
2008/0090 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 255. cikke (2) 
bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára1,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően2,
mivel:

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30- 1049/2001/EK rendeletet3 jelentősen 
módosítani kell. Az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének második albekezdése kiemeli a 
nyitottság elvét, megállapítva, hogy a Szerződés új szakaszt jelent az Európa népei 
közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket 
a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten 
hozzák meg.

(3) A nyitottság lehetővé teszi a polgárok számára, hogy még inkább részt vegyenek a 
döntéshozatali eljárásban, és biztosítja a polgárok irányában a közigazgatás nagyobb 
legitimációját, hatékonyságát és felelősségét a demokratikus rendszerben. A 
nyitottság hozzájárul a demokrácia elvei és az alapvető jogok tiszteletben tartásának 
erősítéséhez, ahogyan azt az EU-Szerződés 6. cikke és az Európai Unió alapjogi 
chartája megállapítja.

(4) A dokumentumokhoz való hozzáférési jog általános elveit és köz- vagy 
magánérdeken alapuló korlátozásait a 2001. december 3-ától alkalmazandó 
1049/2001/EK rendelet4 állapítja meg.

(5) Az 1049/2001/EK rendelet végrehajtásnak első értékelését a 2004. január 30-án 
közzétett jelentés5 tartalmazza. 2005. november 9-én a Bizottság úgy határozott, 
hogy megkezdi az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatát. 2006. április 4-én 
elfogadott állásfoglalásában6 az Európai Parlament arra szólította fel a Bizottságot, 
hogy nyújtson be javaslatot a rendelet módosítására. 2007. április 18-án a Bizottság 
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közzétette a rendelet felülvizsgálatáról szóló zöld könyvet1 és nyilvános konzultációt 
kezdett.

(6) E rendelet célja, hogy a lehető legteljesebb érvényt szerezzen a dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáférés jogának, és ezzel a hozzáféréssel kapcsolatban általános 
elveket és korlátokat állapítson meg az EK-Szerződés 255. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően.

(7) Mivel a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdését  az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés nem rendezi, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak kell – az Amszterdami Szerződés záróokmányához csatolt 41. sz. 
nyilatkozatnak megfelelően – ebből a rendeletből iránymutatást kialakítania a  fenti
szerződés hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos dokumentumokra 
vonatkozóan.

(8) Az EU-Szerződés 28. cikke (1) bekezdésének és 41. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően a hozzáférési jog a közös kül- és biztonságpolitikával, valamint a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos 
dokumentumokra is vonatkozik. Az intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk saját 
biztonsági szabályzatukat.

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-án elfogadta a környezeti 
ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre 
és szervekre való alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendeletet2. A környezeti 
információkat tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében e 
rendeletnek összhangban kell lennie az 1367/2006/EK rendeletnek.

(10) A személyes adatok közzététele tekintetében egyértelmű kapcsolatot kell 
megállapítani e rendelet és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet3 között.

(11) Egyértelmű szabályokat kell megállapítani a tagállamoktól származó 
dokumentumok, valamint a harmadik felektől származó azon dokumentumok 
közzétételére vonatkozóan, amelyek a bírósági eljárások ügyiratának részét képezik, 
vagy amelyeket az intézmények az EK jog által rájuk ruházott vizsgálati hatáskörök 
alapján szereztek meg.

(12) Szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz azokban az 
esetekben, amikor az intézmények jogalkotói minőségükben járnak el, beleértve a 
delegált jogköröket is, megőrizve ugyanakkor az intézményi döntéshozatali eljárások 
hatékonyságát. Ezeket a dokumentumokat a lehető legnagyobb mértékben 
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

(13) A jogalkotási folyamat átláthatósága kulcsfontosságú a polgárok számára. Ezért az 
intézményeknek aktívan terjeszteniük kell a jogalkotási folyamat részét képező 
dokumentumokat. A dokumentumok aktív terjesztését más területeken is ösztönözni 
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kell.

(14) E rendelet teljes körű alkalmazásának biztosítása érdekében az Unió valamennyi 
tevékenységére vonatkozóan az intézmények által létrehozott valamennyi ügynökség 
köteles alkalmazni az e rendeletben megállapított elveket.

(15) Meghatározott, minősített adatokat tartalmazó dokumentumoknak tartalmuk miatt 
különleges bánásmódot kell biztosítani. Intézményközi megállapodás útján kell 
rendelkezni arról, hogy az ilyen dokumentumok tartalmáról az Európai Parlamentet 
tájékoztassák.

(16) Az intézmények munkájának nagyobb nyitottsága érdekében az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nemcsak az intézmények által 
összeállított dokumentumokhoz kell hozzáférést biztosítania, hanem a hozzájuk 
érkezett dokumentumokhoz is. Ebben az összefüggésben szükséges felhívni a 
figyelmet arra, hogy az Amszterdami Szerződés záróokmányához mellékelt 35. sz. 
nyilatkozat értelmében egy tagállam kérheti a Bizottságot vagy a Tanácsot, hogy az e 
tagállamból származó dokumentumot a tagállam előzetes hozzájárulása nélkül 
harmadik felekkel ne közölje.

(17) Elvben az intézmények valamennyi dokumentumát hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. Ugyanakkor, bizonyos köz- és magánérdekeknek kivételek 
útján védelmet kell biztosítani. Az intézményeket fel kell jogosítani belső 
konzultációik és tanácskozásaik védelmére, ha az feladataik ellátása érdekében 
szükséges. A kivételek értékelése során az intézményeknek az Unió valamennyi 
tevékenységi területén figyelembe kell venniük a közösségi joganyagban szereplő, a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos elveket.

(18) Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésre irányuló valamennyi 
szabályzatnak összhangban kell lennie ezzel a rendelettel.

(19) A hozzáférési jog teljes mértékű tiszteletben tartása biztosításának érdekében 
kétszintű igazgatási eljárást kell alkalmazni, a bírósági eljárás vagy az 
ombudsmanhoz intézett panasz további lehetőségével.

(20) Az intézmények meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
nyilvánosságot a  hatályos rendelkezésekről tájékoztassák, és hogy alkalmazottaikat 
kiképezzék arra, hogyan legyenek a polgárok segítségére az e rendelet alapján 
történő joggyakorlás során. Annak érdekében, hogy a polgárok számára 
megkönnyítsék jogaik gyakorlását, az egyes intézményeknek hozzáférést kell 
biztosítaniuk a dokumentumok nyilvántartásához.

(21) Bár ennek a rendeletnek se nem célja, se nem következménye a dokumentumokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó nemzeti joganyag módosítása, mindazonáltal 
egyértelmű, hogy – az intézmények és a tagállamok közötti lojális együttműködés 
elve alapján – a tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy ne akadályozzák e rendelet 
megfelelő alkalmazását, és tiszteletben kell tartaniuk az intézmények biztonsági 
szabályzatát.

(22) Ez a rendelet nem érinti a tagállamoknak, az igazságügyi hatóságoknak vagy a 
nyomozást végző testületeknek a már meglévő, a dokumentumokhoz való 
hozzáférési jogát.

(23) Az EK-Szerződés 255. cikkének (3) bekezdésével összhangban, valamennyi 



intézmény saját eljárási szabályzatában rögzíti a dokumentumaihoz való hozzáférésre 
vonatkozó különös rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Cél

E rendelet célja, hogy:
a) a köz- vagy magánérdek alapján olyan módon határozza meg az Európai Parlament, 

a Tanács és a Bizottság (a továbbiakban: az intézmények) dokumentumaihoz való, az 
EK-Szerződés 255. cikkében előírt hozzáférési jogra irányadó elveket, feltételeket és 
korlátozásokat, hogy az ilyen  dokumentumokhoz a nyilvánosság  lehető 
legszélesebb körű hozzáférését biztosítsa;

b) megállapítsa az e jog lehető legegyszerűbb módon történő gyakorlását biztosító 
szabályokat; 

c) elősegítse a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási 
gyakorlatot.

2. cikk
Kedvezményezettek és hatály

(1) Bármely  természetes vagy jogi személy jogosult az intézmények dokumentumaihoz 
hozzáférni az e rendeletben meghatározott elvek, feltételek és korlátok szerint.

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra , amelyeket  az intézmény állított ki, vagy azok hozzá érkeztek 
az illetékességi körébe tartozó szakpolitikákkal, tevékenységekkel és határozatokkal 

kapcsolatos ügyekre vonatkozóan ,  az Európai Unió valamennyi tevékenységi 
területén.

(3) A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a dokumentumokat a nyilvánosság számára írásbeli 
kérelem alapján vagy közvetlenül elektronikus formában vagy nyilvántartáson 
keresztül teszik hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási eljárás folyamán 
összeállított vagy megküldött dokumentumokat kell közvetlenül hozzáférhetővé 
tenni a 12. cikknek megfelelően.

(4) A 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott minősített dokumentumokat e cikknek 
megfelelően különleges bánásmódban kell részesíteni.

(5) E rendelet nem vonatkozik az intézményektől eltérő felek által a bíróságokhoz 
benyújtott dokumentumokra. 

(6) Az EK jogszabályok által az érdekelt felek külön hozzáférési jogának sérelme nélkül, 
a vizsgálatokra vagy egyedi hatályú igazgatási aktusra vonatkozó eljárások aktájához 
tartozó dokumentumokat nem lehet nyilvánosan hozzáférhetővé tenni mindaddig, 
amíg a vizsgálat le nem zárul vagy ezen aktusok véglegessé nem válnak. Az 
intézmények által a fenti vizsgálatok keretében összegyűjtött, illetve természetes 
vagy jogi személyektől szerzett információkat tartalmazó dokumentumokat nem 
lehet a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.



(7) Ez a rendelet nem érinti az intézmények által birtokolt dokumentumokhoz való azon 
nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az 
azokat végrehajtó intézmények jogi aktusaiból származhatnak.

3. cikk
Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:
a) „dokumentum”: az adathordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy 

audiovizuális felvétel) függetlenül  bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy egy intézmény kapott; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező rendszerekben szereplő adatok akkor tekinthetők 
dokumentumoknak, ha azok nyomtatott vagy elektronikus példányban a már 
meglévő rendszereszközök segítségével hozzáférhetőek  ;

b) „harmadik fél”: természetes vagy jogi személy, vagy pedig az érintett intézményen 
kívüli szervezet, beleértve a tagállamokat, más közösségi vagy a Közösségen kívüli 
intézményeket és testületeket, valamint harmadik országokat.

4. cikk

Kivételek
(1) Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel 

hátrányosan befolyásolná a következők védelmét a közérdek tekintetében:

a) közbiztonság, ideértve a természetes vagy jogi személyek biztonságát is;

b) védelmi és katonai ügyek;

c) nemzetközi kapcsolatok;

d) a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája;

e) a környezet, például a ritka fajok költőhelyei.

(2) Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel 
hátrányosan befolyásolná a következők védelmét:

a) természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekei; 

b) szellemi tulajdonjogok;

c) jogi tanácsadás és  bírósági  , választottbírósági és vitarendezési eljárások   ;

d) ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok célja;

e) a kiválasztási eljárások tárgyilagossága és pártatlansága.

(3) Az alábbi dokumentumokhoz való hozzáférést meg kell tagadni, ha a dokumentumok 
közzététele az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné.



a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, amellyel kapcsolatban még nem 
született határozat;

b) az érintett intézményeken belüli tárgyalások és előzetes egyeztetések részét 
képező, belső használatra korlátozott, állásfoglalásokat tartalmazó 
dokumentumok  a döntés meghozatalát követően is.

(4) A (2) és (3) bekezdésben szereplő kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A (2) bekezdés a) pontja tekintetében a 
közzétételhez fűződő nyomós közérdek akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal kapcsolatos.

(5) Köztisztviselők, közalkalmazottak és érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené az érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló 
EK jogszabályokban a jogszerű feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé. 

(6) Ha a kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak részeit érinti, a dokumentum 
fennmaradó részei közzétehetők.

(7) Az e cikkben megállapított kivételek csak azon időtartam alatt érvényesek, amely 
alatt a védelem a dokumentum tartalma alapján indokolt. A kivételek maximum 30 
éves időtartamra alkalmazhatók. A  személyes adatok  vagy a kereskedelmi érdekek 
védelmére  vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok és a minősített 

dokumentumok esetében a kivételek szükség esetén ezen időtartam elteltét követően 
is alkalmazhatók.

5. cikk
Konzultációk

(1) A harmadik személyek dokumentumait illetően az intézmény köteles a harmadik 
személlyel egyeztetni annak megállapítása érdekében, hogy a 4. cikkben említett 
valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve, ha egyértelmű, hogy a dokumentum 
közzétehető, illetve nem tehető közzé.

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól származó dokumentumra vonatkozik – és 
nem jogalkotási aktusok vagy általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására 
irányuló eljárások folyamán megküldött dokumentumokról van szó – konzultálni kell 
az érintett tagállam hatóságaival. A dokumentummal rendelkező intézmény 
közzéteszi a dokumentumot, hacsak a tagállam – a 4. cikkben említett kivételek vagy 
nemzeti jogszabályainak a szóban forgó dokumentum nyilvánosságra hozatalát 
megakadályozó különös rendelkezései alapján – nem indokolja annak visszatartását. 
Az intézmény megvizsgálja a tagállam által közölt indokokat aszerint, hogy azok az 
e rendeletben megállapított kivételeken alapulnak-e

(3) Ha valamely tagállamhoz a birtokában lévő, valamely intézménytől származó 
dokumentum iránti kérelem érkezik, a tagállam konzultál az érintett intézménnyel 
olyan döntés meghozatala érdekében, amely nem veszélyezteti e rendelet céljait , 
kivéve, ha egyértelmű, hogy a dokumentum közzétehető, illetve nem tehető közzé. A 
tagállam a kérelmet átirányíthatja az intézményhez.



6. cikk

Kérelmek
(1) A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmeket írásban kell előterjeszteni, 

beleértve az elektronikus formát is, az EK-Szerződés 314. cikkében említett nyelvek 
valamelyikén és megfelelő pontossággal ahhoz, hogy az intézmény a dokumentumot 
azonosítani tudja. A kérelmező nem köteles megindokolni a kérelmet.

(2) Ha a kérelem nem elég pontos vagy ha a kért dokumentumokat nem lehet 
beazonosítani , az intézmény felkéri a kérelmezőt, hogy pontosítsa a kérelmet, és 
ennek során a kérelmező számára segítséget nyújt, például azzal, hogy tájékoztatja a 
nyilvános dokumentum-nyilvántartások használatáról. A 7. és 8. cikkben előírt 
határidők akkor kezdődnek, amikor az intézmény megkapta a kért pontosításokat.

(3) Ha a kérelem jelentős terjedelmű vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az 
érintett intézmény nem hivatalos úton tárgyalhat a kérelmezővel a méltányos és 
gyakorlati  megoldás érdekében.

(4) Az intézmények a polgároknak tájékoztatást és segítséget nyújtanak azzal 
kapcsolatosan, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket hogyan 
és hol lehet benyújtani.

7. cikk
Első kérelmek feldolgozása

(1) A dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A 
kérelmezőnek átvételi elismervényt kell küldeni. Az intézmény a kérelem iktatásától 
számított 15 munkanapon belül vagy megadja a hozzáférést a kért dokumentumhoz, 
és a 10. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a hozzáférést, vagy 
írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet, 
továbbá tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy e cikk  (4) bekezdésének 
megfelelően megerősítő kérelmet nyújthat be.

(2) Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az (1) bekezdésben előírt határidő 15 
munkanappal meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes indoklást tartalmaz.

(3) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező az intézmény válaszának 
átvételétől számított 15 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be, 
amelyben az intézményt álláspontja felülvizsgálatára kéri.

(4) Amennyiben az intézmény nem válaszol az előírt határidőn belül, a kérelmező 
megerősítő kérelem benyújtására jogosult.

8. cikk
Megerősítő kérelmek feldolgozása

(1) A megerősítő kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. Az intézmény az ilyen kérelem 
iktatásától számított  30  munkanapon belül vagy megadja a hozzáférést a kért 
dokumentumhoz, és a 10. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a 
hozzáférést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy részlegesen 
elutasítja a kérelmet. Teljes vagy részleges elutasítás esetében az intézmény 



tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

(2) Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű vagy igen 
nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az (1) bekezdésben előírt határidő 15 
munkanappal meghosszabbítható, feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen 
értesítették, mely értesítés részletes indoklást tartalmaz.

(3) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező az Elsőfokú Bíróságon eljárást 
indíthat az intézménnyel szemben, és/vagy panasszal fordulhat az ombudsmanhoz az 
EK-Szerződés 230. cikkében, illetve 195. cikkében megállapított feltételek szerint.

(4) Elutasító válasznak minősül, ha az intézmény nem válaszol az előírt határidőn belül, 
amely arra jogosítja a kérelmezőt, hogy bírósági eljárást indítson az intézménnyel 
szemben, illetve panasszal forduljon az ombudsmanhoz az EK-Szerződés vonatkozó 
rendelkezései alapján.

9. cikk

Minősített dokumentumok kezelése
(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.

(2) A 7. és 8. cikkben megállapított eljárások alapján a minősített dokumentumokhoz 
való hozzáférés iránti kérelmekkel csak azok a személyek foglalkozhatnak, akik 
jogosultak betekinteni ezekbe a dokumentumokba. Ezek a személyek, a 11. cikk (2) 
bekezdésének sérelme nélkül, azt is értékelik, hogy a minősített dokumentumokra 
milyen hivatkozások tehetők a nyilvános nyilvántartásban.

(3) A minősített dokumentumok csak a kibocsátó hozzájárulásával vehetők fel a 
nyilvántartásba, illetőleg adhatók ki.

(4) A minősített dokumentumhoz való hozzáférés megtagadása mellett döntő intézmény 
olyan módon indokolja meg határozatát, hogy ne sértse a 4. cikk alapján védelemben 
részesített érdekeket.

(5) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy a 
minősített dokumentumokra irányuló kérelmek elbírálása során tiszteletben tartsák az 
e cikkben, valamint a 4. cikkben foglalt elveket.

(6) Az intézmények a minősített dokumentumokra vonatkozó szabályaikat 
nyilvánosságra hozzák.

(7) A Bizottság és a Tanács az intézmények között elfogadott megállapodásoknak 
megfelelően tájékoztatja az Európai Parlamentet a minősített dokumentumok 
tekintetében.

10. cikk
Hozzáférés a kérelem alapján



(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. 

(2) Ha a dokumentum  nyilvánosan elérhető  és az a kérelmező számára könnyen 
hozzáférhető, az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának 
kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt a kért 
dokumentumhoz való hozzáférés módjáról.

(3) A dokumentumokat a meglévő változatban és formában kell közzétenni (beleértve az 
elektronikus vagy az olyan alternatív formákat is, mint például a Braille-írás, 
nagybetűvel való szedés vagy hangszalag), a kérelmező igényeinek teljes mértékű 
figyelembevételével.

(4) A másolatok elkészítésének és elküldésének költsége a kérelmezőre áthárítható. Ez a 
díj nem haladhatja meg a másolatok elkészítésének és elküldésének tényleges 
költségét. Ingyenes a helyszíni tanulmányozás, a 20 db A4-es méretű oldalnál 
kevesebb másolat és a közvetlen hozzáférés elektronikus formában vagy a 
nyilvántartáson keresztül.

(5) E rendelet nem tér el a hozzáféréssel kapcsolatos EK vagy nemzeti jogszabályokban 
megállapított olyan sajátos módozatoktól, mint például a díjfizetés.

11. cikk

Nyilvántartások
(1) Az e rendelet alapján a polgárokat megillető jogok megvalósulása érdekében minden 

intézmény nyilvános hozzáférést biztosít a dokumentumok nyilvántartásához. A 
nyilvántartáshoz való hozzáférést elektronikus formában kell biztosítani. A 
dokumentumokra való hivatkozásokat haladéktalanul fel kell venni a nyilvántartásba.

(2) Az egyes dokumentumokra nézve a nyilvántartás tartalmaz hivatkozási számot 
(beleértve adott esetben az intézményközi hivatkozást is), a dokumentum tárgyát 
és/vagy a dokumentum tartalmának rövid leírását, valamint a dokumentum 
kézhezvételének, összeállításának vagy nyilvántartásba vételének időpontját. A 
hivatkozás oly módon történik, hogy az ne sértse a 4. cikkben szereplő érdekek 
védelmét.

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

12. cikk
Közvetlen hozzáférés a dokumentumokhoz

(1) A 4. és 9. cikk figyelembevételével az EU jogalkotási  aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására irányuló eljárások folyamán 
összeállított vagy megküldött dokumentumokat  a nyilvánosság számára
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

(2) Ha lehetséges, más dokumentumokat, nevezetesen a politika vagy stratégia 
fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat is közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni 
elektronikus formában .



(3) Ha a nyilvántartáson keresztül nem biztosítanak közvetlen hozzáférést, a 
nyilvántartásban, amennyiben az lehetséges, fel kell tüntetni, hogy a dokumentum 
hol található.

(4) Minden intézmény saját eljárási szabályzatában határozza meg, mely egyéb 
dokumentumkategóriákat tesz a nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

13. cikk
A dokumentumok közzététele a Hivatalos Lapban

(1) Az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és (2) bekezdésében és az Euratom-Szerződés 
163. cikkének első bekezdésében említett jogi aktusok mellett, figyelembe véve e 
rendelet 4. és 9. cikkét, a következő dokumentumokat kell közzétenni a Hivatalos 
Lapban:

a) bizottsági javaslatok;

b) a Tanács által az EK-Szerződés 251. és 252. cikkében említett eljárásoknak 
megfelelően elfogadott közös álláspontok és e közös álláspontok alapjául 
szolgáló okok, valamint az Európai Parlament álláspontja ezekben az 
eljárásokban;

c) az EU-Szerződés 34. cikkének (2) bekezdésében említett kerethatározatok és 
határozatok;

d) a Tanács által az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott egyezmények;

e) a tagállamok között az EK-Szerződés 293. cikke alapján aláírt egyezmények;

f) a Közösség által vagy az EU-Szerződés 24. cikkének megfelelően megkötött 
nemzetközi megállapodások.

(2) Amennyiben lehetséges, a következő dokumentumokat kell közzétenni a Hivatalos 
Lapban:

a) valamely tagállam által a Tanácshoz benyújtott kezdeményezés az EK-
Szerződés 67. cikkének (1) bekezdése alapján vagy az EU-Szerződés 34. 
cikkének (2) bekezdése alapján,

b) az EU-Szerződés 34. cikkének (2) bekezdésében említett közös álláspontok;

c) az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett irányelveken 
kívüli irányelvek, az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésében említett 
határozatokon kívüli határozatok, ajánlások és vélemények.

(3) Az egyes intézmények saját eljárási szabályzatukban megállapíthatják, mely további 
dokumentumokat teszik közzé a Hivatalos Lapban.

14. cikk

Tájékoztatás
(1) Az egyes intézmények meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy a nyilvánosságot tájékoztassák az e rendelet alapján őket megillető jogokról.



(2) A tagállamok együttműködnek az intézményekkel a polgárok tájékoztatása során.

15. cikk
Ügyviteli gyakorlat az intézményekben

(1) Az intézmények megfelelő ügyviteli gyakorlatot dolgoznak ki annak érdekében, 
hogy elősegítsék az e rendelet által biztosított hozzáférési jog gyakorlását.

(2) Az intézmények intézményközi bizottságot állítanak fel az eljárásmódok 
tanulmányozása, a lehetséges konfliktusok feloldása és a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni fejlesztések megvitatása érdekében.

16. cikk

Másolat készítése a dokumentumokról
Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon hatályban lévő szabályokat, amelyek 
korlátozhatják harmadik személy másolatszerzési,  másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a 
közzétett dokumentumok vonatkozásában.

17. cikk
Jelentések

Az intézmények évente jelentést tesznek közzé az előző évre vonatkozóan, azon esetek 
számának megjelölésével, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést 
megtagadta, a megtagadás indokainak és a nyilvántartásba be nem jegyzett minősített 
dokumentumok számának megadásával.

18. cikk
Hatályon kívül helyezés

Az 1049/2001/EK rendelet [...]-án/-én hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való 
hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

19. cikk

Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai  Unio  Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő  huszadik   
napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ║,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök



MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1049/2001/EK rendelet E rendelet

1. cikk 1. cikk

2. cikk (1) bekezdés 2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés -

2. cikk (3) bekezdés 2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés 2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés 2. cikk (4) bekezdés

- 2. cikk (5) bekezdés

- 2. cikk (6) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés 2. cikk (7) bekezdés

3. cikk 3. cikk

4. cikk (1) bekezdés a) pont 4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés b) pont 4. cikk (5) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés 4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés 4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés 5. cikk (1) bekezdés

4. cikk (5) bekezdés 5. cikk (2) bekezdés

- 4. cikk (4) bekezdés

4. cikk (6) bekezdés 4. cikk (6) bekezdés

4. cikk (7) bekezdés 4. cikk (7) bekezdés

5. cikk 5. cikk (3) bekezdés

6. cikk 6. cikk

7. cikk 7. cikk

8. cikk 8. cikk

9. cikk 9. cikk



10. cikk 10. cikk

11. cikk 11. cikk

12. cikk 12. cikk

13. cikk 13. cikk

14. cikk 14. cikk

15. cikk 15. cikk

16. cikk 16. cikk

17. cikk (1) bekezdés 17. cikk

17. cikk (2) bekezdés -

18. cikk -

- 18. cikk

- 19. cikk

- Melléklet


