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Przedmiot: Petycja 0134/2012, którą złożyły Anaïs Berthier i Natacha Cingotti (Francja), 
w imieniu „ClientEarth” oraz „Friends of the Earth Europe”, z 14 podpisami, 
w sprawie dostępu do dokumentów UE dotyczących informacji na temat 
środowiska

1. Streszczenie petycji

Składające petycję wyrażają sprzeciw wobec stosowania przez Komisję Europejską 
postanowień konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień 
konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty oraz rozporządzenia nr 1049/2001 
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 
Składające petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, aby Komisja 
przestrzegała postanowień zawartych w wyżej wymienionych dokumentach, oraz 
dostosowanie treści rozporządzenia nr 1049/2001 do postanowień konwencji z Aarhus, która 
jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wspomnianego rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Składające petycję twierdzą, że Komisja Europejska nie przestrzega zobowiązań 
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
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Rady i Komisji1 oraz z rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty 
(„rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus”)2. Składające petycję uważają, że 
odpowiedzi Komisji na wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów wskazują, iż istnieje 
systemowa tendencja do zachowywania tajemnicy.

Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus, Komisja ma następujące 
uwagi:

- Rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska

Składające petycję twierdzą, że Komisja nie rozpowszechnia w aktywny sposób informacji 
dotyczących środowiska zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie konwencji 
z Aarhus. Składające petycję twierdzą w szczególności, że Komisja nie stworzyła rejestru 
publicznego w celu przekazywania informacji dotyczących środowiska.

Komisja pragnie zaznaczyć, że w art. 4 rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus nie 
wymaga się, by informacje dotyczące środowiska były koniecznie udostępniane za 
pośrednictwem rejestru publicznego. W rzeczywistości w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie konwencji z Aarhus przewiduje się konkretnie „elektroniczne bazy danych”. 
Zgodnie z tym przepisem służby Komisji publikują informacje dotyczące środowiska na 
stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem portalu „Europa” w internecie, 
a w stosownych przypadkach zamieszczają linki do innych stron, na których informacje te są 
przechowywane.

Ponadto, jak stanowi również art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie konwencji z Aarhus, 
rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska to proces, który postępuje 
sukcesywnie. Służby Komisji stale i stopniowo aktualizują i poszerzają zakres informacji 
dotyczących środowiska, które figurują w tych bazach danych.

Niektóre koncepcje Komisji dotyczące rozpowszechniania informacji w bardziej strategiczny 
sposób można znaleźć w komunikacie Komisji z dnia 7 marca 2012 r. pt. „Lepsze 
wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez 
zwiększanie wiedzy i zdolności reakcji”3. W komunikacie tym Komisja określiła dostęp do 
informacji jako zasadniczy priorytet w kontekście zwiększenia zakresu wdrażania prawa 
w zakresie ochrony środowiska.

Jeżeli chodzi o analizy naukowe, które składające petycję podają jako przykład aktywnego 
rozpowszechniania, Komisja pragnie odnieść się do alfabetycznej listy analiz i sprawozdań na 
stronie internetowej „Europa” (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm).

                                               
1 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.
2 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
3 COM(2012)0095 final.
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- Nieprzestrzeganie konwencji z Aarhus

Składające petycję twierdzą, że niektóre wyjątki w zakresie ujawniania informacji 
dotyczących środowiska, które wprowadzono na mocy rozporządzenia w sprawie konwencji 
z Aarhus, nie są przewidziane w konwencji z Aarhus. Składające petycję odnoszą się 
w szczególności do naruszeń prawa wspólnotowego. Składające petycję wskazują, że według 
nich „jedyny wyjątek, który dotyczy dochodzeń, to wyjątek przewidziany na mocy art. 4 
ust. 4 lit. c) konwencji i obejmujący dochodzenia w sprawach karnych lub dyscyplinarnych”. 
Komisja miałaby stosować „ten wyjątek, aby odmawiać dostępu do informacji dotyczących 
środowiska w przypadku wezwań do usunięcia uchybienia lub uzasadnionych opinii 
przesyłanych do państw członkowskich w ramach postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego”.

Odnosząc się do tego argumentu, Komisja już na wstępie pragnie zauważyć, że dokumenty 
związane z toczącymi się postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego rzeczywiście są objęte wysokim poziomem ochrony na mocy prawa UE. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 instytucje odmówią dostępu 
do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby ochronę „celu kontroli, śledztwa czy audytu”, 
chyba że za ujawnieniem przemawia interes publiczny. Jak orzekł już Sąd (wówczas Sąd 
Pierwszej Instancji) w swoim wyroku z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-191/99, Petrie 
przeciwko Komisji, „państwa członkowskie mają prawo oczekiwać od Komisji 
zagwarantowania poufności w trakcie dochodzeń, które mogą prowadzić do wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Ten wymóg 
zachowania poufności obowiązuje nawet po wniesieniu sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości, ponieważ nie można wykluczyć, iż dyskusje między Komisją a rzeczonym 
państwem członkowskim w kwestii dobrowolnego przestrzegania przez to państwo wymogów 
zapisanych w Traktacie mogą toczyć się w trakcie postępowania sądowego, aż do momentu 
wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości. Realizacja tego celu, czyli polubowne 
rozstrzygnięcie sporu między Komisją a danym państwem członkowskim przed wydaniem 
wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, uzasadnia odmowę udzielenia dostępu do wezwań 
do usunięcia uchybienia oraz uzasadnionych opinii sporządzonych w ramach postępowań 
wszczętych na mocy art. 226 Traktatu WE ze względu na ochronę interesu publicznego 
związanego z kontrolami, dochodzeniami i postępowaniami sądowymi” (punkt 68).

Poziom ochrony prawnej dokumentów w ramach toczących się postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nie jest odmienny w odniesieniu do 
informacji dotyczących środowiska. Jak wynika to już z brzmienia art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie konwencji z Aarhus, w przypadku toczących się postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego wyklucza się domniemanie dotyczące istnienia 
nadrzędnego interesu publicznego nakazującego ujawnienie informacji, jeżeli informacje te 
dotyczą emisji do środowiska.

W swoim wyroku z dnia 9 września 2011 r. w sprawie T-29/08, Liga para Proteccao da 
Natureza (LPN) przeciwko Komisji, Sąd podkreślił ten fakt i zaznaczył, że w porównaniu 
z ogólnymi zasadami zawartymi w rozporządzeniu nr 1049/2001 w sprawie dostępu do 
dokumentów nie przewiduje się większej przejrzystości w sprawach środowiskowych 
w ramach toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego (punkt 135 orzeczenia, które jest obecnie przedmiotem procedury 
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odwoławczej). Składające petycję twierdzą, że na mocy konwencji z Aarhus nie jest możliwe 
zachowanie takiego poziomu „poufności” w sprawach środowiskowych. Komisja nie podziela 
jednak przyjętej przez składające petycję interpretacji konwencji z Aarhus. W art. 4 ust. 4 
lit. a) konwencji z Aarhus pod pewnymi warunkami zezwala się na odmowę udzielenia 
informacji dotyczącej środowiska, jeżeli ujawnienie jej miałoby szkodliwy wpływ na 
„poufność postępowania prowadzonego przez władze publiczne”. Komisja uważa, że można 
uznać, iż postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wchodzą w zakres tego postanowienia konwencji z Aarhus.

Artykuł 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska1, który na szczeblu państw członkowskich wprowadza przepisy 
dotyczące dostępu do informacji zawarte w konwencji z Aarhus, obejmuje ten sam wyjątek 
w zakresie ujawniania informacji o środowisku, co ma na celu ochronę „poufności działań 
organów władzy publicznej”.

Wniosek

Komisja uważa zatem, że poprawnie stosuje rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus. 
Praktyka służb Komisji polegająca na aktywnym rozpowszechnianiu informacji dotyczących 
środowiska i ujawnianiu tych informacji na żądanie jest w pełni zgodna ze zobowiązaniami 
wynikającymi z konwencji z Aarhus.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Składające petycję twierdzą, że Komisja w sposób powtarzający się nie wywiązuje się ze 
swoich zobowiązań prawnych wynikających z rozporządzenia nr 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, a także 
z konwencji z Aarhus oraz powiązanego rozporządzenia nr 1367/2006, czego przejawem są 
w szczególności:

a) nieprzestrzeganie limitów czasowych;

b) niewykazywanie, że za ujawnieniem nie przemawia interes publiczny;

c) niestosowanie się do decyzji i uwag krytycznych Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotyczących opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o udzielenie 
dostępu do dokumentów oraz potrzeby reorganizacji służb Komisji w tym 
względzie;

                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG; 
Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.
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d) nieprawidłowe zastosowanie bardziej restrykcyjnych warunków wynikających
z rozporządzenia nr 1049/2001 do dokumentów zawierających informacje 
dotyczące środowiska. Składające petycję wskazują w szczególności, iż:

- w konwencji z Aarhus nie przewidziano części wyjątków określonych w art. 4 
rozporządzenia nr 1049/2001, do których odnosi się rozporządzenie 
nr 1367/2006, na przykład wyjątku dotyczącego ochrony „kwestii wojskowych” 
oraz „finansowej, monetarnej czy ekonomicznej polityki UE lub państwa 
członkowskiego”;

- w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001 określono, na jakich warunkach „odmawia 
się” dostępu do dokumentu, przy czym w konwencji z Aarhus użyto formy 
„można odmówić”;

- w konwencji z Aarhus zawarto bardziej restrykcyjne warunki dotyczące 
zastosowania wyjątku w zakresie interesów handlowych. Niemniej jednak 
Komisja nie przestrzega tych warunków, przykładowo w przypadkach, gdy 
chodzi o ochronę wizerunku lub reputacji spółki;

- w konwencji z Aarhus nie zawarto żadnego odpowiednika wyjątku dotyczącego 
„kontroli, śledztwa czy audytu”, o którym mowa w rozporządzeniu 
nr 1049/2001, natomiast zastosowano wyjątek dotyczący „dochodzenia 
w sprawach karnych lub dyscyplinarnych”, o węższym zakresie znaczeniowym. 
Niemniej jednak Komisja opiera się na wyjątku określonym w rozporządzeniu 
nr 1049/2001 w celu odmowy udzielenia dostępu do dokumentów dotyczących 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego lub 
odmowy udzielenia dostępu do „badań kontroli zgodności”.

Składające petycję zwracają uwagę na domniemaną „systemową tendencję do zachowywania 
tajemnicy, zamiast ujawniania, w odpowiedziach Komisji Europejskiej na wnioski 
o udzielenie publicznego dostępu do dokumentów”, wskazując jednocześnie pewne kategorie 
dokumentów, do których rzekomo „rutynowo i bez wyraźnej przyczyny odmawia się 
dostępu” (wezwania do usunięcia uchybienia lub uzasadnione opinie przesyłane w ramach 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, pisma 
przekazywane Komisji przez przedsiębiorstwa przemysłowe, …). Ponadto ubolewają one, że 
Komisja zaproponowała wydłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na wnioski wstępne 
i potwierdzające do 30 dni.

Dlatego składające petycję:

- zwracają się do Parlamentu o „zalecenie Komisji dostosowania rozporządzenia 
nr 1049/2001 do przepisów konwencji z Aarhus”;

- proponują uwzględnienie aspektu poufności dokumentu na etapie jego omawiania 
i sporządzania, a nie rozpatrywanie go wyłącznie w przypadku wpłynięcia wniosku 
o udzielenie dostępu.

Uwagi Komisji
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- Ad a) Odnośnie do domniemanego regularnego nieprzestrzegania terminów oraz bardziej 
ogólnie rozporządzenia nr 1049/2001

Istotnie, w większości przypadków, Komisja ma obowiązek wydłużenia limitu czasowego na 
odpowiedź na wnioski potwierdzające o udzielenie dostępu do dokumentów zgodnie z art. 8 
ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001.

Wydłużenia, o których mowa, są niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzania 
konsultacji wewnętrznych (inne DG, Służba Prawna), a w większości przypadków także 
zewnętrznych (strony trzecie, będące autorami dokumentów), a także z uwagi na regularny 
wzrost liczby wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów i jednoczesny brak podobnej 
tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o zasoby Komisji.

Z uwagi na powyższe w swoim wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r.1 Komisja zaproponowała 
wydłużenie wstępnego terminu na rozpatrywanie wniosków o udzielenie dostępu do 
dokumentów z 15 do 30 dni, co znajduje uzasadnienie w codziennych realiach związanych 
z przetwarzaniem wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów.

Komisja zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości w swoich szczególnych zasadach 
publicznego dostępu do dokumentów2 także wyznaczył termin jednego miesiąca na 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie dostępu do dokumentu.

Komisja odnotowuje ponadto, że spośród wszystkich spraw dotyczących domniemanego 
niewłaściwego administrowania rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
w związku ze wszystkimi obszarami działania UE jedynie 8% dotyczyło limitu czasowego na 
wydanie decyzji.

Jeżeli chodzi o przestrzeganie rozporządzenia nr 1049/2001 w bardziej ogólnym ujęciu, 
z danych raportu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 2012 r.3 wynika, że 21,5% 
spraw zamkniętych w 2012 r. dotyczyło wniosków o udzielenie informacji oraz dostępu do 
dokumentów, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (25%).

Ponadto spośród wszystkich przypadków domniemanego nieprawidłowego administrowania 
rozpatrywanych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jedynie 6,7% dotyczyło 
dostępu do dokumentów.

- Ad b) Odnośnie do niewykazywania, że za ujawnieniem nie przemawia interes publiczny

W swoich odpowiedziach na wnioski potwierdzające Komisja regularnie rozpatruje, czy za 
ujawnieniem przemawia interes publiczny. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 kwietnia 2008 r. w 

sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji –
COM(2008)0229final.

2 Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w ramach jego działalności administracyjnej, Dz.U. C 38 z 9.2.2013, s. 2.

3 Raport dostępny na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: 
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
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w sprawie Turco1, działanie tego rodzaju przewidziane jest także ex officio, w przypadku gdy 
wnioskodawca nie wskazuje nadrzędnego interesu publicznego, z wyjątkiem przypadków 
opartych na ogólnym domniemaniu poufności2.

Zgodnie z tym samym wyrokiem3 Komisja zasadniczo stosuje stanowisko, jakie zajął 
Trybunał, że w zasadzie przejrzystości tkwi nadrzędny interes publiczny w zachowaniu 
przejrzystości aktów legislacyjnych w ramach zamkniętych procedur, w przypadku gdy 
zastosowania nie znajduje żaden inny wyjątek.

Nie można zatem uznać, że Komisja regularnie nie wykazuje, że za ujawnieniem nie 
przemawia interes publiczny.

- Ad c) Odnośnie do domniemanego niestosowania się przez Komisję do zaleceń 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Według danych zawartych w sprawozdaniu rocznym Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich za 2012 r. w zdecydowanej większości spraw (82%) instytucje UE stosują się 
do zaleceń Rzecznika.

Z tego względu zarzut regularnego niestosowania się przez Komisję do zaleceń Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich wysunięty przez składające petycję należy uznać za 
bezzasadny.

- Ad d) Odnośnie do nieprawidłowego zastosowania bardziej restrykcyjnych warunków 
wynikających z rozporządzenia nr 1049/2001 do dokumentów zawierających informacje 
dotyczące środowiska

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1367/2006 „rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 ma 
zastosowanie do wszelkich złożonych przez wnioskodawcę wniosków o uzyskanie dostępu do 
informacji dotyczących środowiska, będących w posiadaniu instytucji lub organów 
Wspólnoty”. Dlatego w rozporządzeniu nr 1367/2006 wyraźnie wskazano, że rozporządzenie 
nr 1049/2001 ma zastosowanie do wniosków o uzyskanie dostępu do dokumentów 
zawierających informacje dotyczące środowiska.

Mając powyższe na uwadze, wyjątki określone w rozporządzeniu nr 1049/2001, w tym 
określone terminy w nim użyte (tj. „odmawia się” zamiast „można odmówić” z konwencji 
w Aarhus) stosuje się także w odniesieniu do wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów 
zawierających informacje dotyczące środowiska, nawet jeżeli nie wszystkie te wyjątki 
przytoczono wyraźnie w rozporządzeniu nr 1367/2006.
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