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Praktyczne przykłady dostępu do dokumentów 

Niniejszy dokument ma na celu przeanalizowanie praktycznych przykładów dostępu do 
dokumentów. Jedynie dzięki takiemu podejściu można uzyskać właściwy obraz sytuacji, jeśli 
chodzi o faktyczne przestrzeganie prawa dostępu do dokumentów1, przewidzianego w 
Traktatach2i karcie3, oraz z zasady podkreślanego przez wszystkie instytucje, urzędy, agencje 
i organy UE. W tym celu zgromadzono informacje dotyczące doświadczeń organizacji 
pozarządowych w tym zakresie. Pomimo ograniczonych rozmiarów grupa ta ma możliwości i 
wykazuje chęć, aby rozpocząć procedury występowania o dostęp, gdyż procedury te mogą 
pochłaniać znaczne zasoby i czas, co jest utrudnieniem dla osoby działającej samodzielnie. 
Analizy skoncentrują się na konkretnych podmiotach (Radzie, Komisji), ponieważ przyjmują 
one różne sposoby podejścia do kwestii dostępu do dokumentów, a także do konkretnych 
tematów, takich jak wyjątki, procedura prawodawcza, dokumenty niejawne, współpraca 
międzyinstytucjonalna itd.

A. Dokumenty dotyczące procedury prawodawczej

1. Traktat z Lizbony zapoczątkował nową erę przejrzystości stanowienia prawa. W tym 
zakresie art. 15 ust. 3 akapit piąty TFUE stanowi, że „Parlament Europejski i Rada 
zapewniają publikację dokumentów dotyczących procedur prawodawczych”. Takie pojęcie 
przejrzystości wiąże się z zasadą demokracji uczestniczącej (art. 9–11 TUE) i szczególną rolą 
parlamentów krajowych (art. 12 TUE). W tym celu Traktat wymaga utworzenia wspólnych 
ram w formie rozporządzenia, jak stanowi art. 15 ust. 3 akapit drugi4.Ze względu na brak 
wspólnych ram obecna praktyka nie uwzględnia tych istotnych zmian, co ilustruje przykład 
(nie)przejrzystości prac grup roboczych Rady. Widoczna obecnie część prac prawodawczych 
Rady (dyskusje ministrów) stanowi jedynie „szczyt góry lodowej”. Dokumenty związane z 
obradami grup roboczych są z zasady określane mianem „ograniczonych” i nie są same z 
siebie dostępne dla ogółu obywateli, a taka kategoria niejawności nie jest wymieniona w 
rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

2. Przepisy dotyczące prawa karnego, jako nowe i rozszerzone prerogatywy UE po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony, wymagają jeszcze większej przejrzystości ze względu na ich 
dalekosiężne skutki (ograniczenie praw podstawowych jednostki). Na przykład – w 
przypadku zaproponowanej dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego 
(COD/2010/0817), jako instrumentu bardzo ingerującego w prawa jednostki i wewnętrzny 
porządek konstytucyjny państw członkowskich, większość dokumentów Rady znajdujących 
się na szczeblu grupy roboczej nie jest dostępna dla ogółu obywateli, z wyjątkiem na przykład 
dokumentu 7617/115przedstawiającego w ramach dokumentu Rady jedynie kopię publicznie 
dostępnego sprawozdania Agencji Praw Podstawowych w sprawie europejskiego nakazu 

                                               
1Prawo to nie jest prawem pochodnym przysługującym obywatelom, lecz podstawowym, ustawowym prawem 
do dostępu do dokumentów „niezależnie od ich formy”.
2Art. 9–12 TUE i art. 15 TFUE.
3Art. 42 Karty praw podstawowych UE.
4Pod tym względem ani wniosek Komisji dotyczący przekształcenia z 2008 r. (COM(2008)0229), ani ostatni 
wniosek z 2011 r. (COM(2011)0137) rozszerzający zakres rozporządzenia nr 1049/2001 na inne podmioty nie 
spełnia wymogu Traktatów.
5http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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dochodzeniowego. Inny dobry przykład braku przejrzystości w dziedzinie prawa karnego 
dotyczy europejskiego nakazu aresztowania jako pierwszego środka przyjętego zgodnie z 
zasadą wzajemnego uznawania w prawie karnym, w którym to przypadku początkowy 
entuzjazm zmniejszył się z powodu szeregu znacznych problemów z jego stosowaniem: brak 
prawdziwej harmonizacji kategorii 32 przestępstw, w przypadku których wyłączono kontrolę 
podwójnej karalności; warunki panujące w więzieniach; proporcjonalność; definicja 
prokuratora jako organu „sądowego”; w kilku sprawach dotyczących europejskiego nakazu 
aresztowania sąd nie bierze udziału wcale lub jego udział jest znacznie ograniczony (co może 
być niezgodne z art. 5 ust. 3 europejskiej konwencji praw człowieka), itd. W tym przypadku 
w rejestrze Rady figuruje dokument oznaczony jako „Injustices under the European Arrest 
Warrant” [Przypadki niesprawiedliwego traktowania w związku z europejskim nakazem 
aresztowania] (13825/10), lecz nie jest on bezpośrednio dostępny dla ogółu obywateli. Takie 
nieprzejrzyste podejście do prawa karnego jest nie do przyjęcia, a po wejściu w życie Traktatu 
z Lizbony należy zaprzestać stosowanej przez ostatnie dziesięć lat praktyki polegającej na 
tym, że faktycznie rządy krajowe w ramach Rady przyjmują prawo karne UE przy bardzo 
ograniczonym udziale Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych.

3. Problem nie ogranicza się tylko do prawa karnego. Dobrym i „ironicznym” przykładem jest 
brak dostępności dokumentów podających nazwy państw członkowskich, gdy dotyczą one ich 
stanowisk przedstawionych w ramach grupy roboczej Rady w sprawie zaproponowanego 
przekształcenia rozporządzenia (WE) nr 1049/20011, jak pokazała sprawa wszczęta przez 
AccessInfo, a także brak dostępności opinii prawnej służb prawnych Rady w sprawie 
przekształcenia rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Co do kwestii pierwszej (ujawnienie 
nazw państw członkowskich), została złożona skarga, która została uznana (T- 233/09) – Sąd 
odrzucił zasadność zastosowania wyjątku dotyczącego prac wewnętrznych przewidzianego w 
art. 4 ust. 3, stwierdzając: „69. (…) Wykonywanie bowiem przez obywateli ich 
demokratycznych praw zakłada możliwość śledzenia w szczegółach procesu podejmowania 
decyzji w instytucjach uczestniczących w procedurach prawodawczych oraz posiadanie 
dostępu do ogółu istotnych informacji”. Jeśli chodzi o możliwość dostępu do opinii prawnej 
organizacja ClientEarth wszczęła postępowanie sądowe przeciwko Radzie (T- 452/10), 
ponieważ stanowisko Rady jest niezgodne z decyzją Trybunału w sprawie Turco (sprawy 
połączone C-39/05 P i C-52/05 P)2.

4. Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że obecna sytuacja nie jest zgodna z 
obowiązkami dotyczącymi przejrzystości (będącymi odpowiednikiem przysługującego 
obywatelom prawa dostępu) w procedurze prawodawczej. W tym zakresie należy w 
szczególności rozwiązać problem z przejrzystością prac wewnętrznych grup roboczych Rady. 
Posiedzenia Rady na szczeblu grup roboczych można by porównać z posiedzeniami komisji 
parlamentarnych. Oba organy władzy prawodawczej muszą być pod tym względem 
jednakowo przejrzyste zgodnie z Traktatami i kartą, a zasada przejrzystości musi zostać 
zachowana, gdy te dwa organy spotykają się na pierwszym szczeblu w ramach rozmów 
trójstronnych w celu osiągnięcia ewentualnego porozumienia w pierwszym czytaniu. 
                                               
1Dokument Rady 16338/08, notatka sekretarza generalnego grupy roboczej w sprawie informacji dotyczących 
proponowanej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Organizacja AccessInfo zwróciła się również o 
dokumenty do poszczególnych państw członkowskich – 18 z nich nie dostarczyło informacji (całkowita cisza w 
4 krajach), a 9 z nich przedstawiło część informacji (nie wszystkie).
2W sprawie Turco Trybunał wyraźnie stwierdził, że „możliwość bowiem poznania przez obywateli podstaw 
działań prawodawczych jest warunkiem skutecznego wykonywania przez nich ich demokratycznych praw”.
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B. Otwarta, efektywna i niezależna administracja europejska

5. Art. 298 TFUE wyraźnie wprowadza pojęcie otwartej, efektywnej i niezależnej 
administracji, a na tej podstawie art. 42 karty ustanawia prawo do dobrej administracji
rozpatrującej sprawy w sposób bezstronny, sprawiedliwy i w rozsądnym terminie. W 
przypadku Komisji należy rozwiązać problem z dochowaniem rozsądnych terminów
postępowania. Dobrym przykładem jest „sprawa Porsche” dotycząca pism przesłanych 
Komisji przez Porsche AG w 2007 r. w ramach przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych, w którym to przypadku dnia 
1 marca 2007 r. organizacja pozarządowa (Friends of the Earth Europe) rozpoczęła procedurę 
wnioskowania o dostęp do informacji i w celu zakończenia postępowania konieczne było 
wydanie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzji, co nastąpiło dnia 7 
lipca 2010 r. (skarga 676/2008/RT)1, oraz przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania 
z dnia 27 października 2010 r.2na podstawie sprawozdania specjalnego Rzecznika Praw 
Obywatelskich3. We wspomnianym przypadku Komisja potrzebowała ponad 15 miesięcy na 
przedstawienie szczegółowej opinii, ponieważ nie skontaktowała się ze stroną trzecią w 
terminie odpowiednim dla innych organów UE i strony występującej o dostęp. 
Nieprzestrzeganie terminów ilustruje również sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich 
355/2007/TN przeciwko Komisji, w której niesłusznie powołała się ona na „weto państw 
członkowskich” – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) złożyło wstępny wniosek 
dnia 18 lipca 2006 r., a ostateczna odpowiedź Komisji została wydana dopiero dnia 15 
grudnia 2006 r. Tymczasem opinia w sprawie zalecenia wstępnego Rzecznika Praw 
Obywatelskich (czerwiec 2009 r.) została wydana dopiero w lipcu 2010 r.4.

6. Problemy takie są jedynie kontynuacją takiej samej nieterminowości w przypadku 
odpowiedzi na wnioski wstępne i potwierdzające dotyczące dostępu do dokumentów. Należy 
przytoczyć przykład wniosku złożonego przez Greenpeace (14 kwietnia 2010 r., w sprawie 
dostępu do dokumentacji papierowej i wideo dotyczącej przeniesienia tuńczyka 
błękitnopłetwego z Tunezji na Maltę)5.Dnia 4 maja 2010 r., gdy upłynął termin, Komisja 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Dnia 1 marca 2007 r. organizacja Friends of the Earth Europe wystąpiła o dostęp do korespondencji między 
przedstawicielami producentów samochodów i byłym komisarzem Verheugenem. W listopadzie 2007 r. Komisja 
udzieliła dostępu do 15 pism, lecz odmówiła dostępu do 3 pism przesłanych przez Porsche, powołując się na 
wyjątek obejmujący interesy handlowe. Na podstawie skargi (sprawa 676/2008/RT) Rzecznik Praw 
Obywatelskich stwierdził dnia 27 października 2008 r., że Komisja niesłusznie odmówiła dostępu. Dnia 30 
września 2009 r. po znacznej zwłoce Komisja poinformowała Rzecznika, że udzieli częściowego dostępu do 
dokumentów po poinformowaniu Porsche. Nie uczyniła tego w ciągu kilku miesięcy, w związku z czym w lipcu 
2010 r. Rzecznik uznał, że Komisja dopuściła się niewłaściwego administrowania. W listopadzie 2010 r. 
Parlament Europejski zatwierdził rezolucję opartą na sprawozdaniu specjalnym Rzecznika.
2Sprawozdanie Chrysouli Paliadeli w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, sporządzonego w następstwie jego projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego 
skargi 676/2008RT (2010/2086 (INI)).
3http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4Patrz również sprawa 3697/2006/PB: „Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obowiązek niezwłocznego 
rozpatrywania wniosków oznacza, że Komisja powinna organizować służby administracyjne w taki sposób, by 
dokonywanie rejestracji odbywało się normalnie najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po wpłynięciu 
wniosku.”
5GESTDEM 2010/1747.
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przedłużyła termin odpowiedzi o 15 dni z powodu rzekomej złożoności sprawy – Komisja 
odrzuciła wstępny wniosek dopiero dnia 8 października 2010 r., powołując się na wyjątki 
dotyczące interesów handlowych, prywatności i kontroli, śledztwa i audytu. Dnia 29 
października wspomniana organizacja pozarządowa złożyła wniosek potwierdzający, który w 
dniu 31 stycznia nadal pozostawał bez odpowiedzi, co oznacza, że minęło ponad 9 miesięcy, a 
nie zakończyła się nawet faza administracyjna. Podobnie organizacja ClientEarth złożyła 
wniosek o dostęp do dokumentów dotyczących biopaliw dnia 15 października 2009 r., zaś 
ostateczna decyzja Komisji została wydana dopiero 9 lutego 2010 r. po 117 dniach.

7. W rocznym sprawozdaniu Komisji1w sprawie dostępu do dokumentów za 2009 r. nie było 
mowy o tym poważnym problemie ani właściwego określenia średniego czasu trwania 
postępowania w sprawie wniosku. Jednocześnie obecna praktyka Trybunału dopuszcza 
możliwość powstania jeszcze gorszych konsekwencji, ponieważ nawet jeśli odpowiedź 
nie została udzielona w terminie, zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001, instytucje 
nadal mogą jej udzielić po terminie, co powoduje, że procedura sądowa na podstawie 
zaniechania działania przez instytucję zostaje pozbawiona znaczenia (patrz sprawy
połączone T-494/08–T-500/08 oraz T-509/08, Ryanair Ltd. przeciwko Komisji). Te luki 
prawne umożliwiają instytucjom używanie (nadużywanie) opóźnień w taki sposób, by 
sprawić, że etapy proceduralne stają się niejasne, a dostarczenie dokumentów (po 
długim czasie) jest bez znaczenia.

                                               
1http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_PL_ACT_part1_v1.pdf.


