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DO PRZESŁANIA  

LISTEM POLECONYM 

Przedmiot: Wniosek o dostęp do dokumentów z 18.06.2020 r., zarejestrowany 

pod numerem GestDem 2020/3729 

Szanowny Panie! 

Niniejsze pismo stanowi odpowiedź na wniosek o dostęp do dokumentów, o którym 

mowa powyżej. Wniosek dotyczy wymiany korespondencji między Komisją Europejską 

a władzami polskimi w sprawie zmian w polskim prawie w związku z pandemią 

koronawirusa mających wpływ na transpozycję dyrektywy (UE) 2015/2302 w sprawie 

imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. 

Jakkolwiek miała miejsce wymiana korespondencji na ten temat między Komisją 

a władzami polskimi, z przykrością informuję, że Komisja nie może udzielić Panu 

dostępu do tych dokumentów. 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że wszystkie 

dokumenty dotyczące toczącego się postępowania na mocy art. 258 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym dokumenty dotyczące etapu 

poprzedzającego wniesienie skargi, są objęte ogólnym domniemaniem poufności
1
. 

W tym kontekście publiczne ujawnienie żądanych dokumentów nie tylko wpłynęłoby 

negatywnie na dialog między Komisją Europejską a Polską, który wymaga klimatu 

zaufania. 

                                                 
1
  Wyrok z dnia 11 grudnia 2001 r., Petrie i inni przeciwko Komisji Europejskiej, T-191/99, 

EU:T:2001:284, pkt 68; wyrok z maja 2017 r., Szwecja i Spirlea przeciwko Komisji, C-562/14 P, 

pkt 37ff. 
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Miałoby ono też negatywny wpływ na możliwości prowadzenia przez Komisję 

Europejską negocjacji z Polską, w sposób wolny od nacisków zewnętrznych, w celu 

polubownego rozstrzygnięcia sporu. 

Pisma, do których się Pan odnosi we wniosku, należą do fazy poprzedzającej wniesienie 

skargi w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego. W istocie w dniu 2 lipca 2020 r. Komisja Europejska podjęła decyzję 

o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego i o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w tej 

sprawie. Zob. pkt 5 (Wymiar sprawiedliwości) pod następującym adresem: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_20_1212 

W związku z tym jestem zdania, że w tym przypadku uzasadnione jest zastosowanie 

wyjątku na podstawie art. 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001 ze względu 

na ochronę celu trwającego postępowania w sprawie domniemanego naruszenia i na tej 

podstawie należy odmówić dostępu do przedmiotowej korespondencji. 

Nie uważam, że dokument powinien – w drodze wyjątku – zostać ujawniony ze względu 

na nadrzędny interes publiczny.  

Istnienie takiego nadrzędnego interesu uzasadniającego ujawnienie dokumentów nie 

zostało w Pana wniosku wykazane. 

Po zbadaniu możliwości przyznania częściowego dostępu do żądanych dokumentów 

uznaliśmy, że są one w całości objęte art. 4 ust. 2 tiret trzecie rozporządzenia 

nr 1049/2001. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 ma Pan prawo do złożenia 

ponownego wniosku do Komisji z prośbą o zrewidowanie stanowiska. 

Taki ponowny wniosek należy przesłać do Sekretarza Generalnego Komisji w ciągu 15 

dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres: 

European Commission  

Secretariat-General  

Transparency, Document Management & Access to Documents (SG.C.1)  

BERL 7/076  

B-1049 Bruxelles/Brussel 

lub pocztą elektroniczną na adres: sg-acc-doc@ec.europa.eu 

Z poważaniem 

Salla SAASTAMOINEN  

  

(podpisano 

elektronicznie) 
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