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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), instytucje i organy Wspólnoty 
muszą podejmować decyzje w sposób możliwie najbardziej jawny i jak najbliżej obywateli. 
Obywatele i wyłonione w wyborach organy powinny mieć jak najszerszy dostęp do 
dokumentów będących w posiadaniu instytucji europejskich, co umożliwi im rzeczywiste 
uczestnictwo w procesie politycznym i zwracanie się do władz publicznych o wyjaśnienia. 

Poprawki wprowadzone przez Komisję do rozporządzenia rozczarowują jednak, ponieważ 
w wielu przypadkach wnioski Komisji są raczej krokiem wstecz, a nie śmiałym krokiem 
naprzód w kierunku „działań na rzecz zapewnienia większej przejrzystości”. 

Przede wszystkim Komisja powinna była dokonać pełnego przeglądu swojego 
wcześniejszego wniosku, w związku z tym, że wejście w życie Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przewiduje nowe ramy prawne w oparciu o art. 15 ust. 3. Powinna była 
zawrzeć swój wniosek w COM(2009) 665 dotyczącym konsekwencji wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego. Komisja nie wycofała formalnie tego wniosku i nigdy nie zastąpiła go nowym 
dokumentem, który uwzględniałby nowe ramy ustanowione traktatem lizbońskim. 

Najbardziej znaczącym krokiem wstecz jest dokonana przez Komisję zmiana definicji 
„dokumentu” (art. 3), pojęcia leżącego u podstaw rozporządzenia. Sprawozdawca jest zdania, 
że zamiast zawężać definicję, co de facto proponuje Komisja, należałoby rozszerzyć pojęcie 
„dokumentu”, tak aby skupiało się ono na „oficjalnych informacjach”, ponieważ dostęp 
wnioskodawców do poszczególnych informacji umożliwiałby im wystąpienie o konkretne 
informacje w sposób bardziej precyzyjny, ukierunkowany i kompleksowy, unikając przy tym 
otrzymywania masy zbędnych danych, których dostarczenie pociągałoby za sobą 
prawdopodobnie dodatkowe koszty. Nowa definicja mogłaby ułatwić również częściowy 
dostęp do niektórych dokumentów niejawnych i umożliwiłaby wyraźne rozróżnienie 
informacji nieoficjalnych od oficjalnych. 

Mimo że łatwiejszy dostęp publiczny do dokumentów instytucji, organów, urzędów i agencji 
UE pozostaje celem tego rozporządzenia, to publiczne udostępnienie dokumentów roboczych, 
takich jak projekty komunikatów lub notatki służbowe, mogłoby przesunąć przepływ 
oficjalnych informacji w stronę nieoficjalnych lub międzyrządowych kanałów, co 
ograniczyłoby przejrzystość i osłabiło Unię Europejską.

Należy ograniczyć koszty wyszukiwania i powielania do rozsądnych standardowych kosztów 
takich operacji. Komisja mogłaby przedstawić wniosek w sprawie wyżej wymienionych kwestii.

Bardzo ważne dla obywateli jest, aby, np. przy postępowaniach o naruszenie prawa, które 
często są wynikiem petycji od obywateli, mieli zapewniony pełny dostęp do wszystkich 
dokumentów zamkniętych postępowań w sprawie naruszenia. Dotyczy to również 
dokumentów dostarczanych przez państwa członkowskie. Sprawozdawca wskazuje, że 
wniosek Komisji dotyczący przyznania państwom członkowskim prawa do odmówienia 
dostępu do dokumentów (art.5), opierającego się na ich własnym prawodawstwie jest 
sprzeczny z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a zatem nie do 
przyjęcia. Jeśli chodzi o art. 9 („Traktowanie dokumentów poufnych”) instytucje, organy, 
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urzędy i agencje Unii powinny ustalić wspólne zasady klasyfikacji takich dokumentów 
i podać te zasady do wiadomości publicznej.

Komisja Petycji jest zdania, że utrzymanie i zwiększenie zaufania obywateli do instytucji, 
organów, urzędów i agencji UE ma zasadnicze znaczenie. UE musi chronić dane osobowe 
i prywatność zgodnie z najwyższymi możliwymi normami i nie powinna tworzyć przepisów 
umożliwiających wprowadzanie środków trudnych do obiektywnego stosowania. Mimo że 
orzecznictwo UE zawiera wykładnię „nadrzędnego interesu publicznego”, Komisja powinna 
stworzyć dokładną i konkretną definicję tego pojęcia.

Otrzymujący informacje niejawne nie przekazuje ich osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
podmiotu, od którego pochodzą. Komisja Petycji z zadowoleniem przyjęłaby wspólne ramy 
i procedurę ustanawiania zasad deklasyfikacji, w tym umożliwienie instytucjom, organom, 
urzędom i agencjom Unii dokonywania przeglądu i zmian w kategorii zaklasyfikowania 
dokumentu na wniosek o udostępnienie go ogółowi społeczeństwa. Dokumenty wcześniej 
zaklasyfikowane jako niejawne mogłyby być zatem udostępnianie w bardziej elastyczny 
sposób. 

W przypadku odrzucenia przez instytucję wniosku o udostępnienie dokumentu w oparciu 
o postanowienia niniejszego rozporządzenia, instytucja ta jest zobowiązana zawiadomić, czy 
i kiedy możliwe jest całkowite lub częściowe udostępnienie dokumentu w późniejszym 
okresie.

Sprawozdawca uważa, że sukces europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości zależy od 
tego, czy wnioskodawcy będą mogli łatwo znaleźć i uzyskać potrzebne im informacje. 
Dlatego w kontekście niniejszego rozporządzenia instytucje powinny zapewnić dostarczanie 
dokumentu poprzez wspólny interfejs dla ich rejestrów dokumentów lub przez interfejs 
z bezpośrednimi linkami do rejestru każdej z instytucji.

Poza tym należy wystąpić do Komisji o dostarczenie sprawozdania na temat wdrażania 
zmienionego rozporządzenia i, w razie potrzeby, przedstawienia propozycji ulepszeń, tak jak 
to miało miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
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przez instytucje, mianowicie  dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu
dotyczących kwestii związanych 
z obszarami polityki, działalnością 
i decyzjami należącymi do ich zakresu
odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.
1049/2001 (dostosowany)

przez instytucje, organy, urzędy lub 
agencje Unii Europejskiej dotyczących 
kwestii związanych z obszarami polityki, 
działalnością, zakończonymi 
postępowaniami dotyczącymi naruszenia 
prawa UE i decyzjami należącymi do ich 
zakresu odpowiedzialności, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich dokumentów (definiowanych w art. 3) 
przechowywanych przez instytucje, organy, urzędy lub agencje Unii Europejskiej. Szczególnie 
odnosi się to do dokumentów dotyczących dochodzeń w sprawie naruszenia prawa UE, 
których mogą żądać strony (np. składający petycje) w ramach wykonywania przysługującego 
im prawa do zadośćuczynienia lub naprawienia szkody.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze,
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) sporządzone przez 
instytucję lub formalnie przekazane 
jednemu lub większej liczbie odbiorców 
lub w inny sposób zarejestrowane lub 
otrzymane przez instytucję; dane zawarte 
w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania 
i pobierania danych stanowią dokumenty, 
jeżeli można je pobrać w formie wydruku
lub kopii elektronicznej z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi eksploatacji 
systemu ;

a) „dokument” oznacza zapis lub zbiór 
zapisów służących do celów oficjalnych,
bez względu na nośnik (na papierze, 
w formie elektronicznej czy w formie
nagrania dźwiękowego, wizualnego czy 
audiowizualnego) dotyczących kwestii 
podlegających odpowiedzialności 
instytucji, organów, urzędów lub agencji 
Unii Europejskiej. Nie obejmuje to 
projektów, komunikatów i notatek 
służbowych, które nie powinny stanowić 
elementu dokumentacji;

Uzasadnienie

Definicja „dokumentu” w proponowanym przez Komisję brzmieniu jest zbyt wąska. 
Dokument byłby „dokumentem” jedynie w rozumieniu rozporządzenia, jeżeli byłby formalnie 
przekazany lub zarejestrowany w inny sposób. Byłby to krok wstecz pod względem 
przejrzystości. Publiczne udostępnianie takich dokumentów roboczych, jak projekty 
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komunikatów lub notatki służbowe, mogłoby przesunąć przepływ oficjalnych informacji 
w stronę nieoficjalnych lub międzyrządowych kanałów, prowadząc do mniejszej przejrzystości 
i osłabienia Unii Europejskiej, co przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) "osoba trzecia" oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną lub każdy podmiot 
spoza odnośnych instytucji, w tym państwa 
członkowskie pozostałe instytucje i organy
wspólnotowe i niewspólnotowe oraz kraje 
trzecie.

b) „osoba trzecia” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną lub każdy podmiot 
spoza odnośnych instytucji, inne instytucje 
i organy unijne i spoza Unii oraz kraje 
trzecie.

Uzasadnienie

 Państw członkowskich nie należy uważać za strony trzecie w kontekście relacji z instytucjami 
ani komunikatów w sprawach dotyczących obszaru działań Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) finansowej, walutowej czy gospodarczej 
polityki Wspólnoty lub państwa 
członkowskiego;

d) finansowej, walutowej czy gospodarczej 
polityki Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego;

Uzasadnienie

Poprawka formalna niezbędna w związku z wejściem w życie TUE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porady prawnej i sądowego
postępowania arbitrażowego i spornego;

c) porady prawnej, z wyjątkiem porady 
prawnej związanej z procedurami 
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prowadzącymi do uchwalania aktu 
prawnego, i postępowania sądowego;

Uzasadnienie

Poprawka Komisji do art. 4 ust. 2 lit. c) obniżyłaby standardy w stosunku do obowiązujących 
przepisów. Punkt ten został zmieniony, aby zwiększyć standardy i uwzględnić orzeczenie 
w sprawie Turco (sprawy C-39/05 P i C-52/05 P).  

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) celu kontroli, dochodzenia czy audytu; d) celu kontroli, dochodzenia, 
postępowania w sprawach dotyczących 
konkurencji czy audytu;

Uzasadnienie

Należy odmawiać ujawniania dokumentów dotyczących postępowania w sprawach z zakresu 
konkurencji, ponieważ może ono podważyć ochronę takiego postępowania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
to związek z ich działalnością zawodową, 
chyba że, ze względu na szczególne 
okoliczności, ujawnienie zaszkodziłoby
danym osobom. Inne dane osobowe 
ujawniane są zgodnie z warunkami
dotyczącymi zgodnego z prawem 
przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach WE
dotyczących ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych.

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
to związek z ich działalnością zawodową
 jedynie za zgodą podmiotu, od którego 
pochodzą, chyba że, ze względu na 
szczególne okoliczności, ujawnienie 
zaszkodziłoby prywatności i integralności 
danych osób. Inne dane osobowe 
ujawniane są zgodnie z warunkami 
dotyczącymi zgodnego z prawem 
przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach UE
dotyczących ochrony osób fizycznych 
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w zakresie przetwarzania danych 
osobowych.
Zanim opublikuje się w danym 
dokumencie nazwiska, tytuły i funkcje 
osób zajmujących urzędy publiczne, 
urzędników służby publicznej oraz 
reprezentantów grup interesów, 
wymagana jest zgoda tych osób.
Jeżeli instytucja, organ, urząd lub agencja 
odmówi dostępu do dokumentu, 
powołując się na ust. 1, rozważa, czy może 
udzielić dostępu do części tego 
dokumentu.

Uzasadnienie

Brzmienie tego artykułu powinno być zgodne z niedawnym wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Bavarian Lager (C-28/08P). W przyszłości należy ułatwić dostęp 
do dokumentów, które zostały sporządzone niedawno.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego,
nie należącego do dokumentów 
przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego, 
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja posiadająca 
dokument ujawnia go, chyba że dane 
państwo członkowskie uzasadni 
konieczność nieujawniania go, ze względu 
na wyjątki, o których mowa w art. 4 lub 
szczegółowe przepisy w swoim 
ustawodawstwie, zakazujące ujawnienia 
tego dokumentu. Instytucja ocenia 
słuszność uzasadnienia podanego przez 
państwo członkowskie, w zakresie w jakim 
opiera się ono na wyjątkach 
ustanowionych w niniejszym 

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego,
nienależącego do dokumentów 
przekazanych w ramach procedur 
prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego,
lub jeśli chodzi o informacje przedłożone 
Komisji w sprawie wdrażania 
prawodawstwa Unii, do momentu 
rozpoczęcia wszelkich postępowań 
sądowych z nim związanych,
konsultowane są organy tego państwa 
członkowskiego. Instytucja, organ, urząd 
lub agencja posiadająca dokument ujawnia 
go, chyba że dane państwo członkowskie 
uzasadni konieczność nieujawniania go, ze 
względu na wyjątki, o których mowa w art. 
4. Instytucja ocenia słuszność takiego
uzasadnienia podanego przez państwo 
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rozporządzeniu. członkowskie.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą zwrócić się do instytucji, organów, urzędów lub agencji UE 
o odmowę dostępu do ich dokumentów jedynie wtedy, gdy wnioski takie oparte są na 
wyjątkach określonych w art. 4 (sprawa IFAW C-64/05). Państwa członkowskie nie mają 
prawa weta w stosunku do dokumentów z nich pochodzących, ani prawa do odwoływania się 
do postanowień własnego prawodawstwa w celu uzasadnienia poufności. Należy także 
umożliwić dostęp do przekazanych Komisji informacji pochodzących z państw członkowskich 
w sprawie wdrażania prawodawstwa UE do momentu rozpoczęcia postępowań przed 
Trybunałem (zalecenie 4 rezolucji Cashmana).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, wnioskodawca może w ciągu 15 
dni roboczych od daty otrzymania 
odpowiedzi od instytucji złożyć wniosek 
potwierdzający, w którym zwraca się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji.

3. Instytucja powiadamia wnioskodawcę, 
czy i ewentualnie kiedy możliwy będzie 
całkowity lub częściowy dostęp do 
dokumentu w późniejszym okresie.

Wnioskodawca może w ciągu 15 dni 
roboczych od daty otrzymania odpowiedzi 
od instytucji złożyć wniosek 
potwierdzający, w którym zwróci się do 
instytucji o ponowne rozpatrzenie jej 
decyzji.

Uzasadnienie

Należy informować wnioskodawców o ewentualnej przyszłej możliwości uzyskania dostępu do 
danego dokumentu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty poufne to dokumenty 1. Dokumenty poufne to dokumenty 
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pochodzące z instytucji lub utworzonych 
przez nie agencji, z państw członkowskich, 
krajów trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, zaklasyfikowane jako 
„TRES SECRET/TOP SECRET”, 
„SECRET” lub „CONFIDENTIEL” 
zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w danej instytucji, które chronią 
podstawowe interesy Unii Europejskiej lub 
jednego albo większej liczby jej państw 
członkowskich w obszarach objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. a), a 
w szczególności w obszarze
bezpieczeństwa publicznego, obrony 
i spraw wojskowych.

pochodzące z instytucji lub utworzonych 
przez nie organów, urzędów lub agencji, 
z państw członkowskich, krajów trzecich 
lub organizacji międzynarodowych, 
zaklasyfikowane jako „TRES 
SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” lub 
„CONFIDENTIEL” zgodnie ze wspólnymi
przepisami przyjętymi przez instytucje,
organy, urzędy i agencje, które chronią 
podstawowe interesy Unii Europejskiej lub 
jednego albo większej liczby jej państw 
członkowskich w obszarach objętych 
zakresem art. 4 ust. 1 lit. a) i b) w zakresie
bezpieczeństwa publicznego, obrony 
i spraw wojskowych.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji o niewprowadzanie zmian do art. 9 jest niespójny ze zmianami 
proponowanymi do art. 4, co powoduje, że obecnie odniesienie w ustępie 1 tego artykułu staje 
się niespójne i nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 TFUE także warunki i ograniczenia dostępu 
do dokumentów ustala się w ramach procedury współdecyzji. Jest zatem konieczne i zgodne 
z podstawą prawną, by instytucje, organy, urzędy i agencje przyjęły wspólne przepisy 
dotyczące klasyfikacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przepisy instytucji dotyczące 
dokumentów poufnych podawane są do 
wiadomości publicznej.

6. Wspólne przepisy obowiązujące 
w instytucjach, organach, urzędach 
i agencjach dotyczące dokumentów 
poufnych podawane są do wiadomości 
publicznej.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji o niewprowadzanie zmian do art. 9 jest niespójny ze zmianami 
proponowanymi do art. 4, co powoduje, że obecnie odniesienie w ustępie 1 tego artykułu staje 
się niespójne i nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 TFUE także warunki i ograniczenia dostępu 
do dokumentów ustala się w ramach procedury współdecyzji. Jest zatem konieczne i zgodne 
z podstawą prawną, by instytucje, organy, urzędy i agencje przyjęły wspólne przepisy 
dotyczące klasyfikacji i podały je do publicznej wiadomości.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje podejmą bezzwłocznie kroki 
zmierzające do stworzenia rejestru 
i uruchomienia go do dnia 3 czerwca 2002 
r.

3. Instytucje podejmą bezzwłocznie kroki 
zmierzające do stworzenia wspólnego 
interfejsu dla swoich rejestrów w celu 
zapewnienia spójności między nimi.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty sporządzone lub otrzymane
w związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych UE, lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych, są udostępniane
bezpośrednio, z zastrzeżeniem  art. 4 i 9.

1. W miarę możliwości instytucje, organy, 
urzędy lub agencje udostępniają 
dokumenty bezpośrednio w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr, zgodnie 
z regulaminem danej instytucji, organu, 
urzędu lub agencji.

Uzasadnienie

 W celu utrzymania aktualnych standardów przywraca się tekst obecnego art. 12 ust. 1.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do .. .. ..., Komisja opublikuje 
sprawozdanie dotyczące wdrożenia zasad 
stanowiących podstawę niniejszego 
rozporządzenia oraz poda zalecenia, 
w tym definicję pojęcia „nadrzędnego 
interesu publicznego” oraz w stosownym 
przypadku propozycje zmian niniejszego 
rozporządzenia oraz program działań 
zaradczych, jakie maja zostać podjęte 
przez instytucje, organy, urzędy i agencje.
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Uzasadnienie

Tak jak to miało miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia, należy przedstawić 
sprawozdanie na temat wdrażania rozporządzenia i, w razie potrzeby, propozycje ulepszeń.
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