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RÖVID INDOKOLÁS

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) üdvözli az Európai Bizottság rugalmasabb
szabályok és egyszerűbb eljárások létrehozására irányuló javaslatát az európai intézmények 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés tekintetében.
A felülvizsgálat tárgyát szinte teljes egészében polgári szabadságok képezik, és inkább jogi és 
alkotmányos jellege van (ezek nem tartoznak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
hatáskörébe).
Ennek ellenére az előadó úgy véli, hogy – jóllehet a Bizottság javaslata a kereskedelmi 
vitákkal és tárgyalásokkal kapcsolatos kereskedelmi és ipari dokumentumokat a „minősített 
dokumentumok” kategóriájába sorolja – ezen dokumentumokat külön kell elemezni.

A véleménytervezetbe foglalt módosítások javítják a reform törekvései és célkitűzései illetve 
az új javaslat tartalma közötti kapcsolatot. Egy ilyen kedvezményes bánásmód hasznosnak és 
szükségesnek tűnik mindaddig, amíg nem szolgál az ipari érdekek leplezésére, olyan módon, 
amely a fogyasztók jogait és érdekeit sérti, és amely előtt a „domináns közérdek” elsőbbséget 
élvez. Az előadó úgy véli, az ipari érdek kizárásának e lehetőségét világosabban ki kell fejteni 
a szövegben, ugyanis a rendelet felülvizsgálatának elsődleges célja a lakosság szolgálata és az 
állampolgárok támogatása.

A rendeletre irányuló javaslat részleges célkitűzése azon kivételekre vonatkozó eljárások 
tisztázása, amelyek esetében az átláthatóság és nyilvánosságra hozatal szabályai nem 
alkalmazandók. A szöveg e kivételek közé sorolja a kereskedelmi érdekeket az előző 
szöveghez hasonlóan. A javaslat külön megemlíti azon körülményeket is, amikor az ipari 
titkokat nem fedik fel, mielőtt az összes ügy a kétoldali viták megoldása érdekében a 
bíróságra jutna, vagy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési mechanizmusának 
(a WTO Vitarendező Testületének) vetnék alá őket. Ezért a Bizottság által javasolt módosítás 
érthetőbbé teszi a szöveget úgy, hogy a kereskedelmi érdek védve legyen, még abban az 
esetben is, ha a Vitarendező Testület által még megoldatlan uniós panaszok nyilvánvaló 
indokolásául szolgál.

Ezenkívül a javaslat fenntartja a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos titkos 
dokumentumokra vonatkozó szabályokat. Ezen dokumentumoknak, amelyeket az EU 
kereskedelmi politikájának meghatározásáért felelős „133. cikk szerinti bizottság” továbbít 
más közintézmények felé, minősített jellegük van. Az INTA bizottság felismeri, hogy meg 
kell őrizni a 133. cikk szerinti bizottság által kibocsátott dokumentumok titkos jellegét, és 
fenntartja magának a Bizottság és a Tanács által végrehajtott kereskedelmi politika 
figyelemmel kísérésének jogát. Az ilyen minősített dokumentumok számára az osztályozási 
szabályokat, az intézményközi és nyilvános hozzáférést a Bizottság 2001. november 29-i 
határozata határozza meg, amely módosítja belső szabályzatát (C(2001)3031).

A Bizottság utoljára 2001-ben vizsgálta felül a dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre vonatkozó szabályzatát a minősített dokumentumok osztályozási szabályzatának 
felülvizsgálatát követően. Egyrészt, ha a Bizottság valóban az összes dokumentumtípushoz 
való nyilvános hozzáférés jelentős könnyítésére törekszik, felül kell vizsgálnia összes belső 
szabályát.
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Másrészt, az INTA bizottságnak be kell tartania, még saját tagjaival szemben is a korlátozott 
hozzáférésű információkra vonatkozó, 2001-ben – amikor ez a bizottság még nem is létezett –
kidolgozott szigorú szabályokat.
Ennélfogva az előadó kiemeli a minősített dokumentumok osztályozására és az Európai 
Bizottságtól más intézményekhez, többek között az Európai Parlamenthez való továbbítására 
vonatkozó szabályok rendszeres felülvizsgálatának szükségességét.

Ez a nyilvános hozzáférésre vonatkozó felülvizsgálati javaslat nem korlátozódhat a 
formalitásokra. A felülvizsgálat sikere érdekében jól meg kell vizsgálni bármely jogi személy 
vagy állampolgár bármilyen fajta dokumentumhoz való hozzáférésének teljes folyamatát. E 
tekintetben az előadó az állampolgárok helyes tájékoztatását, az EU jogalkotási folyamatában 
való részvételük érdekében, alapvető joguknak tekinti, és ezért a kereskedelmi 
dokumentumokat nem kell a reformon kívül hagyni.

A fenti okok következményeképpen az előadó az alábbi módosításokat javasolja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk–1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A minősített dokumentumok az 
intézményektől vagy az általuk létesített 
ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az érintett 
intézmény szabályainak megfelelően 
"TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" vagy "CONFIDENTIEL" 
minősítésű dokumentumok, amelyek 
védelme az Európai Unió, illetve annak 
egy vagy több tagállama alapvető érdeke a 
4. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya 
alá tartozó területeken, nevezetesen 
közbiztonsági, védelmi és katonai 
ügyekben.

(1) A minősített dokumentumok az 
intézményektől vagy az általuk létesített 
ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az érintett 
intézmény által kidolgozott és 
rendszeresen felülvizsgált szabályoknak
megfelelően "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" vagy 
"CONFIDENTIEL" minősítésű 
dokumentumok, amelyek védelme az 
Európai Unió, illetve annak egy vagy több 
tagállama alapvető érdeke a 4. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó 
területeken, nevezetesen közbiztonsági, 
nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó,
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kereskedelmi, védelmi és katonai 
ügyekben.

Indokolás

Valamennyi intézménynek ki kell dolgoznia és felül kell vizsgálnia a saját szabályait –
amelyek alapján meghatározza saját dokumentumosztályozási kritériumait – egy adott 
időszakon belül. Ezek, az EU kereskedelempolitikájának meghatározásáért felelős, 133. cikk
szerinti bizottság által más közintézmények felé továbbított dokumentumok a minősített 
dokumentumok osztályába tartoznak. Az INTA bizottság tisztában van azzal, hogy meg kell
őrizni a 133. cikk szerinti bizottság által kibocsátott dokumentumok titkos jellegét, és 
fenntartja magának a Bizottság és a Tanács által alkalmazott kereskedelmi politika 
figyelemmel kísérésének jogát a polgárok érdekében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk–1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A kérelmező helyszíni tanulmányozás 
vagy másolat átvétele útján férhet hozzá a 
dokumentumhoz, beleértve adott esetben 
az elektronikus másolatot is, ahogyan az a 
kérelmező igényeinek jobban megfelel.

(1) A kérelmező helyszíni tanulmányozás 
vagy másolat átvétele útján férhet hozzá a 
dokumentumhoz, beleértve adott esetben 
az elektronikus másolatot is, ahogyan az a
kérelmező igényeinek jobban megfelel. A 
másolatok elkészítésének és elküldésének 
költsége a kérelmezőre hárul. Ez a díj 
nem haladhatja meg a másolatok 
elkészítésének és elküldésének tényleges 
költségét. A dokumentumokhoz való 
hozzáférés ingyenes, amennyiben ezek 
megtekintése a helyszínen történik vagy 
amennyiben a másolt oldalak száma nem 
haladja meg a 20 darab A4-es oldalt, 
valamint az elektronikus vagy 
nyilvántartás útján történő hozzáférés 
esetében.

Indokolás

A Bizottság egyszerűbb eljárásokat kíván kialakítani a dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés érdekében, ugyanakkor törölni szeretné azon kötelezettségének kifejezett említését, 
hogy fizetés ellenében kell rendelkezésre bocsátania a dokumentumokat, amennyiben azok 
száma meghalad egy bizonyos mennyiséget. Ezt a bekezdést meg kell őrizni, sőt, javítani kell, 
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mert a kért másolatokért való fizetés az állampolgár kötelessége, de az is nyilvánvaló, hogy az 
állampolgárnak tudnia kell ezt, ismernie kell a másolatok díja kiszámításának módját, és 
ingyenes hozzáférést kell számára biztosítani a dokumentumokhoz, amennyiben nincs szükség 
másolatokra.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk–3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az intézmények haladéktalanul 
meghozzák a nyilvántartás létrehozásához 
szükséges intézkedéseket; a nyilvántartás 
működése megkezdésének legkésőbbi 
időpontja 2002. június 3.

(3) Az intézmények haladéktalanul 
meghozzák a nyilvántartás létrehozásához 
szükséges intézkedéseket; a 
nyilvántartásnak legkésőbb a jelen 
rendelet hatályba lépésétől számított 6 
hónapon belül rendelkezésre kell állnia.

Indokolás

A következetesség biztosítása érdekében az időpontot mindenképpen módosítani kell a 
dokumentumon végrehajtott módosítással és az új naptárral összefüggően. Ennek a 
határidőnek az előzőnél szigorúbbnak kell lennie. A jelenlegi felülvizsgálat olyan 
dokumentumokat érint, amelyek azonnali és komoly hatást gyakorolnak az állampolgárokra 
és a vállalatokra (kereskedelmi és tárgyalásos ügyek esetén), és ezért az uniós 
intézményeknek gyorsan kell reagálniuk az előbbieknek kínált szolgáltatások javítása 
érdekében, illetve az új rendelet hatálybalépését követően haladék nélkül a polgárok 
rendelkezésére kell bocsátaniuk a nyilvántartásokat.
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