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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (zmienionego Traktatem Amsterdamskim 
z 1997 r.) instytucje i organy Wspólnoty muszą podejmować decyzje tak otwarcie, jak to 
tylko możliwe i możliwie najbliżej obywateli. Obywatele i organy wybrane 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. 

Mimo iż instytucje europejskie dokonują postępów w zakresie otwartości i przejrzystości, 
sytuacja nie jest idealna i aktualne przekształcenie rozporządzenia 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostepu do dokumentów instytucji europejskich należy uważać za kolejny krok 
ku stworzeniu środowiska administracyjnego, w którym łatwy dostęp do informacji jest 
normą, a nie wyjątkiem.

Poprawki wprowadzone przez Komisję do rozporządzenia rozczarowują jednak, ponieważ w 
wielu przypadkach wnioski Komisji są raczej krokiem w tył a nie śmiałym krokiem naprzód 
w kierunku „działań na rzecz zapewnienia większej przejrzystości”. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej jest zdania, że rzeczywista integracja i konsolidacja orzecznictwa i innych 
właściwych tekstów, takich jak konwencja z Arhus, w ramach rozporządzenia już powinna 
była doprowadzić do innego podejścia do przeglądu rozporządzenia.

Sprawozdawca uważa ponadto, że wybór przez Komisji procedury przekształcenia do 
przeglądu rozporządzenia jest niefortunny i niezgodny z celami ustalonymi w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie procedury przekształcenia, przewidującym jej użycie 
zgodnie z zupełnie innymi warunkami. Użycie tej procedury powinno być starannie 
określone, ponieważ a priori ogranicza ona możliwości Parlamentu odnośnie do zmiany 
wniosku, pozwalając mu jedynie na zmianę elemetów poprawionych przez Komisję. Jako że 
procedura przekształcenia nie nadaje się do zastosowania przy kompleksowym przeglądzie, w 
którym zmiany w pewnych elementach mają konsekwencje dla innych punktów tekstu, 
oznacza to w praktyce, że Parlament musi skorzystać z derogacji przewidzianej w 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym. 

Najbardziej znaczącym krokiem w tył jest dokonana przez Komisję zmiana definicji 
„dokumentu” (at. 3), pojęcia leżącego u podstaw rozporządzenia. Sprawozdawca jest zdania, 
że zamiast zawężać definicję, jak proponuje Komisja, należy ją poszerzyć, tak aby 
obejmowała wszystkie treści, niezależnie od ich środków przekazu czy etapu w procesie 
podejmowania decyzji, do którego się odnoszą, dotyczące kwestii, mieszczących się w sferze 
odpowiedzialności instytucji.

Komisja Petycji przygląda się dokładnie wadom i brakom w stosowaniu prawa, polityki i 
programów Wspólnoty i zauważa, że obywatele są świadomi tych braków, ponieważ 
bezpośrednio ich one dotyczą i ponieważ domagają się oni położenia kresu naruszeniom 
prawa oraz zadośćuczynienia.

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 
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dokumentów, na każdym etapie dochodzenia. Dotyczy to również dokumentów 
dostarczonych przez państwa członkowskie. Dlatego 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 
orzecznictwm Eurpejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nie do przyjęcia. Żadne inne 
wyjątki poza tymi wymienionymi w art. 4 („Wyjatki”) nie powinny ograniczać prawa 
obywateli do dostępu do dokumentów. Jeśli chodzi o art. 9 („Dokumenty poufne”) instytucje 
powinny ustalić wspólne zasady klasyfikacji takich dokumentów i podać te zasady do 
wiadomości publicznej.

Sprawozdawca uważa również, że warto byłoby uwzględnić w rozporządzeniu sugestię 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który proponuje działanie w roli obiektywnego mediatora w 
przypadkach, kiedy jakaś instytucja odmawia całkowicie lub częściowo dostępu do 
dokumentu i kiedy wnioskodawca kwestionuje rzeczywistość szkody dla interesu 
przedmiotowego i/lub argumentuje, że za ujawnieniem dokumentu przemawia nadrzędny 
interes publiczny. W takich przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby zbadać 
dokument, rozważyć niezależnie kwestię szkody i/bądź nadrzędnego interesu publicznego 
oraz - nie ujawniając dokumentu - skierować opinię do instytucji i wnioskodawcy. Jeśli po 
konsultacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odmowa jest utrzymana, wnioskodawca może 
złożyć wniosek potwierdzający, jeśli sobie tego życzy.

Procedura ta w żadnym razie nie osłabiłaby praw wnioskodawców ustalonych w 
rozporządzeniu, ale stanowiłaby praktyczną pomoc i wskazówki dla instytucji, która może 
czuć się prawnie zobligowana do odmówienia dostępu oraz zwiększyłaby zaufanie 
okazywane przez wnioskodawców, którzy będą mieli pewność, że kiedy wniosek zostaje 
odrzucony prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody jest realne i możliwość wystąpienia 
nadrzędnego interesu publicznego została poważnie i obiektywnie przeanalizowana. Inną 
zaletą tej procedury jest to, że przypadki odmowne pochodzące z różnych instytucji 
przedłożone Rzecznikowi Praw Obywatelskich byłyby rozpatrywane w sposób spójny i 
sprawiedliwy.

Sprawozdawca uważa, że trudno sobie wyobrazić sukces europejskiej inicjatywy na rzecz 
przejrzystości jeśli wnioskodawcy nie będą mogli łatwo znaleźć i uzyskać potrzebnych 
informacji. Dlatego w kontekście niniejszego rozporządzenia instytucje powinny zapewnić 
dostarczanie informacji poprzez wspólny interfejs dla ich rejestrów dokumentów oraz 
stworzyć jeden punkt dostępu.

Dokumenty dostarczane drogą elektroniczną powinny być w formacie spełniającym otwarte 
standardy.Działania na rzecz przejrzystości na pewno nie powiodą się, jeśli obywatele będą 
zmuszeni do używania oprogramowania zastrzeżonego, zgodnego ze środowiskiem IT 
instytucji. Sprawozdawca wprowadził poprawki (art. 10 i 11) zawierające ostateczny termin, 
w którym istytucje muszą zapewnić dostarczanie dokmentów w formatach spełniających 
otwarte standardy oraz zagwarantować, że środowisko IT nie tworzy przeszkód dla 
publicznego dostepu do dokumentów. 

Sprawozdawca podkreśla, że aby zapewnić parlamentarną kontrolę Parlament musi mieć 
odpowiedni wgląd w dokumenty poufne. Dwustronne umowy z krajami trzecimi bądź 
organizacjami międzynarodowymi nie powinny uniemożliwiać Radzie i Komisji dzielenia się 
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informacjami z Parlamentem Europejskim. W tym kontekście ważne jest ustalenie
ostatecznych terminów dostosowania regulaminów instytucji oraz sprawdzenia przez Komisję 
zgodności tych regulaminów ze zmienionym rozporządzeniem. Poza tym należy wystapić 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 do swojego 
sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. 
Udostępnienie odpowiednich zasobów jest 
niezbędne dla wprowadzenie w życie 
zasady otwartości, a tym samym 
sprawienia, że działalność Unii wyda się 
obywatelom bardziej zasadna, skuteczna i 
sprawiedliwa oraz wzmocniona zostanie 
zasada demokracji i poszanowanie praw 
podstawowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Zarządzanie informacjami i dokumentami, wdrażanie prawa publicznego dostępu i 
komunikowanie się z obywatelami to działania wymagające wielu zasobów. Dostarczenie 
odpowiednich dla tych celów zasobów należy uważać za niezbędną inwestycję mającą na celu 
zapewnienie skuteczności działania i przejrzystości instytucji i organów Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Celem niniejszego rozporządzenia jest: Celem niniejszego rozporządzenia jest:
a) określenie, ze względu na interes 
publiczny lub prywatny, zasad, warunków i 
ograniczeń regulujących prawo dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (zwanych dalej 
„instytucjami”) przewidzianych w art. 255 
Traktatu WE w taki sposób, by przyznać
społeczeństwu  możliwie najszerszy dostęp 
do takich  dokumentów,

a) określenie, ze względu na interes 
publiczny lub prywatny, zasad, warunków i 
ograniczeń regulujących prawo dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (zwanych dalej 
„instytucjami”) przewidzianych w art. 255 
Traktatu WE w taki sposób, by 
zagwarantować, że społeczeństwo ma
możliwie najszerszy dostęp do takich
dokumentów,

b) ustalenie zasad zapewniających 
możliwie najłatwiejsze korzystanie z tego 
prawa, i

b) ustalenie zasad zapewniających 
możliwie najłatwiejsze korzystanie z tego 
prawa, i

c) promowanie dobrych praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
dostępu do dokumentów.

c) zapewnienie dobrych praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
dostępu do dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje mają obowiązek zapewnienia otwartości i przejrzystości jak również dobrych 
praktyk administracyjnych

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każda osoba fizyczna lub prawna 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. 

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, 
dochodzeniami i decyzjami należącymi do 
ich zakresu odpowiedzialności , we 
wszystkich obszarach działalności Unii 
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1049/2001 (dostosowany) 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.

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.

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 
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.
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.

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw szerszego publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, które mogą wynikać z 
instrumentów prawa międzynarodowego 
czy aktów instytucji wprowadzających je w 
życie.

Or. en

Uzasadnienie

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 

Adlib Express Watermark



PA\751029PL.doc 9/21 PE415.159v01-00

PL

documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia: Do celów niniejszego rozporządzenia:
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 wszelkie treści bez 
względu na nośnik (zapisane na papierze, 
przechowywane w formie elektronicznej 
czy jako dźwięk, nagranie wizualne czy 
audiowizualne) dotyczące kwestii 
mieszczących się w sferze 
odpowiedzialności instytucji;

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

trzecie.«

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

c) „cel kontroli, dochodzenia czy audytu” 
oznacza cel położenia kresu naruszaniu 
prawa Wspólnoty, przypadkom złego 
zarządzania lub niewłaściwego 
wykorzystania funduszy oraz zapewnienia, 
w razie potrzeby, ochrony praw do 
zadośćuczynienia, odzyskiwania i 
rekompensaty. 
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Or. en

Uzasadnienie

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby 
ochronę: interesu publicznego w 
odniesieniu do:

1. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby 
ochronę: interesu publicznego w 
odniesieniu do:

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

(a) bezpieczeństwa publicznego;

(b) kwestii obronnych i wojskowych; (b) kwestii obronnych i wojskowych;
(c) stosunków międzynarodowych; (c) stosunków międzynarodowych;
(d) finansowej, walutowej czy gospodarczej 
polityki Wspólnoty lub państwa 
członkowskiego;

(d) finansowej, walutowej czy gospodarczej 
polityki Wspólnoty lub państwa 
członkowskiego, chyba że za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny;

e) środowiska naturalnego, na przykład 
miejsc rozrodu rzadko występujących 
gatunków.

e) prywatności i integralności osoby 
fizycznej, w szczególności w odniesieniu do 
ustawodawstwa Wspólnoty związanego z 
ochroną danych osobowych, chyba że za 
ujawnieniem przemawia nadrzędny interes 
publiczny.

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby 
ochronę:

2. Instytucje odmawiają dostępu do 
dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby 
ochronę:

a) interesów handlowych osoby fizycznej 
lub prawnej;

a) interesów handlowych osoby fizycznej 
lub prawnej;
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b) praw własności intelektualnej; b) praw własności intelektualnej;
c) porady prawnej i sądowego 
postępowania arbitrażowego i spornego ;

c) porady prawnej, chyba że chodzi o 
poradę prawną związaną z procedurami 
prowadzącymi do uchwalania aktu 
prawnego i postępowania sądowego.

(d) celu kontroli, dochodzenia czy audytu; (d) celu kontroli, dochodzenia czy audytu;
e) obiektywnych i bezstronnych procedur 
wyboru.
3. Dostępu do następujących dokumentów
odmawia się , jeśli ujawnienie takich 
dokumentów poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje :.

3. Dostępu do następujących dokumentów
odmawia się , jeśli ujawnienie takich 
dokumentów poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje :.

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w obrębie 
odnośnej instytucji nawet po podjęciu 
decyzji, .

b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w obrębie 
odnośnej instytucji nawet po podjęciu 
decyzji, .

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 i 3 nie 
mają zastosowania, jeżeli za ujawnieniem 
przemawia nadrzędny interes publiczny. 
Uznaje się, że za ujawnieniem przemawia 
nadrzędny interes publiczny, jeżeli 
wnioskowane informacje dotyczą emisji do 
środowiska naturalnego oraz kiedy 
dokument przekazywany jest w ramach 
procedur prowadzących do uchwalania 
aktu legislacyjnego bądź powszechnie 
obowiązującego aktu nielegislacyjnego
4a. Dokumenty, których ujawnienie 
stanowiłoby zagrożenie dla ochrony 
środowiska, jak np .dla miejsc rozrodu 
rzadko występujących gatunków, są 
ujawniane tylko zgodnie z rozporządzeniem 
(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 Wspólnoty1.

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 

5. Nazwiska, tytuły i funkcje osób 
zajmujących urzędy publiczne, urzędników 
służby publicznej oraz reprezentantów 
interesów podlegają ujawnieniu, jeżeli ma 
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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.

to związek z ich działalnością zawodową, 
chyba że, ze względu na szczególne 
okoliczności, ujawnienie naruszyłoby 
prywatność i integralność danych osób..

6. Jeśli wyjątki dotyczą jedynie części 
wnioskowanego dokumentu, pozostałe 
części dokumentu są ujawniane.

6. Jeśli wyjątki dotyczą jedynie części 
wnioskowanego dokumentu, pozostałe 
części dokumentu są ujawniane.

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 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 prywatności oraz 
interesów handlowych oraz w wypadku 
dokumentów sensytywnych, wyjątki mogą, 
jeśli to konieczne, obowiązywać nadal po 
tym okresie.
______________________________
1 Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s.13.

Or. en

Uzasadnienie

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).
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Poprawka 6

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 
rozporządzeniu.

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, 
lub jeśli chodzi o informacje przedłożone 
Komisji w sprawie wdrażania 
ustawodawstwa Unii, do momentu 
rozpoczęcia postepowań sądowych, 
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. 
Instytucja ocenia słuszność takiego
uzasadnienia przez państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Poprawka 7

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. W przypadku całkowitej lub częściowej 
odmowy, jeśli wnioskodawca kwestionuje 
rzeczywistość szkody dla interesu 
przedmiotowego i/lub argumentuje, że 
ujawnienie dokumentu leży w 
nadrzędnym interesie publicznym może on 
wezwać Rzecznika Praw Obywatelskich do 
wydania niezależnej i obiektywnej opinii 
na tamat szkody i/lub nadrzędnego 
interesu publicznego. Jeśli po otrzymaniu 
opinii Rzecznika Praw Obywatelskich 
instytucja podtrzymuje decyzję 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.

Or. en

Uzasadnienie

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek potwierdzający jest 1. Wniosek potwierdzający jest 
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rozpatrywany bezzwłocznie. W ciągu 30
dni roboczych od dnia rejestracji takiego 
wniosku instytucja udziela dostępu do 
żądanego dokumentu i zapewnia w tym 
okresie dostęp do dokumentu zgodnie z art. 
10 lub, w pisemnej odpowiedzi, podaje 
przyczyny całkowitej lub częściowej 
odmowy. W przypadku całkowitej lub 
częściowej odmowy instytucja informuje 
wnioskodawcę o dostępnych dla niego 
środkach zaradczych.

rozpatrywany bezzwłocznie. W ciągu 15
dni roboczych od dnia rejestracji takiego 
wniosku instytucja udziela dostępu do 
żądanego dokumentu i zapewnia w tym 
okresie dostęp do dokumentu zgodnie z art. 
10 lub, w pisemnej odpowiedzi, podaje 
przyczyny całkowitej lub częściowej 
odmowy. W przypadku całkowitej lub 
częściowej odmowy instytucja informuje 
wnioskodawcę o dostępnych dla niego 
środkach zaradczych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję przedłużenie ostatecznego terminu doprowadziłoby do obniżenia 
standardów. 15 dni roboczych (3 tygodnie) powinno wystarczyć instytucji do podjęcia decyzji 
w sprawie wniosku potwierdzającego i przekazania jej, zwłaszcza, że ostateczny termin może 
zostać przesunięty jeśli zajdzie taka potrzeba, w razie nadzwyczajnych okoliczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumenty poufne to dokumenty 
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.

1. Dokumenty poufne to dokumenty 
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 wspólnymi przepisami 
ustalonymi przez instytucje, 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.

2. Wnioski o dostęp do dokumentów 
poufnych zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w art. 7 i 8 rozpatrywane 
są wyłącznie przez osoby mające prawo do 

2. Wnioski o dostęp do dokumentów 
poufnych zgodnie z procedurami 
ustanowionymi w art. 7 i 8 rozpatrywane 
są wyłącznie przez osoby mające prawo do 
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zapoznania się z tymi dokumentami. 
Osoby te oceniają także, bez uszczerbku 
dla art. 11 ust. 2, które odniesienia do 
dokumentów poufnych mogą być 
zamieszczone w rejestrze publicznym.

zapoznania się z tymi dokumentami. 
Osoby te oceniają także, bez uszczerbku 
dla art. 11 ust. 2, które odniesienia do 
dokumentów poufnych mogą być 
zamieszczone w rejestrze publicznym.

3. Dokumenty poufne są wpisywane do 
rejestru lub ujawniane wyłącznie za zgodą 
podmiotu, od którego pochodzą.

3. Dokumenty poufne są wpisywane do 
rejestru lub ujawniane wyłącznie za zgodą 
podmiotu, od którego pochodzą.

4. Instytucja, która zdecyduje się odmówić 
dostępu do dokumentu poufnego, podaje 
powody swojej decyzji w sposób, który nie 
szkodzi interesom chronionym w art. 4.

4. Instytucja, która zdecyduje się odmówić 
dostępu do dokumentu poufnego, podaje 
powody swojej decyzji w sposób, który nie 
szkodzi interesom chronionym w art. 4.

5. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że 
przy rozpatrywaniu wniosków o dostęp do 
dokumentów poufnych przestrzegane są 
zasady zawarte w niniejszym artykule i w 
art. 4.

5. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że 
przy rozpatrywaniu wniosków o dostęp do 
dokumentów poufnych przestrzegane są 
zasady zawarte w niniejszym artykule i w 
art. 4.

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

6. Wspólne przepisy instytucji dotyczące 
dokumentów poufnych podawane są do 
wiadomości publicznej.

7. Komisja i Rada informują Parlament 
Europejski o dokumentach poufnych
zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
instytucje.

7. Komisja i Rada zapewniają 
odpowiednią kontrolę sprawowaną przez
Parlament Europejski w kwestiach 
dotyczących dokumentów poufnych, 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
instytucje, które to zasady podawane są do 
wiadomości publicznej.
8. Dwustronne umowy z krajami trzecimi 
bądź organizacjami międzynarodowymi 
nie uniemożliwiają Radzie czy Komisji 
dzielenia się informacjami z Parlamentem 
Europejskim.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
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Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioskodawca ma dostęp do 
dokumentów przez zapoznanie się z nimi 
na miejscu lub przez otrzymanie kopii, w 
tym, jeśli taka jest dostępna, kopii 
elektronicznej, zgodnie z preferencjami 
wnioskodawcy. 

1. Wnioskodawca ma dostęp do 
dokumentów przez zapoznanie się z nimi 
na miejscu lub przez otrzymanie kopii, w 
tym, jeśli taka jest dostępna, kopii 
elektronicznej, zgodnie z preferencjami 
wnioskodawcy. 

2. Jeśli dokument został udostępniony 
publicznie  i jest łatwo dostępny dla 
wnioskodawcy, instytucja może wywiązać 
się ze swego obowiązku udostępnienia 
dokumentu poprzez poinformowanie 
wnioskodawcy w jaki sposób uzyskać 
wnioskowany dokument.

2. Jeśli dokument został udostępniony 
publicznie  i jest łatwo dostępny dla 
wnioskodawcy, instytucja może wywiązać 
się ze swego obowiązku udostępnienia 
dokumentu poprzez poinformowanie 
wnioskodawcy w jaki sposób uzyskać 
wnioskowany dokument.

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy.

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy. Dostęp do dokumentów 
nie jest ograniczany żadnym 
oprogramowaniem lub systemem 
operacyjnym używanym w środowisku IT 
instytucji.

4. Kosztami sporządzenia i przesłania kopii 
można obciążyć wnioskodawcę. Opłata nie 
może przekraczać rzeczywistego kosztu 
sporządzenia i przesłania kopii. 
Zapoznanie się z dokumentem na miejscu, 
skopiowanie mniej niż 20 stron A4 i 
bezpośredni dostęp w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr są 
bezpłatne.

4. Kosztami sporządzenia i przesłania kopii 
można obciążyć wnioskodawcę. Opłata nie 
może przekraczać rzeczywistego kosztu 
sporządzenia i przesłania kopii. 
Zapoznanie się z dokumentem na miejscu, 
skopiowanie mniej niż 20 stron A4 i 
bezpośredni dostęp w formie 
elektronicznej lub poprzez rejestr są 
bezpłatne.

5. Niniejsze rozporządzenie nie 
wprowadza odstępstw od szczególnych 
zasad regulujących dostęp do 
dokumentów, ustanowionych w prawie 
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WE lub prawie krajowym, takich jak 
wniesienie opłaty.

Or. en

Uzasadnienie

W celu utrzymania aktualnych standardów należy skreślić ustęp 5. Instytucje powinny 
skorzystać z możliwości wprowadzenia otwartych standardów, jaką stwarza przegląd 
rozporządzenia. Z podstawowych zasad rozporządzenia oraz z jego podstway prawnej 
wynika, że dostęp do dokumentów nie powinien być ogranizany przez żadne oprogramowanie 
czy system operacyjny używany przez którąś z instytucji. 

Poprawka 11

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 rejestru, 
opartego na otwartych standardach i 
interoperacyjności i uruchomienia go do...
.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że rejestry oparte na otwartych standardach i interoperacyjności 
zostaną stworzone i będą operacyjne na czas, nalezy ustalić jasny ostateczny termin.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

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 
udostępniają dokumenty bezpośrednio w 
formie elektronicznej lub poprzez rejestr 
zgodnie z regulaminem rzeczonej 
instytucji.
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2. Jeśli to możliwe, inne dokumenty, w 
szczególności dokumenty odnoszące się do 
opracowania polityki lub strategii, są 
udostępniane  bezpośrednio, w formie 
elektronicznej  .

2. W szczególności dokumenty 
sporządzone lub otrzymane w związku z 
procedurami dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE, lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych, 
są udostępniane bezpośrednio, z 
zastrzeżeniem art. 9.

3. Jeśli dostęp bezpośredni nie jest 
zapewniony przez rejestr, w rejestrze 
możliwie najdokładniej wskazywana jest 
lokalizacja dokumentu.

3. Jeśli dostęp bezpośredni nie jest 
zapewniony przez rejestr, w rejestrze 
możliwie najdokładniej wskazywana jest 
lokalizacja dokumentu.

4. Każda instytucja określa w swoim 
regulaminie wewnętrznym, jakie inne 
kategorie dokumentów są bezpośrednio 
dostępne publicznie.

4. Instytucje ustalają wspólny interfejs dla 
ich rejestrów dokumentów a zwłaszcza 
zapewniają jeden wspólny punkt dostępu 
dla bezpośredniego dostępu do 
dokumentów sporządzonych lub 
otrzymanych w związku z procedurami 
dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE, lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje zmianę zasad dotyczących rejestrów, które łącznie z innymi 
proponowanymi zmianami, zwłaszcza odnośnie do definicji dokumentów, wymagaja 
dogłębnej analizy tych zasad. W celu utrzymania aktualnych standardów tekst obecnego art. 
12 ust. 1 zostaje przywrócony. Art. 12 ust. 2 i 4 zostają zmienione tak aby zawierały 
rekomendacje 2 i 5 rezolucji z Cashman, co pozwoli na podniesienie obecnych standardów. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy przedstawione Radzie przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 67 
ust. 1 Traktatu WE lub zgodnie z art. 34 
ust. 2 Traktatu UE;

a) inicjatywy przedstawione Radzie przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 34 
ust. 2 Traktatu UE;

Or. en
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Uzasadnienie

Państwo członkowskie nie może już przedstawiać Radzie inicjatyw Radzie na podstawie art. 
67 ust. 1 Traktatu WE nie są juz możliwe.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów 
dotyczących prawa autorskiego, które 
mogą ograniczać prawa strony trzeciej do 
uzyskiwania kopii dokumetów lub do
zwielakratniania lub korzystania z 
opublikowanych  dokumentów.

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów 
dotyczących prawa autorskiego, które 
mogą ograniczać prawa strony trzeciej do 
zwielakratniania lub korzystania z 
opublikowanych  dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu utrzymania aktualnych standardów nie należy zmieniać art.16 i tekst obecnego 
rozporządzenia powinien zostać zachowany.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej do .. .. ..., Komisja 
opublikuje sprawozdanie dotyczące 
wdrożenia zasad niniejszego 
rozporządzenia oraz poda zalecenia w 
tym, jeśli będą miały zastosowanie, 
propozycje zmian niniejszego 
rozporządzenia oraz program działań 
środków zaradczych, jakie maja zostać 
podjęte przez instytucje.

Or. en
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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. 
Tak jak jest to wyjaśnione pod poprawką 16, wykluczenie tego punktu oznacza faktycznie 
poprawkę do rozporządzenia. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Środki wykonawcze

1. Każda instytucja dostosuje swój własny 
regulamin do przepisów niniejszego 
rozporządzenia. Takie dostosowania 
wchodzą w życie z dniem …. .. .... .
2. W ciągu trzech miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja zbada zgodność istniejących 
przepisów dotyczących dostępu do 
dokumentów z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić ostateczny termin dostosowania regulaminów instytucji. Należy również zlecić 
Komisji zagwarantowanie zgodności istniejących zasad dotyczących dostępu do dokumentów 
ze zmienionym rozporządzeniem. Pomijając ten artykuł w swoim wniosku Komisja faktycznie 
zmienia istniejące rozporządzenie w tym punkcie, ponieważ ten artykuł jest częścia obecnego 
rozporządzenia.
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