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Wprowadzenie

10 lutego 2003 r. Jacob Söderman, Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej (fr. Mediateur, ang. Ombudsman) skierowa³ do Pata Coxa, przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, sprawozdanie z dzia³alnoci Rzecznika
za rok 2002. By³o to kolejne siódme roczne sprawozdanie Rzecznika z jego
dzia³añ podjêtych w roku 1995. Przez ten czas przez biuro Rzecznika przewinê³o siê wiele tysiêcy spraw, zarówno trafnie, jak i nietrafnie adresowanych do
jego kompetencji. Ponad 1500 skarg trafnie skierowanych do Rzecznika zapocz¹tkowa³o otwarcie postêpowania ankietowego. Sporód nich 500 spraw zakoñczy³o siê jednoznacznym sukcesem skar¿¹cych, gdy¿ obwinione w nich instytucje rozwi¹za³y podniesione problemy na korzyæ obywateli, a te, które nie
przyjê³y adresowanych do nich rozstrzygniêæ Rzecznika, stanowi³y jedynie
nieznaczny odsetek.
Rok 2002 by³ z punktu widzenia skutecznoci wype³niania przez Rzecznika
jego traktatowych uprawnieñ i obowi¹zków oraz statutowych zadañ okresem
istotnego postêpu. Rzecznik sta³ siê znacz¹cym uczestnikiem realizacji ca³okszta³tu praw obywatelskich w Unii obok Parlamentu Europejskiego dzia³aj¹cego w bliskich powi¹zaniach z zakresem kompetencji Rzecznika, szczególnie w odniesieniu do zadañ nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji do
spraw Petycji Parlamentu.
Co to oznacza z punktu widzenia ca³ego systemu instytucji europejskich
powo³anych do przestrzegania i ochrony praw obywatelskich? Jakie zajmuje
wród nich miejsce i jak jest ono oceniane przez obywateli? Jak Rzecznik jest
umocowany w systemie prawnym Unii Europejskiej.

1. Traktatowe usytuowanie Rzecznika Praw Obywatelskich
(RPO) w Unii Europejskiej

Utworzenie urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich dla ca³ego obszaru
Unii Europejskiej ³¹czy³o siê z nowelizacj¹ rozwi¹zañ traktatowych Wspólnot z pierwszej po³owy lat 90. Zosta³o dokonane moc¹ Traktatu z Maastricht,
który wprowadzi³ do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej artyku³ 195 (wczeniej artyku³ 138e) powiêcony w ca³oci Rzecznikowi. Ustêp 1 akapit 1 tego
artyku³u stanowi³, i¿ Parlament Europejski mianuje Rzecznika Praw Obywa-
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telskich, który jest uprawniony do przyjmowania skarg od ka¿dego obywatela
Unii lub od ka¿dej osoby fizycznej lub prawnej zamieszka³ej lub posiadaj¹cej
swoj¹ statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim, o nadu¿yciach w dzia³alnoci organów lub instytucji Wspólnoty, z wyj¹tkiem Trybuna³u Sprawiedliwoci i S¹du Pierwszej Instancji wykonuj¹cych swoje kompetencje w zakresie orzekania. Mianowanie to nastêpuje bezporednio po ka¿dych wyborach
do Parlamentu Europejskiego na okres jego kadencji. Parlament mo¿e ten
mandat ponowiæ. Mo¿e równie¿ wszcz¹æ postêpowanie o odwo³anie RPO
przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci jeli Rzecznik
nie spe³nia ju¿ warunków dla wykonywania swoich obowi¹zków lub je¿eli pope³ni³
ciê¿kie uchybienie (ust. 2).
Rzecznik sk³ada te¿ corocznie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu ze swojej dzia³alnoci.
Zakres kompetencji podmiotowych Rzecznika jest bardzo rozleg³y. Artyku³
195 Traktatu znosi bowiem ograniczenie wynikaj¹ce z jego czêci II o Obywatelstwie Unii, gdzie wród uprawnieñ obywatela Unii Europejskiej znalaz³
siê zapis art. 21 w nastêpuj¹cym brzmieniu:
Ka¿dy Obywatel Unii ma prawo do sk³adania petycji do Parlamentu Europejskiego
zgodnie z artyku³em 194. Ka¿dy Obywatel Unii mo¿e zwracaæ siê do Rzecznika Praw
Obywatelskich, ustanowionego zgodnie z artyku³em 195.
Powsta³a w ten sposób sprzecznoæ miêdzy przepisami tego samego Traktatu o Wspólnocie Europejskiej lub co najmniej niejasnoæ pozwalaj¹ca na
znaczn¹ dowolnoæ interpretacyjn¹.
W odniesieniu do kompetencji Rzecznika najszersze rozwi¹zanie podmiotowe przyjête w art. 195 zosta³o wzmocnione Statutem Urzêdu Rzecznika oraz
szczegó³owym uregulowaniem zasad dzia³ania jego urzêdu przez Parlament
Europejski w Uchwale nr 94/262 z dnia 9 marca 1994 roku o zasadach i ogólnych warunkach dla wykonywania zadañ Rzecznika Praw Obywatelskich1.
Ka¿da osoba fizyczna lub prawna, pojedynczo lub reprezentuj¹c okrelon¹
grupê interesów, mo¿e przy spe³nieniu okrelonych warunków przedmiotowych zwróciæ siê ze skarg¹ do Rzecznika, je¿eli jej miejscem zamieszkania
lub siedziby statutowej jest terytorium Unii Europejskiej rozumiane jako obszar okrelonego kraju cz³onkowskiego. Obywatele Unii stanowi¹ tylko czêæ
tak okrelonej populacji. Dostêp do Rzecznika Praw Obywatelskich zosta³
otwarty dla ka¿dego, kto  nie bêd¹c obywatelem Unii  znalaz³ siê wewn¹trz jej obszaru, dysponuj¹c w okrelonym kraju cz³onkowskim miejscem
zamieszkania lub siedzib¹ osoby prawnej. Spe³nienie tych warunków w kraju
cz³onkowskim oznacza ich posiadanie na ca³ym obszarze Unii.
1
Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement Européen du 9 mars 1994 concernant le
statut et les conditions générales dexercises des fonction du médiateur JO L 111 m 04.05.1994.
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Ka¿da wymieniona wy¿ej osoba ma prawo do z³o¿enia skargi do RPO, która
mo¿e byæ podstaw¹ jego dzia³alnoci, jeli spe³nia niezbêdne po temu warunki. Dzia³alnoæ Rzecznika dotyczy czynnoci organów i instytucji Unii Europejskiej z wy³¹czeniem z jego zakresu dzia³alnoci orzeczniczej Trybuna³u
Sprawiedliwoci i S¹du Pierwszej Instancji. Jest on upowa¿niony do kontrolowania przypadków wadliwego ich dzia³ania, przypadków, kiedy s¹ one niezgodne z prawem, naruszaj¹ uznawane przez Uniê prawa podstawowe w zakresie praw obywatelskich, kiedy uw³aczaj¹ zasadom dobrej administracji,
daj¹c podstawê do stwierdzenia, ¿e s¹ przejawem z³ej administracji.
W ramach swoich obowi¹zków Rzecznik przeprowadza postêpowania, które uwa¿a za uzasadnione dobrem prowadzonej sprawy. Mo¿e to czyniæ z w³asnej inicjatywy lub na podstawie skarg przedstawionych mu bezporednio
przez osoby zainteresowane lub poprzez cz³onka Parlamentu Europejskiego.
Urz¹d RPO zosta³ tak osadzony w tworz¹cych go przepisach, aby móg³ pe³niæ
funkcje quasi-s¹dowej emanacji aktywnoci parlamentarnej w trosce o przestrzeganie praw obywatelskich na obszarze Unii.
Wymaga podkrelenia, i¿ dzia³alnoæ Rzecznika odnosi siê jedynie i wy³¹cznie do czynnoci organów i instytucji wspólnotowych, reprezentuj¹cych Uniê
Europejsk¹, a nie poszczególnych krajów cz³onkowskich  w odniesieniu do
nich kompetencje posiadaj¹ krajowi RPO2. W zakresie czynnoci organów
i instytucji Unii Rzecznik jest upowa¿niony do kontrolowania przypadków
wadliwego ich dzia³ania, wdra¿aj¹c postêpowanie na podstawie wniesionej
skargi lub z urzêdu. Organ wezwany do z³o¿enia wyjanieñ ma obowi¹zek
w terminie trzech miesiêcy przedstawiæ Rzecznikowi swoje stanowisko.
Na czym polega wadliwoæ dzia³ania instytucji i organów Unii, z którymi
walkê prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich? Odpowiedzi nale¿y szukaæ
w Czêci I Traktatu o WE, powiêconej zasadom ogólnym. Artyku³ 7 okrela g³ówne organy WE, które maj¹ wykonywaæ zadania powierzone Wspólnocie, ka¿dy
w zakresie przypisanych mu uprawnieñ, zgodnie z z a s a d ¹ r ó w n ow a g i
i z a s a d ¹ a u t o n o m i i i n s t y t u c j o n a l n e j. Organy dzia³aj¹ wy³¹cznie
w zakresie przyznanych im traktatowo uprawnieñ3. Instytucjonalne ograniczenie
wykonywania w³adzy organów zapewnia przestrzeganie przywo³anej wy¿ej zasady r ó w n o w a g i i n s t y t u c j o n a l n e j, z której wynika, i¿ organ mo¿e
dzia³aæ w ramach swoich kompetencji a¿ do ich wyczerpania, nie mo¿e ich przekazaæ innemu organowi, musi szanowaæ uprawnienia innych organów i wspó³pracowaæ z nimi w interesie Wspólnoty. Ka¿dy organ mo¿e dochodziæ naruszenia
swoich kompetencji przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci4. Organy
2
Nieprzestrzeganie tej zasady spowodowa³o w okresie 7 lat dzia³alnoci Rzecznika oddalenie blisko 70% spraw skierowanych do jego urzêdu.
3
S. Hambura, M. Muszyñski, 2002, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, z komentarzem, Studio STO, Bielsko-Bia³a, s. 202204.
4
Instytucjonalna równowaga zosta³a uznana w doktrynie za zasadê normatywn¹, odpowiadaj¹c¹ trójpodzia³owi w³adzy pañstwowej. Tak¹ decyzjê zawiera protokó³ nr 2 do aktu koñcowego Konferencji w Amsterdamie w 1997 roku.
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traktatowe w ramach uprawnieñ do s a m o o r g a n i z a c j i mog¹ tworzyæ instytucje konieczne do wype³niania zadañ Wspólnoty, przyjmuj¹c na siebie
kontrolê i odpowiedzialnoæ za ich dzia³anie (por. art. 10, 79, 114, 147, 308
Traktatu)5. Tak wykreowane instytucje Wspólnoty stanowi¹ wiêkszoæ podmiotów, do których Rzecznik kieruje zarzuty o naruszenie praw obywatelskich. To, i¿ s¹ one emanacj¹ organów, z których siê wywodz¹, ma istotne znaczenie proceduralne w dzia³alnoci Rzecznika. Organy traktatowe maj¹ bowiem obowi¹zek t³umaczenia siê z naruszenia praw obywatelskich przez wywodz¹ce siê z nich instytucje. Tak¿e kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek
wspó³dzia³ania z Rzecznikiem w ramach prowadzonej przez niego procedury, co znajduje podstawê traktatow¹ w otwarciu wewnêtrznego porz¹dku
prawnego pañstwa cz³onkowskiego dla prawa wspólnotowego. Wi¹¿e siê to
z zasad¹ bezporedniego skutku prawa wspólnotowego dla systemu pañstwowych norm prawnych.
Z punktu widzenia potencjalnego obszaru interwencyjnych dzia³añ Rzecznika Traktat o WE w artyku³ach 12 i 13 zawiera ogólne zasady prawa wspólnotowego w dziedzinie najszerzej rozumianych praw obywatelskich. W tych
dziedzinach zachodziæ mog¹ i zachodz¹ liczne przypadki naruszania b¹d
obra¿ania praw obywatelskich. Jest to przede wszystkim zakaz dyskryminacji
z powodu przynale¿noci pañstwowej, wyra¿aj¹cy ogóln¹ zasadê równoci.
Artyku³ 12 funkcjonuje samodzielnie jedynie na obszarach, gdzie nie ma
¿adnych wyranych norm szczegó³owych. Ustanawia jednak naturalne wiêzi
Wspólnoty z krajami cz³onkowskimi, którym zakazuje jakiegokolwiek preferowania w³asnych obywateli. Pañstwa nie mog¹ stosowaæ kryterium obywatelstwa jako przes³anki norm dyskryminuj¹cych6.
Z kolei artyku³ 13 upowa¿nia organy Wspólnoty  Radê, Komisjê i Parlament Europejski  do podjêcia niezbêdnych rodków, aby zwalczaæ dyskryminacjê z przyczyn: p³ci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub wiatopogl¹du, niepe³nosprawnoci, wieku lub orientacji seksualnej. Artyku³ ten zosta³ do³¹czony do Traktatu na konferencji w Amsterdamie, uwzglêdniaj¹c
ostatnie ju¿ dowiadczenia w tej materii. Przyznaje on Radzie uprawnienia
do zastosowania odpowiednich rodków przeciwko naruszaniu okrelonych
sk³adowych zasady równoci7. Jest to emanacja ogólnej zasady prawa wspólnotowego, z której wynika, i¿ w obszarze stosowania Traktatu zakazane jest
5
Artyku³ 10 formu³uje w tym wzglêdzie najbardziej ogóln¹ dyrektywê dotycz¹c¹ relacji
pañstw cz³onkowskich i Wspólnoty, w tym generalny obowi¹zek pañstw cz³onkowskich do realizacji Traktatu. Doktryna znajduje w tym przepisie zasadê wzajemnej lojalnoci, wymuszaj¹c¹
obowi¹zek wspó³pracy dwojako: jako obowi¹zek wspó³pracy i obowi¹zek lojalnoci. Zasada ta
po stronie pañstw cz³onkowskich tworzy obowi¹zek wspierania Wspólnoty przy wype³nianiu jej
zadañ, po stronie Wspólnoty za powoduje tylko generaln¹ postawê lojalnoci, opart¹ na gotowoci krajów cz³onkowskich do integracji.
6
S. Hambura, M. Muszyñski, op. cit., s. 210211.
7
Stworzona w ten sposób zasada niedyskryminacji ma swoje odniesienie do artyku³u 6
Traktatu o Unii Europejskiej i poprzez artyku³ 14 Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Cz³owieka konkretyzuje j¹ w szerokim zakresie przedmiotowym.
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ró¿ne traktowanie podobnych spraw, z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy ró¿nica taka
wynika z okolicznoci obiektywnych. Rada mo¿e podj¹æ dzia³ania w celu zapobiegania dyskryminacji, ale tak¿e mo¿e zastosowaæ rodki wspieraj¹ce
stworzenie sytuacji umo¿liwiaj¹cej równoæ szans. Rada nie uzyskuje na
mocy tych przepisów kompetencji szczególnych. Musi dzia³aæ w ramach procedur ogólnych: podejmuje decyzje jednog³onie, na wniosek Komisji, po
wys³uchaniu Parlamentu Europejskiego, bez naruszania pozosta³ych przepisów Traktatu.

2. Kompetencje i zasady dzia³ania Rzecznika
Dzia³alnoæ Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy czynnoci organów
i instytucji Unii Europejskiej wówczas, kiedy w ich dzia³alnoci pojawiaj¹
siê n a d u ¿ y c i a. Impulsem podstawowym dla wszczêcia czynnoci przez
Rzecznika jest s k a r g a osoby upowa¿nionej, wniesiona do niego bezporednio lub za porednictwem pos³a do Parlamentu Europejskiego. Rzecznik
mo¿e podj¹æ czynnoci tak¿e z w³asnej inicjatywy (z urzêdu). Je¿eli Rzecznik
stwierdza nadu¿ycie, kieruje sprawê do w³aciwego organu wspólnotowego,
który dysponuje okresem trzech miesiêcy, aby przedstawiæ mu swoje stanowisko. Jest to obowi¹zek tego organu. Osoba wnosz¹ca skargê jest informowana o wyniku postêpowania.
Pocz¹tkiem otwarcia przez Rzecznika procedury jest s t w i e r d z e n i e
d o p u s z c z a l n o  c i s k a r g i. Sk³ada siê na to weryfikacja to¿samoci
skar¿¹cego jako osoby o pe³nych danych personalnych, sprawdzenie czy skarga mieci siê w mandacie Rzecznika, czy dotyczy faktów, które mia³y miejsce
nie wczeniej ni¿ dwa lata przed wniesieniem skargi i które by³y przed³o¿one
w³aciwym organom lub instytucjom w odpowiednich procedurach administracyjnych. Skutecznoæ wniesienia skargi jest ograniczona i nie powoduje
zawieszenia biegu terminów8.
W toku dochodzenia Rzecznik bada sprawê objêt¹ skarg¹ o d s t r o n y
m e r y t o r y c z n e j, a nie tylko lub przede wszystkim pod k¹tem jej zgodnoci
z procedur¹ obowi¹zuj¹c¹ RPO. Wszelkie organy s¹ zobowi¹zane dostarczyæ
mu niezbêdnych informacji i zapewniæ dostêp do akt. Obowi¹zek dostarczenia informacji maj¹ równie¿ pañstwa cz³onkowskie, z wyj¹tkiem takich informacji, które kwalifikuj¹ siê jako tajne. Dziêki temu Rzecznik wnosi istotny
wk³ad do interpretacji rozmaitych obszarów acquis communautaire w zakresie praw obywatelskich, otwartych dla niego bez ograniczeñ, uzupe³niaj¹c
podstawow¹ w tej mierze dzia³alnoæ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci i w pewnym stopniu Parlamentu Europejskiego9.
8

S. Hambura, M. Muszyñski, op. cit., s. 427.
M. A. Nowicki, 1992, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa; H. Suchocka, 2000, Jaka
Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy?, w: Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, E. Pop³awska (red.), Warszawa.
9
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Istniej¹ ró¿ne mo¿liwoci zakoñczenia postêpowania. Z punktu widzenia
interesów stron najbardziej po¿¹dane jest p o r o z u m i e n i e p o l u b o wn e. Rzecznik ma obowi¹zek poszukiwania porozumienia z instytucj¹ obci¹¿on¹ zarzutem nadu¿ycia, zmierzaj¹c do wyeliminowania uchybienia
i udzielenia satysfakcji skar¿¹cemu. Je¿eli to nie nast¹pi, formu³uje p r oj e k t z a l e c e ñ, wobec których powinien uzyskaæ stanowisko obwinionej
instytucji. W konkluzji przygotowuje s p r a w o z d a n i e, które przesy³a adresatowi, skar¿¹cemu i Parlamentowi Europejskiemu. W przypadku jeli
sprawa, a zw³aszcza prezentowane w niej stanowisko instytucji lub organu,
ma zasiêg i znaczenie istotne dla interesu publicznego, Rzecznik opracowuje
r a p o r t s p e c j a l n y dla takich adresatów, którzy powinni dokonaæ po¿¹danych korekt w systemie regulacyjnym Wspólnoty pozostaj¹cym w ich kompetencjach. S¹ to doæ czêste rodki aktywnoci Rzecznika o istotnym znaczeniu
publiczno-prawnym, a niekiedy tak¿e politycznym.
S t a t u s p r a w n y Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowa³ Traktat
o Wspólnocie Europejskiej w artykule 195, ust. 3. Rzecznik jest ca³kowicie
niezale¿ny w wykonywaniu swoich obowi¹zków. Przy ich wykonywaniu nie
mo¿e przyjmowaæ ani ¿¹daæ instrukcji od nikogo. Nie mo¿e tak¿e w trakcie
swojej kadencji wykonywaæ ¿adnej innej dzia³alnoci zawodowej, p³atnej lub
niep³atnej. Jest to silne zabezpieczenie antykorupcyjne. Traktat okreli³ równie¿ tryb ustalania regulacji i okrelania ogólnych warunków w sprawie wykonywania zadañ Rzecznika. Stosowne decyzje podejmuje Parlament Europejski po uzyskaniu stanowiska Komisji i za zgod¹ Rady udzielon¹ wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ (ust. 4 art. 195).
Istotne znaczenie mo¿e mieæ próba usytuowania aktywnoci Rzecznika
w kontekcie ogólnych zasad wolnoci i demokracji oraz poszanowania praw
cz³owieka oraz podstawowych wolnoci i praworz¹dnoci, zasad wspólnych
dla wszystkich pañstw cz³onkowskich. Te zasady prawa stanowi¹ istotê Unii
zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.
Unia szanuje prawa podstawowe, jakie zagwarantowane s¹ w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, oraz prawa wynikaj¹ce ze wspólnych tradycji konstytucyjnych
Pañstw Cz³onkowskich, stanowi¹ce ogólne zasady prawa Wspólnoty (ust. 2).
Traktatowe odwo³anie do wspólnych tradycji konstytucyjnych doktryna
uwa¿a za okrelenie t o ¿ s a m o  c i e u r o p e j s k i e j, spe³niaj¹cej siê przez
zamianê zasad pañstw cz³onkowskich w wymienione wy¿ej zasady unijne, do
których przestrzegania obowi¹zane s¹ organy Unii10.
10
Artyku³ 6 w ust. 2 tworzy w rozpatrywanej tu teorii otwart¹ formu³ê prawn¹ w miejsce
pominiêtych norm szczegó³owych. Nie dostarcza definicji praw podmiotowych ani nie zawiera
katalogu tych praw. Prawa podmiotowe zosta³y okrelone przez odes³anie do Europejskiej Karty Ochrony Praw Cz³owieka. Wzmocnienie pozycji praw podstawowych nast¹pi³o w wyniku Konferencji w Amsterdamie, a nastêpnie w Nicei.
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Kolejny krok naprzód w rozpatrywanej tu sprawie dokona³a Rada Europejska w Kolonii 3 i 4 wrzenia 1999 r., inauguruj¹c pocz¹tek prac nad K a r t ¹
P r a w P o d s t a w o w y c h. By³o to nawi¹zanie do zawartej w 1986 roku we
Wstêpie do Jednolitego Aktu Europejskiego deklaracji, i¿ Pañstwa Cz³onkowskie opieraj¹ demokracjê na prawach podstawowych. Stanowisko to zosta³o
wzmocnione przez Traktat o Unii Europejskiej (art. 6, ust. 2), a nastêpnie przez
konferencjê w Amsterdamie, która dodatkowo wzmog³a ochronê praw podstawowych. W nowym poamsterdamskim zapisie Traktat o UE postanowi³:
Unia opiera siê na zasadach wolnoci, demokracji oraz poszanowania praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci i praworz¹dnoci Te zasady s¹ wspólne dla wszystkich
Pañstw Cz³onkowskich (art. 6, ust. 1).
Mimo jednoznacznie okrelonych zasad z Maastricht i Amsterdamu w wiêkszoci krajów cz³onkowskich pojawi³y siê polityczne ¿¹dania, aby katalog
praw podstawowych zosta³ sporz¹dzony na pimie.
W ten sposób pojawi³a siê i d e a K a r t y P r a w P o d s t a w o w y c h. Karta mia³a wzmocniæ si³ê ich ochrony oraz uzupe³niæ katalog praw, uwzglêdniaj¹c
up³yw czasu11, ewolucjê prawa oraz pojawienie siê nowych ga³êzi nauki i technologii, wprowadzaj¹c miêdzy innymi standardy ochrony danych osobowych,
biotechnologii i ochrony rodowiska. Karta staæ siê mia³a równie¿ swoistym
zbiorem praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej12.
Proces tworzenia Karty wkroczy³ w ten sposób na tory proceduralne
i pragmatyczne. W lad za mandatem Rady Europejskiej w Kolonii zapowiadaj¹cym otwarcie prac nad Kart¹ z czerwca 1999 r. Rada Europejska w Tampere 16 padziernika tego¿ roku ukonkretni³a wczeniejszy mandat, decyduj¹c o utworzeniu specjalnego gremium dla opracowania projektu Karty. Pod
koniec grudnia 1999 r. gremium to ukonstytuowa³o siê w sk³adzie 62 osób,
w wiêkszoci sporód parlamentarzystów Unii i krajów cz³onkowskich (46
osób), przybra³o nazwê Konwentu i wybra³o jako przewodnicz¹cego by³ego
Prezydenta Niemiec Romana Herzoga. Prace Konwentu postêpowa³y szybko
i na tyle skutecznie, i¿ pierwszy projekt Karty zosta³ przyjêty przez Radê
Europejsk¹ 19 i 20 czerwca 2000 r. w Santa Maria de Feira, na zakoñczenie
prezydencji portugalskiej i ostatecznie uchwalony w padzierniku 2000 r. na
Szczycie w Biarritz. Zatwierdzenie projektu Karty nie zakoñczy³o jednak procedury, gdy¿ Rada Europejska nie rozstrzygnê³a jej ostatecznego charakteru.
11
Od 1950 roku, kiedy zosta³a podpisana Europejska Konwencja Ochrony Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci, ustanawiaj¹ca wówczas pierwszy zestaw katalogu praw podstawowych.
12
S. Hambura, M. Muszyñski, 2001, Karta Praw Podstawowych, Dokumenty Europejskie.
Suplement nr 1, Studio STO, Bielsko-Bia³a, s. 10.
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Sta³o siê tak przede wszystkim wskutek stanowczego weta Wielkiej Brytanii
przeciwko zbyt zawy¿onym standardom praw ekonomicznych i socjalnych.
Obiekcji by³o wiêcej  tak¿e ze strony krajów kandydackich, w tym g³ównie
ze strony Polski  zbli¿onych do stanowiska brytyjskiego. Pojawi³ siê impas
z ma³ymi jak dot¹d szansami na prze³amanie. Realna wydaje siê natomiast
perspektywa, i¿ ostateczna debata na temat charakteru prawnego Karty i jej
ewentualnego pe³nego inkorporowania do Traktatu o Unii Europejskiej
odbêdzie siê na planowanej na rok 2004 kolejnej Konferencji Miêdzyrz¹dowej. Natomiast rola Karty okaza³aby siê znacz¹ca tylko wtedy, gdyby Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w³¹czy³ j¹ od zaraz do swojego orzecznictwa.
Takiego rozwi¹zania nie mo¿na wykluczyæ. Wydaje siê bowiem prawdopodobne, i¿ ostateczne inkorporowanie Karty do systemu prawnego Unii nast¹pi przez w³¹czenie jej do przygotowywanego i dyskutowanego obecnie
tekstu Konstytucji Europejskiej.
Karta Praw Podstawowych stanowi wa¿ny akt w zakresie ochrony tych praw,
kontynuuj¹cy rozwi¹zania przyjête w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Tworzy p³aszczyznê ochrony tych praw, formu³uj¹c ich katalog w Unii Europejskiej
na bazie katalogu Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Cz³owieka. Karta liczy
54 artyku³y u³o¿one w 7 rozdzia³ach. Definiuje tak podstawowe prawa, jak godnoæ cz³owieka, jego wolnoæ i równoæ, prawa ekonomiczne i spo³eczne, wreszcie prawa s¹dowe. Dla pozycji i dzia³añ Rzecznika Praw Obywatelskich znaczenie szczególne ma rozdzia³ V zatytu³owany Prawa Obywatelskie. Art. 43 powtarza w formie skróconej umocowanie Rzecznika z art. 195 Traktatu o WE, natomiast art. 41 o Prawie do dobrej administracji wnosi po¿yteczne doprecyzowanie ogólnego przedmiotu zainteresowania Rzecznika w postaci nadu¿yæ ze strony instytucji i organów Unii. Artyku³ 41 okrela bowiem dok³adnie, co mo¿e byæ
podstaw¹ zagwarantowania praw osobistych w postêpowaniu miêdzy obywatelem i administracj¹ Unii. Dlatego mo¿e on mieæ szczególne znaczenie dla argumentów Rzecznika w jego dzia³alnoci dochodzeniowej.
Artyku³ 41 Karty Praw Podstawowych
Prawo do dobrej administracji.
1. Ka¿da osoba ma prawo do tego, aby jej sprawy by³y za³atwiane przez organy i instytucje Unii bezstronnie i sprawiedliwie i w odpowiednim terminie.
2. Prawo to obejmuje w szczególnoci:
 prawo ka¿dej osoby do bycia wys³uchanym, zanim zostanie zastosowany wobec
niej niekorzystny indywidualny rodek;
 prawo ka¿dej osoby do dostêpu do akt jej dotycz¹cych z zachowaniem prawnie
uzasadnionego interesu poufnoci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
 obowi¹zek administracji do uzasadniania swych decyzji.
3. Ka¿da osoba ma prawo do tego, aby Wspólnota, zgodnie z ogólnymi zasadami
wspólnymi dla porz¹dków prawnych pañstw cz³onkowskich, wyrówna³a jej szkody
spowodowane przez dzia³anie jej organów lub jej personelu przy wykonywaniu ich
dzia³añ s³u¿bowych.
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4. Ka¿da osoba mo¿e kierowaæ wyst¹pienia do Unii w jednym z jêzyków traktatu
i musi otrzymaæ odpowied w tym samym jêzyku.

3. Dzia³alnoæ Rzecznika Praw Obywatelskich UE w roku 2002
W roku 2002 Rzecznik rozpatrzy³ 2511 spraw, z czego 298 stanowi³o repertorium z roku poprzedniego. Sporód 2213 nowych spraw 2041 by³o skargami
wniesionymi bezporednio przez osoby fizyczne, 87 zbiorowo przez grupy interesów, a 70 przez przedsiêbiorstwa. 7 skarg zosta³o wniesionych za porednictwem deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Dwie sprawy zosta³y
wszczête z inicjatywy Rzecznika13.
Od pocz¹tku dzia³alnoci Rzecznika, to jest od 1995 roku, zawar³ on porozumienie z Komisj¹ do Spraw Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie
wzajemnej wymiany skarg i wniosków w podobnych sprawach.
W roku 2002 Rzecznik skierowa³ do Parlamentu Europejskiego 12 skarg,
z sugesti¹, aby zosta³y potraktowane jako petycje. Jednoczenie zwróci³ siê
do wnosz¹cych do niego skargi, aby  w 215 przypadkach  wyst¹pili z petycjami do Parlamentu. Relacje te siêgaj¹ jednak dalej. Je¿eli w pe³ni uprawniona skarga do Rzecznika by³a ju¿ badana przez Komisjê Parlamentu, to
Rzecznik uwa¿a, i¿ nie ma potrzeby wszczynaæ w tej sprawie dochodzenia,
chyba ¿e pojawi¹ siê istotne nowe okolicznoci. Jest to jeden z przypadków,
kiedy nie wystêpuje koniecznoæ prowadzenia dochodzenia mimo akceptowalnoci skargi14.
Jakim warunkom musi odpowiadaæ wyst¹pienie do Rzecznika, aby skarga
zosta³a uznana za w³aciwie adresowan¹ i usprawiedliwiaj¹c¹ jej przed³o¿enie? Ogólnie okrela to art. 195 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, rozwiniêty przez Statut Rzecznika Praw Obywatelskich z 1994 roku oraz przez
póniejsze akty prawne15.
Postêpowanie Rzecznika wymaga dochowania nastêpuj¹cych warunków:
zarejestrowania ka¿dej zg³oszonej skargi z odpowiednim tego potwierdzeniem, powiadomienia skar¿¹cego o procedurze badania skargi wraz z informacj¹ o osobach w urzêdzie RPO zajmuj¹cych siê spraw¹. Kolejny etap polega na ustaleniu, czy skarga odpowiada kompetencjom Rzecznika od strony
podmiotowej i przedmiotowej. I tak, zgodnie z art. 195 Traktatu o WE, n i e
m i e  c i s i ê w k o m p e t e n c j a c h R z e c z n i k a s k a r g a:
13

Le Médiateur Européen, Rapport Annuel 2002, p. 17.
Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement Européen du 9 mars 1994 concernant
le statut et les conditions générales dexercises des fonction du médiateur JO L 111 m
04.05.1994.
15
Zarz¹dzenie nr 45/2001/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 roku JO L
8 z 12.01.2001, p. 1 w sprawie ochrony osób przed u¿ywaniem danych o charakterze osobistym
przez instytucje i organy wspólnotowe i swobodnego przep³ywu tych danych. Rzecznik powo³a³
pe³nomocnika do wykonania tego Zarz¹dzenia w zakresie swojej dzia³alnoci.
14

ekonomia 12

59

Zbigniew Chrupek

 przed³o¿ona przez osobê nieposiadaj¹c¹ zdolnoci do zwrócenia siê do
RPO (np. niemaj¹c¹ miejsca zamieszkania lub siedziby statutowej
w okrelonym pañstwie cz³onkowskim),
 je¿eli nie zosta³a skierowana przeciwko organowi lub instytucji wspólnotowej,
 je¿eli zosta³a skierowana przeciwko Trybuna³owi Sprawiedliwoci i S¹dowi Pierwszej Instancji w ramach ich funkcji orzekaj¹cych,
 je¿eli nie dotyczy potencjalnego przypadku z³ej administracji.
Trzy pierwsze wy³¹czenia prawid³owoci skargi wynikaj¹ wprost, bez potrzeby wyjanieñ, z postanowieñ traktatowych. Natomiast czwarty, dla uzyskania jednoznacznoci, wymaga interpretacyjnego dookrelenia. Czy wystarczy przyj¹æ, dla umocnienia pozycji Rzecznika, ¿e jeli okrelona dzia³alnoæ organu lub instytucji wspólnotowej nie odpowiada rygorom dobrej
administracji, to jest ona automatycznie z³¹ administracj¹. Jako taka mo¿e
ona przybraæ postaæ nadu¿ycia ze strony organów i instytucji Unii wobec obywateli. Nie jest to do koñca oczywiste, chocia¿ stanowi jeden z podstawowych
problemów dla jednoznacznoci i rzetelnoci dzia³añ Rzecznika, zw³aszcza
dla prawid³owoci jego orzeczeñ lub propozycji pojednawczych.
Ju¿ w trzecim roku swojej obecnoci w strukturze zabezpieczania i ochrony praw obywatelskich w Unii Europejskiej Rzecznik, odpowiadaj¹c na
sugestie Parlamentu co do wa¿noci ustalenia dok³adnej definicji pojêcia
z ³ e j administracji, zaproponowa³ w sprawozdaniu za rok 1997 nastêpuj¹c¹
formu³ê:
jest z³¹ administracj¹, kiedy organ publiczny nie dzia³a zgodnie z regu³¹ lub zasad¹
maj¹c¹ wobec niego zastosowanie obligatoryjne.
W 1998 roku Parlament aprobowa³ tê definicjê, a rok póniej uzna³a j¹ równie¿ Komisja Europejska. Tym samym sta³a siê ona podstaw¹ dla oceniania
przez Rzecznika przypadków nadu¿yæ ze strony organów i instytucji Unii Europejskiej.
Z aktywnym udzia³em Rzecznika nast¹pi³o równie¿ dope³nienie i ucilenie pojêcia d o b r e j administracji, z prób¹ zbudowania kodeksu dobrego
postêpowania administracyjnego. W koñcu 1998 roku Rzecznik zwróci³ siê do
instytucji i organów Wspólnoty z inicjatyw¹ ustalenia, czy i w jakim zakresie
stosuj¹ one w kontaktach publicznych regu³y dobrej administracji. To pozwoli³o, aby Rzecznik móg³ 28 lipca 1999 roku zaproponowaæ Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, a nastêpnie tak¿e innym organom Wspólnoty
K o d e k s d o b r e g o p r o w a d z e n i a s i ê w a d m i n i s t r a c j i. Opieraj¹c
siê na tym projekcie, 6 wrzenia 2001 roku Parlament Europejski uchwali³
rezolucjê aprobuj¹c¹ kodeks i zobowi¹zuj¹c¹ do jego stosowania instytucje
i organy Unii Europejskiej, ich s³u¿by i funkcjonariuszy w kontaktach publicznych. Rzecznik opublikowa³ jednoczenie definicjê z³ej administracji,
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bior¹c pod uwagê regu³y i zasady zawarte w kodeksie i przyjmuj¹c to za podstawê interpretacji w³asnej dzia³alnoci.
Równolegle do tego nurtu aktywnoci Rzecznika wobec podstawowych
organów Wspólnoty sprawa dobrej administracji przybra³a postaæ powo³anego wy¿ej w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej prawa do
dobrej administracji. 7 grudnia 2000 roku przewodnicz¹cy Parlamentu, Rady
Unii i Komisji, dzia³aj¹c z inspiracji Rady Europejskiej w Nicei, utworzyli
Kartê Praw Podstawowych, wprowadzaj¹c tym samym prawo do d o b r e j
a d m i n i s t r a c j i do katalogu praw podstawowych Unii. To rozwi¹zanie
umocni³o podstawy dzia³alnoci i rangê Rzecznika wród instytucji porz¹dku
publicznego Wspólnoty. Nadanie pojêciu dobrej i z³ej administracji w dzia³alnoci instytucji i organów Wspólnoty wobec obywateli wymiaru oficjalnego stanowiska organów decyzyjnych Unii wprowadzi³o je (przez wykorzystanie art. 192 i 308 Traktatu o WE) do katalogu praw podstawowych Unii Europejskiej.
Wród 320 skarg przyjêtych przez Rzecznika w 2002 roku z uzasadnieniem
zastosowania z³ej administracji wobec obywateli najwiêcej, bo 92 przypadki
(27%), dotyczy³o braku lub odmowy informacji lub niedostatecznej jej przejrzystoci, 53 przypadki (15%) odnosi³y siê do zawinionego niedotrzymania terminów, 45 przypadków (13 %) dotyczy³o faktów pope³nienia niesprawiedliwoci i nadu¿ycia w³adzy, a 26 przypadków (8%) zarzuca³o akty dyskryminacji. Z zarzutów o cechach proceduralnych 40 spraw (11%) dotyczy³o zasad postêpowania i prawa do obrony, 37 spraw (10%) zaniedbañ w prowadzonych sprawach, 21 spraw (8%) zarzuca³o dopuszczenie b³êdów w stosowaniu prawa16.
Wród podstawowych organów decyzyjnych Unii na czele listy przed³o¿onych Rzecznikowi skarg znalaz³a siê w roku 2002 Komisja Europejska (171
skarg, 75%). Nie jest to spostrze¿enie zaskakuj¹ce, gdy¿ Komisja jest organem
najczêciej decyduj¹cym w sprawach dotycz¹cych obywateli. Na Parlament
wp³ynê³o 21 skarg, a na Radê Unii Europejskiej 12. By³o to odpowiednio 9
i 5% z³o¿onych skarg. 11% przypad³o na wszystkie pozosta³e zidentyfikowane
instytucje unijne ni¿szego szczebla.
W statystyce g e o g r a f i c z n e j podmiotów wnosz¹cych skargi na czo³o
wysunê³a siê H i s z p a n i a  354 skargi (16%) przed N i e m c a m i  308
skarg (14%). Z kolejnych 6 krajów (Belgii, Francji, W³och, W. Brytanii, Finlandii i Grecji) z³o¿ono ³¹cznie niespe³na tysi¹c skarg, tj. nieco ponad 45%
skarg17.
W koñcu 2002 roku EUROBAROMETR opublikowa³ wyniki sonda¿u, przeprowadzonego we wszystkich krajach cz³onkowskich wed³ug przyjêtego dla
takich badañ standardu, na temat stopnia znajomoci przys³uguj¹cego obywatelom prawa na obszarze Unii Europejskiej i uszeregowania priorytetowo
praw, na rzecz których siê opowiadaj¹. Na pierwszym miejscu znalaz³o siê
16
17

Le Médiateur Européen, Rapport Annuel 2002, p. 11.
Tam¿e, p. 274.
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p r a w o d o p r a c y w innym ni¿ macierzyste pañstwie cz³onkowskim, na
drugim za, z udzia³em 87% respondentów zapowiadaj¹cych skorzystanie
z tego prawa, p r a w o d o s k a r ¿ e n i a siê do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.
W Irlandii takich respondentów by³o 96%, w Hiszpanii 92%. Z sonda¿u
Eurostatu wynika, i¿ prawa obywateli Unii do udzia³u w wyborach lokalnych
oraz do Parlamentu Europejskiego w kraju innym ni¿ macierzysty s¹ relatywnie znacznie mniej znane i dostrzegane ze strony obywateli Unii. Komentuj¹c
te wyniki sonda¿u, Rzecznik zwróci³ uwagê, i¿ znaczny przyrost wniesionych
do niego prawid³owo skarg w okresie pe³nej jego dzia³alnoci (od 298 w roku
1995 do 2200 w roku 2002) jest wiadectwem rosn¹cej wiadomoci co do misji, mo¿liwoci i skutecznoci urzêdu Rzecznika jako wa¿nego stra¿nika praw
podstawowych w Unii Europejskiej.

Przyk³ady postêpowañ i rozstrzygniêæ spraw prowadzonych
przez Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej w roku
2002
Brak odniesienia skargi do przypadku z³ej administracji
[sprawa 441/2002/ME]
W marcu 2002 Pani T. z³o¿y³a skargê do Rzecznika Praw Obywatelskich UE
przeciwko Radzie Unii Europejskiej. Skarga dotyczy³a decyzji Rady o ograniczeniu dopuszczenia do obrotu i korzystania z witamin i produktów mineralnych. Art. 2, par. 2 Statutu Rzecznika przewiduje, i¿ uczestniczy on w wykryciu przypadku z³ej administracji w dzia³aniach instytucji i organów wspólnotowych. Przedstawiona skarga nie mo¿e byæ uznana za przyk³ad z³ej administracji, poniewa¿ odnosi siê do prawid³owego funkcjonowania prawodawstwa wspólnotowego. Z tego powodu skarga zosta³a oddalona. Jednoczenie
Rzecznik zaproponowa³ zainteresowanej zwrócenie siê w tej sprawie jako
merytorycznie otwartej z petycj¹ do Parlamentu Europejskiego.
Skierowanie przez Rzecznika sprawy do Komisji Europejskiej
[sprawa 837/2002/YMA]
W lipcu 2002 roku Rzecznik otrzyma³ skargê od M. B., który pracowa³ jako
oficer marynarki na statkach w³oskich i hiszpañskich. Jako obywatel hiszpañski skar¿¹cy domaga³ siê wyp³aty nale¿nej mu emerytury zgodnie z hiszpañskim systemem opieki spo³ecznej. Przy obliczaniu prawa do emerytury
w³adze hiszpañskie nawi¹za³y kontakt z w³aciwymi funkcjonariuszami w³oskimi, którzy  po interwencji ze strony Komisji Europejskiej  przekazali
w³oskie dokumenty dotycz¹ce sprawy do hiszpañskiego systemu opieki spo³ecznej. Zainteresowany z³o¿y³ skargê do Rzecznika, poniewa¿ uwa¿a³, i¿ przy
ostatecznym ustalaniu jego praw do emerytury dokonanym przez hiszpañski
system opieki spo³ecznej nie w ca³oci zosta³y wziête pod uwagê sk³adki
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wniesione do systemów emerytalnych w obydwu krajach. Fakt ten skar¿¹cy
uzna³ za naruszenie prawa wspólnotowego przez odpowiedzialne w³adze
hiszpañskie.
Poniewa¿ skarga dotyczy³a dzia³ania w³adzy narodowej Rzecznik europejski nie by³ uprawniony do oficjalnego zajmowania siê spraw¹. By³ to jednak
przypadek zastosowania prawa wspólnotowego przez Pañstwo Cz³onkowskie.
Dlatego te¿ Rzecznik zadecydowa³ o skierowaniu sprawy do Komisji Europejskiej, która  jako stra¿nik traktatów  jest w stanie zapewniæ w³aciwe stosowanie prawa wspólnotowego przez wszystkie kraje cz³onkowskie.
Zarzut z³ej administracji pod adresem Parlamentu Europejskiego
[sprawa 341/2001/IJH]
Skarga zosta³a wniesiona do Rzecznika przez osobê, która skierowa³a zarzut wobec Parlamentu Europejskiego za odmowê przekazania do wiadomoci skar¿¹cemu, który uczestniczy³ w konkursie w sprawie zatrudnienia, nazwisk laureatów tego konkursu i uzyskanych przez nich wyników. Rzecznik
nie dopatrzy³ siê przypadku z³ej administracji w odmowie ze strony Parlamentu Europejskiego udzielenia skar¿¹cemu informacji o wynikach, jakie
uzyskali kandydaci na zwyciêzców w konkursie. Parlament zachowa³ siê bowiem zgodnie z zasadami konkursu, zw³aszcza w sytuacji, kiedy zainteresowany mia³ tytu³ do znalezienia siê na licie rezerwowej. Rzecznik uzna³, i¿
nie mo¿e rozstrzygn¹æ, jakie rozwi¹zanie jest w tym konkretnym przypadku
uzasadnione. Wa¿ne jest natomiast, i¿ stanowisko Parlamentu w tej sprawie
ma ogólniejsze znaczenie. Regulamin konkursu stanowi bowiem, i¿ lista rezerwowa zostanie dostarczona kandydatom zwyciêskim i zostanie wywieszona na tablicy og³oszeñ. Natomiast Parlament stwierdzi³, i¿ fakt dostarczenia
listy rezerwowej nie laureatom by³by naruszeniem konstytucji krajów cz³onkowskich oraz Karty Praw Podstawowych.
Rzecznik uzna³, i¿ stanowisko Parlamentu nie jest ani jasne, ani przekonywaj¹ce. W zwi¹zku z tym zaproponowa³ projekt, zgodnie z którym w odniesieniu do przysz³ych konkursów w sprawach zatrudnienia Parlament powinien
poinformowaæ kandydatów w warunkach konkursu, i¿ nazwiska laureatów
zostan¹ podane oficjalnie do wiadomoci o zasiêgu publicznym. Wobec tego,
i¿ Parlament nie podzieli³ propozycji Rzecznika i nie zapewnia³ niezbêdnej
przejrzystoci w organizowaniu nastêpnych konkursów w sprawach zatrudnienia, Rzecznik poczu³ siê zobowi¹zany do przygotowania na u¿ytek organów Wspólnoty raportu specjalnego w przedstawionej sprawie.
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The European Ombudsman
In 1995, the European Parliament established the post of European Ombudsman by article 195 of the Maastricht Treaty. Its remit was to protect the citizens
and any legal entity of the Union from the consequences of maladministration
and malfunctioning of the Community institutions or bodies. Any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State can complain to the Ombudsman, who then investigates the case.
To be valid, a complaint must be made within two years of the date when the
plaintiff took cognizance of the facts on which the complaint is based; it must
concern a Community institution or body; and an appropriate administrative
procedure against the institution or body concerned must have been initiated
prior to the complaint being made.
The Ombudsmans experience to date indicates that a vast proportion of complaints referred to him fail to meet the requirements necessary to his intervention.
In most cases that are investigated, complainants achieve satisfaction.
It is often the case that the Ombudsmans initiative prompts an overhauling of
the existing regulations pertaining to Citizens Rights and their upholding by
the Community institutions and bodies. It is thus legitimate to consider the
European Ombudsman to be an important institutional step towards a further
strengthening of Citizens Rights in the policies of the European Union, postMaastricht Treaty and post-Amsterdam Conference.
The Ombudsman would gain additional support were the Charter of Fundamental Rights incorporated into the future European Constitution.
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