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Poprawka 9
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do ujawniania danych 
osobowych, należy wyraźnie powiązać 
niniejsze rozporządzenie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o 
ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych.

(10) Instytucje i organy unijne powinny 
przetwarzać dane osobowe przy pełnym 
poszanowaniu praw osób, których dane te 
dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych.

Or. fr

Poprawka 10
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12 bis) Dokumenty odnoszące się do 
procedur nielegislacyjnych, np. dotyczące 
przyjmowania środków wiążących 
niemających ogólnego zakresu lub 
przyjmowania wniosków, zaleceń lub 
rezolucji, powinny być łatwo dostępne, 
zgodnie z zasadą dobrej administracji 
zawartą w art. 41 karty, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
skuteczności procesu decyzyjnego 
instytucji, ochrony uzasadnionych 
interesów prywatnych, przykładowo w 
dziedzinie prawa konkurencji, stosowania 
praktyk ograniczających konkurencję 
oraz w procedurach udzielania zamówień 
publicznych i rekrutacji, jak również praw
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osób, których dotyczą te dane.

Or. fr

Poprawka 11
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 ) Zasadniczo wszelkie dokumenty 
instytucji powinny być publicznie 
dostępne. Jednakże w niektórych 
wypadkach należy chronić interes 
prywatny i publiczny za pomocą wyjątków. 
Instytucje powinny być uprawnione do 
ochrony swoich wewnętrznych konsultacji 
i rozważań tam, gdzie niezbędne jest 
zabezpieczenie ich zdolności do pełnienia 
powierzonych im zadań. Przy 
ustanawianiu wyjątków instytucje 
powinny wziąć pod uwagę zawarte w 
prawodawstwie wspólnotowym zasady 
dotyczące ochrony danych osobowych we 
wszelkich obszarach działalności Unii.

(17 ) Zasadniczo wszelkie dokumenty 
instytucji związane z ich działalnością 
powinny być rejestrowane i publicznie 
dostępne. Jednakże, nie naruszając 
kontroli sprawowanej przez Parlament 
Europejski, dostępu do całego dokumentu 
lub jego części można odmówić w związku 
z ochroną interesu publicznego i 
prywatnego, ponieważ instytucje są
uprawnione do ochrony swoich 
wewnętrznych konsultacji i rozważań tam, 
gdzie jest to niezbędne dla zabezpieczenia 
ich zdolności do pełnienia powierzonych 
im zadań.

Or. fr

Poprawka 12
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone w imieniu 
instytucji lub formalnie przekazane 
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jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję dotyczące 
kwestii mieszczącej się w sferze 
kompetencji Unii Europejskiej; dane 
zawarte w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku 
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu ;

Or. fr

Poprawka 13
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go 
naruszyłoby ochronę:

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go 
naruszyłoby ochronę interesów 
publicznych lub prywatnych, o których 
mowa w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 
związanych z:

Or. fr

Poprawka 14
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji, których 
ujawnienie mogłoby wywrzeć wpływ na 
wynik procesu decyzyjnego;
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Or. fr

Poprawka 15
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego.

4. Wyjątki przewidziane w ust. 2 nie mają 
zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny.
Przy ocenie wagi interesu publicznego 
leżącego w ujawnieniu informacji należy 
szczególnie uwzględnić fakt, czy objęte 
wnioskiem dokumenty dotyczą ochrony 
praw podstawowych, środowiska 
naturalnego lub prawa do życia 
w zdrowym środowisku naturalnym.

Or. es

Uzasadnienie

Uwzględnienie „środowiska naturalnego”. Życie w zdrowym środowisku naturalnym nie jest 
równoznaczne z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Poprawka 16
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. 
Ujawnienie stanowi nadrzędny interes 
publiczny, jeżeli wnioskowane dokumenty 
sporządzono lub otrzymano w ramach 
procedur zmierzających do uchwalenia 
unijnych aktów legislacyjnych lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych. Przy ocenie wagi 
interesu publicznego leżącego w 
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ujawnieniu informacji należy szczególnie 
uwzględnić fakt, czy objęte wnioskiem 
dokumenty dotyczą ochrony praw 
podstawowych lub prawa do życia w 
zdrowym środowisku naturalnym.

Or. fr

Poprawka 17
Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, 
urzędników służby publicznej oraz 
reprezentantów interesów podlegają 
ujawnieniu, jeżeli ma to związek z ich 
działalnością zawodową, chyba że, ze 
względu na szczególne okoliczności, 
ujawnienie zaszkodziłoby danym osobom. 
Inne dane osobowe ujawniane są zgodnie 
z warunkami dotyczącymi zgodnego z 
prawem przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach WE 
dotyczących ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych.

5. Danych osobowych nie ujawnia się, 
jeżeli naruszyłoby to prywatność lub 
integralność danej osoby. Sytuacja taka 
nie zachodzi:

– jeżeli dane odnoszą się wyłącznie do 
działalności zawodowej danej osoby, 
chyba że ze względu na szczególne 
okoliczności jest powód, by zakładać, iż 
ujawnienie danych zaszkodziłoby tej 
osobie;
– jeżeli dane odnoszą się wyłącznie do 
osoby publicznej, chyba że ze względu na 
szczególne okoliczności jest powód, by 
zakładać, iż ujawnienie danych 
zaszkodziłoby tej osobie lub innym 
osobom z nią związanym;
– jeżeli dane zostały już upublicznione za 
zgodą danej osoby.
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Dane osobowe ujawnia się jednak, jeżeli 
wymaga tego nadrzędny interes publiczny. 
W takich przypadkach instytucja, organ, 
urząd lub agencja precyzuje, o jaki interes 
publiczny chodzi. Podaje powody, dla 
których w danym przypadku interes 
publiczny przeważa nad interesami danej 
osoby.
Jeżeli instytucja, organ, urząd lub agencja 
odmówi dostępu do dokumentu powołując 
się na niniejszy ustęp, rozważa ona, czy 
może udzielić dostępu do części tego 
dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zapewnia konieczności zachowania właściwej równowagi pomiędzy 
zagrożonymi prawami podstawowymi.

Poprawka 18
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do dokumentów osób 
trzecich, instytucja konsultuje się z tą 
osobą trzecią w celu oceny, czy wyjątek, o 
którym mowa w art. 4 ma zastosowanie, 
chyba że jest jasne, że dokument ten 
zostanie ujawniony lub nie.

1. W odniesieniu do dokumentów osób 
trzecich ujawniają je instytucje, organy 
lub jednostki organizacyjne. Nie jest 
wymagana konsultacja z autorem jeżeli 
nie ulega wątpliwości, że zastosowanie ma 
jeden z wyjątków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu. Zasięgnięcie 
opinii osoby trzeciej jest konieczne, gdy 
przekazując dokument, zastrzegła ona 
jego szczególne traktowanie, w celu oceny, 
czy wyjątek przewidziany w tym 
rozporządzeniu ma zastosowanie.

Or. es
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Uzasadnienie

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Poprawka 19
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każda instytucja mianuje osobę 
odpowiedzialną za kontrolowanie, czy 
wszystkie terminy określone w niniejszym 
artykule są należycie przestrzegane.

Or. es

Uzasadnienie

Rzecznik praw obywatelskich zalecił powołanie „urzędnika ds. informacji”, który czuwałby 
nad przestrzeganiem wyznaczonych terminów.
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Poprawka 20
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a 

Nowy wniosek

Jeżeli, po otrzymaniu informacji, 
wnioskodawca pragnie otrzymać nowe 
dokumenty od instytucji, wniosek ten jest 
traktowany jako nowy wniosek zgodnie z 
art. 7 i 8. 

Or. fr

Poprawka 21
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty sporządzone lub otrzymane
w związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych UE lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych są udostępniane 
bezpośrednio, z zastrzeżeniem  art. 4 i 9.

1. Instytucje, organy lub jednostki 
organizacyjne zapewniają bezpośredni 
dostęp publiczny – a zgodnie z zasadą 
lojalnej współpracy również wzajemny 
dostęp – w formie elektronicznej lub 
poprzez rejestr do dokumentów, a w 
szczególności do dokumentów 
sporządzonych lub otrzymanych w 
związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych Unii 
Europejskiej lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Aby zapewnić szybki i najskuteczniejszy dostęp do dokumentów, konieczne jest udostępnianie 
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ich w formie elektronicznej. Dodanie „a zgodnie z zasadą lojalnej współpracy również 
wzajemny dostęp”. Tylko „publiczny” wydaje się niewystarczający. Odpowiednie wydaje się 
włączenie poprawki M. Cashmana z tą małą zmianą.


