zagotoviti boljši dostop do dokumentov 
institucij EU.

Objava Zelene knjige je poleg tega predstavljala začetek javnega posvetovanja o pregledu 
Uredbe 1049/2001. Drugi del Zelene knjige je v ta namen vseboval vprašalnik, s katerim je 
Komisija želela zbrati stališča javnosti o ureditvi dostopa do dokumentov evropskih institucij, 
državljane, vključno z organizacijami civilne družbe, gospodarskimi subjekti, javnimi organi in 
drugimi organizacijami, ki se zanimajo za evropske zadeve, pa pozvala, naj se odzovejo na različne 
možnosti, predstavljene v Zeleni knjigi. 

  
20 COM (2007) 185, z dne 18. aprila 2007 – Zelena knjiga: Dostop javnosti do dokumentov, ki 

jih hranijo institucije Evropske skupnosti – Pregled. 
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2. Javno posvetovanje o pregledu Uredbe (ES) št. 1049/2001

V obdobju posvetovanja, ki je trajalo do 31. julija 2007, je Komisija prejela skupno 81 prispevkov 
za Zeleno knjigo, in sicer od civilne družbe (30), javnih organov (25), gospodarstva (14) in 
posameznikov (12). Izid posvetovanja je Komisija nato povzela v delovnem dokumentu osebja 
Komisije, objavljenem 25. januarja 200821, v katerem so med drugim navedene naslednje 
ugotovitve:

· Velika večina sodelujočih je menila, da bi morali biti javni registri in spletna mesta institucij 
bolj usklajena, dostop do njih pa lažji.

· Kar zadeva vprašanje pravega ravnovesja med načelom preglednosti in varstvom osebnih 
podatkov in /ali med preglednostjo in varstvom poslovnih in ekonomskih interesov, je veliko 
sodelujočih, zlasti nevladne organizacije in novinarji, menilo, da bi bilo treba interesu za 
razkritje dati večji pomen. V okviru slednjega so predstavniki industrije pozvali k boljšemu 
varstvu poslovnih informacij.

· Javni organi in posamezniki so vsesplošno podprli morebitno uskladitev pravil o dostopu do 
dokumentov iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 s pravili o dostopu do informacij o okolju iz 
Uredbe (ES) št. 1367/2006 (izvajanje Aarhuške konvencije). Nasprotno je okoljske nevladne 
organizacije skrbelo, da bi takšna uskladitev lahko znižala raven preglednosti za okoljske 
zadeve, kemični in biotehnološki sektor pa sta menila, da bi morale aarhuške določbe ostati 
lex specialis v razmerju do splošnih pravil o dostopu javnosti.

Komisija naj bi Evropskemu parlamentu in Svetu v drugem četrtletju leta 2008 predložila predlog 
za spremembo Uredbe 1049/2001.

  
21 Glej delovni dokument osebja Komisije SEC (2008) 29/2 z dne 16. januarja 2008: Poročilo o 

izidu javnega posvetovanja o pregledu Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.
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3. Medinstitucionalni odbor za dostop do dokumentov

Leta 2002 je bil v skladu s členom 15(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 ustanovljen medinstitucionalni 
odbor, ki preučuje najboljše prakse, obravnava morebitne spore in razpravlja o nadaljnjem razvoju 
na področju dostopa do dokumentov.

Na zadnjem sestanku na politični ravni 2. oktobra 2007 je odbor na podlagi ustne predstavitve 
Evropske komisije izmenjal mnenja o izidu javnega posvetovanja o pregledu Uredbe (ES) 
št. 1049/2001. Na razpravi so obravnavali glavne teme, ki so bile predmet javnega posvetovanja, in 
potrebo po tem, da bi javni registri treh institucij postali prijaznejši do uporabnika, zlasti z 
oblikovanjem skupnega spletnega portala.

4. Poročilo predsedstva o izvajanju splošne politike preglednosti22

Evropski svet je junija 2006 sprejel splošno politiko preglednosti23, njena najpomembnejša 
elementa pa sta, da se razprave Sveta v okviru postopka soodločanja odprejo za javnost in da se 
redno organizirajo javna izražanja stališč o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo interese Unije in 
njenih državljanov24.

Decembra 2007 je predsedstvo Svetu predložilo poročilo o izvajanju splošne politike preglednosti 
ter presojo njenih vplivov na učinkovitost delovanja Sveta25.

  
22 Čeprav vprašanje dostopa javnosti do postopka odločanja Sveta ni zajeto v Uredbi (ES) 

št. 1049/2001 niti v členu 255 Pogodbe ES, bi bilo primerno v okviru tega poročila orisati 
razmere na drugih področjih preglednosti.

23 Glej dokument 10633/06, str. 23–24, pa tudi letno poročilo Sveta o dostopu do dokumentov –
2006, str. 17–18.

24 Člen 8 poslovnika Sveta je bil zaradi tega spremenjen. Glej Sklep Sveta 
2006/683/ES,Euratom z dne 15. septembra 2006 o sprejetju poslovnika Sveta, UL L 285, 
16.10.2006, str. 47. V skladu z odločitvijo, ki jo je v ta namen sprejel Coreper, se je 
organizacija javnih razprav in javnega izražanja stališč v Svetu, kakor je predvidena v 
spremenjeni različici člena 8, začela uporabljati od 1. julija 2006, tj. še pred uradnim 
sprejetjem spremenjenega poslovnika s strani Sveta za splošne zadeve 15. septembra 2006.

25 Glej 15827/07 in 15828/07.
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Kot kaže, novi ukrepi za preglednost niso imeli negativnega vpliva na delovno sposobnost 
odločanja v Svetu26, njihovo izvajanje pa je po drugi strani povzročilo opazno povečanje števila 
javnih razprav in javnega izražanja stališč27. Poleg tega je nova splošna politika o preglednosti 
prispevala k večji dostopnosti do dokumentov Sveta, saj so dokumenti, ki se nanašajo na točke, o 
katerih se je razpravljalo na javnih sejah Sveta, zdaj samodejno dostopni javnosti na spletnem mestu 
Sveta v uradnih jezikih Evropske unije28.

  
26 Glej 15828/07, str.5.
27 Ugotovitve poročila temeljijo na podatkih za obdobje od 1. julija 2006 do 31. oktobra 2007. V 

primerjavi s predhodnim štiriletnim obdobjem (1. julij 2002–30. junij 2006), ko so odstop do 
postopka odločanja v Svetu urejala načela, ki jih je določil Evropski svet v Sevilli (t.i. 
"ureditev iz Seville"), se je še zlasti povečalo število zakonodajnih zadev, ki se obravnavajo 
kot točke pod "B". Svet je od 1. julija 2006 javno preučil 60 % zakonodajnih točk pod "B", v 
prejšnjem obdobju (julij 2002–junij 2006) pa se je javno razpravljalo le o 21 % teh točk.
Poleg tega je bilo v obravnavanem 16-mesečnem obdobju 70 javnih razprav, vključno s 64 
razpravami o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo interese Evropske unije in njenih 
državljanov, v prejšnjem štiriletnem obdobju pa je bilo tovrstnih razprav le 33. 

28 Glej zlasti člen 11(5) priloge II poslovnika Sveta, UL L 285, 16.10.2006, str. 63–64.
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V. PRITOŽBE, NASLOVLJENE NA EVROPSKEGA VARUHA ČLOVEKOVIH 
PRAVIC, IN PRAVNO UKREPANJE

A. PRITOŽBA, NASLOVLJENA NA EVROPSKEGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC

V zvezi z izvajanjem Uredbe št. 1049/2001 s strani Sveta v letu 2007 ni bilo vložene nobene 
pritožbe. Naslednji del tega poročila na kratko obravnava predhodno pritožbo, ki je bila vložena 
leta 2006 in zaključena junija 2007.

Pritožba 386/2006/BM, predložena varuhu 8. februarja 2006

Ta pritožba, ki je že bila predmet letnega poročila Sveta za leto 2006, se nanaša na zavrnitev 
popolnega dostopa do dokumenta 15066/05 s strani Sveta, ki v prilogi vsebuje povzetek odločitev, 
sprejetih na 30. seji upravnega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (znamke in 
modeli) v Alicanteju 23. novembra 2005, ter seznam izbranih kandidatov za mesto predsednika 
odbora za pritožbe.

V pritožbi, naslovljeni na varuha, je pritožnik navedel, da je odločitev Sveta, da mu zavrne dostop 
do izida izbirnega postopka za mesto predsednika odbora za pritožbe UUNT neutemeljena, in 
vztrajal pri zahtevi za dostop do dokumenta, pri čemer naj se prikaže njegovo ime, kjer koli se 
nahaja, izpustijo pa naj se imena drugih kandidatov na seznamu.

Pritožnik je varuhu naknadno sporočil, da bi bil pripravljen sprejeti dejstvo, da bi moral v primeru, 
če Svet njemu dovoli delni dostop do dokumenta, ki vsebuje informacije o njem samem, enak delni 
dostop dovoliti tudi kateri koli drugi osebi v skladu z Uredbo 1049/2001.

Glede na navedeno se je Svet znova posvetoval z UUNT, da bi ugotovil, ali bi dodatne informacije, 
ki jih je pritožnik posredoval varuhu, Svetu omogočile zagotoviti več informacij, čeprav strogo 
gledano to vprašanje ne spada v obseg pritožbe.

Na podlagi tega ponovnega posvetovanja in glede na to, da je želel pritožnik vedeti predvsem to, ali 
je bil on eden izmed treh kandidatov, imenovanih v dokumentu, in koliko glasov je prejel, je Svet 
lahko sporočil pritožniku, da v dokumentu ni bil omenjen.

Glede na to, da v zvezi s to pritožbo niso bila potrebna nadaljnja poizvedovanja, je varuh 21. junija 
2007 zadevo zaključil.
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B. PRAVNO UKREPANJE

Odločbe sodišča v skladu s predpisi o dostopu do dokumentov

V letu 2007 so sodišča Skupnosti izdala tri odločbe v zadevah v zvezi z dostopom do dokumentov 
Sveta.

Sodišče je 1. februarja 2007 izdalo sodbo v zadevi C-266/05 P (José María Sisón proti Svetu), ki je 
že bila precej podrobno obravnavana v prejšnjem poročilu Sveta o dostopu do dokumentov; bralec 
naj se zato seznani s tem poročilom. 29.

Ostali dve odločbi je 25. aprila in 27. novembra 2007 izdalo Sodišče prve stopnje v zadevah T-
264/04 (WWF-EPO proti Svetu) in v združenih zadevah T-3/00 in T-337/04 (Pitsiorlas proti Svetu 
in ECB).

Sodba z dne 25. aprila 2007 v zadevi T-264/04 (WWF-EPO proti Svetu).

V zadevi T-264/04 je tožnik Svetovni sklad za naravo – program evropske politike (WWF-EPO) 
sprožil postopek za razveljavitev odločitve Sveta z dne 30. aprila 2004, s katero mu je bil zavrnjen 
dostop do dokumentov Sveta v zvezi s stanjem mednarodnih pogajanj v okviru STO o "trajnostnem 
razvoju in trgovini" in posvetovanji v okviru Odbora iz člena 133 (namestniki) z dne 19. decembra 
2003. WWF-EPO je tožbo podprl s tremi ugovori:

Prvič, izpodbijal je odločitev Sveta, da zavrne dostop do opombe, ki jo je Komisija poslala Odboru 
iz člena 133 o trenutnem stanju pogajanj o okolju in trgovini v okviru STO po ministrski konferenci 
v Cancunu septembra 2003. Tožnik je v zvezi s tem navedel, da Svet ni primerno obrazložil svoje 
zavrnitve dostopa do opombe Komisije; poleg tega je poudaril, da bi moral Svet uskladiti pravico 
državljanov do dostopa z interesom Sveta, da ohrani tajnost.

  
29 Glej letno poročilo Sveta o dostopu do dokumentov za leto 2006, str. 23–26.
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Drugič, tožnik je navedel, da je Svet kršil člen 4(6) Uredbe (ES) št. 1049/2001 s tem, ko pri presoji 
možnosti delnega razkritja ni pravilno uporabil načela sorazmernosti.

Tretji ugovor, v katerem je tožnik trdil, da je bil kršen člen 2 Uredbe 1049/2001, je bil sestavljen iz 
treh delov: 

· prvi del se je nanašal na to, da je Svet zavrnil dostop do zapisnika o prvi točki dnevnega reda 
seje Odbora iz člena 133 z dne 19. decembra 2003, češ da tak zapisnik ne obstaja;

· drugi del se je nanašal na to, da je Svet glede na to, da zapisnika ni, zavrnil posredovanje 
informacij tožniku o vsebini razprave v zvezi z navedeno točko dnevnega reda v taki obliki, ki 
omogoča njihovo razširjanje, in

· tretji del se je nanašal na to, da je Svet zavrnil dostop do zapiskov udeležencev seje odbora z 
dne 19. decembra 2003.

Sodišče prve stopnje je v svoji sodbi zavrnilo te tri ugovore in pritožbo v celoti zavrnilo.

Sodišče prve stopnje je torej menilo, da je Svet v svoji odločitvi z dne 30. aprila 2004 ustrezno 
obrazložil zavrnitev dostopa do opombe in da ni napačno razlagal pogojev za uporabo izjem glede 
dostopa javnosti do dokumentov iz člena 4(1)(a), tretja in četrta alinea, Uredbe št. 1049/2001.30

  
30 V skladu z ustaljeno sodno prakso o dostopu do dokumentov mora biti nadzor Sodišča nad 

zakonitostjo odločitev institucij, s katerimi se zavrne dostop do dokumentov zaradi obveznih 
izjem v zvezi z javnim interesom, določenih v členu 4(1)(a) Uredbe št. 1049/2001, omejen na 
preverjanje spoštovanja postopkovnih pravil in obveznosti obrazložitve, pravilnosti navedenih 
dejstev in to, da ni očitnih napak pri presoji dejstev ali zlorabe pooblastil.
V tem primeru je Sodišče ugotovilo, da je Svet s tem, ko je menil, da bi razkritje opombe 
Komisije lahko oslabilo odnose s tretjimi državami, ki so v njej omenjene, ter pogajalski 
prostor Skupnosti in njenih držav članic, ki je potreben za to, da se pogajanja privedejo do 
konca, ni očitno nepravilno ugotovil dejanskega stanja in je lahko ugotovil, da bi zaradi
sporočitve zapisa obstajala nevarnost za oslabitev javnega interesa, kar zadeva mednarodne 
odnose in finančno, denarno ali gospodarsko politiko Skupnosti.
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Ker se za v tem sporu obravnavane izjeme uporablja člen 4(1) Uredbe št. 1049/2001, Svet v 
obravnavanem primeru ni bil dolžan tehtati med varstvom javnega interesa in interesom tožnika za 
dostop do opombe; zato je morala biti zavrnjena trditev tožnika, da bi moral Svet pretehtati med 
interesom prosilca za dostop do zapisa in interesom Sveta, da vsebine zapisa ne posreduje.

Glede drugega ugovora tožnika, da Svet pri presoji možnosti delnega razkritja ni pravilno uporabil 
načela sorazmernosti, je Sodišče menilo, da je Svet podrobno preučil to možnost in se v zvezi s tem 
vprašanjem tudi posvetoval s Komisijo v skladu s členom 4(4) Uredbe št 1049/200131.

Glede na politično občutljivo naravo omenjenih pogajanj v okviru STO je Sodišče ugotovilo, da je 
bilo treba celotno vsebino opombe šteti za občutljivo in da Svet ni nepravilno uporabil člena 4(6) 
Uredbe št. 1049/2001s tem, ko je zavrnil delni dostop tožnika do opombe.

Glede tretjega ugovora tožnika, da Svet ni omogočil dostopa do zapisnika seje Odbora iz člena 133 
(namestniki) in trditve, da je člen 2 Uredbe št. 1049/2001, če ta zapisnik ne obstaja, brez smisla, je 
Sodišče prve stopnje menilo, da ni mogoče šteti, da je Svet ravnal arbitrarno in nepredvidljivo, s 
tem ko ni sestavil zapisnika o prvi točki dnevnega reda seje Odbora iz člena 133 z dne 19. decembra 
200332.

  
31 Svet je na podlagi te preučitve ugotovil, da tako delno razkritje v skladu s členom 4(6) Uredbe 

št. 1049/2001 ni mogoče, ker izjeme iz člena 4(1)(a) te uredbe veljajo za celotno opombo 
Komisije. 

32 Sodišče je poudarilo, da morajo za izpolnitev zahteve po preglednosti, na kateri temelji 
Uredba št. 1049/2001, zadevne institucije v največji možni meri ter nearbitrarno in 
predvidljivo pripraviti in hraniti dokumentacijo o svojih dejavnostih.
Vendar je v tem primeru informativnost prve točke dnevnega reda seje z dne 19. decembra 
2003 in to, da ta točka ni zahtevala nobenega posebnega izvedbenega ukrepa, razlog, da se ni 
štelo za potrebno, da bi se o seji sestavil zapisnik, in da o tej točki ni bilo sestavljeno zbirno 
poročilo ali drug naknadni dokument Odbora iz člena 133. Zato ni mogoče ugotoviti, da je 
Svet s tem, ko je zatrjeval, da o zadevni točki dnevnega reda ni zapisnika, kršil pravico 
tožnika do dostopa do dokumentov, kot je določena v Uredbi št. 1049/2001.
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Glede zavrnitve Sveta – zaradi neobstoja zapisnika –, da tožniku posreduje informacije o vsebini 
razprave glede navedene točke dnevnega reda v taki obliki, ki omogoča njihovo razširjanje, je 
Sodišče opozorilo na področje uporabe Uredbe št. 1049/2001, ki se v skladu s členom 2(3) 
uporablja samo za "dokumente, ki jih hranijo institucije, tj. za dokumente, ki jih institucije 
pripravijo ali prejmejo in so v njihovi lasti". Tako Svet ni kršil pravice tožnika do dostopa do 
dokumentov iz Uredbe št. 1049/2001, s tem ko mu je zavrnil posredovanje informacij o vsebini 
razprav o prvi točki dnevnega reda seje z dne 19. decembra 2003, saj teh informacij ni bilo v obliki 
dokumenta, ki bi ga bilo mogoče razširjati.

Glede zavrnitve dostopa s strani Sveta do zapiskov Komisije in delegacij držav članic, ki so se 
udeležile seje z dne 19. decembra 2003, je Sodišče poudarilo, da tožnik v potrdilni prošnji ni prosil 
Svet, naj mu omogoči dostop do teh notranjih zapiskov. Trditve tožnika v zvezi z dostopom do teh 
zapiskov zato ni bilo mogoče sprejeti. Tudi če bi tožnik v prošnji navedel zahtevo za dostop do 
notranjih zapiskov Komisije in delegacij držav članic, Svet teh zapiskov ne bi mogel posredovati na 
podlagi člena 2(3) Uredbe št. 1049/2001, zato ker jih ni imel in jih ni prejel.

Sodba z dne 27. novembra 2007 v združenih zadevah T-3/00 in T-337/04 (Pitsiorlas proti Svetu in 
ECB)

Glede sodbe Sodišča prve stopnje v združenih zadevah T-3/00 in T-337/0433 bi bilo treba opozoriti, 
da je tožnik v teh zadevah zahteval razveljavitev odločitve Sveta z dne 30. julija 1999 in odločitve 
Evropske centralne banke z dne 8. novembra 1999, s katerima mu je bil zavrnjen dostop do 
dokumenta o Sporazumu Basel-Nyborg o krepitvi Evropskega monetarnega sistema, ter odškodnina 
v skladu s členom 235 in drugim odstavkom člena 288 Pogodbe ES za škodo, ki izhaja iz teh 
zavrnitev.

V sodbi z dne 27. novembra 2007 je Sodišče prve stopnje menilo, da ECB s svojo odločitvijo z dne 
8. novembra 1999 ni izpolnil svoje obveznosti glede navedbe razlogov za zavrnitev, zato bi bilo 
treba odločitev o zavrnitvi razveljaviti. Vendar pa je Sodišče zavrnilo ničnostno tožbo, kar zadeva 
Svet, in odškodninsko tožbo zoper omenjeni instituciji Skupnosti.

  
33 Prošnja za dostop je bila predložena in pozneje preučena v skladu z določbami 

Sklepa 93/731/ES, UL 1993 L 340, 31.12.1993, str. 43. Za dodatne podrobnosti o začetni fazi 
tega postopka glej tudi letno poročilo Sveta o dostopu do dokumentov za leto 2003, str. 34–
35, in letno poročilo za leto 2004, str. 28–29.
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V odločitvi z dne 30. julija 1999 je Svet navedel, da so zahtevani dokument pripravili guvernerji 
Centralne banke, zato je pozvala tožnika, naj svojo prošnjo naslovi neposredno na avtorja 
dokumenta v skladu z določbami člena 2(2) Sklepa 93/731/ES o dostopu javnosti do dokumentov34.  
Vendar pa je tožnik navedel, da je Svet kršil osnovno načelo prava Skupnosti, ki omogoča dostop 
javnosti do dokumentov, ter člen 1 Sklepa 93/731/ES in člen 253 Pogodbe ES (odsotnost 
obrazložitve).

V sodbi je Sodišče prve stopnje poudarilo, da Svet s svojo odločitvijo ni kršil niti pravice dostopa 
niti obveznosti, da navede razloge za svojo odločitev, niti načel smotrnega upravljanja in zaščite 
upravičenih pričakovanj. Kadar Svet, kot v obravnavanem primeru, nima dokumentov iz prošnje za 
dostop, mu Sklep 93/731 ne nalaga, naj poišče in identificira zadevne dokumente, njihove avtorje in 
imetnike, da bi prosilca obvestil o dostopu. V obravnavanem primeru je Svet kljub temu iskal in 
identificiral dokument iz prošnje za dostop, in sicer poročilo Odbora guvernerjev, ter prosilca 
pravilno napotil na ECB, imetnika tega dokumenta.

Sodišče je tako zavrnilo odškodninsko tožbo zoper Svet in ECB z navedbo, da pogoji za ugotovitev 
nepogodbene odgovornosti, ki se navezujejo na obstoj resnične in gotove škode in neposredne 
vzročne zveze med to in domnevnimi nezakonitimi ravnanji toženih strank, niso bili izpolnjeni.

  
34 Ta določba, ki vsebuje t.i. "pravilo o izvoru" se glasi: "Kadar je avtor zaprošenega 

dokumenta fizična ali pravna oseba ali država članica, druga institucija ali organ Skupnosti 
ali drugo nacionalno ali mednarodno telo, se prošnja ne pošlje Svetu, ampak neposredno 
avtorju dokumenta." Pravilo o izvoru je bilo odpravljeno 3. decembra 2001, ko je začela 
veljati Uredba (ES) 1949/2001, razen za dokumente tretjih strani, ki jih sicer hranijo 
institucije, a so nastali pred tem datumom. Za dodatne informacije v zvezi s tem glej Poročilo 
Komisije o izvajanju načel iz Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, COM (2004) 45 konč., str 7–8 in str. 14.
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VI. KONČNE OPOMBE

Izkušnje Sveta pri izvajanju Uredbe št. 1049/2001 v letu 2007 poudarjajo pomembnost javnega 
registra kot iskalnika, s pomočjo katerega lahko posamezniki sproti sledijo razvoju dogodkov na 
ravni Skupnosti.

Kakor je bilo navedeno v prvem delu tega poročila, se je število uporabnikov registra v referenčnem 

obdobju povečalo za 22,4 %, skupno število obiskov pa se je povečalo za 21 % (2.078.602 obiskov 

v letu 2007 v primerjavi z 1.722.354 obiski v letu 2006); to je že tretje zaporedno letno povečanje. 

V zvezi s tem je treba poudariti, da je 67,2 % dokumentov Sveta, ki so bili pripravljeni v letu 2007 

– tj. 108.343 od 161.121 dokumentov, ki so navedeni v registru – postalo neposredno dostopnih 

javnosti takoj po objavi. In nazadnje, od 1. februarja 2004 je možen tudi dostop prek interneta do 

vsakega novega dokumenta, za katerega je Svet odobril delni dostop.

Zato ne preseneča dejstvo, da je bilo v letu 2007 nekoliko manj prošenj za dostop do dokumentov 
kot v letu 2006, saj se prošnje za dostop do dokumentov Sveta nanašajo skoraj izključno na 
dokumente, navedene v seznamu, ki pa niso neposredno dostopni prek registra.

Kot potrjujejo statistični podatki iz priloge k temu poročilu, se več kot 50 % prošenj za dostop do 
dokumentov Sveta, ki so bile vložene v letu 2007, nanaša na področji pravosodja in notranjih zadev 
ter zunanjih odnosov – SZVP ali na obrambne in vojaške zadeve (EVOP).

Skupno 811 vseh obravnavanih dokumentov (kar predstavlja približno 10 % dokumentov, 
zahtevanih v letu 2007) je bilo označenih kot CONFIDENTIEL UE ali RESTREINT UE; pogosto 
zelo zapleteni postopek preučevanja takšnih dokumentov predstavlja dodatno delovno breme ne 
samo za osebje Sveta, ki obravnava prošnje takoj po prejemu, ampak tudi za uradnike različnih 
drugih služb, kjer so dokumenti nastali, saj morajo v mnogih primerih sami preučiti zahtevane 
dokumente na podlagi Uredbe št. 1049/2001.
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Ne glede na povečano kompleksnost dokumentacije, ki jo je treba preučiti, generalni sekretariat 
Sveta zmore upravno obremenitev, hkrati pa upošteva roke iz Uredbe (ES) št. 1049/2001. Če 
ponazorimo, v letu 2007 je bilo za obravnavo začetnih prošenj v povprečju potrebnih 13 delovnih 
dni. Kar zadeva potrdilne prošnje, ki jih preuči Delovna skupina za informiranje, preden se 
predložijo Coreperju in Svetu v sprejetje, je bil v letu 2007 povprečni čas preučitve 28 delovnih dni 
v primerjavi s 24 delovnimi dnevi v letu 2006.

V zvezi s tem je treba opozoriti na prispevek Delovne skupine za informiranje pri obravnavi 
potrdilnih prošenj. Delovna skupina se je v letu 2007 sestala 15-krat. Njene osnovne naloge 
vključujejo preučitev dokumentov, za katere je bila vložena potrdilna prošnja, pa tudi preučitev in 
dokončanje osnutkov odgovorov na te prošnje, ki v številnih primerih zadevajo zapletena vprašanja 
glede javne varnosti, obrambnih in vojaških zadev ali mednarodnih odnosov.

Stopnja dostopa do dokumentov Sveta je v letu 2007 upadla v primerjavi z letom 2006 (78,9 % v 
letu 2007 za razliko od 87,7 % v letu 2006). Vendar je treba na to gledati v luči navedenega dejstva, 
da je veliko število dokumentov postalo neposredno dostopnih javnosti prek registra takoj po 
objavi.

Prav tako pa analiza obdelave prošenj za dostop kot tudi javna uporaba registra dokumentov Sveta 
kažeta, da so bili cilji, določeni v Pogodbah in Uredbi št. 1049/2001, doseženi tudi v letu 2007.
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Priloga k PRILOGI

STATISTIČNI PODATKI O DOSTOPU JAVNOSTI DO DOKUMENTOV SVETA

1. Število prošenj na podlagi Uredbe št. 1049/2001
2003 2004 2005 2006 2007

2.830 2.160 2.100 2.224 1.964

2. Število dokumentov, zahtevanih z začetnimi prošnjami
2003 2004 2005 2006 2007

12.565 12.907 9.457 11.353 7.809

3. Število dokumentov, ki jih je generalni sekretariat Sveta razkril v začetni fazi
2003 2004 2005 2006 2007

10.912 10.971 7.535 9.606 6.123 1

delno/v celoti
1.928 8.984

delno/v celoti
1.092 9.879

delno/v celoti
1.254 6.281

delno/v celoti
1.155 8.451

delno/v celoti
945 5.178

4. Število potrdilnih prošenj (potrdilne prošnje se lahko vložijo, če je začetna prošnja zavrnjena)
2003 2004 2005 2006 2007

45 35 51 40 18

5. Število dokumentov, ki jih je Svet preučil po prejemu potrdilnih prošenj
+ število razkritih dokumentov

2003 2004 2005 2006 2007

162 198 253 142 30

64
delno/v celoti

42 22

113
delno/v celoti

36 77

130
delno/v celoti

60 70

99
delno/v celoti

53 46

15
delno/v celoti

9 6

6. Delež dokumentov, dostopnih za celoten postopek 2

2003 2004 2005 2006 2007

71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2% 76,8% 87,7% 66,7% 78,9
%

7. Število dokumentov, dostopnih v javnem registru + število javnih/prenosljivih 
dokumentov

2003 2004 2005 2006 2007

448.236
257.052
(57.3%)

569.372
354.421
(62.2%)

691.410
454.473
(65.7%)

727.685
483.577
(66.4%)

1.010.217
724.338
(71,7%)

  
1 Na podlagi 7775 obravnavanih dokumentov.
2 Na podlagi dokumentov, objavljenih v celoti (levi stolpec) ali v celoti + delno (desni stolpec).
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8. Poklicni profil prosilcev (začetne prošnje)

2003 2004 2005 2006 2007

Okoljske 
interesne 
skupine

0,9% 0,8%

Druge interesne 
skupine 5,3% 4,7%

Industrijski/kom
ercialni sektor

10,3
% 7%

Civilna 
družba

NVO

21,4% 21,8% 17,2%

1,1%

17,6
%

1,7%

14,2
%

Novinarji 2,1% 2,6% 2,3% 2,3% 2,9%

Pravniki 13% 10,7% 10,2% 9,1% 8,8%

Univerzitetne 
raziskave 24% 25,5

% 31% 32,2
%

38,2
%

Akadem
ski 
krogi Knjižnice 2,5%

26,5
%

2,2%

27,7
%

1,3%

32,3
%

2,3%

34,5
%

1,8%
40%

Javni organi (institucije, ki 
ne sodijo v okvir EU, 
predstavniki tretjih držav, 
itd.)

8,4% 7,3% 6,2% 6,9% 6,1%

Člani Evropskega 
parlamenta in njihovi 
pomočniki

2,3% 2,1% 2,4% 1,5% 1,3%

Drugo 9,3% 10,4% 12,6% 14,5% 13,3%

Nenaveden poklic 17% 17,4% 16,8% 13,6% 13,2%
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9. Poklicni profil prosilcev (potrdilne prošnje)

2003 2004 2005 2006 2007

Okoljske 
interesne skupine

0% 0%

Druge interesne 
skupine

8,6% 0%

Industrijski/kome
rcialni sektor

0% 0%

Civilna 
družba

NVO

7,9% 10,4% 9,4%

0%

8,6
%

0%

0%

Novinarji 5,3% 6,9% 6,3% 5,7% 18,7%

Pravniki 23,7% 17,2% 9,4% 11,4% 12,5%

Univerzitetne 
raziskave

34,2
% 34,5% 28,1% 51,4% 50%Akademski 

krogi
Knjižnice 0%

34,2
%

0%

34,5
%

0%

28,1
%

2,9%

54,3
%

6,2%

56,2
%

Javni organi (institucije, ki 
ne sodijo v okvir EU, 
predstavniki tretjih držav, 
itd.)

2,6% 0% 3,1% 0% 6,3%

Člani Evropskega 
parlamenta in njihovi 
pomočniki

10,5% 10,4% 3,1% 0% 0%

Drugo 2,6% 10,3% 15,6% 11,4% 6,3%

Nenaveden poklic 13,2% 10,3% 25% 8,6% 0%
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10. Geografska porazdelitev prosilcev (začetne prošnje)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgija 24,7% 27,1% 27,5% 26,2% 26,4%

Bolgarija 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1%

Češka 0,5% 0,9% 0,9% 1% 1,4%

Danska 1,9% 1,7% 1,2% 1,3% 1,1%

Nemčija 14,1% 14% 12,9% 15,5% 16%

Estonija 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0%

Grčija 0,9% 1% 1,2% 1,3% 1,3%

Španija 6,4% 4,8% 5,3% 5,7% 5%

Francija 6,1% 6,7% 7,7% 8,1% 7,1%

Irska 1,1% 0,8% 1% 0,9% 0,6%

Italija 5,2% 6,9% 6,9% 6,6% 6%

Ciper 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3%

Latvija 0% 0,1% 0,1% 0,2% 0%

Litva 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,1%

Luksemburg 2% 0,8% 0,6% 0,7% 1%

Madžarska 0,8% 0,6% 0,9% 0,5% 0,7%

Malta 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Nizozemska 4,9% 5,5% 7% 6% 5,8%

Avstrija 2% 1,7% 2% 1,6% 1,7%

Poljska 1,5% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5%

Portugalska 1,5% 0,5% 1% 1,2% 0,9%

Romunija 0% 0,1% 0,2% 0,7% 1,1%

Slovenija 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%

Slovaška 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

Finska 0,8% 0,4% 0,4% 0,5% 0,8%

Švedska 1,3% 1,8% 1,8% 1,6% 1,8%

Združeno kraljestvo 9,6% 8% 8% 7,9% 9,5%

Države 
kandidatke 0,3% 0,3% 1,3% 1,7% 1%Tretje 

države
Drugo 5,1% 6,7% 6,7% 6,8% 7%

Brez navedbe 7,9% 7,2% 3,2% 1,8% 0,8%
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11. Geografska porazdelitev prosilcev (potrdilne prošnje)

2003 2004 2005 2006 2007

Belgija 26,3% 48,3% 28,1% 17,1% 37,5%

Bolgarija 0% 0% 0% 0% 0%

Češka 0% 0% 0% 0% 6,3%

Danska 0% 3,5% 0% 0% 0%

Nemčija 15,8% 3,5% 12,5% 22,8% 6,2%

Estonija 0% 0% 0% 0% 0%

Grčija 0% 0% 0% 0% 0%

Španija 0% 3,4% 3,1% 0% 0%

Francija 5,3% 0% 3,1% 5,7% 6,2%

Irska 0% 0% 0% 0% 0%

Italija 0% 10,3% 9,4% 8,6% 6,2%

Ciper 0% 0% 3,1% 0% 0%

Latvija 0% 0% 0% 0% 0%

Litva 0% 0% 0% 0% 0%

Luksemburg 0% 0% 0% 0% 0%

Madžarska 0% 0% 0% 2,9% 0%

Malta 0% 0% 0% 0% 0%

Nizozemska 29% 6,9% 9,4% 8,6% 6,3%

Avstrija 0% 0% 6,3% 0% 0%

Poljska 2,6% 0% 0% 2,9% 0%

Portugalska 0% 0% 0% 0% 0%

Romunija 0% 0% 0% 0% 0%

Slovenija 0% 0% 0% 0% 0%

Slovaška 0% 0% 0% 0% 6,3%

Finska 0% 0% 0% 0% 0%

Švedska 0% 0% 3,1% 2,8% 0%

Združeno kraljestvo 18,4% 20,7% 18,8% 22,9% 25%

Države 
kandidatke 0% 0% 0% 0% 0%

Tretje 
države

Drugo 2,6% 3,4% 3,1% 5,7% 0%

Brez navedbe 0% 0% 0% 0% 0%
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12. Sektor

2003 2004 2005 2006 2007

Kmetijstvo, ribištvo 4,7% 4,6% 4,2% 5,9% 6,8%

Notranji trg 16,3% 14,2% 6,2% 4,6% 2,9%

Raziskave 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Kultura 0,5% 0,2% 0,5% 1,1% 0,5%

Izobraževanje/mladina 0,8% 1,4% 0,7% 1,2% 1,1%

Industrija 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

Konkurenčnost 0,2% 2,2% 5,3% 5,8% 1,1%

Energija 2,9% 1,4% 1,6% 1,1% 2,1%

Promet 4,4% 4,9% 5,3% 3,8% 3%

Okolje 5,2% 6,8% 7,7% 6,6% 8,2%

Zdravje in varstvo potrošnikov 4% 4,3% 3,1% 2,3% 2,1%

Ekonomska in monetarna politika 9,1% 3,3% 2,9% 2,6% 2,2%

Davčna vprašanja – Fiskalne zadeve 6% 3,2% 4,4% 2,5% 2,4%

Zunanji odnosi – SZVP 9,1% 14,6% 12,8% 14,3% 18,1%

Zaščita civilistov 0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Širitev 2,4% 1,8% 2,2% 1,8% 1%

Obrambne in vojaške zadeve 0,7% 2,9% 2,5% 2,4% 6%

Pomoč za razvoj 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,2%

Regionalna politika in ekonomska/socialna kohezija 0,1% 0% 0,9% 1,2% 0,1%

Socialna politika 3,5% 2,7% 3% 2,9% 1,9%

Pravosodje in notranje zadeve 22% 20,1% 22,5% 24,5% 26,7%

Pravna vprašanja 1,6% 2,5% 3,5% 3,8% 3,5%

Delovanje institucij 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 1,1%

Financiranje Unije (proračun, statut) 1% 0,3% 0,2% 0,6% 0,2%

Preglednost 0,8% 0,9% 0,3% 0,6% 0,3%

Vprašanja splošne politike 1,2% 1,7% 1% 1% 0,4%

Parlamentarna vprašanja 1,1% 2,9% 5,4% 5,5% 5,4%

Drugo 0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
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13. Razlogi za zavrnitev dostopa (odgovore je poslal generalni sekretariat Sveta v začetni 

fazi)

2003 2004 2005 2006 2007
# % # % # % # % # %

Varstvo javnega interesa, kar 
zadeva javno varnost 270 16% 440 21% 302 15,8% 253 17,1% 219 13,3%

Varstvo javnega interesa, kar 
zadeva obrambne in vojaške 
zadeve

62 3,8% 218 11% 123 6,4% 67 4,5% 38 2,3%

Varstvo javnega interesa, kar 
zadeva mednarodne odnose 482 28,7% 330 16,2% 395 20,6% 182 12,3% 249 15,1%

Varstvo javnega interesa, kar 
zadeva finančno, denarno ali 
gospodarsko politiko 
Skupnosti ali države članice

13 0,7% 21 1,1% 16 0,8% 1 0,1% 0 0%

Varstvo zasebnosti in 
integritete posameznika 
(varstvo osebnih podatkov)

5 0,3% 13 0,7% 4 0,2% 5 0,3% 4 0,2%

Varstvo poslovnih interesov 
fizične ali pravne osebe, 
vključno z intelektualno 
lastnino

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,1%

Varstvo sodnih postopkov in 
pravnih nasvetov 185 10,9% 196 8,8% 34 1,8% 29 2% 14 0,8%

Varstvo namena inšpekcij, 
preiskav in revizij 0 0% 0 0% 1 0% 4 0,3% 0 0%

Varstvo postopka odločanja 
institucije 547 31,2% 665 33,3% 925 48,3% 637 43,2% 627 38%

Več razlogov skupaj 
oziroma drugi razlogi 141 8,4% 158 7,8% 116 6,1% 298 20,2% 498 30,2%

Dokument, s katerim Svet ne 
razpolaga/Drug avtor 0 0% 1 0,1% 0 0% 0 0% 0 0%
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14. Razlogi za zavrnitev dostopa (odgovore je poslal generalni sekretariat Sveta po vložitvi 

potrdilnih prošenj)

2003 2004 2005 2006 2007

# % # % # % # % # %

Varstvo javnega interesa, 
kar zadeva javno varnost 4 4% 24 27% 61 49,6% 16 37,2% 1 6,7%

Varstvo javnega interesa, 
kar zadeva obrambne in 
vojaške zadeve

2 2% 22 25,9% 7 5,7% 7 16,3% 0 0%

Varstvo javnega interesa, 
kar zadeva mednarodne 
odnose

61 61,6% 19 21,2% 25 20,3% 6 14% 3 20%

Varstvo javnega interesa, 
kar zadeva finančno, 
denarno ali gospodarsko 
politiko Skupnosti ali 
države članice

7 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Varstvo zasebnosti in 
integritete posameznika 
(varstvo osebnih podatkov)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Varstvo poslovnih interesov 
fizične ali pravne osebe, 
vključno z intelektualno 
lastnino

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Varstvo sodnih postopkov 
in pravnih nasvetov 7 7,1% 4 4,7% 0 0% 2 4,6% 0 0%

Varstvo namena inšpekcij, 
preiskav in revizij 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Varstvo postopka odločanja 
institucije 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4% 3 7% 0 0%

Več razlogov skupaj 
oziroma drugi razlogi 4 4% 8 9,4% 16 13% 9 20,9% 11 73,3%

Dokument, s katerim Svet 
ne razpolaga/Drug avtor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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15. Povprečno število delovnih dni, v katerih je bil podan odgovor na prošnjo ali na 

pritožbo, naslovljeno na evropskega varuha človekovih pravic

2003 2004 2005 2006 2007

Za začetne prošnje
7 (2830

zaključenih 
prošenj)

9 (2160 
zaključenih 

prošenj)

13 (2100 
zaključenih 

prošenj)

14 (2224 
zaključenih 

prošenj)

13 (1964 
zaključenih 

prošenj)

Za potrdilne 
prošnje1

23 (45 
zaključenih 

prošenj)

24 (35 
zaključenih 

prošenj)

26 (51 
zaključenih 

prošenj)

24 (40 
zaključenih 

prošenj)

28 (18 
zaključenih 

prošenj)

Ponderirano 
povprečje (začetne + 
potrdilne)

7,25 9,24 13,31 14,17 13,14

Varuh človekovih 
pravic1 46 36 38 57

16. Število prošenj s podaljšanim rokom v skladu s členoma 7(3) in 8(2) Uredbe (ES) št. 

1049/2001

2003 2004 2005 2006 2007

Začetne prošnje

134 izmed 
2830, kar 

predstavlja 
4,7% prošenj

192 izmed 
2160, kar 

predstavlja 
8,8% prošenj

327 izmed 
2100, kar 

predstavlja 
15,6% prošenj

414 izmed 
2224, kar 

predstavlja 
18,6% prošenj

386 izmed 
1964, kar 

predstavlja 
19,7% prošenj

Potrdilne 
prošnje1 37 [izmed 45] 24 [izmed 35] 40 [izmed 51] 32 [izmed 40] 14 [izmed 18]

  
1 Potrdilne prošnje in pritožbe, naslovljene na Evropskega varuha človekovih pravic, preučita 

Delovna skupina Sveta za informiranje in Odbor stalnih predstavnikov (2. del). Odgovore na 
prošnje in odgovore Evropskemu varuhu človekovih pravic sprejme Svet


