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Poprawka 14
Monica Frassoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Instytucje gwarantują, że rozwój 
technologii informacyjnej ułatwia 
korzystanie z prawa dostępu do 
dokumentów i nie ogranicza ilości 
informacji dostępnych do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój technologii informacyjnej może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na publiczny 
dostęp do dokumentów. Instytucje powinny starać się wspierać skutki pozytywne i ograniczać 
negatywne. Zapewnienie dostępu do informacji znajdujących się w elektronicznych bazach 
danych zagwarantowane jest poprzez zmianę definicji „dokumentu” w art. 3, a ogólne 
zobowiązanie do zapewniania dostępu do informacji zaproponowane jest w poprawce do art. 
15. Wspomniane poprawki służą również uwzględnieniu prawa do dobrej administracji 
określonego w art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 15
Monica Frassoni

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 

a) „dokument” oznacza wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako nagranie dźwiękowe, wizualne 
czy audiowizualne) dotyczące kwestii 
związanych z polityką, działalnością i 
decyzjami mieszczącymi się w sferze 
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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;

odpowiedzialności tych instytucji;
informacje zawarte 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 lub większej liczby
wydruków lub kopii elektronicznych z 
wykorzystaniem dowolnych zasadnie
dostępnych narzędzi eksploatacji systemu;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza obecne sformułowanie podstawowej definicji dokumentu, 
gdyż wniosek Komisji zezwalał na arbitralne ograniczenie prawa dostępu do dokumentów. 
Dodatkowe sformułowanie zapewnia dostęp do informacji przechowywanych w 
elektronicznych bazach danych zgodnie z celem określonym w nowym motywie 18.

Poprawka 16
Monica Frassoni

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje opracowują dobre praktyki 
administracyjne w celu ułatwienia 
korzystania z praw dostępu 
zagwarantowanych niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Instytucje opracowują dobre praktyki 
administracyjne w celu ułatwienia 
korzystania z praw dostępu 
zagwarantowanych niniejszym 
rozporządzeniem. Instytucje porządkują i 
przechowują informacje znajdujące się w 
ich posiadaniu w sposób gwarantujący 
społeczeństwu dostęp do tych informacji 
bez podejmowania dodatkowych wysiłków.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka do art. 15 ust. 1 opiera się na prawie do dobrej administracji określonym w art. 41 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i odpowiada ustawodawstwu np. w Finlandii.
Oznaczałaby ona również krok w kierunku prawdziwej wolności informacji w UE, służąc 
jednocześnie celowi określonemu w nowym motywie 18, zgodnie z którym rozwój 
technologii informacyjnej powinien ułatwiać korzystanie z prawa dostępu do dokumentów i 
nie ograniczać ilości informacji dostępnych do wiadomości publicznej.


	757244pl.doc

