
PA\816094PL.doc PE441.265v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2008/0090(COD)

12.5.2010

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Sprawozdawczyni (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Zaangażowana komisja – art. 50 Regulaminu

(Przekształcenie – art. 87 a Regulaminu)



PE441.265v01-00 2/10 PA\816094PL.doc

PL

PA_Legam



PA\816094PL.doc 3/10 PE441.265v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obecne rozporządzenie 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów UE było 
znaczącym krokiem w kierunku większej otwartości w obrębie Unii. W ciągu ośmiu lat od 
wejścia w życie przyczyniło się ono do stworzenia bardziej przejrzystej kultury administracji 
w obrębie instytucji europejskich.

Traktat lizboński przenosi znaczenie przejrzystości na nowy poziom mocą art. 10 ust. 3 TUE, 
który stanowi, że: „Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii. 
Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela”.

Nowy traktat wyraźnie rozszerza zakres rozporządzenia. Uprzednio traktat żądał otwartości 
jedynie ze strony Parlamentu, Rady oraz Komisji, natomiast obecnie art. 15 TFUE stanowi, iż 
„każdy obywatel... ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów, urzędów i agencji
Unii, niezależnie od ich formy”.

Parlament zwrócił się wielokrotnie do Komisji, by przedłożyła nowy wniosek przekształcenia 
rozporządzenia 1049/2001 przy uwzględnieniu zmian podstaw prawnych wprowadzonych 
traktatem z Lizbony. W grudniu ubiegłego roku Parlament przyjął rezolucję,w której 
stwierdzono, że rozporządzenie powinno zostać pilnie uaktualnione, a także wyraził 
ubolewanie, że Komisja nie złożyła zmienionego wniosku

Ponadto, ponieważ Komisja przedstawiła swój wniosek w 2008 r., Trybunał Sprawiedliwości 
podjął kilka bardzo istotnych decyzji dotyczących dostępu do dokumentów. Najważniejszą z 
nich jest sprawa Turco (T-84/03 Turco przeciwko Radzie), w której Trybunał zadecydował, 
że dostęp do opinii służb prawnych powinien być również ogólnodostępny. W podsumowaniu 
Trybunał oświadczył, że: „otwartość... przyczynia się do większej legitymizacji instytucji 
większego mandatu w oczach europejskich obywateli i zwiększa zaufanie, jakim je 
obdarzają”.

Jednakże Komisja odmówiła przedstawienia nowego wniosku. Jedyną zmianą wprowadzoną 
przez Komisję była tak naprawdę modyfikacja podstawy prawnej rozporządzenia, która 
została zawarta we wspólnym komunikacie w grudniu ubiegłego roku. 

W tej sytuacji, komisja przedmiotowo właściwa, Komisja Wolności Obywatelskich, 
zadecydowała, że Parlament powinien przejąć rolę Komisji oraz wprowadzić niezbędne 
zmiany, które dostosowałyby rozporządzenie do traktatu lizbońskiego.  

Wniosek Komisji

Jesteśmy obecnie zobowiązani do działania na podstawie wniosku Komisji z 2008 r. Niestety, 
wniosek ten nie podnosi znaczenia przejrzystości w Unii do poziomu, który byłby wymagany 
nowym traktatem. Przeciwnie, wiele poprawek proponowanych przez Komisję obniżyłoby 
nawet obecne standardy.

Najbardziej problematyczną poprawką jest ta, którą Komisja proponuje do artykułu 3, a która 
w znacznym stopniu ograniczyłaby definicję „dokumentu”. W opinii sprawozdawcy obecna 
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definicja powinna pozostać, obejmując wszystkie odpowiednie dokumenty – nie tylko te 
zarejestrowane.

Inna niepokojąca według sprawozdawcy poprawka dotyczy prawa państw członkowskich do 
nieujawniania dokumentów na mocy art. 5. Sformułowanie zaproponowanie przez Komisję 
dałoby państwom członkowskim nieograniczone prawo do odwoływania się do ich własnego 
ustawodawstwa w celu usprawiedliwienia odmowy dostępu do dokumentu pochodzącego z 
państwa członkowskiego. Instytucje będą mogły jedynie rozpatrzyć podstawy oparte na 
rozporządzeniu, a nie na prawie krajowym Takie prawo osłabiłoby zasadę przejrzystości i 
pozostawiło jej stosowanie całkowicie w gestii państw członkowskich. Wyjątki wymienione 
w art. 4 rozporządzenia powinny wystarczyć. Jeśli zaś nie wystarczają, należy wprowadzić 
zmiany do art. 4, ale nie przez przyznanie państwom członkowskim nieograniczonych praw.

Cel rozporządzenia.

Jak stanowi tytuł rozporządzenia, odnosi się ono do publicznego dostępu do dokumentów. 
Naszym głównym celem jest zagwarantowanie prawa obywatelom do uczestnictwa w życiu 
demokratycznym Unii przez zagwarantowanie najszerszego możliwego dostępu do 
dokumentów UE. 

Zgodnie z opinią sprawozdawcy, powinno istnieć wyraźne rozróżnienie między z jednej 
strony „publicznym dostępem do dokumentów” oraz „informowaniem i zaangażowaniem 
obywateli”, a z drugiej strony prawem instytucji do dostępu do nawet poufnych dokumentów. 
Ostatnie można ustanowić w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zakres

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, organ, urzędy lub agencje 
UE, czyli dokumentów sporządzanych lub 
otrzymywanych przez nie i pozostających 
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w ich posiadaniu, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.
2. Dokumenty zostają udostępnione 
publicznie w formie elektronicznej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w oficjalnym rejestrze instytucji, organu, 
urzędu czy agencji lub po otrzymaniu 
pisemnego wniosku.
Dokumenty sporządzone lub otrzymane 
w trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie 
z art. 12 rozporządzenia.
3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
większych praw publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, organy, urzędy lub agencje 
które to prawa mogą wynikać 
z instrumentów prawa międzynarodowego 
lub z aktów instytucji wprowadzających je 
w życie lub z ustawodawstwa państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany akt przedstawia ogólne ram działania dla wszystkich instytucji, agencji oraz 
organów UE.

Poprawka 2

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 jednemu lub 
większej liczbie odbiorców lub w inny 
sposób zarejestrowane lub otrzymane 
przez instytucję; ; dane zawarte w 

(a) „dokument” oznacza wszelkie dane lub
treści bez względu na nośnik (zapisane na 
papierze, przechowywane w formie 
elektronicznej czy jako nagranie 
dźwiękowe, wizualne czy audiowizualne) 
dotyczące kwestii związanych z 
prowadzoną polityką, działaniami i 
decyzjami leżącymi w zakresie
odpowiedzialności instytucji, organów, 
urzędów lub agencji; informacje zawarte 
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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 ;

w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych (w tym w systemach 
zewnętrznych wykorzystywanych w pracy 
instytucji, organów, urzędów lub agencji) 
stanowią dokument lub dokumenty, jeżeli 
można je pobrać w formie jednego lub 
kilku wydruków lub kopii elektronicznych 
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi 
eksploatacji systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana przez Komisję poprawka doprowadziłaby do tego, że publiczny dostęp 
dotyczyłby tylko niewielkiej liczby dokumentów. W porównaniu z obecną sytuacją byłoby to 
jawnym obniżeniem standardów dotyczących otwartości.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) porady prawnej i sądowego
postępowania arbitrażowego i spornego ;

(c) porady prawnej dotyczącej
postępowania sądowego;

Or. en

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w orzeczeniu w sprawie Turco, że ujawnienie porady 
prawnej w inicjatywach legislacyjnych zwiększa przejrzystość i otwartość procesu 
legislacyjnego i wzmacnia prawa demokratyczne europejskich obywateli.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostępu do następujących 
dokumentów  odmawia się , jeśli 
ujawnienie takich dokumentów poważnie 

skreślony



PA\816094PL.doc 7/10 PE441.265v01-00

PL

naruszyłoby proces podejmowania decyzji 
przez instytucje :.
(a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;
(b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w 
obrębie odnośnej instytucji nawet po 
podjęciu decyzji, .

Or. en

Poprawka 5

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 lub ryzyka dla 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie 1367/2006 ustanawia nadrzędny interes publiczny w odniesieniu do 
udostępniania informacji dotyczących emisji do środowiska. Powinno istnieć podobne 
domniemanie na korzyść nadrzędnego interesu publicznego w odniesieniu do udostępniania 
informacji dotyczących ochrony praw podstawowych lub zagrożenia dla życia ludzkiego.
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Poprawka 6

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 danej 
osobie;
– jeżeli dane odnoszą się wyłącznie do 
osoby publicznej, chyba że ze względu na 
szczególne okoliczności jest powód, by 
zakładać, iż ujawnienie danych 
zaszkodziłoby danej osobie lub innym 
osobom z nią związanym;
– jeżeli dane zostały już upublicznione za 
zgodą danej osoby.
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, 



PA\816094PL.doc 9/10 PE441.265v01-00

PL

powołując się na ust. 1, rozważa, czy może 
udzielić dostępu do części tego 
dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Komisji nie uwzględnia potrzeby zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy 
wchodzącymi w grę prawami podstawowymi, ani nie odzwierciedla orzeczenia Sądu 
Pierwszej Instancji w sprawie Bavarian Lager.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wyjątki ustanowione w niniejszym 
artykule mają zastosowanie wyłącznie 
przez okres, przez który ochrona ta jest 
uzasadniona ze względu na treść 
dokumentu. Wyjątki mogą być stosowane 
maksymalnie przez okres 30 lat. W 
przypadku dokumentów objętych 
wyjątkiem z powodów dotyczących 
ochrony danych osobowych  lub interesów 
handlowych oraz w wypadku dokumentów 
poufnych, wyjątki mogą, jeśli to 
konieczne, obowiązywać nadal po tym 
okresie.

7. Wyjątki ustanowione w niniejszym 
artykule nie mają zastosowania do 
dokumentów przekazanych w ramach 
procedur prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego. 
Wyjątki mają zastosowanie wyłącznie 
przez okres, przez który ochrona ta jest 
uzasadniona ze względu na treść 
dokumentu. Wyjątki mogą być stosowane 
maksymalnie przez okres 30 lat. 

Or. en

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w orzeczeniu dotyczącym sprawy Turco, że ujawnianie 
porady prawnej w inicjatywach legislacyjnych zwiększa przejrzystość i otwartość procesu 
legislacyjnego i wzmacnia prawa demokratyczne europejskich obywateli.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 5 – paragraph 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego, 
nie należącego do dokumentów 
przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja posiadająca 
dokument ujawnia go, chyba że dane 
państwo członkowskie uzasadni 
konieczność nieujawniania go, ze względu 
na wyjątki, o których mowa w art. 4 lub 
szczegółowe przepisy w swoim 
ustawodawstwie, zakazujące ujawnienia 
tego dokumentu. Instytucja ocenia 
słuszność uzasadnienia podanego przez 
państwo członkowskie, w zakresie w jakim 
opiera się ono na wyjątkach 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego, 
nie należącego do dokumentów 
przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja, organ, urząd 
lub agencja posiadająca dokument ujawnia 
go, chyba że dane państwo członkowskie 
uzasadni konieczność nieujawniania go, ze 
względu na wyjątki, o których mowa w art. 
4. Instytucja, organ, urząd lub agencja
ocenia słuszność uzasadnienia podanego 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy przyznawać państwom członkowskim absolutnego prawa odwoływania się do ich 
ustawodawstwa. Wyjątki wymienione w art. 4 powinny stanowić wystarczający powód do 
odmówienia dostępu.


