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Po orzeczeniu w sprawie „Turco” i wejściu w życie traktatu z Lizbony zmieniła się 
perspektywa prawna…
1. Od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji1Parlament Europejski z dużym zainteresowaniem okresowo 
ocenia2sposób stosowania zasady przejrzystości przez instytucje UE. To całościowe podejście 
stało się jeszcze bardziej uzasadnione po wydaniu przez ETS orzeczenia w sprawie 
„Turco”3dotyczącej przejrzystości procedury ustawodawczej, a zwłaszcza po wejściu w życie
traktatu z Lizbony, który nadał Karcie praw podstawowych UE prawnie obowiązujący status.
Ponadto, ze względu na znaczne wzmocnienie zarówno politycznej, jak i administracyjnej 
władzy wykonawczej UE w ostatnich latach, po wejściu w życie traktatu z Lizbony 
szczególne znaczenie zyskuje kwestia stosunków między obywatelami a administracją 
UE4. To wyjaśnia, dlaczego od wejścia w życie traktatu z Lizbony obowiązek udzielania 
dostępu do dokumentów mają nie tylko Parlament, Rada i Komisja, lecz również nowe 
podmioty, takie jak Rada Europejska, ETS, EBC, EBI oraz coraz większa liczba agencji 
i władz UE5, a także takie organy jak Europejska Służba Działań Zewnętrznych. 

2. Przejrzystość nie tylko stała się ogólną zasadą porządku prawnego UE, lecz także jest 
obecnie związana z zasadami uczestnictwa obywatelskiego i dobrej administracji.
W związku z tym można ją uznać za podstawowy element „zasad demokratycznych”. 
W art. 11 TUE wyraźnie uwzględniono sposób rozumienia demokracji opartej na większym 
uczestnictwie, będącej uzupełnieniem demokracji przedstawicielskiej (art. 10 TUE). Nowe 
postanowienia traktatów mogą i powinny być interpretowane w kontekście głębszego 
znaczenia demokratycznego, co umożliwiłoby wyjaśnienie, dlaczego otwartość, przejrzystość 
i uczestnictwo są istotne i będą kształtować stosunki między administracją UE a obywatelami 
UE, zgodnie z wymaganiami traktatów6. Jeśli chodzi o tę kwestię, w traktatach nie ma już 
odniesienia do zachowania skuteczności (...) procesu decyzyjnego (patrz art. 255 i art. 207 
ust. 3 dawnego TWE) jako ewentualnego ograniczenia przejrzystości. Jednocześnie trzeba 
uwzględnić nowe postanowienia art. 15 TFUE i art. 42 karty. Odnoszą się one do 
dokumentów niezależnie od ich formy – jest to definicja, której znaczenie należy bardzo 
wyraźnie podkreślić, w szczególności biorąc pod uwagę przechowywanie informacji na
szeroką skalę w różnych bazach danych.

                                               
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. Patrz też: Komisja Europejska, „Zielona księga – Publiczny dostęp do 
dokumentów instytucji Wspólnoty Europejskiej – Przegląd” (COM(2007) 0185 wersja ostateczna, 18 maja 
2007 r.); dokument roboczy służb Komisji, sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych dotyczących 
przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (SEC(2008) 29/2, 16 stycznia 2008 r.).
2Patrz art. 104 ust. 7 Regulaminu PE.
3Sprawy połączone C-39/05P i C-52/05P, Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej, pkt 45, wyrok z dnia 
1 lipca 2008 r., Zb.Orz. [2008] 1-4723, w którym przytoczono preambułę rozporządzenia nr 1049/2001.
4Patrz też: Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution 
[Władza wykonawcza w Unii Europejskiej – prawo, praktyki i konstytucja ewoluująca], Oxford, Oxford 
University Press, 2009.
5Pierwsze dwie agencje zostały utworzone w 1975 r. W 2000 r. ich liczba wzrosła do 10, a w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat – do ponad 30. 
6 Nie tylko „każdy obywatel” musi mieć „prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii”, lecz również 
„decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela” (art. 10 ust. 3 TUE). 
Ponadto niektóre obowiązki w zakresie otwartości, przejrzystości i uczestnictwa są nałożone na „instytucje” (art. 
11 ust. 1–3 TUE). Możliwe, że zasady demokratyczne przewidziane w art. 10 i 11 będzie trzeba uwzględnić 
i rozbudować w przyszłych rozporządzeniach, które zostaną przyjęte zgodnie z art. 298 TFUE.
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3. Chociaż przedstawione powyżej zasady przejrzystości były omawiane i zostały 
potwierdzone na najwyższym szczeblu politycznym w UE, ich codzienne stosowanie jest 
nadal zagrożone, co zostało potwierdzone na przykład w rezolucji Parlamentu z dnia 
14 stycznia 2009 r. w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 1049/20011. Ten sam wniosek 
wypływa z okresowych sprawozdań Rzecznika Praw Obywatelskich (coraz częściej 
wskazujących na brak przejrzystości), a także z istniejących praktyk wewnętrznych i poleceń 
administracyjnych instytucji UE, a nawet z inicjatyw międzyinstytucjonalnych, których 
skutkiem lub nawet celem jest powrót do stanu sprzed wejścia w życie traktatu z Amsterdamu 
i rozporządzenia nr 1049/2001.
4. Głównym źródłem oporu wobec nowych ram prawnych jest wiele państw 
członkowskich UE, które są zaniepokojone ewentualnymi niepożądanymi skutkami 
wynikającymi z dostępu do krajowych informacji/dokumentów wymienianych w ramach 
procesu decyzyjnego UE. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 i orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości (ETS)2 nie istnieje już jednak krajowe prawo weta, jako że proces 
w UE jest autonomiczny, a dopuszczonymi wyjątkami są wyłącznie te wymienione w art. 4 
ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 1049/20013, niezależnie od tego, czy informacje dotyczyły 
negocjacji, transpozycji czy wdrożenia prawodawstwa UE. W związku z tym poprzez 
opracowanie na potrzeby „zwykłej” polityki pojęcia „informacji niejawnych Unii 
Europejskiej” – które początkowo powstało wyłącznie na potrzeby dziedzin obrony 
i bezpieczeństwa i obejmowało informacje niejawne zarówno instytucji Unii Europejskiej, jak 
i państw członkowskich – Rada i Komisja ponownie zacierają granice między UE 

                                               
1Patrz sprawozdanie Marca Cappata: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:PL:PDF.
2Przepisu [art. 4] ust. 5 [rozporządzenia nr 1049/2001] nie można więc interpretować jako przyznającego 
państwu członkowskiemu ogólne i bezwarunkowe prawo weta, skutkujące dyskrecjonalnym sprzeciwem wobec 
ujawnienia dokumentów przez nie wydanych i przechowywanych przez instytucję wspólnotową, tak iż dostęp do 
tych dokumentów przestaje podlegać przepisom rzeczonego rozporządzenia i staje się zależny wyłącznie od 
przepisów prawa krajowego.
Sprawa C-64/05-P Szwecja przeciwko Komisji, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:PL:NOT.
3Art. 4 ust. 1–3:
Wyjątki
1. Instytucje odmawiają dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:
a) interesu publicznego w odniesieniu do:
– bezpieczeństwa publicznego, – obrony i spraw wojskowych, – stosunków międzynarodowych, – finansowej, 
pieniężnej lub gospodarczej polityki Wspólnoty lub państwa członkowskiego;
b) prywatności i integralności osoby fizycznej, w szczególności w odniesieniu do ustawodawstwa Wspólnoty 
związanego z ochroną danych osobowych.
2. Instytucje odmawiają dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę:
– interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej, w tym własności intelektualnej, – postępowania sądowego 
lub opinii prawnej, – celu kontroli, dochodzenia lub audytu, chyba że za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny.
3. Dostęp do dokumentu sporządzonego przez instytucję na użytek wewnętrzny lub otrzymanego przez 
instytucję, który odnosi się do spraw, w przypadku których decyzja nie została podjęta przez instytucję, nie 
zostaje udzielony, jeśli ujawnienie takiego dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji 
przez tę instytucję, chyba że za ujawnieniem przemawia nadrzędny interes publiczny.
Dostęp do dokumentu zawierającego opinie na użytek wewnętrzny jako część obrad i wstępnych konsultacji w 
ramach zainteresowanej instytucji nie zostaje udzielony nawet po podjęciu decyzji, jeśli ujawnienie takiego 
dokumentu poważnie naruszyłoby proces podejmowania decyzji przez tę instytucję, chyba że za ujawnieniem 
przemawia interes publiczny.
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a państwami członkowskimi1. Sytuacja ta stała się jeszcze bardziej oczywista, zważywszy na 
odmowę dostępu do dokumentów dotyczących umów międzynarodowych i nieprzejrzysty 
sposób prowadzenia negocjacji skutkujących zawarciem określonych umów, co może mieć 
dalekosiężne konsekwencje dla praw obywateli (na przykład negocjacje w sprawie umowy 
handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi). Chociaż zrozumiały jest 
pewien stopień poufności w niektórych negocjacjach, trzeba ustalić i umożliwić co najmniej 
pośrednią kontrolę obywatelską (za pośrednictwem demokratycznie wybranych 
przedstawicieli parlamentarnych). Jest to konieczne zwłaszcza dlatego, że po wejściu w życie
traktatu z Lizbony Parlament Europejski musi wydać zgodę na zawarcie różnych umów 
międzynarodowych (art. 218 TFUE). Ponadto chociaż państwa członkowskie i instytucje UE 
są zobowiązane do działania w duchu lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TUE), Rada 
i Komisja stosują kilka niepokojących praktyk, które faktycznie ukrywają prawdziwe 
stanowiska państw członkowskich w dokumentach przygotowawczych Rady/Komisji, takich 
jak: coraz większa liczba dokumentów roboczych, które nie są terminowo podawane 
w rejestrze instytucji (na przykład dokumenty dotyczące posiedzeń Rady, które są 
rozpowszechniane dopiero po posiedzeniach); systematyczne ukrywanie nazw państw 
członkowskich w wynikach postępowania (jeśli są one dostępne), co uniemożliwia 
zrozumienie, jaka większość/mniejszość kształtuje się komitetach Rady/Komisji.

5. Podstawą jednego z wyjątków wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001, na 
który powołuje się nie tylko Rada, lecz również Komisja w celu odmowy publicznego 
dostępu do prac przygotowawczych, jest art. 4 ust. 3 rozporządzenia. Stanowi on, że dostęp 
może nie zostać udzielony, jeśli ujawnienie takiego dokumentu poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez tę instytucję, chyba że za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny. Warto zauważyć, że wyjątek ten dodano do rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001 w celu odzwierciedlenia ducha konkretnego postanowienia dawnego traktatu 
(art. 207 ust. 3 TWE), który wymagał przejrzystości przygotowawczych prac 
ustawodawczych Rady przy zachowaniu skuteczności (...) procesu decyzyjnego. Na tę 
niespójność między przejrzystością i skutecznością zwrócił uwagę Trybunał 
Sprawiedliwości, który w orzeczeniu w sprawie „Turco” stwierdził, że większa przejrzystość 
pozwala obywatelom na bliższe uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji i gwarantuje, 
że administracja cieszy się większą prawowitością, jest bardziej skuteczna i odpowiedzialna 
względem obywateli w systemie demokratycznym. Ten sposób rozumowania został 
potwierdzony traktatem z Lizbony, w związku z czym w nowych traktatach nie istnieje już 
odniesienie do koncepcji ochrony procesu decyzyjnego, a obecne funkcjonowanie tej 
koncepcji opiera się jedynie na art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
6. Paradoksalnie, niechęć do większej przejrzystości po wejściu w życie traktatu
z Lizbony wzrasta również w instytucjach tradycyjnie bardziej otwartych na te cele.
Nawet Parlament Europejski wykazuje niechęć do zachowania przejrzystości podczas 
negocjacji ustawodawczych z Radą, nawet jeżeli traktat wymaga jawności debat 
ustawodawczych. Nawet Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który przez 
dziesięciolecia dążył do przejrzystości wewnętrznego działania instytucjonalnego w UE, 
został ostatnio poddany krytyce za rzekomo niepotrzebnie łagodną interpretację zakresu 
i znaczenia kilku najważniejszych wyjątków dotyczących prawa dostępu do 
dokumentów2.W jeszcze większym stopniu dotyczy to jego własnych dokumentów i 

                                               
1Patrz oddzielny dokument roboczy nr 3.
2Patrz też: Joni Helliskoski i Päivi Leino, „Darkness at the break of noon: the case law on regulation 
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administracji. Ponadto Komisja usiłuje „cofnąć czas”, zwłaszcza w ramach bieżących prac 
nad zmianą rozporządzenia w sprawie dostępu do dokumentów1.

                                                                                                                                                  
No. 1049/2001 on access to documents” [Ciemność w samo południe – orzecznictwo dotyczące rozporządzenia 
nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów].
1Patrz też: Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve i Martial Pasquier, „Less is more”?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency [„Czy mniej to więcej?” Wniosek 
Komisji dotyczący dostępu do dokumentów UE a właściwe granice przejrzystości], Revue Française 
d'Administration Publique, publikacja wkrótce.


