
PA\901154PL.doc PE489.365v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2012/2024(INI)

7.5.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Prawnej

w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego
w Unii Europejskiej
(2012/2024(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anneli Jäätteenmäki

(Inicjatywa – art. 42 Regulaminu)



PE489.365v01-00 2/6 PA\901154PL.doc

PL

PA_NonLeg_art42



PA\901154PL.doc 3/6 PE489.365v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że obecnie palącym problemem Unii Europejskiej jest podważanie jej 
legitymizacji przez obywateli;

B. mając na uwadze, że wszystkie działania Unii muszą być zgodne z zasadą państwa prawa;

C. mając na uwadze, że w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje się 
prawo do dobrej administracji za podstawowe prawo obywateli;

D. mając na uwadze, że Kodeks dobrego postępowania administracyjnego, opracowany przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i zatwierdzony przez Parlament w dniu 
6 września 2001 r.1, zapewnia dobrą podstawę nowego rozporządzenia, podobnie jak 
zalecenie Rady Europy w sprawie dobrej administracji;

1. wzywa Komisję do przedłożenia, na podstawie art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego minimalne standardy 
jakościowe i gwarancje proceduralne, których powinny przestrzegać wszystkie instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii;

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:

2. w rozporządzeniu należy określić gwarancje i ustanowić bardziej szczegółowe zasady 
proceduralne w celu zapewnienia przestrzegania podstawowych zasad dobrej 
administracji, czyli praworządności i pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności
i uczciwości, uzasadnionych oczekiwań i równości;

3. administracja Unii Europejskiej powinna kierować się zasadą służebności, co oznacza, że 
powinna działać w duchu służenia obywatelom, na przykład przez zapewnianie im 
potrzebnego doradztwa i odpowiadanie na ich pytania, przedstawianie na piśmie 
przyczyn podejmowanych decyzji oraz wskazywanie rozwiązań dostępnych dla 
wszystkich zainteresowanych;

4. w odnośnych zasadach proceduralnych należy doprecyzować ogólny obowiązek podjęcia 
działań w rozsądnym terminie spoczywający na instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych;

5. zasady proceduralne muszą gwarantować, zgodnie z art. 41 ust. 2 lit. a) karty praw 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2001 r. w sprawie specjalnego sprawozdania 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z przeprowadzonego z własnej inicjatywy dochodzenia 
dotyczącego istnienia i publicznej dostępności kodeksu dobrego postępowania administracyjnego w różnych 
instytucjach i organach Wspólnoty (Dz.U. C 72E z 21.3.2002, s. 331).
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podstawowych, prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte 
indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację;

6. prawo obywateli do informacji powinno być wdrażane za pomocą przepisu 
zobowiązującego instytucje, organy i jednostki organizacyjne do zapewnienia 
obywatelom każdej informacji, jakiej mogą oni potrzebować w celu obrony swoich praw,
a nadto przez zapewnienie im dostępu do dokumentów określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji1, wraz
z prawem dostępu do akt własnej sprawy; instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
powinny być zobowiązane do prowadzenia rejestru swoich dokumentów;

7. ponieważ zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
każdy obywatel ma prawo komunikować się w korespondencji z administracją Unii 
wybranym przez siebie języku, język stosowany przez instytucje przy zwracaniu się do 
obywateli powinien być jasny i łatwy do zrozumienia.

                                               
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.



PA\901154PL.doc 5/6 PE489.365v01-00

PL

UZASADNIENIE

Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony minęło dwa i pół roku. Art. 298 dotyczący dobrej 
administracji jest jedynym nowym artykułem Traktatu, w sprawie którego Komisja jeszcze 
nie podjęła żadnych działań. Nadszedł czas, by podjąć takie działania.

Dzięki opracowaniu kodeksu administracyjnego mającego zastosowanie do wszystkich 
instytucji UE i określającego zasady i praktyki dobrej administracji możliwe jest znaczne 
zwiększenie zaufania do administracji. W art. 298 Traktatu przewiduje się opracowanie 
takiego uregulowania: Wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej.
Z poszanowaniem regulaminu i warunków przyjętych na podstawie artykułu 336, Parlament 
Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, określają stosowne przepisy. 

W art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej określa się prawo obywateli do dobrej 
administracji. Zgodnie z tym artykułem każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego 
rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii. W artykule określa się również prawo każdego do bycia wysłuchanym, 
uzyskania dostępu do akt jego sprawy, otrzymania odszkodowania za straty oraz 
kontaktowania się z instytucjami w jednym z języków oficjalnych Traktatów, a także 
obowiązek administracji dotyczący uzasadniania podejmowanych przez nią decyzji. 

Lista praw wraz z wytycznymi dotyczącymi dobrej administracji stanowi podstawę 
umożliwiającą przekształcenie tej propozycji w rozporządzenie. Jednym z dobrych 
przykładów takich wytycznych jest europejski Kodeks dobrego postępowania 
administracyjnego, opracowany przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
i zatwierdzony przez Parlament Europejski w 2001 r. Zalecenia Rady Europy w sprawie 
dobrej administracji również mogą zostać wykorzystane jako tekst źródłowy rozporządzenia. 

Rozporządzenie w sprawie administracji powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Nie może jednak mieć zastosowania do 
państw członkowskich, kiedy wdrażają one decyzje podjęte przez UE.

Legitymizacja zależy od przeświadczenia obywateli, że mogą wpływać na politykę UE za 
pośrednictwem demokratycznego procesu podejmowania decyzji oraz od wzbudzenia 
zaufania do uczciwości i bezstronności administracji UE.

Stworzenie uregulowań dotyczących postępowania administracyjnego daje poczucie 
bezpieczeństwa, zarówno obywatelom, jak i funkcjonariuszom Unii, którym rozporządzenie 
zapewni wsparcie w toku wykonywania ich obowiązków. Przepisy dotyczące dobrej 
administracji będą również podstawą dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy 
rozpatrywaniu spraw związanych z administracją Unii.

Obecnie istnieją różne sektorowe wytyczne mające zastosowanie do postępowania 
administracyjnego. Obowiązują w takich dziedzinach, jak polityka konkurencji, polityka 
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regionalna i polityka konsumencka. Problem z tymi przepisami polega na tym, że istnieją
w wielu różnych obszarach prawodawstwa UE, a brakuje zintegrowanego aktu prawnego
w tej sprawie. 

Otwartość jest zasadniczym elementem dobrej administracji. Jest również najważniejszym 
czynnikiem wzbudzania zaufania. Już od wielu lat Parlament Europejski i Rada Europejska 
mogły dokonać przeglądu przepisów dotyczących dostępu do dokumentów (rozporządzenie
nr 1049/2001). To jasne, że przyszłe przepisy dotyczące administracji muszą być zgodne
z postanowieniami tego rozporządzenia. Pod pewnymi względami powinny one jednak 
wykraczać również poza ograniczenia rozporządzenia. Na przykład elementem 
prawodawstwa dotyczącego administracji powinien być wymóg rejestracji dokumentów, 
który nie został uwzględniony w rozporządzeniu nr 1049/2001.

W europejskim Kodeksie dobrego postępowania administracyjnego, opracowanym przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, wyraża się przeświadczenie, że administracja 
instytucji UE powinna przestrzegać niektórych zasad służebności. Zgodnie z kodeksem 
obowiązkiem funkcjonariuszy jest podejmowanie wszelkich możliwych działań, by wesprzeć 
obywateli w ich kontaktach z administracją. Wymaga to udzielania odpowiedzi na pytania 
zadawane przez obywateli, kierowania ich do właściwego organu oraz traktowania
z szacunkiem.

Jednym z największych problemów napotykanych przez obywateli w kontaktach
z administracją UE jest jej język. Chociaż na mocy Traktatu wymaga się, by obywatele mogli 
kontaktować się z instytucjami w dowolnie wybranym języku oficjalnym UE, to 
niekoniecznie oznacza to, że język ten jest zrozumiały. Zawiłość języka prawniczego
i oficjalnego staje się jeszcze większa, kiedy są one tłumaczone na inny język. 
Funkcjonariusze instytucji UE powinni przejść szkolenie w zakresie używania zrozumiałego 
języka. 


