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… praktyka nie została zatem odpowiednio uaktualniona
7. Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie sprawozdania roczne instytucji, sytuacja wydaje się 
prawidłowa. Perspektywa zmienia się w przypadku uwzględnienia prac Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, które spowodowały zmianę sposobu rozumienia 
przejrzystości w kontekście UE polegającą na odejściu od podejścia indywidualnego 
i biernego (wynikające z przepisów prawo każdego obywatela do dostępu do niektórych 
dokumentów) na rzecz o wiele szerszego obowiązku i aktywnej postawy administracji 
UE, która powinna zapewnić autentyczną dostępność informacji dotyczących jej polityki i 
działań. Zgodnie z definicją do przypadku niewłaściwego administrowania dochodzi wtedy, 
gdy organ publiczny nie postępuje zgodnie z przepisami lub zasadami dla niego wiążącymi1. 
Aby złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, skarżący nie musi wykazać interesu 
prawnego ani osobiście odczuwać skutków niewłaściwego administrowania. Ta możliwość 
składania skarg obywatelskich jest istotną drogą proceduralną umożliwiającą obywatelom 
wchodzenie w jedynie niewielkie kontakty z administracją UE i zapoczątkowanie procesu 
rozliczenia z odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami wykonawczymi Rzecznik Praw 
Obywatelskich we współpracy z instytucją, której skarga dotyczy, podejmie (...) jak najszerzej 
zakrojone działania mające na celu znalezienie polubownego rozwiązania eliminującego 
niewłaściwe administrowanie i satysfakcjonujące skarżącego2.

8. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zmusić instytucji do zastosowania się do jego 
decyzji. Nie może on również przekazać pytań dotyczących kwestii prawnych trybunałom 
w Luksemburgu (w imieniu skarżącego)3. Rzecznik Praw Obywatelskich odegrał jednak 
szczególnie istotną rolę, jeśli chodzi o zapewnienie przejrzystości w UE. Obecnie około 
jednej trzeciej jego dochodzeń dotyczy braku przejrzystości, w tym odmowy 
informacji4. W początkowych latach Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich pracach 
przyjmował raczej prawne podejście i kładł większy nacisk na strukturalne aspekty 
udostępniania lub nieudostępniania informacji przez określone instytucje, głównie Radę 
i Komisję5. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, sprawującemu funkcję arbitra w sprawach 
dotyczących niewłaściwego administrowania, zależy na przejrzystości, ponieważ prawidłowe 

                                               
1Sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 1995 r.
2 Art. 6 ust. 1 przepisów wykonawczych (dostępnych na stronie
http://www.ombudsman.europa.eu/pl/resources/provisions.faces).

3 Długotrwała sprawa Bavarian Lager jest dobrym przykładem braku zmiany postępowania instytucji (Komisji) 
oskarżonej o niewłaściwe administrowanie, która nie nastąpiła nawet w wyniku bardzo zdecydowanego 
zalecenia, a następnie sprawozdania specjalnego dla Parlamentu Europejskiego oraz jednoznacznego 
stwierdzenia przypadku niewłaściwego administrowania. W rzeczywistości potrzebne były dwie dalsze sprawy 
sądowe w ciągu sześciu lat, aby uzyskać jednoznaczne orzeczenie na najwyższym szczeblu sądowym dotyczące 
prawidłowego sposobu „interpretacji” złożonej zależności między dostępem do dokumentów z jednej strony 
a ochroną danych i prawem do prywatności z drugiej. Jedynie zamożny, zdeterminowany i wytrwały skarżący 
będzie mógł pozwolić sobie na bardzo długie postępowanie w sądach (w sprawie protokołu posiedzenia, które 
odbyło się przed 14 laty!).
4Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego 
działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 r. (P7_TA(2010)0435) (dostępna na stronie: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//PL).
5Przegląd działań Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie – patrz: Ian Harden, „The European 
Ombudsman’s efforts to increase openness in the Union” [Wysiłki Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz 
zwiększenia przejrzystości w Unii], w: Veerie Deckmyn (red.), Increasing transparency in the European Union 
[Większa przejrzystość w Unii Europejskiej], Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, 
s. 123–145, na s. 130 i nast.
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zarządzanie i kodeks dobrej praktyki administracyjnej pomagają propagować przejrzystość 
poprzez formułowanie polityki w formie przepisów i wytycznych1. Prerogatywy Rzecznika 
Praw Obywatelskich umożliwiają mu dostęp do akt administracyjnych i ich ujawnienie 
podczas postępowania. Możliwe, że są one zatem najsilniejszym narzędziem pozwalającym 
na otwarcie zamkniętych kręgów administracyjnych i wykroczenie poza starą administracyjną 
logikę zakładającą ograniczenie dostępu do informacji. Mogą one również zapewniać 
obywatelom alternatywny sposób dostępu do dokumentów, biorąc pod uwagę koszty 
związane z bardziej formalną drogą „prawną”. Rzecznik Praw Obywatelskich działa zatem 
jako istotny podmiot powodujący zwiększenie otwartości i przejrzystości2.
9. Prowadzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich przegląd przypadków 
niewłaściwego administrowania zapewnia środki prawne umożliwiające działanie 
w związku z naruszeniem zasady uczestnictwa, wykraczające poza zakres czysto 
prawniczy. Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził na przykład, że w zakres jego 
kompetencji wchodzi kontrola przestrzegania przyjętych przez Komisję minimalnych norm 
dotyczących konsultacji, oraz zaznaczył swoją chęć do aktywnego podejmowania takich 
działań3. Praktyki administracyjne, które nie podlegają kontroli sądowej, mogą zatem 
podlegać przeglądowi. W przeciwieństwie do sądów Rzecznik Praw Obywatelskich może 
zatem przyczynić się do przeciwdziałania problemowi utrzymujących się niedostatków 
praktyki stosowanej przez Komisję w przypadku konsultacji. Jego wkład pod tym względem 
jest jednak z konieczności ograniczony zakresem stosowania minimalnych norm dotyczących 
konsultacji4.
10. Spotykając się z zewnętrzną krytyką w związku z niechęcią do zwiększenia przejrzystości 
działań, instytucje wymieniają wszystkie inicjatywy podjęte przez nie w celu większego 
udostępnienia swoich prac. Niektóre z tych działań są niezwykle pomocne, na przykład 
internetowe transmisje ministerialnych posiedzeń Rady dotyczących kwestii prawodawczych 
lub posiedzeń komisji parlamentarnych. Nawet te pozytywne inicjatywy wydają się jednak 
czasami niejasne ze względu na brak koordynacji i interoperacyjności, nawet jeśli 
instytucje mają współpracować. Najbardziej zaskakujący jest brak wspólnego modelu 
ujmowania informacji w rejestrach instytucji lub na ich stronach internetowych, a także 
w aplikacjach informatycznych dotyczących danych związanych z przepływem zadań między 
instytucjami. Według ostatnich informacji zewnętrznych dostarczonych grupie roboczej PE 
większość obywateli UE korzysta z ogólnych wyszukiwarek internetowych, takich jak 
Google, i albo znajduje poszukiwany dokument lub informację, albo nie. Ci „bierni” – jak ich 
można nazwać – użytkownicy odniosą jednak duże korzyści dzięki przodującej „czynnej” 
mniejszości często krytycznych użytkowników, którzy obserwują różne rejestry, a czasami 
stosunkowo systematycznie zwracają się do instytucji o zamieszczenie w Internecie 
dokumentów, które znajdują się w rejestrze, lecz nie są dostępne. W przypadku pominięcia 
                                               
1Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, najnowsza 
wersja dostępna na stronie http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces.
2 Patrz też: Carol Harlow, „Transparency in the European Union: weighing the public and private interest” 
[Przejrzystość w Unii Europejskiej – wyważenie interesu publicznego i prywatnego], w: Jan Wouters, Luc 
Verhey i Philipp Kiiver (red.), European constitutionalism beyond Lisbon [Konstytucjonalizm europejski poza 
Traktatem z Lizbony], Antwerpia, Intersentia, 2009, s. 209–238.
3Patrz decyzja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi 948/2004/OV przeciwko Komisji (4.5.2005), 
pkt 1.1–1.4, 3.8 i 3.18 oraz decyzja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi 3617/2006/JF przeciwko 
Komisji (3.7.2008).
4Omawiane ograniczenia – patrz Joana Mendes, Participation in EU rulemaking [Uczestnictwo w stanowieniu 
prawa w UE], cyt. rozdział 3, ppkt 3.3.3.
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roli tej czynnej mniejszości czasami pojawiają się błędne twierdzenia, że przepisy prawne 
dotyczące dostępu do dokumentów nie są istotne ze względu na to, że obywatele na 
stosunkowo niewielką skalę korzystają z przysługującego im na mocy przepisów prawa 
dostępu do dokumentów, zważywszy na ograniczoną liczbę „użytkowników” (głównie 
studentów i badaczy (40%) oraz prawników (8,8%))1.
11. Zgodnie z podejściem przyjętym w „ustawie o wolności informacji” za obowiązek 
wszystkich instytucji, a także organów i władz w ramach UE, w coraz większym stopniu 
uznaje się udostępnianie przez Internet kompleksowych informacji dotyczących ich zadań, 
struktury organizacyjnej, działalności i porządków posiedzeń oraz informacji dotyczących 
najważniejszych omawianych dokumentów. Pomiędzy instytucjami, a często nawet wewnątrz 
tej samej instytucji, występują różnice, jeśli chodzi o strukturę tych informacji. Wraz 
z rozwojem rejestrów dokumentów w ostatnich latach, zwłaszcza rejestru Rady i Komisji, 
coraz więcej dokumentów jest jednak umieszczanych w Internecie na wczesnym etapie 
procesu decyzyjnego, co dotyczy także dokumentów, które nie muszą być publikowane 
w innych miejscach. W ostatnich latach zwłaszcza Komisja utworzyła kilka różnych 
specjalnych rejestrów dokumentów. Należą do nich bardzo szczegółowy rejestr 
dokumentów komitologii2i inne specjalne strony internetowe prowadzone przez różne 
dyrekcje generalne, a także specjalny rejestr grup ekspertów. Biorąc pod uwagę te pozytywne 
zmiany, frustrujące jest jednak to, że dziesięć lat po wejściu w życie rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001 i wydaniu przez instytucje UE setek tysięcy euro nadal brakuje wspólnego 
podejścia, a nawet wspólnych „metadanych” odnoszących się do tego samego rodzaju 
dokumentów.

12. Wszystkie te specjalne rejestry i strony internetowe dotyczą zasadniczo zadań 
administracji w sensie ogólnym i mogą zawierać dokumenty o charakterze bardziej 
wewnętrznym (na przykład protokoły posiedzeń komisji, dokumenty dotyczące posiedzeń 
i protokoły posiedzeń, a także projekty decyzji). Mogłyby one mieć szczególne znaczenie dla 
obywateli UE, a nawet dla parlamentów krajowych, ponieważ umożliwiałyby zrozumienie 
procesów decyzyjnych prowadzących do uchwalania przez UE przepisów 
wykonawczych i administracyjnych. Interesującym przykładem jest „rejestr grup
ekspertów”3, w którym znajdują się wykazy oficjalnych i nieoficjalnych organów 
ustanowionych decyzjami Komisji albo utworzonych nieoficjalnie przez służby Komisji 
i który dostarcza najważniejszych informacji dotyczących tych grup. Ponadto Komisja 
prowadzi rejestr grup interesu, który jest rejestrem dobrowolnym mającym się przyczynić do 
zwiększenia przejrzystości działań administracyjnych we wstępnej fazie procedury 
ustawodawczej4. Jednocześnie Komisja i Parlament podejmują wysiłki na rzecz utworzenia 
wspólnego rejestru grup interesu w najbliższej przyszłości5.

                                               
1Patrz na przykład Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information” [Publiczny dostęp 
do informacji UE w teorii i praktyce].
2Patrz http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=pl.
3Patrz http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
4 Prowadzony przez Komisję rejestr grup interesu – patrz
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=pl#pl. Patrz wstępne sprawozdanie 
krytyczne ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby 
Register Fails Transparency Test [Rejestr lobbystów Komisji nie zdaje testu przejrzystości], 
http://www.alter-eu.org/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
5Patrz komunikat dla prasy z końca października 2010 r., 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=1&language=PL&g
uiLanguage=pl.
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13. W ostatnich latach większe prerogatywy i kluczowa rola Parlamentu Europejskiego 
w pracach ustawodawczych stały się oczywiste dla innych instytucji i podmiotów 
zewnętrznych. Takiemu zwiększeniu roli politycznej (w tym nowym, podlegającym 
szczególnej ochronie prerogatywom w dziedzinie prawa karnego, będącego podstawowym 
obszarem suwerenności narodowej, w którym rozstrzyga się o najbardziej podstawowych 
prawach człowieka) muszą towarzyszyć odpowiednie procedury i praktyki gwarantujące 
właściwą wymianę informacji oraz ich przegląd i przejrzystość. Pod tym względem głównym 
ulepszeniem niezbędnym w Parlamencie Europejskim z perspektywy konkretnej procedury 
ustawodawczej jest nadal stworzenie wspólnej wirtualnej przestrzeni, w której wszystkie 
podmioty mające prawo do interwencji mogłyby uczestniczyć i wchodzić w interakcje 
w sposób przejrzysty z jednoczesnym zachowaniem własnej specyfiki i autonomii. 
Odpowiednia „wirtualna przestrzeń pracy” mogłaby obejmować następujące dane: 
1) sprawozdawcy komisji przedmiotowo wła ś c i w y c h  i opiniodawczych oraz 
kontrsprawozdawcy (co jedynie częściowo zapewnia na przykład publicznie dostępna baza 
„OEIL”1, 2) urzędnicy sekretariatu odpowiednich komisji, 3) doradcy grup politycznych, 
teksty i komunikaty związane z daną procedurą pochodzące z różnych zaangażowanych 
instytucji, 4) narzędzie nadzoru nad terminami, które określałoby i aktualizowało daty działań 
związanych z pracami ustawodawczymi (posiedzenia komisji, grupy robocze, debaty, 
głosowania itd.), 5) wewnętrzne narzędzie powiadamiania, wspólne dla „społeczności 
wirtualnej”, 6) stanowiska zajmowane przez „podmioty zewnętrzne” (parlamenty krajowe, 
społeczeństwo obywatelskie, lobbystów) 7) dostępne wyniki badań (pochodzące z oceny 
skutków) i z innych odpowiednich źródeł publicznych i nieoficjalnych. Podzbiór tych 
informacji o pracach mógłby i powinien być dzielony także z innymi instytucjami, lecz nie 
mniej ważne jest jego rozpowszechnienie wśród podmiotów zewnętrznych (obywateli) za 
pomocą stosownych środków (na przykład zaktualizowanej i nowszej wersji „OEIL”).
14. Chociaż głównym celem niniejszego sprawozdania nie jest przedstawienie propozycji 
zmian prawodawstwa UE, zawarte w nim ustalenia mogłyby być przydatne w bieżących 
pracach ustawodawczych w ramach przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (patrz 
sprawozdanie Michaela Cashmana (2008/0090(COD))2. Ocenę obecnej sytuacji można by 
wykorzystać do sprawdzenia, czy potrzebne są zmiany, oraz do określenia obszarów, 
w których konieczna może być interwencja prawodawcy (ze względu na luki prawne, niejasne 
definicje, zbyt dużą swobodę decyzyjną, ostatnie orzeczenia sądowe itd.).

                                               
1W tym zakresie publicznie dostępna baza „OEIL” (www.europarl.europa.eu/oeil) jest formą podstawową, lecz 
wymagałaby dalszych ulepszeń. 
2Patrz: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


