
DT\876401PL.doc PE472.067v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

6.9.2011

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie) (COM(2008)0229) – C6-
0184/2008 – 2008/0090(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca Michael Cashman



PE472.067v01-00 2/4 DT\876401PL.doc

PL

Powody sporządzenia drugiej wersji projektu sprawozdania
Wniosek dotyczący przekształcenia rozporządzenia nr 1049/2001 (COM(2008)0229) 
oczekuje na rozpatrzenie od kilku lat. W roku 2009 podczas posiedzenia plenarnego 
Parlament Europejski przyjął poprawki, lecz nie przeprowadził głosowania nad rezolucją 
ustawodawczą, a sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej1. Po wejściu w 
życie Traktatu z Lizbony Komisja Europejska postanowiła, że nie wycofa wspomnianego 
wniosku2. W związku z powyższym został on utrzymany, pomimo że nowe traktaty stworzyły 
całkiem nowe ramy prawne dotyczące dostępu do dokumentów oraz określiły to prawo jako 
prawo podstawowe (art. 42 nowej prawnie wiążącej Karty praw podstawowych), a także 
poszerzyły pojęcie demokracji uczestniczącej (art. 9-12 TUE) i poważnie ograniczyły wyjątki 
dotyczące zasady przejrzystości procedury ustawodawczej (poprzez skreślenie art. 207 TWE), 
która nakładała na Radę wymóg przejrzystości prac przygotowawczych w procedurze 
ustawodawczej „przy zachowaniu skuteczności swojego procesu decyzyjnego”. W maju 2010 
r. przedstawiony został nowy projekt sprawozdania3, po czym zorganizowane zostało 
spotkanie panelowe poświęcone kwestii przejrzystości4. 

Już po przedstawieniu projektu sprawozdania Sąd i Trybunał Sprawiedliwości przyjęły kilka 
dalekosiężnych wyroków istotnych dla zrozumienia nowych ram prawnych dotyczących 
dostępu do dokumentów w świetle Traktatu z Lizbony.  I tak w wyroku w sprawie Bavarian 
Lager (sprawa C-28/08) z dnia 29 czerwca 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił swoje 
stanowisko na temat zależności między przejrzystością a ochroną danych, w oparciu o obecne 
brzmienie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Zaowocowało to przeprowadzoną przez 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych5 dodatkową gruntowną analizą współzależności 
między ochroną danych a przejrzystością. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem 
z dnia 19 czerwca 2010 r. w sprawie TGI (sprawa C-139/07 P), postanowił, że przypadki 
dostępu do informacji dotyczących pomocy państwowej (administracyjnych) stanowią 
wyjątek do celów kontroli, dochodzenia i audytu. Kwestia dostępu do dokumentów w 
procedurach administracyjnych (oraz ewentualnego domniemania nieujawniania informacji) 
została dodatkowo wyjaśniona w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie MyTravel (sprawa 
C-506/08 P), w której Trybunał Sprawiedliwości wprowadził rozróżnienie między 
dokumentami ustawodawczymi i administracyjnymi, podkreślając jednak, że nie oznacza to, 
że dokumenty administracyjne zostaną zwolnione z wymogu przejrzystości przedstawionego 
w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001. Jednocześnie Sąd zdefiniował w kilku ze swoich 
wyroków test, jaki stosował w odniesieniu do warunków wyjątkowych, jako ryzyko, które 
musi być „rzeczywiście przewidywalne, a nie tylko czysto hipotetyczne”, zaś „dostęp do tych 
dokumentów mógłby stanowić konkretne i faktyczne naruszenie interesu chronionego” – zob. 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA (2009)0114.
2 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),
3 PE 439.989v01.
4 Spotkanie panelowe poświęcone dostępowi do dokumentów UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, 1 
czerwca 2010 r., 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Dokument EDPS z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów zawierających dane 
osobowe w następstwie wyroku w sprawie The Bavarian Lager oraz opinii z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. C 2, 7.1.2009, s. 7).
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wyrok z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Batchelor (sprawa T-250/08), wyrok z dnia 24 maja 
2011 r. w sprawie NLG (sprawy połączone T-109/05 i T-444/05), oraz wyrok z dnia 7 
czerwca 2011 r. w sprawie Toland (sprawa T-471/08).  Wyjaśniono również, że w procedurze 
ustawodawczej wyjątek dotyczący prac wewnętrznych musi zostać ściśle ograniczony w 
odniesieniu do nazwisk i stanowisk delegacji państw członkowskich w Radzie, jak 
stwierdzono w wyroku 22 marca 2011 r. w sprawie  Access Info Europe (sprawa T-233/09). 
W związku ze wspomnianymi wyżej znacznymi zmianami zorganizowano1 kolejne 
wysłuchanie dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, a także stosowania 
przytoczonego rozporządzenia w przeszłości w związku ze sprawozdaniem rocznym 
Hautala/Sargentini w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 
Regulaminu) w latach 2009-2010 (2010/2294(INI)). W sprawozdaniu tym dokonano analizy 
pozytywnych i negatywnych aspektów obecnego systemu w oparciu o praktyczne przykłady 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Zostało one przyjęte przez komisję LIBE 
przeważającą większością głosów w czerwcu 2011 r. i stanowiło wspólne wytyczne dla 
wszystkich grup politycznych w zakresie dostępu do dokumentów.
Równocześnie odbyło się kilka posiedzeń i dyskusji z udziałem Rady i Komisji, w tym 
posiedzenie między sprawozdawcą, kontrsprawozdawcami i sprawozdawcami komisji 
opiniodawczych, a wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej M. Šefčovičem w dniu 28 
czerwca 2011 r.  Nieoczekiwanie dla Parlamentu Komisja przedstawiła nowy wniosek 
ustawodawczy dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
(COM/2011/0137), zwracając się o drobne uaktualnienie obowiązującego rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 polegające głównie na włączeniu do niego postanowień art. 15 traktatu.  
W związku z niejasną sytuacją prawną zwrócono się do Wydziału Prawnego PE o 
wyjaśnienie, czy drugi wniosek Komisji spełnia wymogi w zakresie dostępu do dokumentów 
wynikające z Traktatu z Lizbony.  Udzielono przejrzystej negatywnej odpowiedzi (Opinia 
Wydziału Prawnego z dnia 4 lipca 2011 r. SJ-0331/11), na podstawie której podjęto decyzję 
polityczną opierającą się na porozumieniu grup politycznych: drugi wniosek powinien zostać 
włączony do pierwszego, w związku z czym zostanie on anulowany (co wskazano w rezolucji 
ustawodawczej).
W związku ze wszystkimi przedstawionymi zmianami sprawozdawca musiał zmienić i 
dostosować fragmenty swojego projektu sprawozdania i sporządzić jego drugą wersję.

Główne modyfikacje i zmiany w drugiej wersji projektu sprawozdania
Zmiany zaproponowane przez Komisję w drugim krótkim wniosku (COM(2011)0137) 
zostały w pełni ujęte w sprawozdaniu. W związku z powyższym wspomniany wniosek 
zostanie anulowany, jak wskazano w rezolucji ustawodawczej – zob. np. poprawki 1, 25, a 
także poprawki, w których znalazło się sformułowanie „instytucja, organ, urząd i/lub 
agencja”.
Za niezbędne uznane zostało wskazanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (sprawa TASZ v. Hungary, nr 37374/05), ponieważ, przyjmując za punkt wyjścia 
postanowienia dotyczące wolności słowa, zaczął on tworzyć orzecznictwo dotyczące prawa 
do informacji – poprawki 2 i 33. 

                                               
1 „Prawo dostępu do dokumentów UE: Wdrażanie i perspektywy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001”, 13 
kwietnia 2011 r., 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Postanowienia określające wspólny system dokumentów zaklasyfikowanych zostały 
zmodyfikowane, przy czym skoncentrowano się na wspólnej procedurze klasyfikacji i 
deklasyfikacji – poprawka 27.
Kwestia przejrzystości prawnej została wyjaśniona i uwypuklona, zwłaszcza w odniesieniu do 
wyjątku dotyczącego prac wewnętrznych, który został ponownie wprowadzony, jednak, 
biorąc pod uwagę ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, został on 
zmodyfikowany, a jego zakres ograniczony. Zasadniczo nie powinien on mieć zastosowania 
do procedury ustawodawczej (w następstwie ustaleń grupy politycznej przedstawionych w 
sprawozdaniu Hautala/Sargentini) i powinien być wykorzystywany jedynie wówczas, gdy 
procedura jest w toku.  Zob. poprawki 10, 11, 32 i 36.

Wyjaśniony został związek z innymi możliwymi aktami lex specialis, gdyż bardziej surowe 
ograniczenia mogą zostać wprowadzone jedynie w drodze aktu ustawodawczego mającego za 
podstawę art. 15 – poprawka 18.
Wszystkie odstępstwa powinny być warunkowe i w przypadku każdego z nich należy 
rozważyć, czy właściwsze jest zastosowanie odstępstwa, czy też ujawnienie informacji w 
interesie publicznym, mając na uwadze kryteria wypracowane przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zob. poprawka nr 33.
Ze sprawozdania wykreślono kilka poprawek, które dotyczyły: odesłania do ogólnych ram 
klasyfikowania dokumentów, ponownego wykorzystania informacji, sprzeczności między 
obowiązkowym poszanowaniem prywatności a warunkową podstawą odmowy, konsultacji ze 
stronami trzecimi, Dziennika Urzędowego itp.


