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Poprawka 14
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci i zakres Beneficjenci

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
zgodnie z zasadami, warunkami i 
ograniczeniami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Każda osoba fizyczna lub prawna lub 
każde stowarzyszenie osób fizycznych lub 
prawnych ma prawo dostępu do 
dokumentów instytucji, zgodnie z 
zasadami, warunkami i ograniczeniami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
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)
3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, 
dokumenty zostają udostępnione 
publicznie po otrzymaniu pisemnego 
wniosku lub bezpośrednio w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr. W 
szczególności dokumenty sporządzone lub 
otrzymane w trybie procedury 
prawodawczej zostają bezpośrednio 
udostępnione zgodnie z art. 12.
4. Dokumenty poufne określone w art. 9 
ust. 1 podlegają specjalnemu traktowaniu 
zgodnie z tym artykułem.
5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony nie będące instytucjami.
6. Bez uszczerbku dla szczególnych praw 
dostępu do dokumentów przysługujących 
osobom zainteresowanym ustanowionych 
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prawem WE, dokumenty należące do akt 
administracyjnych postępowania 
wyjaśniającego lub procedur dotyczących 
aktu o indywidualnym zakresie 
zastosowania nie są udostępniane 
publicznie do czasu zamknięcia 
postępowania wyjaśniającego lub 
ostatecznego wejścia w życie aktu. 
Dokumenty zawierające informacje 
zgromadzone lub uzyskane od osób 
fizycznych lub prawnych przez instytucję 
w ramach takich postępowań 
wyjaśniających nie są udostępniane 
publicznie. 1049/2001 (dostosowany)
7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw publicznego dostępu do dokumentów 
przechowywanych przez instytucje, które 
mogą wynikać z instrumentów prawa 
międzynarodowego czy aktów instytucji 
wprowadzających je w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zachowanie spójności z art. 15. ust. 3 TFUE. Precyzuje ona, że 
beneficjenci i zakres rozporządzenia są dwoma różnymi sprawami, którymi należałoby zająć 
się osobno.

Poprawka 15
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a
Zakres zastosowania

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, organy lub jednostki 
organizacyjne Unii Europejskiej, tj. 
dokumentów sporządzanych lub 
otrzymywanych przez nie i pozostających 



AM\838956PL.doc 5/14 PE452.759v01-00

PL

w ich posiadaniu, we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej.
2. Dokumenty zostają udostępnione 
publicznie w formie elektronicznej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w oficjalnym rejestrze instytucji lub po 
otrzymaniu pisemnego wniosku. 
Dokumenty sporządzone lub otrzymane 
w trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie 
z art. 12.
3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
większych praw publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, agencje, urzędy lub organy, 
które to prawa mogą wynikać 
z instrumentów prawa międzynarodowego 
lub z aktów instytucji wprowadzających je 
w życie lub z ustawodawstwa państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. wyżej. Poprawka precyzuje, że proponowany akt przedstawia ogólne ramy działania dla 
wszystkich instytucji, agencji oraz organów UE.

Poprawka 16
Margrete Auken

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 

a) „dokument” oznacza wszelkie dane lub
treści bez względu na nośnik (zapisane na 
papierze, przechowywane w formie 
elektronicznej czy jako nagranie 
dźwiękowe, wizualne czy audiowizualne)
dotyczące kwestii związanych z 
prowadzoną polityką, działaniami i 
decyzjami leżącymi w zakresie 
kompetencji instytucji; informacje zawarte 
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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 ;

w elektronicznych systemach 
magazynowania, przetwarzania i 
pobierania danych (w tym w systemach 
zewnętrznych wykorzystywanych w pracy 
instytucji) stanowią dokument lub
dokumenty, jeżeli można je pobrać w 
formie jednego bądź większej liczby 
wydruków lub kopii elektronicznych z 
wykorzystaniem dowolnych zasadnie
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu. 
Instytucja, która zamierza stworzyć nowy 
elektroniczny system magazynowania lub 
w znacznym stopniu zmienić istniejący 
system, powinna dokonać oceny 
prawdopodobnych skutków dla prawa 
dostępu gwarantowanego przez niniejsze 
rozporządzenie i postępować tak, aby 
promować cel, jakim jest przejrzystość. 
Funkcje pobierania informacji 
przechowywanych przez instytucje 
w elektronicznych systemach 
magazynowania należy dostosować 
w sposób umożliwiający sprostanie 
potrzebom związanym z ponawianymi 
wnioskami płynącymi ze strony 
użytkowników publicznych, w odniesieniu 
do których niemożliwe jest podjęcie 
właściwych kroków z wykorzystaniem 
dotychczas dostępnych narzędzi 
eksploatacji systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany tekst bierze pod uwagę rosnące znaczenie elektronicznego przechowywania 
danych, którego nie można stosować, aby utrudnić publiczny dostęp do informacji, które 
przedtem byłyby zawarte w zwykłych dokumentach.
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Poprawka 17
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bezpieczeństwa publicznego, w tym 
bezpieczeństwa osób fizycznych lub 
prawnych ;

a) wewnętrznego bezpieczeństwa 
publicznego Unii Europejskiej lub co 
najmniej jednego z jej państw 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja wewnętrznego bezpieczeństwa publicznego nie potrzebuje nowej europejskiej 
definicji.

Poprawka 18
Margrete Auken

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 dotyczącej 
postępowania sądowego;

Or. en

Uzasadnienie

Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie Turco stwierdził, że ujawnianie porady 
prawnej w inicjatywach legislacyjnych zwiększa przejrzystość i otwartość procesu 
legislacyjnego i wzmacnia prawa demokratyczne europejskich obywateli.
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Poprawka 19
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obiektywnych i bezstronnych procedur
wyboru.

e) obiektywnych i bezstronnych procedur
zamówień publicznych do czasu podjęcia 
decyzji przez instytucję zlecającą lub 
komisję konkursową w postępowaniu 
prowadzącym do zatrudnienia 
pracowników, do czasu podjęcia decyzji 
przez organ powołujący.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy jasno sprecyzować, ze wyjątek dotyczy jedynie procedur będących w 
toku.

Poprawka 20
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. wyjątki przewidziane w ust. 2 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. W 
odniesieniu do ust. 2 lit. a), uznaje się, że 
za ujawnieniem przemawia nadrzędny 
interes publiczny jeżeli wnioskowane 
informacje dotyczą emisji do środowiska 
naturalnego

4. Wyjątki przewidziane w ust. 2 nie mają 
zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny.
Przy ocenie wagi interesu publicznego 
leżącego w ujawnieniu informacji należy 
szczególnie uwzględnić fakt, czy objęte 
wnioskiem dokumenty dotyczą ochrony 
praw podstawowych lub prawa do życia 
w zdrowym środowisku naturalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Przestrzeganie praw podstawowych jest kamieniem węgielnym EU, a prawo do życia w 
zdrowym środowisku naturalnym jest zawarte w art. 37 Karty praw podstawowych oraz w 
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art. 1 Konwencji z Aarhus.

Poprawka 21
Margrete Auken

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. Danych osobowych nie ujawnia się, 
jeżeli naruszyłoby to prywatność lub 
integralność danej osoby. Naruszenie 
takie nie powstaje:

jeżeli dane odnoszą się wyłącznie do 
działalności zawodowej danej osoby, 
chyba że ze względu na szczególne 
okoliczności jest powód, by zakładać, iż 
ujawnienie danych zaszkodziłoby tej 
osobie;
jeżeli dane odnoszą się wyłącznie do osoby 
publicznej, chyba że ze względu na 
szczególne okoliczności jest powód, by 
zakładać, iż ujawnienie danych 
zaszkodziłoby danej osobie lub innym 
osobom z nią związanym;
dane te zostały już upublicznione za zgodą 
danej osoby.
Dane osobowe ujawnia się jednak, jeżeli 
wymaga tego nadrzędny interes publiczny. 
W takich przypadkach instytucja lub 
organ precyzuje, o jaki interes publiczny 
chodzi. Podaje powody, dla których w 
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danym przypadku interes publiczny 
przeważa nad interesami danej osoby.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z zaleceniami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:

Poprawka 22
Ágnes Hankiss

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 osobów. Inne dane osobowe 
ujawniane są zgodnie z warunkami 
dotyczącymi zgodnego z prawem 
przetwarzania takich danych, 
ustanowionymi w przepisach UE
dotyczących ochrony osób fizycznych 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.
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Or. en

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 23
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wyjątki ustanowione w niniejszym 
artykule mają zastosowanie wyłącznie 
przez okres, przez który ochrona ta jest 
uzasadniona ze względu na treść 
dokumentu. Wyjątki mogą być stosowane 
maksymalnie przez okres 30 lat. W 
przypadku dokumentów objętych 
wyjątkiem z powodów dotyczących 
ochrony danych osobowych  lub interesów 
handlowych oraz w wypadku dokumentów 
poufnych, wyjątki mogą, jeśli to 
konieczne, obowiązywać nadal po tym 
okresie.

7. Wyjątki ustanowione w niniejszym 
artykule nie mają zastosowania do 
dokumentów przekazanych w ramach 
procedur prowadzących do przyjęcia aktu 
legislacyjnego lub powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego. 
Wyjątki mają zastosowanie wyłącznie 
przez okres, przez który ochrona ta jest 
uzasadniona ze względu na treść 
dokumentu. Wyjątki mogą być stosowane 
maksymalnie przez okres 30 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Takie brzmienie uwzględnia wyroku w sprawie Turco, który podkreśla znaczenie 
przejrzystości w procesie legislacyjnym, która jest wstępnym warunkiem demokracji.
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Poprawka 24
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konsultacje Konsultacje
1. W odniesieniu do dokumentów osób 
trzecich, instytucja konsultuje się z tą 
osobą trzecią w celu oceny, czy wyjątek, o 
którym mowa w art. 4 ma zastosowanie, 
chyba że jest jasne, że dokument ten 
zostanie ujawniony lub nie.

1. Instytucje ujawniają dokumenty osób 
trzecich bez konsultacji z autorem, jeżeli 
nie ulega wątpliwości, że żaden z 
wyjątków przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem nie ma zastosowania. 
Jeżeli dana osoba trzecia, przekazując 
dokument, zastrzegła sobie, żeby 
traktować go w szczególny sposób, zasięga 
się jej opinii, aby ocenić, czy wyjątek
przewidziany w tym rozporządzeniu ma 
zastosowanie. Należy podawać do 
wiadomości publicznej dokumenty 
przekazywane instytucjom w celu 
wywarcia wpływu na określanie polityki.

Or. en

Poprawka 25
Margrete Auken

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 

2. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu 
pochodzącego z państwa członkowskiego:
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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 
rozporządzeniu.

– a nie został przekazany przez to państwo 
członkowskie podejmujące kroki 
w charakterze członka Rady 
– bądź też nie dotyczy informacji 
przekazanych Komisji w związku 
z wdrażaniem uregulowań unijnych,
należy skonsultować się z organami 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 
równoważne przepisy w swoim 
ustawodawstwie, bądź też wyrazi sprzeciw 
w oparciu o postanowienia art. 346 ust. 1 
lit. a) TFUE stwierdzając, że ujawnienie 
stałoby w sprzeczności z istotnymi 
interesami z zakresu bezpieczeństwa. 
Instytucja ocenia słuszność uzasadnienia 
podanego przez państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 26
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli państwo członkowskie otrzyma od 
instytucji wniosek dotyczący dokumentu 
będącego w jego posiadaniu, o ile nie jest 
jasne, że dokument ten zostanie ujawniony 
lub nie, państwo członkowskie konsultuje 
się z odnośną instytucją w celu podjęcia 
decyzji, która nie zagrozi realizacji celów 

3. Bez uszczerbku dla krajowej kontroli 
parlamentarnej, jeśli państwo 
członkowskie otrzyma od instytucji 
wniosek dotyczący dokumentu będącego
w jego posiadaniu, o ile nie jest jasne, że 
dokument ten zostanie ujawniony lub nie, 
państwo członkowskie konsultuje się
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niniejszego rozporządzenia. Państwo 
członkowskie może zamiast tego przekazać 
wniosek do instytucji. 1049/2001
(dostosowany)

z odnośną instytucją w celu podjęcia 
decyzji, która nie zagrozi realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia. Państwo 
członkowskie może zamiast tego przekazać 
wniosek do instytucji. 1049/2001
(dostosowany)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie IFAW, który wyjaśnia, 
że państwa członkowskie nie mają prawa weta odnośnie do ujawniania pochodzących z nich 
dokumentów, ani nie mogą – z wyjątkiem przypadków bezpieczeństwa narodowego –
powoływać się na krajowe przepisy, chyba że w istocie są one takie same, jak wyjątki, o 
których mowa w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 27
Angelika Werthmann

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.

Or. de


