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Pytania prejudycjalne 

1. a) Czy art. 2 pkt 2 zdanie drugie dyrektywy 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG ( 1 ) należy interpretować w ten sposób, że 
funkcje o charakterze ustawodawczym pełnią wyłącznie 
takie organy i instytucje, do których zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego należy ostateczna (wiążąca) 
decyzja w procedurze legislacyjnej, czy też funkcję o 
charakterze ustawodawczym pełnią również takie 
organy i instytucje, którym prawo państwa członkow
skiego powierzyło kompetencje i prawa do współdzia 
łania w procedurze legislacyjnej, w szczególności do 
wniesienia projektu ustawy i wyrażania opinii dotyczą
cych projektów ustaw? 

b) Czy państwa członkowskie tylko wtedy mogą posta
nowić, że definicja organu władzy publicznej nie 
dotyczy organów i instytucji pełniących funkcje o 
charakterze sądowym lub ustawodawczym, jeśli jedno
cześnie w dniu przyjęcia dyrektywy ich przepisy konsty
tucyjne nie przewidywały procedury odwoławczej w 
rozumieniu art. 6 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG? 

c) Czy organy i instytucje pełniące funkcje o charakterze 
ustawodawczym nie są objęte pojęciem organu władzy 
publicznej jedynie w odniesieniu do okresu do zakoń
czenia procedury legislacyjnej? 

2. a) Czy poufność obrad, o której mowa w art. 4 ust. 2 
zdanie pierwsze lit. a) dyrektywy 2003/4/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji doty
czących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG, jest przewidziana prawnie, jeżeli przepis 
prawa krajowego wydany w celu transpozycji dyrektywy 
2004/3/WE ogólnie stanowi, że odmawia się udostęp
nienia informacji dotyczących środowiska, jeśli ujaw
nienie takich informacji negatywnie wpłynie na pouf
ność obrad instytucji podlegających obowiązkowi infor
macyjnemu, czy też jest w tym względzie konieczne, by 
odrębny przepis ustawy wprowadzał poufność obrad? 

b) Czy poufność obrad, o której mowa w art. 4 ust. 2 
zdanie pierwsze lit. a) dyrektywy 2003/4/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji doty
czących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 
90/313/EWG, jest przewidziana prawnie, jeśli z prawa 
krajowego wynika ogólna niepisana zasada prawna, 

zgodnie z którą procedury administracyjne organów 
władzy publicznej nie są jawne ? 

( 1 ) Dz.U. L 41, s. 26. 
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Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 18 WE stoi na przeszkodzie uregulowaniu, zgodnie z 
którym właściwe organy państwa członkowskiego odmawiają 
uznania nazwiska (dorosłego) przysposobionego — w zakresie, 
w jakim zawiera ono niedopuszczalny (również z punktu 
widzenia prawa konstytucyjnego) tytuł szlachecki — które 
zostało określone w innym państwie członkowskim? 
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