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Príhovor
Do rúk sa vám dostáva publikácia o lobingu v Európskej únii. Je určená pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy zastupujúcim SR v európskych inštitúciách, pracovníkom štátnej správy zaoberajúcim sa európskou agendou, ako aj
širšej verejnosti.
Členstvo Slovenskej republiky v EÚ prináša okrem záväzkov predovšetkým nové
možnosti. Slovenská republika sa stala aktívnym hráčom na európskej scéne vďaka plnohodnotnej účasti na rozhodovacích mechanizmoch únie. Prostredníctvom
nich členské štáty únie presadzujú národné záujmy a riešia vzájomné spory relatívne efektívnym spôsobom – efektívnym z hľadiska času aj z hľadiska vynaložených
prostriedkov ľudských i materiálnych.
Presadzovanie záujmov v EÚ prostredníctvom oficiálnej účasti zástupcov slovenskej vlády v rozhodovacích mechanizmoch v Bruseli patrí medzi štandardné nástroje zahraničnej politiky. Brusel sa stal po Washingtone D. C. druhým hlavným
mestom lobistov – všetkých tých subjektov, ktoré sa snažia do rozhodovacích mechanizmov na úrovni EÚ premietnuť svoje videnie problémov a presadiť svoje
parciálne záujmy proti iným záujmom. Ide o súkromné spoločnosti, mimovládne
organizácie, vnútroštátne regióny, lokálne spoločenstvá, organizácie odborárov,
zamestnávateľské združenia atď.
Lobing v EÚ sme pred vstupom do EÚ vnímali hlavne ako vyjednávanie dobrých
podmienok pre naše členstvo. Dnes sa na európsky lobing pozeráme inak. Aktivity
záujmových združení, súkromných spoločností a asociácií na európskej úrovni sa
pre nás stali súčasťou každodenného života v Bruseli.
Táto štúdia vám poskytne základný obraz o lobingu v Bruseli, o lobujúcich subjektoch, o otázkach, ktoré sú predmetom lobingu, o inštitúciách, na ktoré sa lobisti
sústreďujú, o aktivitách slovenských súkromných spoločností a asociácií v Bruseli, ako aj o regulácii lobingu na úrovni EÚ.
Želám vám príjemné čítanie a veľa úspechov.

Bratislava 5. októbra 2006

Ján Kubiš
minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky
7
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Predslov
Priblížením Bruselu ako spoločného hlavného mesta Európskej únie bližšie k slovenským občanom a jeho predstavením ako priestoru plného príležitostí urobil autor tejto publikácie vynikajúcu prácu. Vplyv EÚ je nepopierateľný predovšetkým
pri tvorbe európskej legislatívy, ktorá má prednosť pred národnou legislatívou. Tak
ako by to malo byť v otvorenej a pluralitnej spoločnosti, obsah európskych legislatívnych i nelegislatívnych noriem je predmetom neustálej diskusie a rokovaní.
Inštitúcie EÚ sú transparentnejšie ako väčšina inštitúcií členských štátov. Z tohto dôvodu EÚ priťahuje pozornosť najrôznejších záujmových skupín a lobistov,
ktorí chcú presadiť alebo ochrániť svoje záujmy. Aktivita a vzájomná súťaživosť
lobistov dáva demokratickému politickému systému EÚ sociálnu tvár. Lobisti nie
sú formálnou súčasťou európskych inštitúcií, ale aktívne sa zapájajú do procesu prijímania rozhodnutí na často významnejších pracovných rokovaniach, ako
sú výbory Európskej komisie, medziskupiny Európskeho parlamentu a pracovné
skupiny Rady. Lobing, ktorý je súčasťou riadenia verejných záležitostí, nemá pre
profesionálov nič spoločné s nezákonným alebo nevhodným konaním. Je legitímny a predstaviteľmi EÚ dokonca vítaný.
Veľkým prínosom tejto publikácie je, že približuje slovenským občanom základné
vedomosti a poznatky o lobingu v EÚ. Aj oni môžu prostredníctvom svojich inštitúcií a organizácií zanechať v EÚ svoju pečať. Ich vláda je len jedným z hráčov
na európskej úrovni. Podobne ako v starých členských krajinách, jednotlivé ministerstvá, samospráva, súkromné spoločnosti a mimovládne organizácie začínajú
konať stále viac samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Na európskej úrovni musia všetci opomenúť svoju provinčnosť a zapojiť sa do medzinárodných koalícií
hlavne prostredníctvom európskych federácií, vytypovaním vhodných partnerov
a podporou spoločných zastúpení. Informácie a podpora na národnej úrovni sa
získavajú len v prípade potreby. Hlavným cieľom všetkých lobistov je Európska
komisia, ktorá pripravuje drvivú väčšinu návrhov a v rámci delegovaných právomocí rozhoduje o 85% z nich. Vlády členských štátov únie v tomto procese
nemajú privilegované postavenie, pretože v rámci Rady rozhodujú iba o zvyšných
15% návrhov. Domáce inštitúcie a organizácie musia z tohto dôvodu presadzovať
záujmy svojich občanov!
Veríme, že slovenskí občania povzbudia domáce inštitúcie a organizácie, aby presadzovali ich záujmy na úrovni EÚ s väčšou razantnosťou. Brusel je miesto spoločného rozhodovania. Táto publikácia by mala prinajmenšom priniesť túžbu po
poznatkoch ako v Bruseli zvýšiť úspešnosť slovenského lobingu.

Rotterdam 24. októbra 2006

Rinus van Schendelen

profesor politológie na Erazmovej univerzite v Rotterdame v Holandsku a autor monografie „Machiavelli v Bruseli: Umenie lobovať v EÚ“ (2. vydanie v 2005, AUP Amsterdam, preložené do češtiny
a poľštiny)

*

9

10

Úvod
Verejný sektor prešiel za posledných desať rokov niekoľkými podstatnými zmenami. Jednou z nich je jeho neustále prerastanie so súkromným sektorom. Inštitúcie
verejného sektora, či už ide o štátnu správu, územnú samosprávu alebo verejnoprávne inštitúcie, sú nútené pri plnení svojich úloh spolupracovať s neštátnymi
aktérmi. Nejde napríklad len o presun aktivít štátu v oblasti sociálnej politiky na
mimovládne organizácie a dobrovoľnícke združenia alebo o outsourcing iných administratívno-technických činností na súkromný sektor. Inštitúcie verejného sektora sú nútené spolupracovať so súkromným sektorom, pretože ten často disponuje
potrebnými informáciami a neporovnateľne väčšími zdrojmi (finančnými aj ľudskými). Verejný sektor však na druhej strane určuje základné pravidlá a mantinely
správania sa ostatných subjektov. Tento trend sa odzrkadľuje aj v štúdii vypracovanej pod záštitou OSN venovanej lobingu vo svete.
Lobing je jedným z nástrojov vplyvu súkromného sektora na verejné inštitúcie.
Zodpovedný a profesionálny lobing sa však nemôže opierať len o zákonom definované pravidlá. Washingtonský lobista Jack Abramoff, vďaka ktorému sa otriasli
kreslá viacerých členov v amerického Kongresu, je toho príkladom. Jeho konanie
ďaleko prekročilo etické, a federálne vyšetrovanie ukazuje, že aj zákonné normy.
Zákonná regulácia lobingu v USA slúži pritom ako inšpirácia pre mnohé iné štáty
vrátane Slovenska. Čo je teda lobing, a aké má miesto v procese tvorby verejnej
politiky na úrovni EÚ?

Towards Responsible Lobbying, Leadership and Public Policy..., 2005.
Publikácia bola vypracovaná na podnet a pod vedením Branislava Pavloviča. Kapitoly č. 2 a č. 3
boli vypracované spoločne. Na vypracovaní kapitoly č. 4 sa podieľala Veronika Slováková. Vďaka za
cenné poznámky k textu patrí Ivane Dutkovej a Jurajovi Sevellovi. Poďakovanie za pomoc pri záverečných úpravách textu patrí Jane Hroncovej. Zodpovednosť za vypracovanie štúdie i za prezentované
informácie nesie Branislav Pavlovič. Prípadné poznámky a komentáre posielajte na emailovú adresu
branislav_pavlovic@foreign.gov.sk.
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1. Čo je lobing?
Skôr ako začneme hovoriť priamo o lobingu na úrovni EÚ, urobíme niekoľko
úvodných poznámok.
Po prvé, lobing a otázka otvorenosti procesu tvorby verejnej politiky sú súčasťou
každého konsolidovaného demokratického politického systému. Lobing napriek
zdaniu nie je importovaný z politického systému USA, ale je prirodzenou súčasťou každého politického systému.
V demokratickom politickom systéme sú do procesu tvorby politiky zapojení viacerí aktéri. Štát (štátna správa) ostáva len partnerom a koordinátorom pri tvorbe a implementácii prijatých rozhodnutí. Hlavnými aktérmi sú politické strany
a záujmové skupiny. Medzi dôvody rozširovania vstupu neštátnych aktérov do
rozhodovacích mechanizmov a vzniku tzv. politických sietí (policy networks) samostatne pre každý hospodársky sektor alebo problémovú otázku patrí o. i. potreba odborných informácií pre prijímanie adresných rozhodnutí štátnej správy a ich
implementáciu, dynamický vývoj v súkromnom sektore, ktorý štátna správa nedokáže samostatne reflektovať, potreba opätovného priblíženia štátu a štátnej správy
občanom cez občianske konzultácie a participácia občanov na správe atď.
Spôsoby a intenzita vplyvu záujmových skupín na tvorbu verejnej politiky sú individuálne pre každý štát (napr. privilegované postavenie sociálnych partnerov
v Rakúsku či Švédsku) a vždy vyplývajú z aktuálnej konfigurácie konkrétneho politického systému a historického vývoja. Vo väzbe na uvedených hlavných aktérov
politickej scény, ktorými sú politické strany a záujmové skupiny, môžeme uviesť
dva hlavné spôsoby účasti verejnosti na tvorbe verejnej politiky:
a. cez politické strany – prostredníctvom aktívnej alebo pasívnej účasti vo voľbách,
členstvom v politickej strane, financovaním politických strán (aktivít) a pod.
b. cez záujmové skupiny – prostredníctvom finančnej, materiálnej podpory alebo
členstvom a prácou v profesijných združeniach, podnikateľských asociáciách
mimovládnych organizáciách a pod.
Po druhé, lobing predstavuje iba jeden zo spôsobov vplyvu občanov na tvorbu
verejnej politiky. Nástrojov vplyvu verejnosti na prijímanie rozhodnutí je samozrejme viac. Nebudeme ich všetky uvádzať. Načrtneme len jedno z možných rozlíšení.
Pôsobenie záujmových skupín v politickom systéme smerom k exekutívnej a legislatívnej moci je
možné zaradiť pod pojem lobing. Existujú však rôzne názory na to, či lobing má byť len označením
úzkeho okruhu činností zameraných na stykovú činnosť a osobný kontakt alebo či aktivity zaraďované
pod lobing majú byť vnímané širšie. Ide napríklad o poradenstvo a konzultácie v danej oblasti, monitoring rozhodovacích procesov, uskutočňovanie prieskumov, zverejňovanie ich výsledkov, mediálna
kampaň a pod.
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Príklady legálnych nástrojov vplyvu
lobing
občianske petície
financovanie politických strán (aktivít)
mediálna kampaň
nátlakové a protestné akcie

Príklady nelegálnych nástrojov vplyvu
nepotizmus
klientelizmus

korupcia

úplatkárstvo
vydieranie

Tabuľka č. 1: Legálne a nelegálne nástroje vplyvu na tvorbu verejnej politiky.
Uvedené rozlíšenie je poučné, pretože jasne ukazuje, kde je hranica medzi lobingom a formami korupcie alebo inou trestnou činnosťou.
Samotní lobisti sa nezhodujú na jednoznačnej definícií lobingu ani na výpočte
aktivít, ktoré je možné pod lobing zaradiť.
Pojmov, pod ktorými sa skrýva to, čo je v slovenských a európskych podmienkach
označované ako lobing, je viac. Ide hlavne o government relations a public affairs.
Pre naše potreby stačí uviesť, že ide o pojmy označujúce podnikateľskú alebo nepodnikateľskú činnosť jednotlivcov a firiem (organizácií) v oblasti vonkajšieho
vplyvu na proces tvorby verejnej politiky. Cieľom lobingu je ovplyvniť výsledok
legislatívneho alebo regulačného procesu prostredníctvom pôsobenia záujmovej
skupiny alebo jej predstaviteľa na voleného politika, respektíve štátneho úradníka.
Po tretie, okrem už spomenutého mylného automatického spájania lobingu s korupciou je vhodné upozorniť aj na omyl, že lobing je vyhradenou doménou silných
súkromných spoločností alebo podnikateľských združení obhajujúcich úzke podnikateľské záujmy.
Mimovládne organizácie môžu lobovať rovnako ako podnikateľské asociácie, takisto ako rôzne ďalšie subjekty obhajujúce iné ako výhradne podnikateľské záujmy. Ide napríklad o regionálne záujmy, záujmy nečlenských štátov a pod. Príkladom sú ekologické občianske združenia, združenia podporujúce rovnosť pohlaví,
sociálnu integráciu, pomoc osobám v životnej núdzi, etnické menšiny, náboženstvá atď. Vo Washingtone, D. C., Londýne, Paríži, Bruseli a iných mestách existuje
množstvo neziskových organizácií lobujúcich za širšie verejné a komunitné záujmy. Napríklad v USA pôsobí Združenie pre reguláciu voľného predaja ručných
strelných zbraní (Handgun Control, Inc.) alebo združenie Advocacy Institute, ktoré predstavuje výskumné a výukové centrum pre lobistov presadzujúcich iné ako
Vždy existujú aj vnútorné vplyvy v rámci daného orgánu štátnej správy. Ide o vyjednávanie medzi
štátnymi úradníkmi obhajujúcich záujmy vlastnej inštitúcie, organizačný faktor, otázku kvality ľudských zdrojov a pod. To všetko sú vnútorné faktory ovplyvňujúce proces tvorby verejnej politiky.


13

podnikateľské záujmy. V Bruseli pôsobí napríklad mimovládna organizácia Corporate Europe Observatory (CEO) zameraná na potláčanie hrozieb pre demokraciu, rovnosť, sociálnu spravodlivosť a životné prostredie. Tieto hrozby vznikajú
podľa presvedčenia združenia pri presadzovaní úzkych podnikateľských záujmov
súkromných spoločností na európskej úrovni.
Lobing získal v krajinách strednej a východnej Európy vďaka uvedeným omylom
a nesprávnej interpretácii nelichotivé meno. Za lobing sa často nesprávne považuje neoprávnené poskytovanie finančných prostriedkov či služieb ako odmeny
za získanie informácií, získanie prístupu k politikom alebo za dosiahnutie zmeny
v legislatívnom, respektíve regulačnom procese. Lobing býva teda mylne spájaný
nielen s neetickými praktikami, ale aj s nelegálnymi aktivitami, ktoré sa vyskytujú
v rôznej miere vo všetkých štátoch.
V mnohých z nich vrátane Slovenskej republiky existujú predpisy umožňujúce
priamu účasť občanov na procese tvorby verejnej politiky, predpisy upravujúce
právo občanov na informácie, predpisy o konflikte záujmov a predpisy vymedzujúce status štátneho úradníka – jeho práva, povinnosti, postzamestnanecké obmedzenia atď. V niektorých štátoch ako USA, Kanada, či Austrália existujú aj predpisy upravujúce priamo lobing a vykonávanie lobistických aktivít. Tieto predpisy
vymedzujú, aké aktivity sú pri lobingu dovolené, a ktoré už prekračujú hranicu
legálnosti. Okrem zákonnej regulácie lobingu môžeme vo svete nájsť aj mnohé
formy dobrovoľnej regulácie alebo tzv. profesijnej samoregulácie prostredníctvom
etických kódexov.
Lobing je teda sprievodným prejavom a zároveň stavebným kameňom pluralitnej
spoločnosti. Jej podstatu tvorí sloboda vyjadriť sa, byť vypočutý a mať možnosť
presadzovať akýkoľvek parciálny záujem, ktorý nepropaguje otvorene protispoločenské, nemorálne, nedemokratické alebo nehumánne ciele. Profesionálny lobing
je založený na argumentácii a je praktizovaný eticky a legálne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Používané techniky/ postupy pri lobingu

listová korešpondencia, telefonické rozhovory, fax, email
priamy kontakt (diskusie, debaty a pod.)
rozhovory a účasť v reláciách, v médiách (TV a rozhlas)
kontaktovanie zamestnancov, konzultantov danej inštitúcie, prípadne
poradcov daného štátneho úradníka alebo politika
konzultácie pri príprave legislatívneho aktu alebo jeho novelizácie
vytváranie koalícií (networking) na národnej a medzinárodnej úrovni

Viac k teoretickému vymedzeniu pojmu lobing a jeho väzieb na rôzne aspekty tvorby verejnej politiky na úrovni EÚ je možné nájsť v publikáciách od autorov ako J. Greenwood, R. van Schendelen,
T. Spencer atď.


14

7.
8.

vznesenie žaloby pred súdom (napríklad pri pomalom konaní štátnych
orgánov)
manifestácie, štrajky, blokády a pod.

Tabuľka č. 2: Používané techniky/postupy pri lobingu.

2. Ako sa lobuje v EÚ?
SR sa pred vstupom do EÚ prispôsobila už existujúcim pravidlám a legislatívnym
normám únie. Naše členstvo v EÚ prinieslo aj zmenu v procese tvorby legislatívnych noriem. Veľké množstvo priamo aplikovateľných predpisov na území SR
dnes nevzniká na pôde Národnej rady SR, ale tvoria ich inštitúcie EÚ, prirodzene
za účasti zástupcov SR v príslušných inštitúciách. Legislatíva aplikovateľná na
území SR má teda dvojaký pôvod – národný a európsky.
Legislatívny proces v EÚ má tiež dve úrovne: nadnárodnú a medzivládnu. Nastoľovanie politickej agendy a formulovanie politiky prebieha hlavne v Európskej
komisii a na rokovaniach Európskej rady. V menšej miere to platí aj pre Európsky
parlament a Radu EÚ. Implementácia daných rozhodnutí spočíva vo veľkej miere
na pleciach členských štátov a ich vlád.
Tento fakt sa premieta aj do postupu záujmových skupín a subjektov, ktoré chcú
ovplyvniť obsah pripravovanej legislatívy. Záujmové skupiny musia byť na jednej
strane v priamom kontakte s inštitúciami EÚ. Na druhej strane musia komunikovať o svojich záujmoch aj s národnou vládou, ktorá ich potom môže tlmočiť
a presadzovať ďalej na úrovni EÚ.
2. 1 Lobing na úrovni EÚ
Hovoriť o lobingu v EÚ je dôležité z rôznych dôvodov. Jedným z nich je fakt,
že bez uvedomenia si skutočného vplyvu lobingu na každodenné rozhodovanie
v Bruseli je vysvetľovanie rozhodovacích procesov na úrovni EÚ len teoretickým
cvičením.
2. 1. 1 Lobing v Európskej komisii
Základné pravidlo úspešného lobingu hovorí o správnom načasovaní, čo v praxi
znamená začať sledovať legislatívny proces od samého počiatku. Lobisti a rôzne
záujmové skupiny preto sústreďujú svoju pozornosť v prvom rade na Európsku komisiu. Ide o byrokratický aparát, ktorý je špecifický z viacerých aspektov. Jedným
Toto tvrdenie sa vzťahuje predovšetkým na oblasť vnútorného trhu a spolurozhodovaciu procedúru
(co-decision).
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z nich je etnická a jazyková rozmanitosť členských štátov EÚ, ktorá sa premietla
do jej multikultúrneho zloženia. Druhým prvkom je, že komisia má vzhľadom
na rozsah úloh a šírku agendy, ktorú pokrýva, permanentný nedostatok zdrojov
(ľudských aj finančných). Okrem nastoľovania agendy a iniciácie legislatívneho
procesu, Európska komisia plní dôležitú úlohu aj pri implementácii už prijatej legislatívy v rámci tzv. komitológie alebo pri obhajovaní záujmov spoločenstva pred
Európskym súdnym dvorom. Komisia nie je z tohto dôvodu schopná zabezpečiť si
pri rozhodovaní potrebné informácie iba vo vlastnej réžii a musí sa obrátiť priamo
na súkromný sektor alebo mimovládne organizácie.
Schopnosť identifikovať správneho úradníka Európskej komisie a efektívna komunikácia s ním je pre úspešný lobing nevyhnutnosťou. Úradníci Európskej komisie zohrávajú, na jednej strane, dôležitú úlohu zdroja informácií pre záujmové
skupiny, na druhej strane, úlohu sprostredkovateľa informácií o danej otázke pre
ostatných kolegov, či nadriadených. Jednému návrhu sa zväčša venujú zamestnanci viacerých generálnych riaditeľstiev (Directorate General). Za vypracovanie
návrhu je však zodpovedná iba jedna osoba, ostatní majú poradnú funkciu. Identifikácia týchto osôb je časovo náročná. Ide najmä o tie osoby, ktoré majú poradnú
funkciu. Podľa názoru väčšiny lobistov v Bruseli sú zamestnanci Európskej komisie relatívne ľahko dostupní a pomerne otvorení komunikácii so záujmovými
skupinami. Priame kontakty medzi lobistami a európskymi komisármi sú zriedkavejšie.
2. 1. 2 Lobing v Európskom parlamente
Podľa viacerých zdrojov sa každoročne uskutoční medzi poslancami Európskeho
parlamentu a reprezentantmi záujmových skupín niekoľko desiatok tisíc individuálnych kontaktov. Európsky parlament sa stáva cieľom lobingu, keď spravodajca
(rapporteur) príslušného výboru začne pripravovať svoju správu a rozbehne sa
diskusia v rámci výboru, politických skupín, národných delegácií alebo tzv. medziskupín. Spravodajca, tieňový spravodajca (shadow rapporteur) a predseda výboru zohrávajú kľúčovú úlohu vo formovaní názorov ostatných členov výboru.
V rámci prípravy pozície politických skupín parlamentu k prerokovávanej legislatíve majú silné slovo koordinátori. Pripravujú materiály na vnútorné prípravné
stretnutie (Internal Preparatory Meeting), kde sa dohaduje, aký postoj zaujme pri
hlasovaní celá politická skupina.
Postavenie poslanca v rámci výboru a politickej skupiny je pre jeho pôsobenie
v parlamente veľmi dôležité. Vďaka kvalitne spracovaným informáciám a pripravenej správe pre výbor sa spravodajca alebo iný člen výboru môže v očiach svojich
kolegov zapísať pozitívne.
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Lobisti venujú pozornosť aj pracovníkom kancelárií politických skupín alebo zamestnancom kancelárií výborov Európskeho parlamentu. Uprednostňujú blízkych
spolupracovníkov spravodajcu, respektíve tajomníka výboru. Čo sa týka foriem
komunikácie, lobisti aj poslanci považujú osobný rozhovor za najefektívnejší nástroj vplyvu.
Súčasný výskum inštitucionálnych aspektov EÚ ukazuje, že Európsky parlament
je relatívne prístupný pre verejnosť. Existujú však veľké rozdiely v postojoch európskych poslancov ku komunikácii s lobistami. Súvisí to s fungovaním záujmových skupín na národnej úrovni. Dôležitú rolu zohráva aj kultúra a mentalita. Napríklad súkromné spoločnosti a individuálni konzultanti pôsobiaci v oblasti public
affairs a government relations sú dobre etablovaní a známi vo Veľkej Británii.
V krajinách južnej Európy je táto oblasť podnikania menej známa. Poslanci britského pôvodu sú preto zvyčajne otvorenejší a prístupnejší ako napríklad talianski
alebo grécki poslanci. Rozdiely v prístupe medzi európskymi poslancami existujú
aj z hľadiska politického rozdelenia na pravicu a ľavicu. Poslanci konzervatívnej
a liberálnej ideológie bývajú viac otvorení podnikateľským združeniam a asociáciám zamestnávateľov. Sociálni demokrati a zelení naopak viac počúvajú argumenty odborárov a rôznych mimovládnych organizácií.
Pre úspešný lobing v Európskom parlamente je určujúce, či stanoviská záujmových skupín k určitej téme reprezentujú širší okruh občianskych záujmov (napríklad odborárske združenia alebo spotrebiteľské asociácie), alebo či poskytujú širší
pohľad na hospodárske a sociálne dôsledky daného návrhu legislatívnej normy.
Lobing v Európskom parlamente prebieha na dvoch úrovniach. Na jednej strane je možné sprostredkovať záujmy jednotlivých záujmových skupín na národnej úrovni v rámci štruktúr domácej politickej strany. Tá zaujme k veci jednotné
stanovisko, ktoré bude zastávať aj daný poslanec. Na druhej strane je možné kontaktovať europoslanca v rámci politickej skupiny Európskeho parlamentu. Politická príslušnosť europoslanca rovnako ako jeho krajina pôvodu býva určujúca pri
lobistovom výbere, na koho sa s akou témou obrátiť.
Medziskupiny Európskeho parlamentu predstavujú jednu z možností pre záujmové skupiny, ako vstúpiť do kontaktu s poslancami a nepriamo, ale nie menej významne, vplývať na prijímané rozhodnutia. Pôsobenie medziskupín v Európskom
parlamente vyvoláva množstvo otázok o ich legitimite a skutočnom vplyve. Medziskupiny združujú poslancov pochádzajúcich z rozdielnych politických skupín
na základe spoločného záujmu.
Prístup do Európskej komisie je považovaný za zložitejší.
Európsky parlament schválil pravidlá pre založenie medziskupiny (Rules for the Establishment of an
Intergroup) 23. 9. 2004.
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V súčasnosti sú medziskupiny početné a veľmi rozdielne. Niektoré sú priamo napojené na národnú delegáciu v Európskom parlamente alebo na parlamentnú politickú skupinu. Iné sú napojené viac-menej oficiálne na rôzne združenia dokonca
na súkromné organizácie alebo podniky.
Záujmy združujúce poslancov do medziskupín majú široký záber. Ide napríklad
o ochranu menšín, spotrebiteľov, zvierat atď.10 Iné medziskupiny sa zameriavajú
na podporu konkrétneho ekonomického sektora, regiónov alebo na nadväzovanie
a udržiavanie kontaktov so štátmi ako Kuba, Arménsko a pod. Význam medziskupín pre lobing v Európskom parlamente podčiarkuje aj snaha bruselských záujmových organizácií udržovať s nimi pravidelné kontakty.
2. 2 Lobing na národnej úrovni
Lobisti ovplyvňujú rozhodovanie Rady EÚ najmä udržiavaním kontaktov so stálymi zastúpeniami a predstaviteľmi vlád členských štátov únie. Lobisti, ktorí sa nezúčastňujú rozhovorov v pracovných skupinách Európskej komisie alebo nemajú
dostatok informácií o rokovaní výborov v rámci komitológie, sa pokúšajú ovplyvniť aspoň členov pracovných skupín Rady. Snažia sa udržiavať dobré vzťahy aj
s národnými expertmi, respektíve vyslanými expertmi jednotlivých vlád, ktorí pôsobia v mnohých výboroch a skupinách v Európskej komisii a v Rade.
Hlavnou úlohou lobistov v rámci Rady je dostať sa do styku so zástupcami administratív členských krajín, ktorí sú členmi pracovných skupín Rady. Základom
úspechu je monitoring stretnutí pracovných skupín a komunikovanie so stálymi
zastúpeniami členských štátov EÚ v Bruseli.
Stále zastúpenie členského štátu EÚ sa stáva predmetom zvýšeného záujmu reprezentantov záujmových skupín i počas predsedníctva v EÚ.11
2. 2. 1 Proces prípravy pozičných dokumentov SR k návrhom aktov ES a EÚ
a zapojenie slovenských neštátnych aktérov do jeho priebehu
Dôležitým prvkom vstupu SR do EÚ bolo inštitucionálne zapojenie orgánov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci do legislatívneho procesu na úrovni EÚ. Hlavné
črty tzv. mechanizmu spolupráce pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom
Organizácia európskych spotrebiteľov (European Consumers´ Organisation - BEUC) funguje ako
sekretariát medziskupiny pre zdravie a ochranu spotrebiteľov (Health and Consumer Intergroup).
10
Pozri napríklad webové stránky nasledujúcich medziskupín: http://www.edf-feph.org/apdg/indexen.htm, http://intergroup.epha.org.
11
Lobing v Bruseli sa sústreďuje aj na Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov – formalizované inštitúcie združujúce zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a regionálnych záujmových združení. Na práci oboch poradných inštitúcií participujú aj zástupcovia slovenských združení, respektíve
podnikov.
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Európskej komisie v podmienkach SR boli sformované ešte pred naším vstupom
do únie.
Základným právnym predpisom upravujúcim spoluprácu vlády SR a NR SR v záležitostiach EÚ je ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci NR SR a vlády SR
v záležitostiach Európskej únie. Zákon stanovuje základný rámec spolupráce pri
predkladaní návrhov stanovísk SR do NR SR, schvaľovaní stanovísk SR a informovaní NR SR o záležitostiach súvisiacich s členstvom SR v EÚ.
V roku 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 253/2005 Z. z. (novela rokovacieho
poriadku NR SR), ktorý upravuje zloženie, kompetencie a spoluprácu Výboru NR
SR pre európske záležitosti (VEZ) s orgánmi výkonnej moci. Zákon upravuje aj
ďalšie prvky spolupráce medzi NR SR a vládou SR v záležitostiach EÚ ako spolupráca pri predkladaní predbežného stanoviska a stanoviska SR k návrhom právne
záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ a účasť poslancov Európskeho parlamentu
na zasadnutiach VEZ.
Podrobné rozdelenie kompetencií ústredných orgánov štátnej správy SR v európskych záležitostiach a ich spoluprácu s NR SR obsahuje už spomínaný mechanizmus spolupráce, ktorý vstúpil do platnosti uznesením vlády č. 1120/2004.
Činnosť ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy v otázkach týkajúcich sa EÚ koordinuje Ministerská rada vlády SR pre záležitosti EÚ. Jej novelizovaný štatút vláda SR schválila uznesením č. 981/2005. Rada ako poradný orgán
vlády SR zabezpečuje súčinnosť dotknutých ústredných orgánov štátnej správy
a nadväznosť ich aktivít z hľadiska časového, vecného a z hľadiska spôsobov realizácie úloh.
Vstup SR do EÚ nebol len výzvou pre štátnu správu, ale i pre slovenské súkromné spoločnosti a združenia rôznych organizovaných záujmov. Zapojením SR do
procesu tvorby legislatívy EÚ získali slovenské podniky a iné záujmové združenia
možnosť zúčastňovať sa procesu tvorby stanovísk SR k prerokúvaným návrhom
v Bruseli.
Prvý stupeň procesu prípravy stanovísk SR predstavujú rezortné koordinačné skupiny (RKS) vytvorené na jednotlivých ministerstvách a iných ústredných orgánoch
štátnej správy. RKS predstavujú zároveň aj hlavný komunikačný kanál pre zástupcov záujmových združení a súkromných spoločností, ktorí majú záujem aktívne
vstúpiť do procesu prípravy slovenského stanoviska k návrhu Európskej komisie.
Účasť neštátnych aktérov na rokovaniach RKS je formálne upravená vo vzorovom štatúte RKS, ktorý bol prijatý uznesením vlády č. 431/2003. Podľa neho je
zasadnutie RKS zvolávané podľa potreby a jej zasadnutia sú neverejné. Vedúci
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RKS však môže v prípade potreby prizvať expertov na vyjadrenie ich odborného
stanoviska. Okrem toho vedúci RKS môže prizývať na jej zasadnutia aj odborníkov v oblasti integračného procesu, hospodárskej sféry, legislatívy a ďalších
oblastí, z mimovládnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do pôsobnosti príslušnej RKS.
Zasadaní RKS sa v súlade s platným vzorovým štatútom majú spravidla zúčastňovať aj zástupcovia sociálnych partnerov, priemyselných zväzov a združení miestnej územnej samosprávy.
Prax rokovaní RKS po dvoch rokoch členstva SR v EÚ ukazuje, že zástupcovia
neštátnych subjektov sú v mnohých prípadoch prizývaní na rokovania RKS alebo
ich podriadených pracovných skupín. Zároveň je potrebné konštatovať, že systém
zapojenia zástupcov neštátnych subjektov do rokovaní RKS nie je úplne ustálený
a jednotlivé inštitúcie – štátne, ako aj neštátne – stále hľadajú najvhodnejší spôsob
komunikácie a spolupráce.
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3. Kto lobuje v EÚ?
V Bruseli lobujú štáty, regióny, súkromné spoločnosti (obchodné spoločnosti, public affairs spoločnosti, právnické a poradenské spoločnosti), organizované záujmy
(sektorové a prierezové asociácie zastupujúce záujmy výrobcov, spotrebiteľov, zamestnancov atď.), mimovládne organizácie a iné združenia.
Podľa odhadov Corporate Europe Observatory v Bruseli pôsobí okolo 15 000 až
20 000 lobistov. Z toho 70 % predstavuje záujmy súkromnej sféry, 20 % záujmy
regiónov, miest a medzinárodných organizácií a 10 % širšie verejné záujmy.
Je všeobecne známe, že lobing súkromných spoločností je veľmi intenzívny a rozsiahly. Prieskum spoločnosti Burson-Marsteller12 zrealizovaný na 150 vysokých
úradníkoch európskych inštitúcií a predstaviteľoch členských krajín pôsobiacich
v Bruseli však ukázal, že mimovládne organizácie sú tiež vnímané ako úspešní
lobisti.

Graf č. 1: Efektívnosť lobingu. Zdroj: Burson-Marsteller: A Definitive Guide to
Lobbying the European Institutions.
Lobisti prispôsobujú svoje techniky okolnostiam. Kľúčom k úspechu je dostať sa
do pozornosti verejných funkcionárov. Lobisti sa preto najčastejšie snažia komunikovať priamo s dotknutým úradníkom alebo voleným predstaviteľom, respektíve s ľuďmi pracujúcimi v jeho najbližšom okolí.

12

Burson-Marsteller, 2005.
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Graf č. 2: Dôležitosť informačných zdrojov. Zdroj: Burson-Marsteller: A Definitive Guide to Lobbying the European Institutions.
Zdrojom informácií úradníkov a verejných funkcionárov je prirodzene aj tlač a informačné médiá. Najpopulárnejším zdrojom je Financial Times (7,8). Národné
noviny sa umiestnili na podobnej úrovni (7,1) a sú preferovaným zdrojom členov Európskeho parlamentu. Relatívne malý rozdiel medzi najvyššie a najnižšie
umiestneným médiom z 15 zaradených do prieskumu (Financial Times - 7,8 a El
País - 4,8) však naznačuje, že európski úradníci preferujú využívanie širšieho
spektra informačných zdrojov.
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Graf č. 3: Spôsoby komunikovania informácií. Zdroj: Burson-Marsteller: A Definitive Guide to Lobbying the European Institutions.
3. 1 Štáty
Zapojenie jednotlivých zložiek spoločnosti do procesu tvorby legislatívy na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ závisí od politického systému štátu, politickej kultúry a tradícií. Pre všetky členské štáty platí, že od ich vstupu do EÚ sa s postupom
času zmenil aj spôsob presadzovania národných záujmov a záujmov domácich
subjektov v Bruseli.
V prvom štádiu, pred vstupom do EÚ a tesne po, je možné pozorovať značnú
inštitucionalizáciu lobingu. Štát v tomto prípade vystupuje na európskej úrovni
ako hlavný predstaviteľ národných záujmov, teda národná administratíva na čele
s ministrom sa aktivizuje predovšetkým v čase, kedy sa rozhodovací proces posunie do Rady EÚ. V druhom štádiu sa lobing stáva komplexnejším a počet lobistov
intervenujúcich už pri príprave návrhu legislatívneho aktu v Európskej komisii
sa rozrastá. Štát postupne prestáva plniť úlohu jediného zástupcu záujmov do23

mácich subjektov, ktoré sa snažia informovať o svojich záujmoch priamo alebo
v spojení s inými subjektami s podobnými cieľmi. Slovensko sa po skoro dvoch
rokoch členstva v EÚ nachádza niekde na pomedzí spomenutých štádií.
Rozhodovacie mechanizmy na úrovni EÚ sú v súčasnosti nastavené tak, že členské štáty sú nútené pri presadzovaní národných záujmov hľadať spojencov a vytvárať spoločné koalície. Koalície medzi členskými štátmi sa vytvárajú vo väčšine
prípadov ad hoc a ich zloženie závisí od schopnosti zhodnúť sa na spoločnom postoji k danej téme. Nasledujúca tabuľka načrtáva niektoré oblasti a témy, v ktorých
v minulosti malo Slovensko partnerov, a naopak, v ktorých malo oponentov.
Témy alebo oblasti spolupráce
euroatlantická spolupráca

Partneri
USA, Poľsko, Veľká
Británia, Taliansko,
Španielsko (pred 2004)

„katolícka - kresťanská
Európa“, (preambula ústavnej
zmluvy), suverenita v otázkach
kultúry a etiky
investície, obchodné partnerstvo

Česká republika, Poľsko,
Litva, Malta, Portugalsko,
Taliansko, Španielsko (pred
2004)
Rakúsko, Nemecko,
Nové
Francúzsko, Česká
členské štáty
republika, Holandsko
(konkurenti
pri získavaní
investorov)
Belgicko, Slovinsko,
Francúzsko,
Luxembursko, Švédsko,
Nemecko,
Fínsko, Dánsko, čiastočne Veľká Británia
Poľsko
Španielsko, Taliansko,
Nemecko,
Poľsko, Francúzsko,
Rakúsko,
Maďarsko, Grécko
Škandinávske
krajiny
Nové členské štáty (okrem Nemecko,
Cypru a Malty)
Rakúsko
Francúzsko

malé členské štáty (Zmluva
z Nice atď.)
nelegálna migrácia, azylová
politika
voľný pohyb pracovnej sily
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Oponenti
Nemecko,
Francúzsko,
Španielsko
(od 2004)
Francúzsko

regionálna spolupráca

Poľsko, Česká republika,
Maďarsko, Rakúsko
Nemecko, Západný Balkán,
Rumunsko, Bulharsko,
Slovinsko, Taliansko,
Ukrajina
spoločná história (tzv. Benešove Česká republika, Poľsko,
Nemecko,
dekréty atď.)
Slovinsko, Litva
Rakúsko,
Maďarsko
Tabuľka č. 3: Slovensko a tvorba koalícií. Zdroj: J. Marušiak, SAV, 20. 7. 2005.
3. 2 Regióny
Regionálna a miestna samospráva nebola spočiatku zahrnutá do rozhodovacích
procesov EÚ. Samosprávne orgány členských štátov EÚ začali svoj vplyv na úrovni EÚ posilňovať až v priebehu deväťdesiatych rokov 20. storočia. Ani Jednotný
európsky akt z roku 1986 nepriniesol výraznejšiu zmenu v inštitucionálnom zastúpení samosprávnych orgánov v Bruseli. Prvým formálnym krokom k ich začleneniu do inštitucionálnej štruktúry EÚ bolo zriadenie Výboru regiónov ako poradného orgánu v roku 1992.
Spolupráca kancelárií samosprávnych orgánov v Bruseli so stálymi zastúpeniami
členských štátov spočiatku nebola ústretová. Situácia sa ale zmenila vo väčšine európskych štátov v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi decentralizácie (devolúcie
vo Veľkej Británii alebo dekoncentrácie vo Francúzsku) koncom 20. a začiatkom
21. storočia. Koncom 20. storočia fungovalo v Bruseli približne 150 regionálnych
kancelárií. V súčasnosti ide o zastúpenia viac ako 250 regiónov členských štátov
EÚ. Silné zastúpenia majú väčšinou zastúpenia jednotlivých regionálnych vlád
(Nemecko, Rakúsko), ako aj regióny, ktoré sa líšia od väčšinovej časti štátu svojou kultúrou, jazykom alebo etnickým pôvodom (napríklad Škótsko, Katalánsko,
Baskicko alebo Sicília). Zastúpenia regionálnej a miestnej samosprávy vystupujú
v Bruseli relatívne autonómne.
Medzi dve hlavné strešné organizácie, ktoré reprezentujú regionálne a miestne
samosprávne orgány, patrí Zhromaždenie európskych regiónov (Assembly of
European Regions - AER) a Rada európskych municipalít a regiónov (Council
of European Municipalities and Regions - CEMR). AER založilo v roku 1985
deväť medziregionálnych asociácií. V roku 1993 už zastupovalo 235 regionálnych
parlamentov, ktoré tvrdili, že reprezentujú až 80 % populácie EÚ. AER zohralo
dôležitú úlohu pri zakladaní Výboru regiónov, ale odvtedy stratilo podstatnú časť
svojho vplyvu. CEMR bola založená v roku 1951 a jej činnosť je podobná AER,
reprezentuje však hlavne miestne záujmy.
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Okrem spolupráce na pôde AER a CEMR existuje spolupráca ekonomicky silných
regiónov. Častým príkladom býva uvádzaná spolupráca medzi štyrmi regiónmi:
Bádensko-Württembersko, Rhône-Alpes, Katalánsko a Lombardia.13
Do roku 2005 boli v Bruseli zastúpené 3 slovenské vyššie územné celky: Bratislavský, Košický a Prešovský. Dom slovenských regiónov bol otvorený 27. mája
2005 ako spoločné zastúpenie 8 slovenských regiónov.
Cieľom slovenského domu je lepšia koordinácia aktivít v oblasti public relations, efektívnejšia práca s informáciami o európskych politikách a možnostiach
finančnej podpory z fondov EÚ. Jednotliví zástupcovia slovenských regiónov
monitorujú európske politiky a navzájom sa pravidelne informujú. Monitoring je
jednou z kľúčových činností každého regionálneho zástupcu. O podobný projekt
sa v Bruseli pokúša viacero členských štátov EÚ.

Hlavné aktivity slovenských regiónov
1. monitorovanie prioritných politík EÚ – informovanie slovenských
regiónov,
2. spolupráca s partnermi – vzájomná podpora slovenských regiónov vo
Výbore regiónov a príprava spoločných stanovísk,
3. rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ, zahraničnými zastupiteľstvami
atď.,
4. prezentačné aktivity – spoločné informačné materiály a pravidelný
kontakt s médiami,
5. vyhľadávanie partnerov pre projekty v rámci EÚ.
Tabuľka č. 4: Hlavné aktivity slovenských regiónov v Bruseli.
Dom slovenských regiónov vydáva spoločný mesačník In Flow. Ako príklad regionálnych aktivít v Bruseli je možné uviesť Prešovský samosprávny kraj, ktorý okrem vyššie uvedených aktivít založil periodikum Euronews. Jeho cieľom
je sprostredkovať dôležité informácie z Bruselu priamo relevantným inštitúciám
v Prešovskom kraji.14
3. 3 Združenia a asociácie – organizované záujmy
Významnými neštátnymi aktérmi, ktorí sa snažia stále viac presadzovať na úrovni
EÚ, sú jednotlivé súkromné spoločnosti združené do spoločných asociácií.15 VeľEuropean Parliament, 2003, str. 9.
Prešovské zastúpenie v Bruseli ... , 2005.
15
Pozri aj Tabuľku č. 5 Desať najsilnejších lobistických zoskupení na európskej úrovni na str. 33.
13
14
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mi rozšírené a vplyvné sú obchodné asociácie. Tak ako sa modifikovala konfigurácia rozhodovacích mechanizmov na úrovni EÚ v priebehu minulého desaťročia,
menilo sa aj postavenie a fungovanie týchto asociácií. Spočiatku boli v Bruseli
aktívne hlavne národné asociácie, teda asociácie združujúce podnikateľov rovnakého pôvodu. Dnes sa situácia zmenila a mnohé z obchodných asociácií ovládajú
ich najväčšie členské spoločnosti, z ktorých zväčša pochádza aj predseda danej
asociácie.16
Jednotlivé súkromné spoločnosti alebo národné sektorové asociácie sú zastúpené
vo viacerých európskych národných konfederáciách alebo európskych asociáciách.
Národné záujmové organizácie si vytvárajú paralelným členstvom vo viacerých
európskych združeniach nové možnosti presadzovania záujmov svojich členov na
európskej úrovni. Týmto však vzniká aj neprehľadná a nekontrolovateľná štruktúra organizovaných záujmov ovplyvňujúcich rozhodovací proces na úrovni EÚ.
Za pozornosť stojí tiež fakt, že rozširovanie Európskej únie presahuje v prípade
súkromného sektoru súčasné hranice EÚ. Dôkazom toho sú európske záujmové
organizácie. Vo väčšine prípadov združujú súkromné spoločnosti a národné zväzy
pochádzajúce zo štátov európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátskych štátov únie alebo štátov východnej Európy. Európskych združení a asociácií je veľké množstvo. V ďalšom texte v skratke predstavíme najväčšie a najvýznamnejšie
z nich.
3. 3. 1 Prierezové obchodné asociácie
Asociácia európskych obchodných komôr a priemyslu (Eurochambres)
Jednou zo silných a známych bruselských záujmových skupín je Eurochambres,
ktorá v súčasnosti reprezentuje 44 národných asociácií priemyselných a obchodných komôr ako aj európsku sieť 2000 regionálnych a miestnych komôr s viac ako
18 miliónmi členských spoločností.17
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Do európskych organizácií sú začlenené aj slovenské obchodné komory. Ich
strešná organizácia SOPK je riadnym členom Eurochambres. Významnou súčasťou aktivít SOPK v oblasti zahraničných vzťahov je podpora medzinárodného
obchodu na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnerskými komorami. Tieto dohody o spolupráci podnietili vznik zmiešaných hospodárskych výborov alebo zmiešaných hospodárskych obchodných komôr.18
Viac o asociáciách lobujúcich na úrovni EÚ v Greenwood, 2002 a Greenwood, 2002a.
Viac o Eurochambres na http://www.eurochambres.be/ournetwork/index.shtml.
18
Príkladom aktivít SOPK na domácej pôde je zverejňovanie stanovísk v dvojtýždenných intervaloch
k niektorým aktuálnym otázkam v slovenských Hospodárskych novinách v prílohe Európa.
16
17
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Medzi aktivity SOPK patrí poskytovanie konzultácií a poradenstva pri vyhľadávaní obchodných partnerov, organizovanie zahraničných obchodných ciest
za účasti slovenských firiem, organizovanie firemných prezentácií na domácich
i zahraničných veľtrhoch a prezentácie výrobkov i služieb na pôde zahraničných
obchodných komôr, respektíve zastupiteľských úradov. Prezident SOPK sa zúčastňuje na stretnutiach prezidentov iných národných asociácií v rámci Eurochambres.19
Európska asociácia obchodu (Eurocommerce)
Eurocommerce bola založená v roku 1993 a reprezentuje záujmy maloobchodu
a veľkoobchodu na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Plnoprávnymi členmi
Eurocommerce sú obchodné federácie z 28 krajín (EÚ a EFTA20), asociovanými
členmi sú európske a medzinárodné asociácie vrátane podporných členov ako sú
nepodnikateľské subjekty s podobnými záujmami.21
Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) je plnoprávnym členom európskej
asociácie Eurocommerce. Aktívne sa do aktivít tejto asociácie nezapája.22
Transatlantický obchodný dialóg (The TransAtlantic Business Dialogue –
TABD)
Založenie TABD bolo iniciované v roku 1995 na konferencii prezidentov amerických a európskych súkromných spoločností za účasti Európskej komisie a amerického ministra obchodu. Cieľom TABD je podporovať voľný obchod medzi EÚ
a USA, ktorý by urýchlil obchodnú liberalizáciu v celosvetovom meradle. Členmi
TABD sú predovšetkým silné nadnárodné spoločnosti s transatlantickým charakterom. Celkovú spoluprácu zastrešuje americké ministerstvo obchodu a Európska
komisia.23
Americká obchodná komora pri Európskej únii (The American Chamber of
Commerce to the European Union – AmCham EU)
AmCham EU je považovaná za jednu z najaktívnejších záujmových skupín v Bruseli. Zastupuje súkromné spoločnosti amerického pôvodu pôsobiace v Európe.24
AmCham otvorila zastúpenie na Slovensku v roku 1993. Jej cieľom je podporovať spoluprácu medzi súkromnými spoločnosťami podnikajúcimi na Slovensku.
Viac o aktivitách SOPK na http://web.sopk.sk.
Európske združenie voľného obchodu.
21
Viac o Eurocommerce na http://www.eurocommerce.be.
22
Viac o aktivitách ZOCR na http://www.biznis.sk/zvaz_obchodu.
23
Spoločnosti zo SR nemajú zastúpenie v TABD. Viac o TABD na http://www.tabd.com.
24
Viac o aktivitách AmCham na http://www.uschamber.com, http://www.amchameu.be a http://www.
amcham.sk.
19
20
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Združuje niekoľko stoviek súkromných spoločností. AmCham má zastúpenia vo
všetkých členských štátoch EÚ, vďaka čomu sprostredkuje obchodné kontakty
aj na európskej úrovni.
Európsky okrúhly stôl (European Round Table – ERT)
Európsky okrúhly stôl bol založený v roku 1983. Jeho členmi sú vedúci predstavitelia priemyslu a obchodu zastúpení prezidentmi vyše 40 medzinárodných
spoločností, ktoré pokrývajú širokú škálu priemyselných sektorov. Väčšina týchto
spoločností má svoju centrálu v Európe a zároveň disponuje výrobnými a technologickými zariadeniami po celom svete. K členom ERT patria napríklad spoločnosti ThyssenKrupp, Nokia, Volkswagen, Unilever, Volvo, Fiat, Siemens, SAP,
Heineken a Royal Dutch/Shell Group.25
3. 3. 2 Priemysel
Ďalšou skupinou významných lobistov na európskej úrovni sú strešné európske asociácie a združenia zastupujúce záujmy spoločností pôsobiacich v rámci jednotlivých
priemyselných odvetví. Z hľadiska štruktúry národného hospodárstva SR majú najväčší význam asociácie poľnohospodárskeho, chemického, energetického, telekomunikačného, automobilového, oceliarskeho a farmaceutického priemyslu.
3. 3. 2. 1 Chemický priemysel
Rada európskeho chemického priemyslu (European Chemical Industry Council
- CEFIC)
Rada európskeho chemického priemyslu má za cieľ podporovať prosperujúci chemický priemysel v rámci celej EÚ. CEFIC zastupuje záujmy svojich členov a slúži
ako zdroj informácií, ktoré čerpá na základe permanentného monitoringu rozhodovacieho procesu na úrovni EÚ. Členmi sú:26
1. 22 národných federácií z Európy (nie nevyhnutne z EÚ),
2. 4 asociované federácie z Bulharska, Chorvátska, Estónska a Litvy,
3. niekoľko stoviek nadnárodných spoločností.
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
(ZCHFP)
ZCHFP vznikol ako dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v odvetví
slovenskej chémie a farmácie v roku 1991. V súčasnosti zastupuje 40 členských
spoločností, v ktorých pracuje viac ako 24 000 pracovníkov. Medzi najvýznamnejších členov zväzu patria Duslo Šaľa, Chemosvit Svit, Matador Púchov a Chemické závody Nováky.
25
26

Viac o aktivitách ERT http://www.ert.be/pc/enc_frame.htm.
Viac o aktivitách CEFIC na http://www.cefic.org.
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K hlavným činnostiam ZCHFP patrí ochrana obchodných a podnikateľských záujmov chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, ako aj s národnými a medzinárodnými vládnymi
a nevládnymi organizáciami.
ZFCHP sa vďaka členstvu v CEFIC a v European Chemical Employers Group
(ECEG) môže podieľať na ovplyvňovaní prijímanej legislatívy regulujúcej chemický priemysel na európskej úrovni. CEFIC zároveň slúži ako informačný kanál o pripravovanej a prijímanej európskej legislatíve na domácej úrovni. Spolupráca medzi CEFIC a ZCHFP je o. i. postavená na Partnerskej dohode podpísanej
v roku 2004.27
3. 3. 2. 2 Farmaceutický priemysel
Európska federácia farmaceutických spoločností (European Federation of
Pharmaceutical Companies – EFPIA)
Cieľom EFPIA je podporovať farmaceutický výskum, slobodný farmaceutický trh
a zlepšovať dostupnosť liekov pre pacientov. EFPIA vznikla v roku 1978 so sídlom v Bruseli. Jej členskú základňu tvorí 28 národných farmaceutických asociácií
a 46 významných farmaceutických spoločností.28
Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum
a vývoj (SAFS)
Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum
a vývoj združuje 22 medzinárodných farmaceutických spoločností, ktoré v súčasnosti predstavujú 50%-ný podiel trhu s liekmi. Vznikla v roku 1997 s cieľom
podporovať hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov. Jej základným zámerom je dosiahnuť prijatie spravodlivých, racionálnych a transparentných postupov v oblasti tvorby liekovej politiky, v procese registrácie liečiv,
kategorizácie liečiv a určovania ceny liečiv v SR.
SAFS je členom európskej asociácie EFPIA, s ktorou spolupracuje na projektoch
týkajúcich sa európskej legislatívy. Informačný tok je obojstranný - EFPIA informuje SAFS o pripravovanej legislatíve na európskej úrovni a zároveň SAFS
komunikuje o situácii farmaceutického priemyslu na Slovensku. Výkonná riaditeľka SAFS alebo zástupcovia jednotlivých spoločností, ktoré sú členom SAFS,
sa zúčastňujú na stretnutiach EFPIA. Spolupráca s EFPIA je hodnotená pozitívne. SAFS nie je samostatne prítomná v Bruseli, ale jej materské farmaceutické
spoločnosti tam majú kancelárie.
27
28

Viac o aktivitách ZCHFP na http://www.zchfp.sk.
Viac o aktivitách EFPIA na http://www.efpia.org.
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SAFS a jej členovia spolupracujú na národnej úrovni s jednotlivými ministerstvami, predovšetkým s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom financií
SR, Ministerstvom hospodárstva SR.29
3. 3. 2. 3 Automobilový priemysel
Asociácia európskych výrobcov automobilov (European Automobile Manufacturers Association - ACEA)
Automobilový priemysel predstavuje dôležitý prvok hospodárskeho a sociálneho
rozvoja všetkých členských štátov EÚ. Na jeho aktivity je naviazaných množstvo
ďalších sektorov od výskumu a vývoja až po prepravné spoločnosti. ACEA zastupuje záujmy 13 najvýznamnejších výrobcov áut, nákladných áut a autobusov
v EÚ.30
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP)
Automobilový priemysel je jedným z kľúčových priemyselných odvetví SR. ZAP
je pridruženým členom Asociácie európskych výrobcov automobilov (ACEA)
v Bruseli a členom Medzinárodnej automobilovej organizácie (OICA) v Paríži.
Združenie samotné bolo založené v roku 1993. V súčasnosti združuje 147 právnych subjektov.
ZAP patrí k aktívnym asociáciám na európskej úrovni. Obhajovanie záujmov
prebieha v prvom rade cez európsku asociáciu ACEA, ktorá je v priamom kontakte s generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, predovšetkým s Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž (DG Competition).
Na národnej úrovni ZAP spolupracuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Spolupracuje tiež s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom hospodárstva SR.31
3. 3. 2. 4 Energetický priemysel
Únia elektrického priemyslu (Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC)
Eurelectric je asociáciou, ktorá zastupuje spoločné záujmy elektrického priemyslu
na európskej úrovni a čiastočne aj na iných kontinentoch. Členstvo v asociácii je
založené na národnej báze. Členom je buď národná asociácia alebo najsilnejšia
spoločnosť z energetického priemyslu v danej krajine. Eurelectric má 31 plnoprávViac o aktivitách SAFS na http://www.safs.sk.
Ide o spoločnosti PSA Peugeot-Citroën, Renault, Volkswagen, Volvo, Scania, Man, DAF, GM, BMW,
Ford, Porsche, Fiat a Daimler Chrysler. Viac o aktivitách ACEA na http://www.acea.be.
31
Viac o aktivitách ZAP na http://www.zapsr.sk.
29
30
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nych členov vrátane členských krajín EÚ, pristupujúcich krajín EÚ a členských
krajín OECD.32
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES)
ZZES je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1991, má
29 riadnych členov a 1 pridruženého člena. Združuje zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie. Zväz združuje
právnické i fyzické osoby. Medzi organizácie s najväčším počtom zamestnancov
patria Slovenské elektrárne, a. s., Západoslovenská energetika, a. s., Stredoslovenská energetika, a. s., a Východoslovenská energetika a. s.
ZZES nemá vlastnú kanceláriu v Bruseli. Členovia ZZES sa zúčastňujú rôznych
rokovaní a zasadaní v rámci Eurelectric.33
3. 3. 2. 5 Hutnícky a oceliarsky priemysel
Európska konfederácia priemyslu železa a ocele (European Confederation of
Iron and Steel Industries - EUROFER)
Eurofer bola založená v roku 1976 a má svoje sídlo v Bruseli. Členmi Eurofer
sú spoločnosti a národné federácie z hutníckeho a oceliarskeho priemyslu, ktoré
produkujú takmer 100% výroby ocele v EÚ. Cieľom Eurofer je podporovať spoluprácu medzi členmi a prispievať k rozvoju odvetvia. Eurofer zastupuje spoločné
záujmy členov voči európskym a medzinárodným inštitúciám a tretím krajinám.
Je pridruženým členom dvoch medzinárodných zoskupení: International Iron and
Steel Institute (IISI) a International Stainless Steel Forum (ISSF).34
SR nemá zastúpenie v Eurofer na úrovni asociácií. Členom Eurofer je však spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.
3. 3. 3 Poľnohospodárstvo
Medzi veľké záujmové organizácie v Bruseli patrí poľnohospodárska asociácia
COPA/COGECA. 1. decembra 1962 sa dve samostatné organizácie COPA a COGECA zlúčili do jednej, ktorá v súčasnosti zastupuje približne 11 miliónov farmárov vrátane viac ako 30 000 poľnohospodárskych družstiev.
Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (Committee of Professional Agricultural Organisations - COPA)
COPA bola založená 6. septembra 1958. Členmi sú národné poľnohospodárske
Viac o členskej základni a aktivitách Eurelectric na http://public.eurelectric.org.
Viac o členskej základni a aktivitách ZZES na http://www.zzes.sk.
34
Viac o aktivitách Eurofer na http://www.eurofer.org.
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asociácie a komory nielen členských a kandidátskych štátov EÚ, ale aj ďalších
európskych štátov ako Nórsko, Švajčiarsko, Turecko alebo Island. Široká členská základňa umožňuje COPA reprezentovať záujmy farmárov európskych štátov
a celého poľnohospodárskeho sektora EÚ. Na druhej strane sa ale veľká reprezentatívnosť organizácie premieta do ťažšieho hľadania spoločného stanoviska
v špecifických otázkach. Jej hlavným cieľom je ochrana a rozvoj „európskeho
poľnohospodárskeho modelu“.35
Generálna konfederácia poľnohospodárskych družstiev v EÚ (General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union - COGECA)
COGECA bola založená 24. septembra 1959 ako organizácia zastrešujúca európske poľnohospodárske a rybárske družstvá v EÚ. COGECA sa aktívne zapája do
približne 300 rokovaní ročne v rámci viac ako 50 pracovných skupín. Zároveň
podporuje cezhraničnú spoluprácu, vzťahy medzi družstvami, organizuje spoločné
aktivity na výmenu informácií a skúseností zástupcov družstevného podnikania.36
Okrem toho sa aktívne zapája do práce Koordinačného výboru družstevných organizácií EÚ (CCACE).37
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je zriadená na základe zákona (č. 30/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov). Jej poslaním je presadzovať
záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, podporovať
podnikanie svojich členov a zveľaďovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
SPPK je členom COPA/COGECA. Zástupca SPPK sa zúčastňuje zasadnutí Prezídia COPA. Členstvo SPPK v COPA/COGECA umožnilo nominovať zástupcov
Slovenska do poradných a pracovných orgánov COPA/COGECA.38
Potravinárska komora Slovenska (PKS)
Potravinárska komora Slovenska je dobrovoľným združením právnických osôb
založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku. Jeho cieľom je
spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu.
Členmi PKS sú spoločnosti Coca-Cola Beverages Slovakia, s. r. o., Danone, s. r. o.,
Kraft Foods Slovakia, a. s., Nestlé Slovensko, s. r. o., a iné.
PKS aktívne spolupracuje na európskej úrovni s Confederation of the Food and
Drink Industries of the European Union (CIAA).39
Viac o aktivitách COPA na http://www.copa-cogeca.be.
COGECA spolupracuje s ostatnými záujmovými organizáciami ako napríklad s Poľnohospodárskou
skupinou ICA, INTRECOOP Europe, Družstevnou skupinou IFAP a pod.
37
Viac o aktivitách COGECA na http://www.copa-cogeca.be.
38
Informácie o členoch SPPK na http://www.sppk.sk/index.php?genPage=union.
39
Informácie o PKS na http://www.potravinari.sk.
35
36
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3. 3. 4 Sociálni partneri
3. 3. 4. 1 Zamestnávatelia
Združenie priemyselných a zamestnávateľských konfederácií Európy (Union of
Industrial and Employers Confederations of Europe - UNICE)
Združenie priemyselných a zamestnávateľských konfederácií Európy patrí medzi vplyvné bruselské asociácie. Zastupuje záujmy 39 členských federácií z 33
krajín, ktoré predstavujú viac ako 20 miliónov malých, stredných a veľkých podnikov. UNICE je považované za jedno z hlavných združení zastupujúcich záujmy
zamestnávateľov na úrovni EÚ.40
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Republiková únia zamestnávateľov je najväčšou organizáciou zastupujúcou spoločné záujmy podnikateľov a zamestnávateľov v Slovenskej republike. Členovia
RÚZ zamestnávajú okolo 300 tisíc zamestnancov. Svojou produkciou sa podieľajú na tvorbe zhruba 70 % HDP SR a viac ako 80 % exportu SR.41
Od roku 2005 je RÚZ asociovaným členom UNICE. RÚZ má okrem členstva
v UNICE aj zastúpenie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
AZZZ bola pôvodne hlavnou asociáciou zastupujúcou záujmy zamestnávateľov
na Slovensku. V roku 2004 sa rozštiepila na AZZZ a RÚZ. AZZZ nie je členom
UNICE.
Klub 500
Klub 500 je dobrovoľné neziskové občianske združenie podnikateľských subjektov Slovenska, ktoré vzniklo v roku 2002 z iniciatívy vlastníkov slovenských
spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub 500 chce spoluvytvárať konkurenčné a zdravé podnikateľské prostredie a chrániť záujmy
zamestnávateľov na Slovensku. Nie je členom žiadnej národnej ani európskej
asociácie.42
Európske centrum podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho významu (The European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest - CEEP)
CEEP zastupuje záujmy zamestnávateľov z verejného sektora nezávisle od ich
právneho vlastníctva alebo štatútu. V súčasnosti združuje niekoľko stoviek asociáViac o aktivitách a členoch UNICE na http://www.unice.org.
Viac o činnosti RÚZ na http://www.ruzsr.sk.
42
Viac o aktivitách Klubu 500 na http://www.klub500.sk. Na Slovensku pôsobia aj iné zamestnávateľské združenia ako Podnikateľská aliancia Slovenska (http://www.alianciapas.sk), Združenie podnikateľov Slovenska (http://www.zps.sk) a i.
40
41
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cií a organizácií z viac ako 20 európskych krajín (väčšina štátov EÚ a Rumunsko,
Turecko a Nórsko).43
Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ZZDPT)
Členskú základňu ZZDPT tvorí v súčasnosti 33 členských organizácií z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, mestskej, leteckej a vodnej
a nadväzujúcich činností), pôšt a telekomunikácií, zamestnávajúcich viac ako 70
tisíc zamestnancov. ZZDPT je záujmovým združením s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok
pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt
a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.44
Od roku 2004 je ZZDPT členom CEEP. Okrem členstva v tejto asociácii je
ZZDPT prostredníctvom členstva v RÚZ zastúpený aj v UNICE.
3. 3. 4. 2 Malé a stredné podniky, živnostníci
Európska asociácia malých a stredných podnikov (European Association of
Craft, Small and Medium-sized Enterprises - UEAPME)
UEAPME zastupuje záujmy zamestnávateľov v oblasti remesiel, živností, malého
a stredného podnikania na európskej úrovni. Zastrešuje 79 členských organizácií.
Ide o národné prierezové a sektorové federácie malého a stredného podnikania,
ktoré združujú viac ako 11 miliónov spoločností s takmer 50 miliónmi zamestnancov.45
Slovenský živnostnícky zväz (SŽZ)
Slovenský živnostenský zväz združuje stavovské organizácie - živnostenské spoločenstvá, cechy a iné spolky živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na
základe dobrovoľnosti. Cieľom SŽZ je presadzovať a obhajovať záujmy živnostníkov vo vzťahu k štátnym, regionálnym a miestnym orgánom, vo vzťahu
k organizáciám zamestnancov, ako i k nevládnym a neštátnym organizáciám.
SŽZ je členom UEAPME.46
3. 3. 4. 3 Odborové organizácie
Európska odborová konfederácia (European Trade Union Confederation ETUC)
ETUC pôsobí na európskej úrovni ako protipól UNICE, CEEP a UAPME. Zastupuje spoločné záujmy zamestnancov z celej EÚ a zapája sa do európskeho sociálneho dialógu. Aktivity ETUC zahŕňajú okrem iného:
Viac o členoch a aktivitách CEEP na http://www.ceep.org.
Viac o aktivitách ZZDPT na http://www.zzdpt.sk.
45
Viac o členoch a činnosti UEAPME na http://www.ueapme.com.
46
Viac o aktivitách SZZ na http://www.szz.sk.
43
44
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• účasť na sociálnom summite tripartity, ktorého cieľom je hodnotiť napĺňanie
Lisabonskej stratégie,
• konzultácie s inými sociálnymi partnermi o makroekonomických a sociálnych
otázkach,
• udržiavanie kontaktov s medziskupinou poslancov Európskeho parlamentu zaoberajúcou sa otázkami tripartity,
• koordináciu odborového zastúpenia v množstve poradných výborov vrátane
Hospodárskeho a sociálneho výboru a orgánov Európskej komisie.
ETUC zohrala dôležitú úlohu pri formovaní európskej legislatívy, ako aj pri koncipovaní Charty základných práv.47
Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
KOZ je strešné združenie odborových zväzov a odborových združení v SR.
KOZ je na európskej úrovni členom ETUC. Na zasadnutiach Výkonného výboru
ETUC sa zúčastňuje prezident KOZ a prezentuje stanoviská konfederácie k aktuálnym témam prerokovávanej problematiky.48
3. 3. 5 Spotrebitelia
Organizácia európskych spotrebiteľov (European Consumers´ Organisation BEUC)
BEUC zastupuje záujmy 40 národných spotrebiteľských asociácií z 30 európskych
štátov. Cieľom BEUC je ochraňovať a obhajovať záujmy európskych spotrebiteľov. Hlavným partnerom pre BEUC je Európska komisia (Generálne riaditeľstvo
pre zdravie a ochranu spotrebiteľov – DG SANCO). BEUC udržuje rovnako ako
ostatné združenia úzke kontakty aj s Európskym parlamentom, jeho poslancami,
politickými skupinami, výbormi a medziskupinami.49
Členovia BEUC sa sústreďujú na kontakt s národnými vládami, čím sa snažia
vplývať na rozhodnutia prijímané v Rade. BEUC je v kontakte aj so stálymi zastúpeniami jednotlivých členských krajín EÚ, predovšetkým s predsedníckou krajinou.50

Viac o aktivitách ETUC na http://www.etuc.org.
Viac o aktivitách KOZ na http://www.kozsr.sk.
49
V roku 2002 bola v rámci Európskeho parlamentu vytvorená medziskupina, ktorá sa zaoberá záujmami spotrebiteľov - Consumer Forum Intergroup.
50
Viac o činnosti a členoch BEUC na http://www.beuc.org.
47
48
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Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS)
Združenie slovenských spotrebiteľov pozostáva z jednotlivcov, spotrebiteľských
skupín alebo klubov, ako aj regionálnych organizácií. Združenie je od roku 1994
riadnym členom organizácie Consumers International. Je tiež členom BEUC
a The European Consumer Voice in Standardisation (ANEC). Medzinárodnú
spoluprácu rozvíja hlavne so susediacimi krajinami ako Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Ukrajina.51
3. 3. 6 Environmentálne a iné neziskové organizácie
Neodmysliteľné miesto pri presadzovaní záujmov v Bruseli patrí ekologickým
združeniam (Greenpeace), medzinárodným mimovládnym organizáciám pre ľudské práva (Amnesty International), pre práva invalidov, iných znevýhodnených
skupín a pod. Medzi najdôležitejšie mimovládne organizácie v Bruseli patria podľa štúdie belgického časopisu Tendances52 environmentálna skupina World Wildlife Fund (WWF)53, organizácia bojujúca za rovnoprávnosť pohlaví European
Women’s Lobby54 a združenie obhajujúce záujmy mládeže European Youth Forum55.
Slovenské mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku sú buď členom niektorej z európskych platforiem - napríklad Priatelia zeme sú členom Friends of
the Earth Europe - alebo ako samostatné slovenské mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku nesú značku celosvetového hnutia. Ide napríklad o Amnesty International alebo Transparency International Slovensko.
Európske združenia a federácie predstavujú dôležitý komunikačný kanál pre národné asociácie. Asociácie z 15 starých členských krajín v porovnaní s asociáciami
z nových členských štátov disponujú väčšími finančnými zdrojmi, čo sa odráža vo
výške ich finančných príspevkov pre európske združenia a vplyve na ich fungovanie.
Skratka
CEFIC
UNICE

Slovenský názov
Rada európskeho chemického
priemyslu
Združenie priemyselných
a zamestnávateľských
konfederácií Európy

Anglický názov
European Chemical
Industry Council
Union of Industrial
and Employers
Confederations of
Europe

Viac o ZZS na http://www.zss.sk.
Tendances, 2004, str. 82 – 86.
53
Bližšie pozri na http://www.wwf.org, http://www.panda.org.
54
Bližšie pozri na http://www.womenlobby.org.
55
Bližšie pozri na http://www.youthforum.org.
51
52
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AMCHAM

Americká obchodná komora

ACEA

Asociácia európskych výrobcov
automobilov

COPA/COGECA Výbor profesionálnych
poľnohospodárskych organizácií/
Generálna konfederácia
poľnohospodárskych družstiev
v Európskej únii

EFPIA

Európska federácia
farmaceutických spoločností

CEA

Európska federácia národných
poisťovacích asociácií

EUROFER

Európska konfederácia priemyslu
železa a ocele

EURELECTRIC Únia elektrického priemyslu
CEMBUREAU

Organizácia európskeho
cementového priemyslu

American Chamber of
Commerce
European Automobile
Manufacturers
Association
Committee of
Professional
Agricultural
Organisations/
General
Confederation of
Agricultural Cooperatives in the
European Union
European Federation
of Pharmaceutical
Companies
The European
Federation of
National Insurance
Associations
European
Confederation of Iron
and Steel Industries
Union of the
Electricity Industry
European Cement
Industry Association

Tabuľka č. 5: Desať najsilnejších lobistických zoskupení na európskej úrovni
(s viac ako 20 zamestnancami) Zdroj: Tendances, 2004, s. 83.
Národné podnikateľské združenia môžu byť v Bruseli zastúpené buď ako člen
európskej asociácie alebo prostredníctvom vlastnej kancelárie. Po rozšírení EÚ sa
rady bruselských lobistov a záujmových združení postupne rozširujú prirodzene aj
o zástupcov pochádzajúcich z nových členských štátov.
3. 4 Lobing obchodných spoločností vo vlastnom záujme
Vlastné obchodné kancelárie si v Bruseli otvorili aj významné európske a svetové obchodné spoločnosti. Pôvodne išlo o spoločnosti pochádzajúce väčšinou
z krajín, kde bol lobing bežný aj na národnej úrovni. Z členských štátov EÚ to bol
hlavne prípad Veľkej Británie, Holandska a Francúzska. Z mimoeurópskych fi38

riem majú od začiatku silné zastúpenie americké spoločnosti. S rastom právomocí
európskych inštitúcií svoje zastúpenie začali posilňovať aj obchodné spoločnosti
pochádzajúce z ďalších členských štátov ako Nemecko alebo Taliansko. Medzi
známe značky zastúpené v Bruseli preto patria napríklad Shell, British Petroleum,
Philips, Fiat, Olivetti alebo Daimler-Benz.
3. 4. 1 Slovenské obchodné spoločnosti56
Obchodné spoločnosti podnikajúce na Slovensku sú v mnohých prípadoch členmi
národných združení, európskych asociácií alebo ich väčšinoví vlastníci sú v Bruseli už zastúpení ako podniky iného členského štátu (napríklad Tesco). Slovenské
spoločnosti presadzujú svoje obchodné záujmy na európskej úrovni okrem členstva v spomínaných asociáciách buď vysielaním vlastného zástupcu do Bruselu
alebo v spolupráci s profesionálnym lobistom.
Stále zastúpenie v Bruseli majú napríklad Železnice SR. Niektoré spoločnosti si
okrem toho platia lobingové služby spoločností podnikajúcich v oblasti public affairs. Uvádzame príklady európskych aktivít vybraných slovenských firiem.
Slovenské elektrárne (SE)
SE patrili pôvodne medzi neveľký počet slovenských spoločností aktívnych
v Bruseli ešte pred vstupom SR do EÚ. Vlastnú kanceláriu tu mali ako jedna
z prvých slovenských spoločností vôbec. SE si okrem toho prenajímali služby
v oblasti presadzovania záujmov od súkromnej poradenskej spoločnosti.
Keďže apríli 2006 došlo k zmene vo vlastníckych právach SE (vlastníkom akcií
SE, a. s. sú FNM SR vo výške podielu 34% a spoločnosť Enel SpA vo výške
podielu 66%), zmenila sa organizačná štruktúra SE a presadzovanie záujmov
v Bruseli je v komptencii talianskeho partnera.
Slovenské elektrárne sú tiež členom európskej asociácie Eurelectric.57
Slovenský plynárenský priemysel (SPP)
Hlavným akcionárom SPP je Fond národného majetku (vlastní 51% akcií). Konzorcium E.ON Ruhrgas a Gaz de France vlastní zvyšný 49%-ný akciový podiel.
SPP nemá v Bruseli pobočku ani firemné zastúpenie. Svoje záujmy na európskej
úrovni obhajuje v rámci členstva v sektorových združeniach plynárenského priemyslu (EUROGAS, EASEE-gas, MARCOGAZ, GIE).58
Informácie o zastúpení slovenských spoločností v Bruseli boli získané na základe rozhovorov a z webových stránok spoločností.
57
Viac o Slovenských elektrárniach na http://www.seas.sk.
58
Viac o činnosti SPP na http://www.spp.sk.
56
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Na európskej úrovni obhajuje spoločnosť SPP svoje záujmy v rámci členstva
v Národnom výbore Medzinárodnej obchodnej komory a v sektorových združeniach plynárenského priemyslu (účasť uvedená nižšie).
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
ŽSR majú v Bruseli vlastnú kanceláriu. Okrem toho sú členom Spoločenstva
európskych železníc (Community of European Railways - CER). Zástupcovia
ŽSR sú na rokovania do Bruselu vysielaní v prípade, ak ide o otázky technického
charakteru.
Slovenské železnice majú stále zastúpenie v 3 štátoch (Belgicko, Francúzsko
a Poľsko). ŽSR členom Medzinárodného zväzu železníc (UIC). Vo Varšave majú
ŽSR kanceláriu pri Organizácii železničných spoločností (OSŽD).
Slovnaft
Zastúpenie Slovnaftu na európskej úrovni prebieha cez MOL, ktorý vlastní 98
% jeho akcií. MOL je členom európskej asociácie petrochemického priemyslu
EUROPIA.59
Slovak Telekom (T-Com)
Spoločnosť Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche
Telekom Group. Je členom európskej European Telecommunications Network
Operators´ Association (ETNO).60
Slovak Telekom má zamestnanca zodpovedného za európske záležitosti a oblasť
public affairs, nemá však vlastnú bruselskú kanceláriu. V európskej agende, najmä regulácie telekomunikačného trhu, Slovak Telekom spolupracuje s Deutsche
Telekom, ktorý má v Bruseli vlastné zastúpenie.61
Matador
Matador nemá vlastnú kanceláriu v Bruseli. Na presadzovanie svojich záujmov
na úrovni EÚ využíva služby súkromnej poradenskej spoločnosti. Matador je od
roku 2004 členom Európskej konferencie výrobcov pneumatík (European Rubber Manufacturers Conference - ERMC).
Matador je prostredníctvom členstva v slovenskom Zväze chemického a farmaceutického priemyslu nepriamo členom európskej asociácie CEFIC.62
Viac o fungovaní spoločnosti Slovnaft na http://www.slovnaft.sk.
Viac o aktivitách spoločnosti Slovak Telekom na http://slovaktelekom.sk a http://www.t-com.sk.
61
T-Com nie je súkromná spoločnosť, ale obchodná značka produktov a služieb na pevnej sieti firmy
Slovak Telekom.
62
Viac o spoločnosti Matador na http://www.matador.sk.
59
60
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3. 5 Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti public affairs
K najčastejším aktivitám spoločností podnikajúcich v oblasti public (government)
affairs patrí:
• monitorovanie a poskytovanie informácií o prebiehajúcom procese tvorby európskej legislatívy vrátane tzv. včasného varovania a o možnostiach finančných
dotácií EÚ,
• príprava mesačných alebo ad hoc správ týkajúcich sa daného podnikateľského
sektora alebo problémovej oblasti,
• zastupovanie svojich klientov v príslušných európskych združeniach,
• komunikácia s inštitúciami EÚ v mene svojich klientov,
• pomoc a poradenstvo pri nadväzovaní kontaktov klientov s inštitúciami EÚ.
Medzi najväčšie spoločnosti podnikajúce v oblasti public affairs v Bruseli patria
Weber Shandwick Adamson, APCO Europe, Hill and Knowlton, Grayling Political Strategy, Burson-Marsteller/BKSH, Blueprint a CLAN Public Affairs. Ďalšími
sú Edelman, Houston Consulting Group, Fleishmann-Hillard, Interel EPA atď. Neustále vznikajú nové subjekty. Ide napríklad o spoločnosť GPlus Europe, ktorej zakladatelia majú niekoľkoročné skúsenosti z pôsobenia priamo v inštitúciách EÚ.
Spoločnosti podnikajúce v oblasti public affairs v Bruseli sú početné, ale čo do
počtu zamestnancov nie veľké. Ani príjmy z tejto podnikateľskej aktivity nedosahujú taký obrat ako v USA. V Bruseli sa spoločné príjmy z podnikania v lobingu
pohybujú na úrovni 60 až 90 miliónov eur ročne.63 Americké spoločnosti dosahujú
podobný ročný obrat samostatne.64
Na Slovensku sú zatiaľ najaktívnejšie dve spoločnosti, ktoré zastupujú záujmy
svojich klientov na európskej úrovni. Ide o AJG a CEC Government Relations.
Citlivosť slovenského podnikateľského sektora na dianie v Bruseli však naráža
stále na nezáujem, respektíve na prehliadanie možností, ktoré profesionálny lobing
v Bruseli ponúka.
Lobisti z nových členských štátov únie sa tiež postupne snažia etablovať na trhu
európskeho lobingu. Zaujímavým príkladom je česká spoločnosť BXL Consulting, ktorej spoločníci sú bývalí vysokí štátni úradníci.65

Minder, 2004.
Napríklad spoločnosť The Livingston Group (TLG).
65
Viac o aktivitách BXL Consulting na http://www.bxl.cz.
63
64
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Amrop Jenewein Group (AJG)
AJG je spoločnosť zameraná na podnikanie a poradenstvo hlavne v personalistike a ľudských zdrojoch. Niekoľko rokov však rozvíja aj aktivity v oblasti poradenstva v európskych záležitostiach a obhajoby záujmov slovenských klientov
v Bruseli. V roku 2004 si spoločnosť AJG otvorila v Bruseli vlastnú stálu kanceláriu.66
CEC Government Relations
CEC Government Relations je spoločnosť, ktorá sa etablovala v strednej a východnej Európe v druhej polovici minulého desaťročia. Vo svojej činnosti sa
zameriava na lobing na národnej úrovni. Na Slovensku pôsobí od roku 1999.
CEC Government Relations má kancelárie v Bratislave, Budapešti, Bukurešti,
Kyjeve, Prahe, Sofii a Varšave. Po rozšírení EÚ o 10 štátov strednej a východnej
Európy v roku 2004 sa aktivity CEC Government Relations orientujú aj na lobing v Bruseli vrátane spolupráce s bruselskými spoločnosťami presadzujúcimi
záujmy svojich klientov v nových členských štátoch.67

Viac o aktivitách AJG na http://www.jenewein.sk.
Viac o aktivitách CEC Government Relations na http://www.cecgr.com. Na Slovensku pôsobí množstvo spoločností podnikajúcich v oblasti public relations, ktoré ponúkajú služby aj v oblasti public
affairs a lobingu. Ide napríklad o spoločnosti Interel a Mmd.
66
67
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4. Ako je lobing regulovaný v EÚ?
Snahy inštitúcií verejného sektora a lobistov o oddelenie profesionálneho lobingu od neetických a nelegálnych praktík pri presadzovaní záujmov siahajú niekoľko desaťročí do minulosti. Najznámejšie pravidlá regulácie lobingu sa rozvinuli
v USA a stali sa inšpiráciou pre mnohé ďalšie štáty nielen na severoamerickom
alebo európskom kontinente, ale aj v Latinskej Amerike (napr. Brazília), v Ázii
alebo Austrálii.
Lobing je úzko spojený s politickým systémom a demokratickými tradíciami každého štátu. Z tohto dôvodu sa v Európe rozvinul iný prístup k regulácii lobingu ako
v USA. USA sú známe svojím zákonným regulačným prístupom. Európske štáty
využívajú naopak skôr dobrovoľnú reguláciu.
Inštitúcie EÚ sa spolu s rastom právomocí museli vyrovnať aj s potrebou priamej
komunikácie so súkromným sektorom, respektíve s občianskou spoločnosťou.
Každá inštitúcia EÚ si postupom času určila svoje vlastné pravidlá. Zatiaľ čo Európska komisia potrebuje nutne udržiavať dialóg so záujmovými skupinami bez
toho, aby kohokoľvek preferovala alebo určovala kritériá ich legitímnosti, Európsky parlament zaviedol povinný register pre každého, kto sa chce v jeho kuloároch
pohybovať ako lobista.
Dobrovoľná regulácia vychádza z presvedčenia, že existujúce zákonné a etické
normy predstavujú pre lobistov dostatočný regulačný rámec a nie je potrebné dokonca ani vhodné obmedzovať lobing priamo zákonnými pravidlami. Lobisti sa
členstvom v dobrovoľných profesijných združeniach zaviazali dodržiavať etický
kódex a regulovať vlastnú profesiu samostatne a bez zásahu iných inštitúcií alebo
zákona. Z európskych inštitúcií takýto prístup zaujala Európska komisia.
Cieľom tvrdej regulácie lobingu prostredníctvom zákona alebo iných záväzných
noriem je určiť jasné pravidlá, kto a za akých okolností môže vystupovať ako
lobista. Viditeľným výsledkom tvrdej regulácie sú povinné registre lobistov, v ktorých musia byť uvedené informácie o výške nákladov vynaložených na lobing,
o presadzovaných záujmoch a o uskutočnených aktivitách.68
4. 1 Asociácie profesionálnych lobistov
Profesionálni lobisti sú v Bruseli združení v rôznych asociáciách ako napríklad Society of European Affairs Professionals (SEAP), European Public Affairs Consul68
Existujúce zákony o lobingu najčastejšie obsahujú nasledovné prvky: definícia lobingu, definícia
subjektov lobingu (lobisti a lobovaní), spôsob registrácie lobistov, povinnosti lobistov a lobovaných
(správy o činnosti, evidencia kontaktov, etické kódexy) a sankcie za porušenie zákona. Pozri Lobbying
Disclosure Act Guidance, 2005. Cenným zdrojom informácií o regulácii lobingu vo svete je štúdia
Towards Responsible Lobbying, Leadership and Public Policy, 2005.
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tancies Association (EPACA) a Association of Accredited Lobbyists to the European Parliament (AAELP).
SEAP69 bola založená v roku 1997. Je neziskovou organizáciou, ktorej cieľom je
podporovať otvorenosť, transparentnosť a etické štandardy vo vzťahoch medzi
„odborníkmi na európske záležitosti“ (profesionálnymi lobistami) a inštitúciami
Európskej únie, ako aj inými relevantnými aktérmi.
Členstvo v SEAP je individuálne, dobrovoľné a otvorené všetkým lobistom, ktorí sa
zaviažu dodržiavať etický kódex SEAP. Aktivity SEAP sa zameriavajú najmä na:
• regulovanie správania svojich členov a presadzovanie etických štandardov
v profesii,
• rozvíjanie dialógu s inštitúciami EÚ a inými aktérmi s cieľom podporovať záujmy profesie,
• podnecovanie diskusie v oblastiach súvisiacich s lobingom v EÚ,
• podporovanie kvalitného vzdelávania odborníkov na európske záležitosti,
• poskytovanie praktických informácií členom SEAP o aktuálnom vývoji v EÚ,
ktorý by mohol akokoľvek ovplyvňovať profesiu lobistov.
EPACA70 na rozdiel od SEAP združuje konzultačné spoločnosti zaoberajúce sa lobingom pri inštitúciách EÚ v Bruseli. EPACA bola formálne založená 28. januára
2005 podpísaním etického kódexu. EPACA má vlastné formálne samoregulačné
mechanizmy vrátane výboru pre disciplinárne konanie.
V súčasnosti EPACA pozostáva z 34 spoločností, ktoré poskytujú služby v oblasti
public affairs. Medzi jej členov patria najznámejšie bruselské lobistické firmy.
Obidve organizácie sú dobrovoľnými združeniami, ktoré regulujú činnosť svojich
členov prostredníctvom vlastných profesijných kódexov. Ich cieľom je motivovať členov, aby pri výkone svojho povolania rešpektovali stanovené etické normy.
Takéto kódexy majú štyri základné funkcie: inšpirovať, viesť, vzdelávať a vychovávať.71
Na priblíženie toho, ako vyzerá samoregulácia v praxi, uvádzame výťah z kódexu
správania sa SEAP.
„Odborníci na európske záležitosti (European affairs professionals) sú živou
súčasťou demokratického procesu, keďže pôsobia ako spojovník medzi svetom
obchodu, občianskej spoločnosti a európskymi politikmi. Pri svojej práci by mali
dodržiavať čo možno najvyššie profesionálne štandardy...“72
Viac informácií o SEAP na http://www.seap.eu.org.
Viac informácií o EPACA na http://www.epaca.org.
71
Bližšie pozri A Review of Professional Codes, 2005.
72
Pozri Etický kódex SEAP na http://www.seap.eu.org.
69
70
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Cieľom kódexu SEAP je vylúčiť spomedzi seba tých, ktorí prekračujú etické a legálne normy. Kódex správania sa obsahuje podmienky, ktoré sú povinní lobisti
dodržiavať pri rokovaniach so zástupcami EÚ. Ide o nasledovné povinnosti:
• predstaviť sa vlastným menom a názvom spoločnosti,
• deklarovať záujem, ktorý zastupujú,
• úmyselne nevytvárať falošný dojem, neskresľovať svoje postavenie pri komunikácii s úradníkmi inštitúcií EÚ,
• priamo ani nepriamo neskresľovať vzťahy s inštitúciami EÚ,
• rešpektovať dôvernosť informácií, ktoré sú im poskytované,
• nerozširovať nepravdivé alebo nesprávne informácie,
• nepredávať tretím stranám kópie dokumentov získaných z inštitúcií EÚ s cieľom obohatenia,
• nezískavať informácie z inštitúcií EÚ nečestnými prostriedkami,
• vyhýbať sa akýmkoľvek profesijným konfliktom záujmov,
• priamo ani nepriamo neponúkať alebo neposkytovať odmeny úradníkovi EÚ,
poslancovi Európskeho parlamentu ani ich personálu,
• neponúkať ani sa nezúčastňovať činnosti, ktorá by na nich mala nezákonný
vplyv,
• personál EÚ využívať iba v súlade s pravidlami a požiadavkami inštitúcií EÚ.
SEAP sa snaží monitorovať konanie a aktivity svojich členov. Predstavitelia SEAP
považujú tento spôsob regulácie za účinný. V kódexe SEAP je stanovené, že ktorýkoľvek signatár musí dobrovoľne rezignovať, ak porušil kódex a asociácia môže
uplatniť voči nemu sankcie, prípadne ho vylúčiť.
Vylúčenie lobistu alebo jeho spoločnosti z asociácie by značne narušilo ich reputáciu, a zároveň by podstatne znížilo, či dokonca celkom eliminovalo možnosti ďalšieho uplatnenia v tejto profesii. Dobrá reputácia a dôveryhodnosť je základným
kameňom úspešného lobingu. Takáto hrozba je podľa asociácií pre firmu a individuálneho lobistu dostatočnou motiváciou dodržiavať etické pravidlá.
Argumenty podporujúce samoregulačné mechanizmy presadzujú predovšetkým
profesionálni lobisti. Podľa nich ide o nasledovné výhody:
• vypracovať štandardy a monitorovať ich dodržiavanie v praxi dokážu iba ľudia
s profesionálnou skúsenosťou,
• členovia asociácií majú vyššiu tendenciu dodržiavať štandardy navrhnuté
a monitorované ich kolegami ako pravidlá „nanútené“ zvonku,
• určovanie a monitorovanie vlastných štandardov dodáva profesii väčšiu súdržnosť a prestíž.73
73

A Review of Professional Codes, 2005, str. 11 - 12.

45

Argumenty za zavedenie tvrdej regulácie lobingu je možné zhrnúť do otázky: Kto
reprezentuje širokú verejnosť? Ak pravidlá lobingu nie sú stanovené nezávislým
orgánom, môže sa zdať, že sú samoúčelné a vyhovujú viac záujmom profesie ako
verejnému záujmu. Do tvorby povinnej regulácie stanovenej zákonom sa môžu
zapojiť rôzne subjekty vrátane médií, mimovládnych organizácií a štátu.74
Výhody samoregulácie
Kódexy inšpirujú členov profesie, aby
sa správali eticky.
Kódexy pomáhajú členom profesie
rozhodovať sa eticky, tým že určujú, čo
je správne a čo nie.
Kódexy učia členov profesie o ich
povinnostiach.

Nevýhody samoregulácie
Ustanovenia kódexov sú často
všeobecné a vágne.
Kódexy nie sú vždy použiteľné
v komplikovaných konfliktných
situáciách.
Ustanovenia profesionálnych
kódexov nie sú nikdy kompletné
alebo vyčerpávajúce.
Kódexy vychovávajú členov, ak porušia Kódexy nie sú efektívne
niektoré z ich ustanovení.
v disciplinárnych záležitostiach.
Kódexy zvyšujú povedomie členov
Kódexy nepomáhajú členom
v etických záležitostiach a členovia
rozlišovať tzv. „mikro-etické“
vnímajú etické aspekty, ktoré by ináč
a „makro-etické“ záležitosti.
prehliadali.
Kódexy informujú verejnosť o povahe Ustanovenia kódexov sú niekedy
a úlohách profesie.
navzájom nekonzistentné.
Kódexy zlepšujú reputáciu profesie
Kódexy môžu byť samoúčelné
v očiach verejnosti.
a slúžiť len profesii.
Tabuľka č. 6: Plusy a mínusy profesionálnych kódexov. Zdroj: A Review of Professional Codes. (2005), s. 13.

74

Tamtiež.
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4. 2 Inštitúcie Európskej únie a regulácia lobingu
4. 2. 1 Európsky parlament
Regulácia lobingu v Európskom parlamente je priamo spojená s reguláciou finančných záujmov poslancov. Nevôľu verejnosti vzbudili napríklad prípady, keď boli
asistenti poslancov platení konkrétnymi záujmovými skupinami alebo boli predložené poslanecké legislatívne návrhy, ktoré v niektorých prípadoch obsahovali ešte
firemné logo, či existencia medziskupín (intergroups).
Prvým impulzom na riešenie problémov regulácie lobingu boli písomné otázky
predložené A. Mettenom v roku 1989. V roku 1991 M. Galle, predseda Mandátového a imunitného výboru Európskeho parlamentu, predložil správu s návrhmi na
reguláciu lobingu, ktoré zahŕňali:
• etický kódex s minimalistickými štandardmi zameranými na prevenciu zneužívania poslaneckého postu (zákaz šírenia dokumentov Európskeho parlamentu
za odplatu a pod.),
• vyhradenie priestorov v Európskom parlamente, ktoré majú byť prístupné iba
pre poslancov a zamestnancov parlamentu,
• preskúmanie úlohy lobingu vo fungovaní politických skupín Európskeho parlamentu,
• každoročnú registráciu lobistov (podľa vzoru USA) definujúcu práva a povinnosti lobistov, ako aj sankcie za ich porušenie,
• návrh, podľa ktorého by poslanci Európskeho parlamentu mali v špeciálnom
registri každoročne deklarovať svoje finančné pomery.
O správe sa nakoniec na plenárnom zasadnutí nediskutovalo, pretože sa nepodarilo
dosiahnuť konsenzus v definícii záujmových skupín a lobingu ani vo zverejňovaní finančných pomerov poslancov a ich spolupracovníkov. Jedným z dôvodov
neúspechu bol aj časový tlak spôsobený blížiacimi sa voľbami do Európskeho
parlamentu v roku 1994.
Po voľbách v roku 1994 uskutočnil Mandátový a imunitný výbor ďalší pokus
o reguláciu lobingu. Uzniesol sa na vypracovaní správy o lobingu v Európskom
parlamente (spravodajcom sa stal G. Ford) a správy o zverejňovaní finančných
pomerov poslancov (spravodajca – J.-T. Nordmann). G. Ford najprv požiadal generálny sekretariát Európskeho parlamentu o vypracovanie štúdie o pravidlách
lobingu v parlamentoch jednotlivých členských štátov EÚ. Nová iniciatíva mala
nadviazať na tradície a predošlý vývoj štandardov vo verejnom živote na národnej
úrovni. Štúdia ukázala, že štáty v ktorých existuje právna úprava pôsobenia záujmových skupín, sú skôr výnimkou (Nemecko a Veľká Británia). G. Ford navrhol
veľmi jednoduchú schému s cieľom vyhnúť sa problémom s definíciami lobingu.
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Podľa pôvodného návrhu chcel, aby kolégium kvestorov Európskeho parlamentu
vydávalo permanentné priepustky osobám, ktoré si želajú pravidelne vstupovať
do budov Európskeho parlamentu a komunikovať s poslancami. Neskoršie návrhy obsahovali aj opatrenia týkajúce sa nielen lobistov, ale aj európskych poslancov. Napriek vášnivým debatám boli Fordova a Nordmannova správa v roku 1996
úspešne schválené v pléne a premietli sa do dodatkov k rokovaciemu poriadku
Európskeho parlamentu, ktoré platia dodnes.
Každý európsky poslanec je podľa platných pravidiel povinný poskytnúť detailnú správu o svojich profesionálnych aktivitách a finančných pomeroch. Okrem
toho by sa poslanci mali počas výkonu mandátu vyhnúť aj prijímaniu darov alebo
odmien. Článok 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu hovorí, že „poslanci Európskeho parlamentu vykonávajú svoj mandát nezávisle, nie sú viazaní
príkazmi a ich mandát nie je imperatívny.“ Hlasovanie poslanca podľa priania
lobistu výmenou za akúkoľvek výhodu by sa rovnalo „imperatívnemu mandátu“,
a teda by bolo neprípustné. Hoci poslanci sú povinní zverejňovať správy o svojich
finančných pomeroch na internete, implementácia tohto pravidla sa v praxi ukazuje ako nedostatočná.
Podľa súčasných pravidiel Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (článok
9 odsek 2) kvestori udeľujú zástupcom záujmových skupín priepustky do parlamentu výmenou za rešpektovanie kódexu správania sa75 a vyplnenie registračného
formulára. Ak by držiteľ preukazu porušoval povinnosti vyplývajúce z čl. 9 ods. 2,
môže mu byť preukaz odobratý. O prípadnom odobratí či naopak ponechaní preukazu rozhodujú kvestori.
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu obsahuje aj ustanovenia týkajúce
sa asistentov poslancov. Lobisti, ktorí nedisponujú permanentnými priepustkami, môžu totiž požiadať asistentov poslancov, aby ich zaregistrovali pri vstupe
do budov Európskeho parlamentu, čím im umožnia získať preukaz návštevníka
s jednodennou platnosťou. Podľa článku 2 prílohy IX Rokovacieho poriadku, „na
začiatku každého volebného obdobia parlamentu určia kvestori maximálny počet
asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať.“
Registrovaní asistenti poslancov sú taktiež povinní podať priznanie o svojich ostatných platených aktivitách. Zoznam registrovaných lobistov, ako aj zoznam asistentov poslancov je dnes zverejnený na internete.76

75
76

Článok 3 prílohy IX Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.
Pozri http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/lobbyAlphaOrderByOrg.do?language=SK.
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Ustanovenia o lobingu v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu:77
Hlava I – Poslanci, orgány parlamentu a politické skupiny
Kapitola 1: Poslanci Európskeho parlamentu
Článok 9
Kódex správania sa
2.   Kvestori zodpovedajú za vystavenie preukazu na meno s platnosťou najviac
jeden rok osobám, ktoré chcú pravidelne vstupovať do priestorov parlamentu
s cieľom poskytovať poslancom informácie súvisiace s výkonom poslaneckého
mandátu a to v ich vlastnom záujme alebo v záujme tretej strany.
Tieto osoby musia:
-    dodržiavať kódex správania sa uverejnený v prílohe rokovacieho poriadku
(Príloha IX.);
-   zapísať sa do registra vedeného kvestormi.
Tento register je na požiadanie prístupný verejnosti na všetkých pracoviskách
parlamentu a v jeho informačných kanceláriách v členských štátoch v podobe,
ktorú stanovia kvestori.
Ustanovenia upravujúce použitie tohto odseku sú uvedené v prílohe k rokovaciemu poriadku (Príloha IX.)
Príloha IX - Ustanovenia o použití čl. 9 ods. 2 - lobistické skupiny
v Európskom parlamente
Článok 1
Preukazy
1. Na preukaze, ktorý má formu plastovej karty, sa nachádza fotografia majiteľa,
jeho meno (mená) a priezvisko a názov spoločnosti, organizácie alebo osoby, pre
ktorú pracuje. Držiteľ preukazu je povinný nosiť preukaz na viditeľnom mieste
vo všetkých priestoroch parlamentu. V opačnom prípade mu môže byť preukaz
odobratý. Preukazy sa svojou formou a farbou líšia od preukazov pre príležitostných návštevníkov.
2. Preukaz sa obnoví iba v prípade, že jej majiteľ dodržuje povinnosti vyplývajúce z čl. 9 ods. 2. Každá námietka zo strany poslanca týkajúca sa aktivity zástupcu
alebo lobistickej skupiny sa predloží kvestorom, ktorí prípad prešetria a môžu
rozhodnúť o ponechaní alebo odobratí preukazu.
3. Preukaz v žiadnom prípade neoprávňuje jeho držiteľa zúčastňovať sa na iných než
verejných schôdzach parlamentu a jeho orgánov a v takom prípade ho nezbavuje povinnosti dodržiavať predpisy o vstupe platné pre všetkých občanov Európskej únie.
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Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, 2004.
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Článok 2
Asistenti
1. Na začiatku každého volebného obdobia parlamentu určia kvestori maximálny
počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať. Pri nástupe do
funkcie registrovaní asistenti urobia písomné vyhlásenie o svojej profesionálnej
činnosti a všetkých ostatných platených funkciách alebo činnostiach.
2. Asistenti majú prístup do parlamentu za rovnakých podmienok ako personál
generálneho sekretariátu alebo politických skupín.
3. Všetky ostatné osoby vrátane tých, ktoré pracujú priamo s poslancami, majú
prístup do parlamentu iba za podmienok stanovených v čl. 9 ods. 2.
Článok 3
Kódex správania
1. V rámci svojho postavenia v parlamente majú osoby, ktorých mená sú zapísané
v registri podľa čl. 9 ods. 2, tieto povinnosti:
(a) dodržiavať ustanovenia článku 9 a tejto prílohy;
(b) oznámiť záujem alebo záujmy, ktoré zastupujú vo vzťahoch s poslancami
parlamentu, ich personálom alebo úradníkmi parlamentu;
(c) zdržať sa každej činnosti za účelom získania informácií nečestným
spôsobom;
(d) pri rokovaní s tretími osobami neodvolávať sa na žiadny formálny vzťah
s parlamentom;
(e) neposkytovať kópie dokumentov získaných v parlamente tretím osobám zo
zištných dôvodov;
(f) prísne dodržiavať ustanovenia prílohy I čl. 2 ods. 2;
(g) uistiť sa, že každá podpora poskytnutá podľa ustanovení prílohy I článku 2 je
uvedená v príslušnom registri;
(h) v prípade zamestnávania bývalých úradníkov spĺňať ustanovenia služobného
poriadku;
(i) dodržiavať predpisy prijaté parlamentom v oblasti práv a zodpovednosti
bývalých poslancov;
(j) za účelom vyhnutia sa prípadnému konfliktu záujmov získať predchádzajúci
súhlas príslušného poslanca alebo poslancov v súvislosti so zamestnaním alebo
podpisom zmluvy s bývalým asistentom poslanca a nasledovne to vyhlásiť
v registri podľa čl. 9 ods. 2;
2. Každé porušenie tohto kódexu správania poslancov môže viesť k odobratiu
preukazu dotknutých osôb, prípadne spoločností, ktorých sú zamestnancami.
Kvestori Európskeho parlamentu v posledných rokoch zastávali zhovievavý postoj
k registrácii lobistov a takmer vôbec neodmietali zbytočné registrácie, ani neodo50

berali preukazy. Dôsledkom tejto politiky bol neúnosný nárast počtu ľudí s permanentnými priepustkami, ktorí nie sú zamestnancami Európskeho parlamentu, ale
napriek tomu majú takmer neobmedzený prístup do jeho budov.78
Vedenie parlamentného bezpečnostného oddelenia sa v apríli 2005 rozhodlo zaviesť nové pravidlá vo vydávaní lobistických preukazov. Podľa nich sa ako lobisti
s permanentnými priepustkami môžu zaregistrovať len organizácie a fyzické osoby, ktoré majú kancelárie v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu. Všetci ostatní
lobisti sa musia spoľahnúť na dobrú vôľu poslaneckých asistentov, ktorí im môžu
sprostredkovať jednodenné návštevnícke preukazy.
Reakcie na toto radikálne riešenie boli negatívne. Mimovládne organizácie ho
označili za likvidačné predovšetkým pre skupiny, ktoré sú síce aktívnymi lobistami a častými návštevníkmi Európskeho parlamentu, ale ich sídlo nie je v Bruseli.79
Na ich naliehanie sa vedenie bezpečnostného oddelenia rozhodlo prísne pravidlá zmierniť a umožnilo udelenie výnimiek tým organizáciám, ktoré permanentné
priepustky skutočne využívajú. Plánované je tiež zlepšenie registrácie návštevníkov pri vstupe do parlamentu.80
4. 2. 2 Európska komisia
Európska komisia je v opačnej situácii ako Európsky parlament. Etnická, kultúrna
a jazyková rozmanitosť členských štátov EÚ sa premietla do jej multikultúrneho
zloženia. Komisia má okrem toho permanentný nedostatok ľudských i finančných
zdrojov. Popri nastoľovaní agendy a iniciácie legislatívneho procesu plní dôležitú
úlohu pri implementácii už prijatej legislatívy v rámci tzv. komitológie alebo pri
obhajovaní záujmov spoločenstva pred Európskym súdnym dvorom. Preto často
pri rozhodovaní nie je schopná si zabezpečiť potrebné informácie vo vlastnej réžií a musí sa obrátiť priamo na súkromný sektor alebo mimovládne organizácie.
Kontakt s občianskou spoločnosťou a záujmovými skupinami vrátane profesionálnych lobistov je pre výkon jej úloh nevyhnutný. Z tohto dôvodu Európska komisia
ostáva skôr otvorená záujmovým skupinám a podporuje samoregulačné mechanizmy.81
Problémom pri takomto počte neznámych ľudí v budove parlamentu by bola napr. aj evakuácia z bezpečnostných dôvodov. Príkladom bol zmätok, ktorý zavládol v parlamente 11. 9. 2001, keď časť poslancov dostala nariadenie, aby opustili budovu, kým iní zostali dnu. Pozri Smith, 2005, str. 16 – 17.
79
Ide napríklad o environmentálnu mimovládnu organizáciu Royal Society for the Protection of Birds
(RSPB) alebo organizáciu bojujúcu za práva detí National Society for the Prevention of Cruelty to
Children (NSPCC).
80
Smith, 2005.
81
Pozri napríklad Eising, R.: Interest groups and the European Union In: Cini, 2004, str. 193 alebo
Greenwood, 1997.
78
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Napriek otvorenému prístupu Európskej komisie sa z najaktívnejších záujmových
skupín vytvorilo stabilné jadro, čo viedlo k vytvoreniu tzv. sekundárneho lobingu. Menšie záujmové skupiny sa snažia udržiavať kontakty s tými, ktoré majú viac
skúseností a sú Európskou komisiou častejšie konzultované ako ostatné.82 Európska
komisia zmenila v tejto súvislosti spôsob komunikácie a namiesto pojmu lobisti sa
začali používať výrazy ako „konzultácia zainteresovaných strán“, „dialóg s občianskou spoločnosťou“ a pod.
Nový prístup Európskej komisie bol oficiálne zverejnený v Bielej knihe o európskom vládnutí z roku 200183, ktorá určila sériu nových aktivít v oblasti konzultácií.
Európska komisia publikovala v roku 2002 Komunikáciu o štandardoch v konzultáciách.84 Materiál sumarizuje prístup komisie k „zainteresovaným stranám“ a konštatuje, že menej formalizované priame kontakty so zainteresovanými stranami tvoria
tretí pilier interakcie medzi európskymi inštitúciami a občianskou spoločnosťou.
Komisia zatiaľ neprijala jednotný vnútorný prístup k spôsobu realizácie týchto konzultácií. Každé z oddelení komisie má svoje vlastné mechanizmy a metódy konzultácie s relevantnými záujmovými skupinami.
Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby samotné záujmové skupiny dodržiavali vlastné pravidlá a štandardy. Komisia považuje otvorenosť a legitimitu za
atribúty, ktoré by mali mať všetky subjekty snažiace sa aktívne zapojiť do procesu
tvorby európskych politík. Vopred musí byť jasné, aké záujmy presadzujú a ako
reprezentatívny je ich hlas. Kritérium reprezentatívnosti ale nemá byť jediným pri
hodnotení relevantnosti alebo kvality pripomienok.
Čiastočnou odpoveďou Európskej komisie na pripomienky Európskeho parlamentu k bielej knihe bola formulácia, že základným princípom je dať zainteresovaným
stranám možnosť vyjadriť sa, ale nie hlasovať. Vzhľadom na rozsah konzultačného procesu Európska komisia zdôrazňuje, že konzultácia nie je nekonečným
alebo trvalým procesom, a teda po konzultácii nastáva čas na prijatie konečného
rozhodnutia.
Konkrétnym krokom k implementácii odporúčaní Komunikácie o štandardoch
v konzultáciách bolo zriadenie internetového informačného zoznamu neziskových
občianskych združení (Directory of Non-profit Making Civil Society Organisations) pod názvom CONECCS (Consultation, the European Commission and Civil
Society), do ktorého sa jednotlivé organizácie prihlasujú na dobrovoľnej báze. Zahrnutie do tohto zoznamu nezaručuje formálne uznanie zo strany Európskej komisie.
European Parliament, 2003, str. 39.
White Paper on European Governance, 2001.
84
Towards a reinforced culture of consultation and dialogue..., 2002.
82
83
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Komisia tiež zriadila špeciálnu webovú stránku venovanú dialógu s občianskou
spoločnosťou a s rôznymi záujmovými skupinami.85 Stránka obsahuje databázu
CONECCS, Kódex správania sa konzultantov, dokument Práva a povinnosti zamestnancov Európskej komisie a pravidlá upravujúce konzultácie Európskej komisie so záujmovými skupinami.
4. 3 Úprava lobingu vo vybraných členských štátoch EÚ
Právna úprava lobingu v členských štátoch EÚ nie je jednotná. Medzi štáty, v ktorých nie je parlamentný ani iný lobing právne regulovaný, patria Grécko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
V niektorých krajinách EÚ existujú legálne prostriedky na zvýhodnenie vplyvu záujmových skupín na proces tvorby verejnej politiky. Napríklad francúzske
Národné zhromaždenie alebo holandské Generálne stavy môžu vydať vybraným
záujmovým skupinám priepustky podľa vlastného uváženia, čím im umožnia automatický a privilegovaný vstup do parlamentu. V iných prípadoch – vo Fínsku
a v Luxembursku – sú vybrané záujmové skupiny pozývané na rokovanie parlamentných výborov.
Veľká Británia a Nemecko patria medzi členské štáty, v ktorých existuje relatívne
komplexná regulácia lobingu a pôsobenia záujmových skupín na tvorbu verejnej
politiky. V týchto štátoch však neexituje samostatný zákon o lobingu.
Diskusia o prijatí zákona o lobingu prebieha s rôznou intenzitou predovšetkým
v nových členských štátoch EÚ. V Poľsku táto diskusia viedla minulý rok k schváleniu samostatného zákona, ktorý vstúpil do platnosti na jar 2006. Okrem Poľska
sa pokusy o prijatie zákona o lobingu objavili aj v Maďarsku, v Lotyšsku, na Slovensku a v ďalších nových členských štátoch únie.
Štát
Austrália
Rakúsko

Belgicko

85

Pravidlá upravujúce
lobing
Žiadny zákon ani register.

Prax

Žiadny zákon ani register.
Článok 40(1) Rokovacieho Výbory môžu pozývať zástupporiadku Národnej rady a čl. cov záujmových skupín podľa
33(1) Rokovacieho poriad- vlastného výberu.
ku Federálnej rady sa týkajú
záujmových skupín.
Žiadny zákon ani register.

Bližšie pozri: Civil Society Website. In: http://europa.eu.int/comm/civil_society/index_en.htm.
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Kanada

Zákon o registrácii lobistov Register lobistov je prístupný vez r. 1989 definuje lobing rejnosti od roku 1996 a jeho praa identifikuje typy lobistov. videlná aktualizácia je v kompetencii Ministerstva priemyslu.
Lobisti musia dodržiavať povinný etický kódex.

Dánsko

Žiadny zákon ani register.

Zástupcovia jednotlivých záujmových skupín môžu priamo
osloviť stále výbory parlamentu
a zúčastniť sa na ich rokovaniach.
Mená zúčastnených sú zaznamenané v archívoch, do ktorých má
prístup široká verejnosť.

Inštitúcie EÚ
a) Európsky
parlament

Článok 9 (2) Rokovacieho
poriadku: Register, ktorý
spravuje kolégium kvestorov je prístupný verejnosti
prostredníctvom internetu.
Lobingu sa týka tiež príloha
IX Rokovacieho poriadku.
Žiadny zákon ani register. Existujú však pravidlá
konzultácie so záujmovými skupinami (Komunikácia Európskej komisie z r.
2002).

Kolégium kvestorov vydáva priepustky – preukazy osobám, ktoré
si želajú častejšie vstupovať do
budov parlamentu s úmyslom
poskytovať informácie poslancom EP. Lobisti, ako aj asistenti
poslancov EP by mali dodržiavať
kódex správania.

Žiadny zákon ani register.

Parlamentné výbory môžu pozývať zástupcov záujmových skupín na svoje zasadnutia.

b) Európska
komisia

Fínsko
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V praxi sa uplatňuje otvorený
prístup voči záujmovým skupinám.

Francúzsko
Žiadny zákon ani register. Preukazy vydané predsedom
a) Národné
Článok 26 (1) všeobecné in- Národného zhromaždenia alebo
zhromaždenie štrukcie kancelárií
kvestormi umožňujú prístup do
Salon de la Paix. Poslanci môžu
žiadať o prístup pre určitých lobistov vo svojom mene.
Článok 23 Rokovacieho
Zakladanie skupín, ktoré by obporiadku
hajovali súkromné, miestne alebo profesionálne záujmy poslancov je zakázané. Takéto skupiny
sa nesmú stretávať v budovách
parlamentu.
Článok 79 Rokovacieho
Poslanci sa nesmú stať členporiadku
mi podobných skupín, ak by to
znamenalo, že budú prijímať záväzné inštrukcie. „Študijné skupiny“ sú však povolené. Takéto
skupiny si môžu zvoliť svojho
tajomníka a bezplatne využívať
niektoré z priestorov a služieb
parlamentu.
b) Senát
Žiadny zákon ani register. Prístup do Salle des Séances je
autorizovaný generálnym sekretariátom. Kolégium kvestorov
vydáva priepustky do Salle des
Conférences a Galérie des Bustes.
Článok 5(6) Rokovacieho
Zakladanie skupín obhajujúcich
poriadku
súkromné, miestne alebo profesionálne záujmy je zakázané.
Nariadenie senátneho sek- „Študijné“ a „pracovné“ skupiny
retariátu č. 84-63 z 20. júna sú povolené, musia však platiť
1984
administratívne poplatky.
Nemecko
a) Spolkový
snem
b) Spolková
rada
Grécko

Príloha 2 Rokovacieho poriadku ustanovuje povinnosť
každoročne zostaviť verejný
register záujmových skupín.
Žiadny zákon ani register.

Výbory a Spolkový snem môžu
pozývať na svoje stretnutia aj
záujmové združenia alebo expertov, ktorí sa nenachádzajú na zozname.

Žiadny zákon ani register.
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Írsko

Žiadny zákon ani register.

Taliansko
Žiadny zákon ani register.
Japonsko
Žiadny zákon ani register.
Luxembursko Žiadny zákon ani register.

Holandsko

Žiadny zákon ani register.

Nový Zéland

Žiadny zákon ani register.

Portugalsko

Žiadny zákon ani register.

Španielsko
Švédsko

Žiadny zákon ani register.
Žiadny zákon ani register.
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Zákon o etike v štátnej službe
z roku 1995 (Ethics in Public
Office Act), podľa ktorého majú
členovia vlády, poslanci, senátori
a štátni zamestnanci zverejňovať
svoje finančné pomery. Zákon
obsahuje aj zmienku o platenej
pozícii lobistu. Podobne je tomu
aj v zákone o miestnej samospráve z roku 2001. Kódex správania
ministrov a vysokých štátnych
úradníkov takisto zahŕňa ustanovenie o správaní sa v styku s lobistami.
Parlamentné výbory alebo poslanci môžu pozývať alebo prijímať záujmové skupiny podľa
vlastného výberu.
Oddelenie vzťahov s verejnosťou druhej komory holandského
parlamentu vydáva priepustky
s jednodňovou platnosťou. Vo
výnimočných prípadoch je možné vydať aj špeciálne priepustky
s maximálne dvojročnou platnosťou.
Verejný prístup do budov parlamentu.

Veľká
Británia
a) Dolná
snemovňa

Žiadny zákon.
Existujú registre novinárov,
poslaneckých
asistentov,
poslaneckých a záujmových
skupín. Register takýchto
záujmových skupín sa nachádza v knižnici Dolnej
snemovne.

b) Snemovňa Žiadny zákon ani register.
lordov
Spojené
Zákon o registrácii lobingu
štáty americké z roku 1995 obsahuje podrobné definície o lobingu,
lobistoch, lobistickom kontakte, atď.86

Poslanci musia zverejniť mená
klientov alebo poradenských firiem, s ktorými majú osobné prepojenie, ako aj všetky vonkajšie
príjmy za činnosť, ktorú vykonávajú ako členovia parlamentu.
Poslanci môžu sponzorovať
stretnutia záujmových skupín
v parlamente.
Register lobistov spravuje tajomník Dolnej snemovne Kongresu.
Lobisti musia podávať dvakrát
ročne správy o svojich aktivitách.

Tabuľka č. 7: Prehľad regulácie lobingu vo svete. Zdroj: Rules governing lobbyists
around the world. In: www.Eulobby.net. 86
4. 3. 1 Veľká Británia
Vo Veľkej Británii má lobing podobne ako v USA dlhodobú tradíciu, hoci regulácia v tomto prípade nie je až taká prísna ako v Spojených štátoch. Napriek tomu, že
v Británii existuje viacero právnych dokumentov upravujúcich pravidlá správania
sa v kontakte verejných činiteľov so záujmovými skupinami, tieto texty sa týkajú
skôr finančnej a etickej kontroly verejných činiteľov než kontroly lobistov.
Spočiatku sa lobing vo Veľkej Británii riadil iba neformálnymi pravidlami a tradíciou. Posun nastal až v 90-tych rokoch 20. storočia. Prvý pokus o záväzné pravidlá pre lobing v britskom parlamente sa uskutočnil v roku 1991, kedy špeciálny
výbor Dolnej snemovne britského parlamentu odporučil zriadiť register lobistov
a vypracovať povinný kódex ich správania sa. Toto odporúčanie Dolná snemovňa
zamietla.
Ďalší, tentoraz už omnoho úspešnejší pokus, sa uskutočnil v roku 1994, keď vtedajší premiér J. Major zriadil takzvaný Nolanov výbor – Výbor pre štandardy vo
verejnom živote (Committee on Standards in Public Life). Správa výboru nenavrhovala zriadiť povinný register lobistov, ale odporučila Dolnej snemovni, aby
poslancom uložila povinnosť zverejňovať všetky ich vonkajšie príjmy za poskyto86

Americká legislatíva upravujúca lobing sa s veľkou pravdepodobnosťou zmení v reakcii na škandál, ktorý prepukol v súvislosti s obžalobou amerického lobistu J. Abramoffa. Abramoff prekročil
svojim konaním etické i zákonné normy
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vanie služieb či poradenstva, ktoré súvisia s ich poslaneckou činnosťou, respektíve
s ich postavením ako členov parlamentu. Jedným z dôvodov tohto odporúčania
bolo, že výboru sa nepodarilo dospieť k uspokojivej definícii pojmov „lobista“ či
„lobistická firma“. Pozornosť sa preto sústredila na reguláciu členov parlamentu,
ktorých postavenie a povinnosti sú ľahšie definovateľné. Toto riešenie schválila
Dolná snemovňa v roku 1995 a následne v roku 1996 sa stalo súčasťou kódexu
správania sa poslancov Dolnej snemovne (The Guide to the Rules Relating to the
Conduct of Members).
Príručka k etickému kódexu poslancov parlamentu bola aktualizovaná v máji 2002
a v súčasnosti už obsahuje špeciálnu kapitolu o lobingu s názvom „Lobbying for Rreward or Consideration. V príručke sa okrem iného uvádza, že hlavná zodpovednosť
za dodržiavanie pravidiel o lobingu vrátane zákazu poskytovania platených služieb
či poradenstva pre lobistické firmy spočíva na členoch Dolnej snemovne.87
Okrem etických pravidiel pre poslancov existuje v Dolnej snemovni aj verejný
register akreditovaných novinárov a ľudí pracujúcich pre jednotlivých poslancov,
ktorí majú automatický prístup do budovy parlamentu. Aj tieto osoby musia informovať o aktivitách, z ktorých by mohli mať prospech vďaka svojmu prístupu
k poslancom a členom vlády.
Horná snemovňa (Snemovňa lordov) od roku 1995 každoročne publikuje register
záujmov svojich členov (Register of Members’ Interests).88 Register má tri kategórie: prvá časť je povinná a tvorí ju zoznam lordov s vlastnými parlamentnými
konzultačnými firmami; druhá kategória je takisto záväzná a patria do nej lordi
s priamymi finančnými väzbami na lobistické firmy; registrácia v tretej kategórii je
dobrovoľná a ukazuje iné (finančné či nefinančné) záujmy lordov. Pravidlom je, že
lordi by mali hovoriť za seba a nie za „vonkajšie“ záujmy. Lordi s vlastnými platenými konzultačnými firmami alebo tí, ktorí majú podiel v lobistických firmách,
majú zákaz hovoriť alebo hlasovať za svojich klientov.
Pravidlá správania sa členov oboch komôr britského parlamentu sú pravidelne aktualizované na základe správ, ktoré publikuje Výbor pre štandardy vo verejnom
živote. Napriek tomu, že v britskom parlamente neexistuje povinný verejný register lobistov či lobistických firiem, Asociácia profesionálnych politických konzultantov (The Association of Professional Political Consultants) a Inštitút pre
vzťahy s verejnosťou (The Institute of Public Relations) si vytvorili vlastné registre lobistov a pravidlá správania. Tieto fungujú iba na dobrovoľnej báze. Niektoré
mimovládne organizácie, ako napríklad tzv. Charta 88, považujú absenciu registra
lobistov za vážnu chybu parlamentnej samoregulácie a požadujú záväzné písom87
88

European Parliament, 2003, str. 51.
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né pravidlá ukladajúce povinnosť pravidelne zverejňovať informácie o tom, kto
a koho zastupuje, akým spôsobom, v akých veciach, a taktiež sankcie za porušenie
tejto povinnosti.
4. 3. 2 Nemecko
V nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) je povinná registrácia záujmových
skupín upravená v špeciálnej prílohe rokovacieho poriadku.89 Podľa tejto prílohy
sa každý rok zostaví zoznam všetkých záujmových skupín, ktoré majú záujem
vyjadriť sa alebo obhájiť svoje názory v parlamente alebo pred vládou.
Ak chcú byť reprezentanti záujmových skupín vypočutí parlamentnými výbormi,
musia byť zapísaní v tomto registri alebo musia požiadať o vydanie jednorazovej
priepustky. K tomu musia poskytnúť informácie ako meno a sídlo organizácie, sféru záujmov, ktoré skupina reprezentuje, zoznam členov jej dozornej rady a manažmentu, počet členov organizácie, mená hlavných predstaviteľov a pod. Hoci tento
register je pomerne obsiahly, nemá žiadnu právnu silu. Jeho cieľom je predovšetkým zviditeľniť záujmové skupiny v parlamentných kruhoch a zbierať informácie
o týchto skupinách pre potreby Bundestagu a jeho jednotlivých výborov.
Registrácia neoprávňuje lobistov k žiadnemu uprednostňovaniu alebo k právu
konzultácií počas parlamentných hearingov. Bundestag môže jednostranne vyhlásiť priepustku do parlamentu za neplatnú. Ak sa to ukáže ako potrebné, Bundestag alebo jednotlivé výbory môžu pozvať na svoje stretnutia tiež skupiny alebo
expertov, ktorí sa nenachádzajú v registri. Podobne ako v Rakúsku aj v Nemecku
je podstatná časť poslancov Bundestagu členom odborových alebo zamestnávateľských zväzov.90
4. 3. 3 Francúzsko
Vo Francúzsku neexistuje pre lobistov povinnosť registrovať sa, ako ani pravidlá,
ktoré by regulovali ich správanie. Predpisy, ktoré regulujú prístup občanov k štátnym a verejným funkcionárom a poslancom, upravujú vplyv záujmových skupín
iba nepriamo.
V dolnej komore existujú špeciálne povolenia pre malý počet zástupcov záujmových skupín, či podnikov. Ostatné skupiny svoje názory prezentujú zvyčajne
na základe žiadosti o prezentovanie svojho postoja k určitej prerokovanej téme.
Záujmové skupiny môžu získať prístup do parlamentu po vyjadrení dotknutých
výborov. Zároveň získavajú právo využívať priestory parlamentu na stretávanie sa
či kopírovanie dokumentov.
89
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Príloha 2 Rokovacieho poriadku Spolkového snemu.
European Parliament, 2003, str. 47 – 48.
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Hoci neexistuje etický kódex pre lobistov, ak ich správanie označia senátori za
nevhodné, môžu byť vyhostení z priestorov a vstup do budovy Senátu im bude
zakázaný. V budove parlamentu sú tiež zakázané stretnutia stálych skupín prezentujúcich súkromný, miestny alebo profesionálny záujem.91
4. 3. 4 Taliansko
Právna úprava lobingu v Taliansku absentuje napriek viacerým pokusom o jej prijatie v rokoch 1983 – 1987 a 1992. V hornej komore zabezpečuje reguláciu podobný systém ako vo Francúzsku. Je založený na princípe povolení vstupu do budovy.
V tomto prípade nejde o vstup do miestností, kde sa konajú zasadnutia výborov,
ale do takých priestorov ako sú knižnice a rokovacie miestnosti.92
4. 3. 5 Holandsko
V Holandsku neexistujú pravidlá upravujúce aktivity záujmových skupín v žiadnej z oboch komôr parlamentu. V dolnej komore (Tweede Kamer) sa uplatňuje
riešenie známe z Francúzska. Lobing predstaviteľov záujmových skupín je riešený
na princípe špeciálnych vstupiek oprávňujúcich na vstup do budovy druhej komory. Platnosť povolenia je jeden deň od dátumu vydania. Ojedinele sa vydávajú
povolenia s maximálnou platnosťou na dva roky. Takéto povolenia okrem vstupu
do budovy umožňujú tiež kontaktovať členov druhej komory, navštevovať verejné
stretnutia a nahliadať do parlamentných dokumentov.93
4. 3. 6 Rakúsko
Rokovací poriadok rakúskeho Federálneho zhromaždenia ani Národnej rady neobsahuje žiadne ustanovenia upravujúce aktivity lobistov alebo záujmových skupín
v spojení s tvorbou federálnej legislatívy. V Rakúsku neexistuje ani centrálny register záujmových skupín. Obe komory rakúskeho parlamentu však majú vo svojich rokovacích poriadkoch ustanovenia, ktoré oprávňujú jednotlivé výbory, aby na
svoje stretnutia pozývali vybraných expertov či zástupcov záujmových skupín.94
Vplyv záujmových skupín, najmä združení pôsobiacich na rakúsku legislatívu
v rámci sociálneho partnerstva je relatívne silný. Sociálni partneri sa priamo zúčastňujú už počiatočného štádia prípravy legislatívy, pretože vláda má povinnosť
pri príprave návrhu zákona konzultovať komory, ktoré sú štatutárnymi zástupcami
najväčších záujmových skupín (zamestnávateľov a odborárov). Zvyčajne sú konzultované nielen tieto komory, ale aj iné záujmové skupiny.
Lobing, 2004.
Tamtiež.
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Pozri Vstup záujmových skupín...
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V parlamente sociálni partneri ovplyvňujú proces prijímania legislatívy i prostredníctvom politických a osobných kontaktov. V minulosti malo viac ako 50 percent
poslancov parlamentu blízke väzby na odborárske združenia alebo zväzy zamestnávateľov. V mnohých prípadoch boli ich členmi. Toto prepojenie sa v posledných
rokoch oslabilo.
4. 3. 7 Poľsko
Poľsko je prvou krajinou EÚ, v ktorej platí samostatný zákon o lobingu. Diskusia
vyústila v Poľsku do jeho schválenia v auguste 2005. Zákon vstúpil do platnosti
v marci 2006.
Lobing je v zákone definovaný ako samostatné povolanie. Lobisti musia byť registrovaní na Ministerstve vnútra a verejnej správy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
Medzi zaujímavé prvky zákona patrí povinnosť poľskej rady ministrov pripraviť
a zverejniť svoj legislatívny program na 6 mesiacov vopred. Zákon stanovuje prísne povinnosti pre verejných funkcionárov, ktorí musia podávať správy o rokovaniach s lobistami každý mesiac.
Zákon tým presúva veľkú časť zodpovednosti za dodržiavanie zákona vrátane
etických noriem pri lobingu na verejnú správu.
4. 3. 8 Slovensko
Podľa predkladacej správy k návrhu zákona o lobingu predloženého do parlamentu v lete 2005 právna úprava profesionálneho lobingu, t. j. podnikania v oblasti
ovplyvňovania rozhodovacích procesov, v slovenskom právnom poriadku absentuje. Existujú nepriame úpravy lobingu, ktorých cieľom je zamedziť alebo potierať
nekalé aktivity zasahujúce do regulačného a legislatívneho procesu. Ide o predpisy
v oblasti konfliktu záujmov, prístupu verejnosti k informáciám, verejného obstarávania, či povinnosti štátnych zamestnancov pri výkone ich povolania vrátane
postzamestnaneckých obmedzení.
Existujú tiež predpisy ustanovujúce podmienky a spôsob vstupu verejnosti do pripomienkového konania k návrhom predkladaným na rokovanie vlády Slovenskej
republiky, ako i možnosť verejnosti zúčastňovať sa na prerokúvaní návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.95
Vo svojom programovom vyhlásení z roku 2002 sa vláda Slovenskej republiky
v časti II. 1. Demokratický štát zaviazala prijať zákon upravujúci pravidlá lobin95

Predkladacia správa..., 2005.
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gu. V marci 2005 predložil podpredseda vlády a minister spravodlivosti D. Lipšic
návrh zákona o lobingu. Jeho cieľom bolo v prvom rade ustanoviť právnu reguláciu „lobingu ako podnikateľskej činnosti, ktorá predstavuje legitímny spôsob
komunikácie medzi orgánmi, respektíve predstaviteľmi verejnej moci a lobistami
presadzujúcimi záujmy podnikateľskej sféry a iných skupín spoločnosti.“96
Návrh zákona bol predstavený širokej verejnosti a predložený na medzirezortné
pripomienkové konanie, ktorého sa zúčastnilo 24 subjektov zahŕňajúcich povinne
pripomienkujúce inštitúcie štátnej správy, ale i mimovládne subjekty ako napr. Konfederácia odborových zväzov SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov,
Transparency International Slovensko, Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Americká obchodná komora v Slovenskej republike. Po vyhodnotení pripomienkového konania a zohľadnení niektorých pripomienok97 bol návrh zákona 15. júna
2005 schválený vládou SR.
Medzi hlavné body návrhu zákona o lobingu patrili nasledovné body:
• Zákon definoval základné pojmy ako sú lobing, lobistický kontakt, lobista.
• Za lobistu sa podľa návrhu zákona považovala osoba, ktorá vykonáva lobing
ako podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia na výkon
lobingu.
• Každý lobista – živnostník musel byť zaregistrovaný v zozname lobistov. Centrálny zoznam mala viesť Kancelária Národnej rady SR. Okrem toho každý
vyšší územný celok mal viesť vlastný regionálny zoznam.
• Registrovaní lobisti mali mať prístup do budovy NR SR podobne ako v súčasnosti novinári.
• Lobista mal mať povinnosť zverejňovať správy o svojich lobistických kontaktoch každé tri mesiace. Správy mali byť sprístupnené na internete. Raz ročne
mal lobista zverejniť aj príjmy a výdavky súvisiace s jeho prácou.
• Lobing mal byť zakázaný v oblastiach ako vydávanie licencií, povolení, oprávnení a iných individuálnych právnych aktov, pri verejnom obstarávaní, poskytovaní štátnej pomoci alebo pri rozhodovaní o poskytovaní verejných prostriedkov.
• Za porušenie zákona lobistovi mala hroziť pokuta do výšky pol milióna slovenských korún.
96
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Tamtiež.
Zásadné zmeny oproti pôvodnému návrhu z marca 2005:
• Podľa pôvodného návrhu lobista mohol pozvať verejného funkcionára na obed alebo ho obdarovať do výšky tretiny minimálnej mzdy. Generálna prokuratúra toto ustanovenie zamietla. Údajne
by išlo o legalizovanie korupcie a je v rozpore s Trestným zákonom. Rezort spravodlivosti tento
návrh zo zákona odstránil.
• Pôvodný návrh zákona lobistom prikazoval po stretnutí s verejným činiteľom zverejňovať iba
inštitúciu, v ktorej oslovená osoba pôsobí. Podľa novej verzie musia uviesť aj meno človeka,
u ktorého lobovali.
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Národná rada Slovenskej republiky prerokovala návrh zákona v prvom čítaní na svojej schôdzi dňa 6. júla 2005 a posunula ho do druhého čítania. Za gestorský výbor
bol určený Ústavnoprávny výbor NR SR. Spravodajcom sa stal poslanec G. Gál.
Zákon bol na jeseň 2005 z parlamentu stiahnutý pre veľké množstvo poslaneckých
pozmeňovacích návrhov.
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4. 4 Aktuálny vývoj v regulácii lobingu na úrovni EÚ
4. 4. 1 Transparency Initiative Európskej komisie
S. Kallas, podpredseda Európskej komisie pre administratívne záležitosti, audit
a boj proti podvodom, oznámil v prejave na Nottingham University Business School 3. marca 2005 svoje plány na posilnenie pravidiel transparentnosti v rozhodovacích procesoch EÚ a reguláciu lobistov aktívnych v Bruseli.
Bola vytvorená poradná skupina Európskej komisie, ktorá mala predložiť návrhy
na posilnenie transparentnosti a zodpovednosti predstaviteľov EÚ, ako aj bruselských lobistov. S vytvorením skupiny súhlasilo 25-členné kolégium komisárov
v máji 2005. Skupina, ktorá spájala predstaviteľov zo všetkých riaditeľstiev komisie, mala preskúmať možnosť a praktické následky plánovanej iniciatívy S. Kallasa. Hodnotiť sa malo okrem iného o koľko viac byrokracie by pravidlá regulácie
priniesli. Cieľom je pritom nezvyšovať byrokratickú záťaž. Kallasov plán zahŕňa
aj povinnosť, aby tisíce mimovládnych organizácií, právnikov a profesionálnych
lobistov v Bruseli podávali správy o špecifických záujmoch, ktoré reprezentujú,
a ako sú financovaní. Navrhuje tiež podrobné správy o spôsobe využívania prostriedkov EÚ predovšetkým tej časti, ktorá je formou grantov poskytovaná mimovládnym organizáciám.
Komisia prijala európsku iniciatívu za transparentnosť 9. novembra 2005 a Zelená
kniha o európskej iniciatíve za transparentnosť bola uverejnená v máji 2006.98 Jej
cieľom bolo začať diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami o spôsoboch
zvýšenia transparentnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami Spoločenstva,
o konzultáciách s občianskou spoločnosťou a o úlohe lobistov a mimovládnych
organizácií v rozhodovacom procese na úrovni EÚ.
Zámerom Európskej komisie je o. i. vytvoriť centrálny internetový portál. Má slúžiť ako hlavné prístupové miesto, na ktorom sa majú nachádzať odkazy na informácie o konečných príjemcoch finančných prostriedkov únie. Majú byť vytvorené
tiež prepojenia medzi centrálnym portálom Európskej komisie a internetovými
stránkami členských štátov, ktoré obsahujú údaje o konečných príjemcoch finančných prostriedkov.
Zelená kniha otvorila diskusiu v troch oblastiach. Po prvé, ide o transparentnosť
a lobing. Lobing vykonávaný v súlade s platnými etickými a zákonnými normami
je podľa Európskej komisie legitímny a potrebný. Dôveryhodný systém kontroly
lobingu by mal obsahovať dobrovoľný registračný systém, ktorý by motivoval
lobistov k registrácii. Motivácia by bola založená na automatickom upozorňovaní
98
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na otvorenie konzultácií Európskej komisie v otázkach zaujímavých pre lobistov.
Súčasťou systému by bol aj spoločný kódex správania pre všetkých lobistov. Kódex by mali vypracovať samotní lobisti napríklad prepracovaním existujúcich kódexov. Systém by nakoniec mal obsahovať aj mechanizmus kontroly dodržiavania
stanovených pravidiel a určovania sankcií.
Po druhé, ide o spätnú väzbu pri uplatňovaní minimálnych štandardov pre konzultácie s Európskou komisiou, ktoré boli prijaté koncom roku 2002. Ich uplatňovanie s odstupom troch rokov hodnotí pozitívne. Cieľom je, aby tieto pravidlá slúžili
svojmu účelu, a preto komisia chce mať pravidelnú spätú väzbu o ich rešpektovaní
v praxi.
Po tretie, ide o zverejňovanie mien prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ. V súčasnosti neexistuje systém monitorovania vynakladania finančných
prostriedkov z fondov EÚ na európskej úrovni. Zverejňovanie týchto informácií je
možné len podľa pravidiel platných na národnej úrovni, čo neumožňuje vytvoriť
komplexný a prehľadný systém kontroly.99
Čo sa týka lobingu, Európska komisia sa snaží svojou iniciatívou motivovať obidva tábory (odporcov i zástancov regulácie lobingu), aby sa dohodli na rešpektovaní spoločných pravidiel. V opačnom prípade hrozí zavedením vlastných prísnych pravidiel.
Reakcie na iniciatívu podpredsedu Európskej komisie S. Kallasa sú dvojaké.
Transparency Initiative podporili napríklad organizácia Corporate Europe Observatory, ktorá iniciovala vytvorenie Aliancie za transparentnosť lobingu a reguláciu etiky (ALTER-EU), Európske združenie poradenských firiem v oblasti public
affairs (EPACA) a známy bruselský lobista D. Guéguen. D. Guéguen ako hlavný
predstaviteľ poradenskej firmy CLAN Public Affairs a predseda European Training Institute tvrdí, že je potrebné vytvoriť jednotnú profesionálnu organizáciu pre
lobistov, ktorá by regulovala ich aktivity, pretože lobing je čoraz tvrdší a často na
hranici morálky.100 Podobný názor má i predstaviteľ organizácie Corporate Europe Observatory E. Wesselius.101
Nesúhlasné stanovisko k Transparency Initiative vyjadrila napríklad Spoločnosť
odborníkov na európske záležitosti (SEAP), ktorá vyhlásila, že verejný register
klientov a zdrojov príjmov lobistov v tejto chvíli nie je akceptovateľný. SEAP
poukazuje na svoj profesijný kódex správania.
Green Paper..., 2006.
PA veteran…, 2005.
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4. 4. 2 Mimovládne organizácie
Mimovládna organizácia Corporate Europe Observatory (CEO) sa venuje aktívnej
propagácii pravidiel pre zvýšenie transparentnosti lobingu v Bruseli a pravidelne monitoruje lobing a používané stratégie. Ide predovšetkým o presadzovanie záujmov veľkých nadnárodných spoločností. Cieľom CEO je upozorňovať na prípady, kedy sa lobing vykonáva nečestným spôsobom a zvyšovať verejný záujem o túto problematiku.
Lobing v EÚ podľa CEO súrne potrebuje pravidlá pre zvýšenie transparentnosti, pretože vplyv súkromných firiem a združení podnikateľov na rozhodovanie európskych
inštitúcií sa neprimerane zvyšuje.102
Koalícia cca 140 občianskych združení vedená organizáciou Corporate Europe Observatory spustila 19. júla 2005 kampaň s názvom Aliancia za transparentnosť lobingu
a reguláciu etiky (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation - ALTER-EU).103 Koalícia žiada zavedenie pravidla povinného zverejňovania informácií
o lobistických aktivitách. Toto opatrenie má umožniť „efektívnu demokratickú kontrolu úlohy lobistov vo vytváraní politiky EÚ a ukončiť privilégiá a tajnosti okolo lobovania v Európskej únii“. Koalícia tiež požaduje vynútiteľné etické pravidlá pre lobistov
a plne prístupný elektronický verejný register s detailnými informáciami o všetkých
lobistoch s ročným rozpočtom prekračujúcim vopred stanovenú sumu. Žiada tiež vylepšený kódex správania, ktorý by obsahoval prísnejšie postzamestnanecké obmedzenia pre komisárov EK či vyšších predstaviteľov inštitúcií EÚ.
4. 4. 3 Iniciatívy poslancov Európskeho parlamentu
Iniciatívy za väčšiu transparentnosť v lobingu sa objavili aj na pôde Európskeho
parlamentu. Už v roku 2000 rakúsky poslanec Európskeho parlamentu H.-P. Martin inicioval tzv. European Transparency Initiative.104
Cieľom je spolupracovať s akademickou obcou, novinármi, občianskymi združeniami a poslancami z rôznych krajín v napĺňaní cieľov ako:
• Prístup k čo najväčšiemu množstvu informácií a dokumentov EÚ a prístup verejnosti na čo možno najväčší počet stretnutí predstaviteľov EÚ.
• Podporovanie referend k rôznym dôležitým témam ako napríklad Zmluva
o Ústave pre Európu či rozšírenie EÚ o Turecko.
• Informovanie o aktuálnom vývoji v oblasti lobingu v EÚ.
Veľmi podobné ciele chcú presadzovať aj europoslanci, ktorí sa v roku 2005 pripojili
k medzinárodnej iniciatíve s názvom The Global Organization of Parliamentarians
Viac informácií o činnosti CEO na http://www.corporateeurope.org.
Viac o Alter-EU na http://www.alter-eu.org.
104
Pozri Martin, H.-P.: Die Europäische Transparenz-Initiative.
102
103
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Against Corruption (GOPAC). Táto organizácia bola založená v roku 2002 v Kanade
(Ottawa) a  združuje poslancov parlamentov z celého sveta. Jej hlavnými cieľmi sú boj
proti korupcii a podporovanie snáh o väčšiu transparentnosť. Regionálnu reprezentáciu GOPAC v Európe založili v máji 2005 traja poslanci Európskeho parlamentu. Ide
o holandskú socialistickú poslankyňu E. Mastenbroek, britského liberála B. Newton
Dunna a švédskeho poslanca za stranu zelených C. Schlytera.105

105

Pozri www.parlcent.ca/gopac/index_e.php.
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5. Prípadová štúdia
Cieľom nasledujúcej kapitoly je priblížiť možnosti a výsledky lobingu v Bruseli
na základe prípadovej štúdie. Jej štruktúra je rozdelená do častí podľa postupu, aký
lobisti využívajú vo svojej praxi. Ide o analýzu východiskovej situácie, rozhodovacieho procesu, aktérov, stratégií a nakoniec dosiahnutého výsledku.
5. 1 Návrh REACH106
Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a zmene a doplnkoch Smernice č. 1999/45/EC a Nariadenia (EC)
č. 850/2004 o perzistentných organických látkach
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnkoch Smernice č. 67/548/EEC s cieľom upraviť ju podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií
(REACH)
Východisková situácia
Legislatíva Európskej únie, ktorá stanovila povinné bezpečnostné testovanie chemikálií prichádzajúcich na trh, bola prijatá v roku 1979. Zaviedla tzv. duálny systém, ktorý delil chemikálie podľa toho, či boli prítomné na trhu únie k septembru
1981, alebo nie. Všetky chemikálie, ktoré prítomné boli, dostali názov „existujúce
chemikálie“ a boli vyňaté z povinnosti bezpečnostného testovania. Potenciálne
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie muselo byť zhodnotené len pre nové
látky, ktoré by sa objavili na trhu v množstvách vyšších ako 10 kg.
Toto opatrenie viedlo k častému využívaniu „existujúcich“ netestovaných substancií. Na trhu sa odvtedy objavilo iba 3000 nových látok. Európska únia teda nemá
v súčasnosti dostatočné informácie o väčšine chemických látok objavujúcich sa
na jej trhu.
Európska komisia publikovala v 2001 Bielu knihu Strategy for a future Chemicals
Policy.107 V reakcii na to sa Európsky parlament a Rada dohodli na potrebe vybudovať efektívnejší mechanizmus zaisťujúci povinnosť firiem informovať o rizikách
používaných chemických látok a prostriedkoch na ich efektívne eliminovanie.
106
Prípadovú štúdiu o návrhu REACH spracovala Ivana Dutková. Aktuálne spravodajské informácie
o návrhu REACH je možné nájsť napríklad na http://europa.eu. Stanoviská spomínaných subjektov
vrátane Európskej komisie a Európskeho parlamentu je možné nájsť na ich webových stránkach.
107
White Paper on Strategy for a future Chemicals Policy.

68

Revízia chemickej legislatívy sa stala jednou z najhorúcejších politických bitiek
v histórii tvorby politík EÚ. Vzhľadom na jej vplyv na konkurencieschopnosť
a inovácie, ako aj zdravie a životné prostredie, bol počas legislatívneho procesu
vyvíjaný intenzívny lobing zo strany priemyslu i mimovládnych organizácií.
Rozhodovací proces
Návrh REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok), zverejnený Európskou komisiou 29.októbra 2003, ruší rozdelenie chemikálií na nové
a „existujúce“ a zavádza povinné bezpečnostné testovanie všetkých chemikálií
okrem tých, ktoré sú už regulované inou legislatívou. Návrh sa bude dotýkať asi
30 000 chemických látok. Ide o látky, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného
života ako kozmetika, elektronika, detské hračky, poľnohospodárske produkty
a pod.
Počas rokovaní v Rade a v Európskom parlamente bolo v rámci spolurozhodovacej procedúry predložených niekoľko kompromisných návrhov, ktoré uľahčili situáciu predovšetkým chemickému priemyslu. Išlo väčšinou o požiadavky v oblasti
registrácií chemických látok, zverejňovaní údajov o zdravotných rizikách a zjednodušenia predregistračnej fázy.
Hlasovaniu v prvom čítaní v Európskom parlamente pomohla dohoda medzi tromi
najväčšími parlamentnými frakciami (EPP-ED, PES a ALDE). Zároveň bol však
prijatý kontroverzný dodatok o povinnosti nahradzovať najnebezpečnejšie chemické látky inými, ktorý zabránil politickej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou v prvom čítaní.
Rada pre konkurencieschopnosť prijala spoločnú pozíciu, do ktorej zapracovala
180 zo 430 pozmeňovacích návrhov schválených parlamentom v prvom čítaní,
predovšetkým v oblasti registrácie a evaluácie chemických substancii. Ako už
bolo spomenuté, Rada nesúhlasila s požiadavkou nahradzovať najnebezpečnejšie
chemické látky inými, čím posunula text do druhého čítania.
Text je v súčasnosti v Európskom parlamente v druhom čítaní. Po prerokovaní návrhu vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ENVI
sa hlasovanie na plenárnom zasadaní očakáva v novembri 2006. Hlasovanie Rady
pre konkurencieschopnosť v druhom čítaní je priebežne naplánované na december
2006.
Aktéri
Zástupcovia chemického a ťažkého priemyslu sú predovšetkým Nemecká asociácia chemického priemyslu (VCI), Európska rada chemického priemyslu (CEFIC)
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a Európska asociácia strojárskeho priemyslu (Orgalime), ako aj jednotlivé firmy.
Environmentálne a zdravotnícke organizácie zastupujú hlavne Svetový fond pre
prírodu (WWF), Greenpeace a Stály výbor európskych lekárov (CMPE).
Priemysel argumentuje hlavne zvýšením nákladov na testovanie, registráciu a autorizáciu chemických látok, zabrzdením inovácií a ohrozením Lisabonskej stratégie. Environmentálne a zdravotnícke organizácie dávajú do popredia otázky týkajúce sa ľudského zdravia, životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.
Stratégie
Lobing hlavných aktérov sa koncentroval na všetky tri inštitúcie – Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu. Najkontroverznejšími časťami legislatívy boli
jej základné charakteristiky: princíp a spôsob registrácie; zodpovednosť za riziká;
obmedzenia testov na zvieratách; princíp autorizácie a rozsah pôsobnosti. Cieľom
priemyselného lobingu bolo presadenie výnimiek a obmedzenie počtu chemikálií
(z 30 000 na 17 000), ktorých by sa systém týkal.
Lobing chemického priemyslu na úrovni Rady bol veľmi intenzívny, k jeho niektorým návrhom sa pripojili vlády Británie, Nemecka a Francúzska. Jedným
z príkladov je prijatie spoločného britsko-maďarského návrhu OSOR (jedna látka
- jedna registrácia) na zjednodušenie registrácie. Napriek pôvodnému zdržanlivému stanovisku Francúzska bolo hlasovanie v Rade nakoniec jednomyseľné.
Na úrovni Európskeho parlamentu sa aktéri zamerali predovšetkým na tri hlavné
výbory z deviatich určených pre posúdenie legislatívneho návrhu (gestorom je Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ENVI). Poradné
výbory pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a pre priemysel, výskum
a energetiku (ITRE) pripravili k legislatívnemu návrhu vlastné správy, ktoré odrážali
požiadavky chemického priemyslu. Členovia výboru ENVI, ovplyvnení predovšetkým environmentálnymi organizáciami, tiež čiastočne ustúpili tlaku priemyslu.
Napriek rozdielnym postojom výborov sa podarilo dospieť ku kompromisu medzi
spravodajcami výborov ENVI a IMCO, čo zabezpečilo prijatie správy na plenárnom zasadnutí. Lobing sa prejavil aj v postojoch dvoch hlavných politických frakcií PES a EPP-ED. Poslanci EPP-ED kritizovali už spomínaný dodatok k správe
poslancov PES, ktorý bol doplnený na nátlak environmentálnych organizácií.
V druhom čítaní boli Rada aj Európsky parlament limitovaní trojmesačnou lehotou
na posúdenie textu a následné hlasovanie. Vzhľadom na rôzne postoje oboch
inštitúcií bolo potrebné vypracovať kompromisné návrhy. Keďže ich postoje
v kľúčových otázkach boli pomerne odlišné, očakávali sa tvrdé rokovania.
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Tieto prognózy sa naplnili. Niektoré členské štáty (Nemecko, Veľká Británia,
Poľsko a Malta) odmietali ustúpiť zo svojich pozícií hlavne v otázke substitúcii
a úlohy budúcej agentúry.
Rokovania medzi Radou, Európskou komisiou a Európskym parlamentom boli pre
pretrvávajúce nezhody 20. novembra 2006 prerušené. Zdalo sa, že návrh REACH
bude musieť prejsť zmierovacím konaním. K inštitucionálnej dohode došlo až
tesne pred hlasovaním v druhom čítaní v Európskom parlamente.
Výsledok
Návrh REACH schválil Európsky parlament 12. decembra 2006 výraznou
väčšinou 529 hlasov za a 98 proti. Ide o kompromisné znenie prerokované
Radou. Týmto čítaním sa legislatívny proces skončil. Nariadenie vstúpi do
platnosti 1. júna 2007. Členské štáty budú mať tri roky na to, aby transponovali
návrh REACH do národnej legislatívy.
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Záver
Profesionálny lobing predstavuje etické a legálne ovplyvňovanie procesu tvorby
verejnej politiky. Rovnaké pravidlá platia aj pre rozvoj lobingu v Bruseli, ktorý
je podmienený koncentráciou moci na úrovni EÚ a rastúcou otvorenosťou európskych rozhodovacích procesov.
SR oslávila už druhý rok členstva v EÚ. S členstvom sme sa, zdá sa, úspešne vyrovnali po inštitucionálnej stránke. Prvé skúsenosti z pôsobenia SR v EÚ však tiež
ukazujú, že rozhodovacie procesy v EÚ sú komplexnejšie, ako sa na prvý pohľad
môže zdať a ich výsledok ovplyvňujú mnohé faktory vrátane priameho lobingu
rôznych združení, asociácií, súkromných spoločností i mimovládnych organizácií.
Cieľom predkladanej štúdie bolo poskytnúť základný obraz o lobingu v Bruseli
a dôležitých aspektoch, ktoré s ním súvisia. Okrem toho sme sa v štúdii pokúsili
ukázať, že bruselský lobing je často a intenzívne využívaný nástroj vplyvu neštátnych aktérov na rozhodovací proces na európskej úrovni. Európske inštitúcie
si túto skutočnosť plne uvedomujú a investujú množstvo finančných, ako aj ľudských zdrojov do komunikácie s verejnosťou a rôznymi záujmovými skupinami.
Členstvo v EÚ prinieslo slovenskej domácej a zahraničnej politike nový a pozitívny impulz. Zároveň pred nás postavilo aj mnohé nové výzvy, s ktorými sa budeme
musieť v najbližších rokoch vyrovnať. Lobing na úrovni EÚ a možnosti, ktoré so
sebou prináša pre štátnu i neštátnu sféru, nepochybne medzi tieto výzvy patrí.
Verím, že štúdia splní stanovený cieľ a poskytne základnú orientáciu všetkým zainteresovaným stranám.
Branislav Pavlovič
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