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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Historyczne materiały archiwalne zawsze odgrywały niepoślednią rolę w państwach 
zachodnich, których należyte funkcjonowanie zależało od kultury pisanej. Już w okresie 
dawnej republiki rzymskiej budynek Tabularium (oficjalne biuro archiwów) znajdował się w 
symbolicznym centrum, jakim było Forum Romanum.

Historyczne materiały archiwalne instytucji Unii Europejskiej stanowią część dziedzictwa 
kulturowego Europy, a ich publiczne udostępnianie służy celom akademickim, edukacyjnym 
i kulturalnym. Cele te podlegają ochronie przez prawo pierwotne, ponieważ Unia „szanuje 
swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem 
dziedzictwa kulturowego Europy”1. Zgodnie z Kartą praw podstawowych „Sztuka i badania 
naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana”2.

Ponadto zgodnie z motywem czwartym rozporządzenia 354/1983 „przetwarzanie oraz 
krytyczna analiza [...] materiałów archiwalnych […] ułatwia działania organów 
zaangażowanych w sprawy Wspólnoty i w ten sposób przyczynia się do osiągania wszystkich 
celów Wspólnot”.

Celem wniosku Komisji jest potwierdzenie roli Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we 
Florencji (EIU) jako zarządcy historycznych materiałów archiwalnych instytucji oraz oparcie 
partnerstwa Unii i EIU na solidnej podstawie prawnej i finansowej3. W konsekwencji byłoby 
sprzeczne z celami wniosku, gdyby po przyjęciu aktu EIU znalazł się w mniej korzystnej 
sytuacji prawnej i finansowej niż obecna4.

Wniosek Komisji (COM(2012)0456) w wersji zmienionej przez Radę zawiera następujące 
uregulowania instytucjonalne, które mają poprawić obecną sytuację:

– na mocy prawa pochodnego UE składanie historycznych materiałów archiwalnych w EIU 
stanie się dla instytucji obowiązkowe;  

– specyfika działań realizowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE i Europejski Bank 
Centralny uzasadnia wykluczenie obu tych instytucji z obowiązku deponowania 
historycznych materiałów archiwalnych w EIU; niemniej jednak te dwie instytucje mogą 
dobrowolnie powierzać EIU swoje materiały archiwalne;

– zdeponowanie historycznych materiałów archiwalnych instytucji w EUI nie narusza 
własności ani ochrony materiałów archiwalnych zgodnie z postanowieniem art. 2 załączonego 
do traktatu Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

– każda instytucja deponująca materiały będzie miała prawo otrzymywać informacje na temat 
zarządzania jej materiałami archiwalnymi i przeprowadzać inspekcje;
                                               
1 Artykuł 3 ust. 3 akapit czwarty TUE.
2 Artykuł 22.
3 COM(2012)0456, uzasadnienie, pkt 1.2.
4 Sytuacja określona w szczególności w umowie podpisanej 17 grudnia 1984 r. między Wspólnotami 
Europejskimi, reprezentowanymi przez Komisję, a EIU.
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– koszty zarządzania materiałami archiwalnymi będą pokrywane z budżetu UE; podział 
kosztów między instytucjami zostanie oparty na obiektywnych kryteriach;

– każda instytucja przyjmie wewnętrzne przepisy dotyczące stosowania przyszłego 
rozporządzenia;

– Komisja zostanie zobowiązana do zawarcia w imieniu deponujących instytucji umowy 
ramowej o partnerstwie z EIU w celu ustanowienia szczegółowych zasad regulujących 
odpowiednie kompetencje i zadania instytucji unijnych i EIU; umowa ta będzie musiała być 
zgodna z przepisami przyszłego rozporządzenia i traktatów.

W związku z powyższym sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zwróciła się do przedmiotowo właściwej Komisji Kultury i Edukacji o 
zalecenie Parlamentowi wydania zgody.

******

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.


