
DT\864325PL.doc PE462.743v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

12.4.2011

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2009-2010

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Heidi Hautala



PE462.743v02-00 2/5 DT\864325PL.doc

PL

C. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 przez agencje (przypadek 
Europejskiej Agencji Leków) i inne instytucje (przypadek EBI)

9. Niejasną sytuację po wejściu w życiu Traktatu z Lizbony – jako że obecne rozporządzenie 
(WE) nr 1049/2001 nie zapewnia właściwych ram, ponieważ nie odnosi się jednoznacznie 
do wszystkich instytucji, organów, urzędów i agencji ani nie określa precyzyjnie 
związków z innymi aktami prawnymi – można zilustrować na przykładzie sprawy 
2493/2008/(BB)TS1 przeciwko Europejskiej Agencji Leków dotyczącej odmowy ujawnienia 
sprawozdań o skutkach ubocznych. Sprawa ta również dobrze ilustruje, w jaki sposób udział 
Rzecznika Praw Obywatelskich może spowodować zmianę złych praktyk administracyjnych. 
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraźnie wskazał, że organy UE nie powinny przyjmować 
jedynie biernej postawy, lecz są również zobowiązane do podejmowania aktywnych działań, 
co oznacza, że muszą wprowadzać materiał do domeny publicznej, w związku z czym te dwa 
sposoby podejścia nie są alternatywami, lecz wzajemnie się wspierają. Rozporządzenie 
nr 726/20042 ustanawiające Europejską Agencję Leków przywiduje, że rozporządzenie 
nr 1049/2001 ma zastosowanie do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Agencji 
(art. 73), a jednocześnie pod określonymi warunkami Agencja musi udostępniać do 
wiadomości publicznej dane dotyczące zgłoszeń skutków ubocznych (art. 26) i umożliwić 
obywatelom dostęp do baz danych dotyczących skutków ubocznych na stosownym poziomie 
(art. 57 ust. 1 lit. d)). W rozumieniu Agencji związek między tymi dwoma aktami prawnymi 
był taki, że rozporządzenie nr 726/2004 stanowiło odstępstwo od ogólnych zasad 
rozporządzenia nr 1049/2001; termin „dokumenty” interpretowała w taki sposób, że nie 
obejmował on danych zawartych w elektronicznym systemie przechowywania i powołała się 
na wyjątek dotyczący „nadmiernego obciążenia administracyjnego”. Rzecznik odrzucił taką 
argumentację i wyjaśnił, że to konkretne rozporządzenie dotyczy podejścia aktywnego, 
a jednocześnie należy stosować wszystkie zasady rozporządzenia nr 1049/2001. Rzecznik 
jednocześnie odrzucił definicję dokumentu przedstawioną przez Agencję i oświadczył, że: 
„82. Rzecznik Praw Obywatelskich nie uważa, że możliwość większego zabezpieczenia 
danych przechowywanych w bazie danych EudraVigilance dzięki ich zaszyfrowaniu (…) 
zmienia to, że zawartość bazy danych stanowią »dokumenty« w rozumieniu art. 3 
rozporządzenia nr 1049/2001. Rzecznik konsekwentnie twierdził, że »treści przechowywane 
w formie elektronicznej« obejmują zidentyfikowane i możliwe do ponownej identyfikacji 
zbiory informacji zawartych w bazie danych. Zaszyfrowane dane będą »możliwym do 
ponownej identyfikacji zbiorem informacji«, jeżeli Agencja będzie mogła wyszukać te dane 
przy użyciu posiadanych przez nią narzędzi informatycznych”. 

10. Agencji nie udało się również obronić trzeciego argumentu dotyczącego 
nieproporcjonalnego obciążenia administracyjnego – Rzecznik Praw Obywatelskich 
stwierdził: „88. Przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że 
rozporządzenie nr 1049/2001 nie zawiera żadnych wyjątków, zgodnie z którymi ilość pracy 
administracyjnej usprawiedliwiałaby odmowę dostępu do dokumentów (…) 90. (…) Sama 
zasada proporcjonalności nie może stanowić powodu odrzucenia wniosku o dostęp do 
dokumentów. Powody odmowy dostępu do dokumentów muszą wyłącznie opierać się na 
wyjątkach określonych w rozporządzeniu nr 1049/2001. Co najwyżej, jeżeli dowiedziono by, 
że zasada proporcjonalności ma zastosowanie, wyjaśniałoby to jedynie, dlaczego 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.
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uzasadnienia oparte na konkretnym i indywidualnym zbadaniu każdego z dokumentów można 
by zastąpić uzasadnieniami dotyczącymi szeregu dokumentów (…) 93. Rozporządzenie 
nr 1049/2001 zawiera w każdym przypadku przepis proceduralny, który można zastosować do 
rozwiązania problemu nieproporcjonalnej pracy administracyjnej dla instytucji (mianowicie 
art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1049/2001)”1. 
W związku z uwagami Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, a także w sprawie 
2560/2007/BEH2 dotyczącej sprawozdań z badań klinicznych i ochrony interesów 
handlowych, Europejska Agencja Leków zmieniła swoją politykę w 2010 r.3

11. Trudniejszy problem dotyczy właściwej zależności między Traktatem, 
rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 i rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006 w sprawie 
zastosowania postanowień konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska4, ponieważ to ostatnie stanowi, że w przypadku interesów 
handlowych uznaje się, że nadrzędny interes publiczny nakazujący ujawnienie informacji 
istnieje w przypadku, gdy wnioskowane informacje dotyczą emisji do środowiska (art. 6). 
Wbrew takiemu konkretnemu sformułowaniu w ostatniej sprawie wniesionej przez 
Bankwatch, dotyczącej dostępu do dokumentów na temat dwutlenku węgla otrzymanych 
w ramach pewnego projektu, EBI stwierdził, że rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 nie jest 
dla niego wiążące, ponieważ sprawa nie dotyczy jego zadań administracyjnych (jak stanowi 
art. 15 ust. 3 TFUE)5.W tym przypadku konieczna byłaby precyzyjna definicja „zadania 
administracyjnego” oraz jeszcze bardziej precyzyjne określenie podstaw odmowy przy 
uwzględnieniu dwóch wyżej wspomnianych rozporządzeń.

D. Informacje niejawne – aspekty międzyinstytucjonalne i indywidualne

12. Można wskazać kilka problemów międzyinstytucjonalnych dotyczących dostępu do 
dokumentów niejawnych, na przykład: ocena dialogu UE i Chin na temat praw człowieka, 
przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka, przystąpienie Bułgarii 
i Rumunii do Schengen itd. Z jednej strony jest to problem współpracy 
międzyinstytucjonalnej, zwłaszcza w przypadku zawarcia umowy międzynarodowej, na co po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony zgodę musi wyrazić Parlament. Zgodnie z art. 218 ust. 10 
TFUE Parlament jest „natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury”. 
Z drugiej strony powstaje problem dostępu dla pojedynczego obywatela w kontekście nadania 

                                               
1Podobny problem można zilustrować na przykładzie ostatniego wniosku ChemSec dotyczącego dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zawierających informacje 
o przedsiębiorstwach i ilościach substancji umieszczonych na liście SIN (SIN – substitute it now, „zastąp to 
teraz”) zgodnie z rozporządzeniem REACH. Wniosek ten (z dnia 1 grudnia 2010 r.) został odrzucony (dnia 
22 grudnia 2010 r.) – agencja ECHA podała uzasadnienie, według którego ujawnienie tych informacji 
naruszałoby interesy handlowe przedsiębiorstw. Wniosek potwierdzający, który nie został uznany, złożono dnia 
21 stycznia 2011 r., a ostateczną decyzję w jego sprawie podjęto dnia 4 marca 2011 r.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Zob. także skarga 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
5Problem wszelkich ewentualnych niezgodności między Traktatami a konwencją z Aarhus byłby znacznie 
trudniejszy do rozwiązania, ponieważ konwencja z Aarhus nie ma pierwszeństwa przed Traktatami.
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dokumentom właściwego lub ewentualnie zbyt wysokiego statusu niejawności, ponieważ 
dokumenty takie nie są dostępne dla ogółu obywateli. Jednym z głównych problemów 
obecnego systemu jest brak wspólnej definicji terminu „niejawne dokumenty UE” i sposobu 
postępowania z nimi. W 2001 r. osiągnięto powszechnie krytykowany kompromis w sprawie 
wprowadzenia art. 9 rozporządzenia nr 1049/2001, który służy wzajemnemu uznawaniu 
różnych klasyfikacji. Sytuacja taka jest nie do przyjęcia, ponieważ stanowi poważne 
naruszenie zasad państwa prawnego (preambuła karty, art. 2 i 6 TUE) oraz zasady 
pewności prawnej zgodnie z teorią hierarchii norm prawnych (konstytucja, prawo zgodne 
z konstytucją i niższe normy zgodne z ustawodawstwem). Obecnie działamy na poziomie 3 
(każda instytucja ma własne przepisy lub zawierane są umowy międzynarodowe), lecz nie ma 
wspólnej unijnej definicji i kategoryzacji dokumentów niejawnych na szczeblu 
prawa/właściwych przepisów. Oznacza to, że pomiędzy podstawowym poziomem 
Traktatów a trzecim poziomem przepisów wewnętrznych i międzyinstytucjonalnych brakuje 
właściwych ram prawnych, co narusza przepisy art. 15 ust. 3 akapit drugi – nigdy nie została 
przeprowadzona właściwa przejrzysta procedura ustawodawcza dotycząca kategorii 
klasyfikacji, w której obywatele byliby demokratycznie reprezentowani przez wybranych 
przedstawicieli. Sytuacja ta mogła być tolerowana wcześniej, lecz jest ona nie do przyjęcia po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który wprowadza obowiązkową Kar tę  praw 
podstawowych oraz znacznie bardziej rygorystyczne i całościowe postanowienia 
w Traktatach (znaczenie otwartości i uczestnictwa obywateli – art. 9-12 TUE oraz nowe 
postanowienia dotyczące dostępu do dokumentów i dobrych rządów – art. 15 i 298 TFUE). 

13. Pod tym względem pozytywnie można ocenić nowe PMI między Parlamentem i Komisją 
(patrz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
nowelizacji porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim 
i Komisją Europejską (2010/2118(ACI), załącznik 2)1, ponieważ w dużej mierze określa 
kategorie klasyfikacji oraz procedury postępowania z takimi informacjami między 
obydwiema instytucjami. Jednocześnie nie ma ono zastosowania wobec Rady. W tym 
zakresie mandat negocjacyjny dotyczący przystąpienia UE do europejskiej konwencji 
praw człowieka jest dobrą ilustracją problemów, na które napotyka Parlament. Dnia 
17 marca 2010 r. Komisja przedstawiła projekt wytycznych negocjacyjnych w sprawie 
umowy o przystąpieniu do europejskiej konwencji praw człowieka, klasyfikując je jako 
„RESTRAINT EU” (dostęp ograniczony przez UE). Dokumenty zostały udostępnione 
członkom komisji AFCO, LIBE i DROI w zabezpieczonym pomieszczeniu Parlamentu. Dnia 
4 czerwca 2010 r. Rada ds. WSiSW przyjęła decyzję Rady zatwierdzającą negocjacje, 
w której dostęp do załącznika zawierającego tekst wytycznych negocjacyjnych został 
określony jako „ograniczony”, a zatem nieujawniony do wiadomości publicznej2. Na wniosek 
komisji LIBE i AFCO Rada zgodziła się udostępnić dokument, lecz jedynie ograniczonej 
liczbie posłów i wyłącznie w pomieszczeniach Rady, powołując się na pierwszeństwo PMI 
z 2002 r.3między Parlamentem i Radą dotyczące dostępu Parlamentu do szczególnie 
chronionych informacji Rady w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. Ten sam 
problem powstał w ramach oceny przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Schengen, a także 
w ramach dialogu UE i Chin na temat praw człowieka (SEC 1906.doc), ponieważ PMI 

                                               
1Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
2W 2011 r. został on częściowo odtajniony: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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z 2002 r. pomiędzy Radą a Parlamentem nie zawiera kategorii informacji o „ograniczonym” 
dostępie („restraint”). 

12. Taka praktyka Rady jest niedopuszczalna, biorąc pod uwagę Traktat z Lizbony i nowe 
prerogatywy nadane Parlamentowi, a także odpowiedzialność demokratyczną. Jednocześnie 
klasyfikacja wydaje się czasami bardzo wątpliwa, zwłaszcza w przypadku dokumentów 
dotyczących praw człowieka. Mandat negocjacyjny w przypadku europejskiej konwencji 
praw człowieka wydaje się być dobrym przykładem – nie chodzi tu o negocjacje strategiczne, 
lecz cała procedura ma rozwiązać techniczny problem praktycznego stosowania 
obowiązującej europejskiej konwencji praw człowieka i funkcjonowania systemów sądowych 
UE. Ponadto przepisy dotyczące klasyfikacji mają bezpośredni wpływ na dostęp ogółu 
społeczeństwa do dokumentów. Pod tym względem przepisy dotyczące dokumentów 
niejawnych (w tym przepisy międzyinstytucjonalne) są środkami (towarzyszącymi) 
umożliwiającymi dostęp do dokumentów. 

Wnioski

Zważywszy na wszystkie kwestie wspomniane w dokumentach roboczych 3 i 4, należy 
zwrócić uwagę na poniższe aspekty:

- należy przyjąć nowe wspólne ramy prawne dotyczące dostępu do dokumentów, które 
byłyby całkowicie zgodne z Traktatami;
- należy ustanowić całkowitą przejrzystość prac legislacyjnych, zwłaszcza w ramach 
grup roboczych Rady;
- należy przeprowadzić szczegółową ocenę ram czasowych na rozpatrywanie wniosków 
o dostęp do dokumentów oraz przewidzieć surowe konsekwencje w przypadku 
naruszania takich terminów;
- rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 (do czasu ustalenia nowych ram prawnych) 
powinno mieć pełne zastosowanie do wszystkich instytucji, organów, urzędów i agencji 
zgodnie z Traktatami; wszelkie specjalne procedury przewidziane Traktatami (na 
przykład dotyczące ETS i EBI) powinny być interpretowane w sposób ściśle 
wymagający precyzyjnych definicji (na przykład definicji „zadania
administracyjnego”);
- należy ustanowić ogólne ramy prawne dotyczące dokumentów niejawnych; współpraca 
międzyinstytucjonalna powinna opierać się na takich ramach ogólnych dopracowanych 
na podstawie PMI;
- należy w pełni szanować prerogatywy Parlamentu (w ramach prawodawstwa i umów 
międzynarodowych).


