
 

Dostop javnosti do dokumentov ECB  
Kratek pregled leta 2021 

 

Leta 2021 je ECB prejela 52 prvih prošenj za dostop do dokumentov. Tiste, ki so bile zatem obravnavane v 
skladu s Sklepom ECB/2004/3 z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov ECB,1 je mogoče 
razčleniti takole: 

• v 67 odstotkih primerov so bili zahtevani dokumenti delno ali v celoti razkriti. 

• v 33 odstotkih primerov zahtevani dokumenti niso bili razkriti, pri čemer so bile uporabljene izjeme, ki 
jih dopušča člen 4 zgornjega sklepa. Med temi  je bila samo v treh primerih vložena potrdilna prošnja, 
kar pomeni, da je bil po zavrnitvi (popolnega) dostopa do dokumentov opravljen interni pregled 
zavrnitve. 

• Več kot 50 odstotkov prošenj se je nanašalo na dokumente v zvezi s centralnobančnimi temami, kot 
so instrumenti, strategija in programi denarne politike, ter na dokumente o odzivu ECB na podnebne 
spremembe. 

 
Iskane teme:  

 
1 Prošnja se ne obravnava, če (i) ni bil identificiran noben ustrezen dokument ali če (ii) je ECB v odgovoru navedla iskane informacije. 

Bančni nadzor Centralno bančništvo Institucionalni vidiki 

Nadzorne politike in odločitve 

Tekoči nadzor kreditnih institucij 

Okoljska vprašanja/Odziv ECB na 
podnebne spremembe 

Instrumenti in programi denarne 
politike 

Strategija denarne politike ECB 

Podatki o uslužbencih ECB in kadrovskih 
politikah 

Seje Odbora guvernerjev/Sveta ECB 

Mednarodni in evropski odnosi 

Korespondenca in interakcija ECB z 
zasebnim sektorjem 

21%

54%

25%

Teme

Bančni nadzor Centralno bančništvo Institucionalni vidiki

67%

33%

Rezultat obravnave
Razkritje (delno/popolno) Brez razkritja
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