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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet jelentős 
lépés volt az Unión belüli nagyobb nyitottság felé. A végrehajtása óta eltelt nyolc évben 
hozzájárult ahhoz, hogy az európai intézményekben átláthatóbb igazgatási kultúra alakuljon 
ki.

A Lisszaboni Szerződés új szintre emeli az átláthatóság fontosságát az EUSz. 10. cikkének (3) 
bekezdés értelmében, mely szerint: „Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az 
Unió demokratikus életében. A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a 
lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.”

Az új Szerződés egyértelműen kibővíti a rendelet hatályát. Korábban a Szerződés nyitottságot 
követelt meg az Európai Parlamenttől, a Tanácstól és a Bizottságtól, most az EUMSz. 15. 
cikke kimondja, hogy „Bármely uniós polgár...jogosult az Unió intézményeinek, szerveinek 
és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni”, függetlenül azok megjelenési formájától.

A Parlament többször kérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő új javaslatot az 1049/2001/EK 
rendelet átdolgozására irányulóan, figyelembe véve a rendelet jogalapjának a Lisszaboni 
Szerződés miatti megváltozását. 2009 decemberében a Parlament állásfoglalást fogadott el, 
amelyben kijelentette, hogy sürgősen aktualizálni kell a rendeletet, továbbá sajnálatát fejezte 
ki amiatt, hogy a Bizottság még nem készítette módosított javaslatát.

Ezenkívül mióta a Bizottság 2008-ban benyújtotta javaslatát, a Bíróság hozott néhány fontos 
határozatot a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. A legfontosabb ezek közül a 
Turco-ügy (T-84/03 Turco kontra Tanács), amelyben a Bíróság úgy határozott, hogy a jogi 
szolgálatok véleményeit is hozzáférhetővé kell tenni. Határozatában a Bíróság megállapította, 
hogy „az európai polgárok szemében a nyitottság fokozza az intézmények legitimitását, és 
növeli beléjük vetett bizalmukat”.

A Bizottság azonban nem készített új javaslatot. Tulajdonképpen az egyetlen változtatás, 
amelyet a Bizottság eszközölt, a rendelet jogalapjának módosítása volt, amelyre a tavaly 
decemberi gyűjtőközleményben került sor. 

Ebben a helyzetben az illetékes bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
úgy határozott, hogy a Parlamentnek át kell vennie a Bizottság szerepét és el kell készítenie a 
rendelet „lisszabonosításához” szükséges módosításokat. 

A Bizottság javaslata

A Bizottság 2008-as javaslatából kell kiindulnunk. Sajnos ez a javaslat nem mozdítja elő 
olyan mértékben az Unió átláthatóságát, mint ahogy azt az új Szerződés megkövetelné. Éppen 
ellenkezőleg, a Bizottság által javasolt számos módosítás még csökkentené is az átláthatóság 
jelenlegi szintjét.

Ezek közül a legsúlyosabb a Bizottságnak a 3. cikk módosítására irányuló javaslata, amely 
jelentősen korlátozná a dokumentum definícióját. Az előadó véleménye szerint a jelenlegi 
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meghatározást változatlanul kell hagyni, mivel abba beletartozik minden releváns 
dokumentum, és nem csak a nyilvántartásba vettek.

Az előadó továbbá aggályosnak tartja még a tagállamoknak a dokumentumok visszatartására 
vonatkozó jogát szabályozó 5. cikket érintő módosítást. A Bizottság által javasolt 
megfogalmazás a tagállamok számára korlátlan jogot adna arra, hogy saját jogszabályaikra 
hivatkozhassanak, amikor adott tagállamból származó dokumentumhoz való hozzáférés 
elutasítását indokolják. Az intézmények csak a rendeleten alapuló indokokat tudják 
figyelembe venni, a nemzeti jogon alapulókat nem. Egy ilyen jog felhígítaná az átláthatóság 
elvét, és annak alkalmazását teljes mértékben a tagállamok belátására bízná. Elegendőnek 
kellene lennie a rendelet 4. cikkében felsorolt kivételeknek. Amennyiben ez mégsem 
elegendő, úgy a 4. cikket kellene módosítani, nem pedig korlátlan jogokat biztosítani a 
tagállamok számára.

A rendelet célja

Amint a rendelet címe állítja, a rendelet a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést 
érinti. Fő célkitűzésünk a polgárok azon jogának garantálása az uniós dokumentumokhoz való 
minél szélesebb körű hozzáférés biztosításával, hogy részt vehessenek az Unió demokratikus 
életében.

Az előadó szerint egyértelműen meg kell különböztetni egyrészről a „dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférést” és „a polgárok tájékoztatását és részvételét”, másrészről pedig az 
intézmények hozzáférési jogát, beleértve a bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférést is. 
Az utóbbit intézményközi megállapodás révén kell szabályozni.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Hatály

(1) Ez a rendelet az uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek 
birtokában lévő valamennyi 
dokumentumra vonatkozik, azaz minden 
olyan dokumentumra, amelyet ezek 
készítettek, kaptak vagy birtokolnak, az 
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Európai Unió valamennyi tevékenységi 
területére vonatkozóan.
(2) A dokumentumokat elektronikus 
formában az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, valamely intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség hivatalos 
nyilvántartásában vagy írásbeli kérelmet 
követően kell a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni.
A jogalkotási eljárás folyamán készített 
vagy kapott dokumentumokat közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni e rendelet 12. 
cikkének megfelelően.
(3) Ez a rendelet nem érinti az 
intézmények, szervek, hivatalok vagy 
ügynökségek által birtokolt 
dokumentumokhoz való azon megerősített 
nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek 
nemzetközi jogi okmányokból vagy az 
azokat végrehajtó intézmények jogi 
aktusaiból vagy a tagállamok 
szabályozásából származhatnak.

Or. en

Indokolás

A javasolt jogi aktus általános keretet hoz létre az összes uniós intézményre, ügynökségre és 
szervre vonatkozóan.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül
valamely intézmény, szerv, hivatal vagy
ügynökség felelősségi körébe tartozó 
politikákkal, tevékenységekkel és 
döntésekkel kapcsolatos üggyel 
kapcsolatos bármely adat vagy 
adattartalom; az elektronikus adattároló, -
kezelő és -lekérdező rendszerekben
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tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek;

(beleértve az intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség munkájához felhasznált 
külső rendszereket) szereplő információk
akkor minősülnek dokumentumnak vagy
dokumentumoknak, ha azok egy vagy több
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt módosítás a dokumentumok szűk körére korlátozná a nyilvánosság 
hozzáférését. Ez a jelenlegi helyzethez képest egyértelműen a nyitottság szintjének romlását 
eredményezné.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) bírósági eljárásokkal kapcsolatos jogi 
tanácsadás;

Or. en

Indokolás

A Bíróság a Turco-ügyben hozott ítéletében leszögezi, hogy a jogalkotási kezdeményezések 
vonatkozásában adott jogi tanács közzététele fokozza a jogalkotási folyamat átláthatóságát és 
nyitottságát, valamint megerősíti az európai polgárok demokratikus jogait.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(4) A (2) bekezdésben szereplő kivételek 
alkalmazandók, kivéve, ha a közzétételhez 
nyomós közérdek fűződik. A közzétételhez 
fűződő közérdek mérlegelése során 
különös hangsúlyt kell kapnia annak a
ténynek, hogy a kért dokumentumok az 
alapvető jogok védelmével vagy az emberi 
egészséget veszélyeztető kockázatokkal 
kapcsolatosak.

Or. en

Indokolás

Az 1367/2006/EK rendelet szerint nyomós közérdek fűződik a környezetbe történő 
kibocsátásokkal kapcsolatos információk közzétételéhez. Hasonlóképpen az alapvető jogok 
védelmével és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatokkal kapcsolatos információk 
közzétételét is nyomós közérdeknek kellene tekinteni.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(5) Személyes adatok kizárólag abban az 
esetben tehetők közzé, ha a közzététel nem 
sérti az érintett személy magánélethez való 
jogát vagy személyének sérthetetlenségét. 
Nem merül fel sérelem,

– ha az adat kizárólag az érintett személy 
szakmai tevékenységére vonatkozik, 
kivéve, ha adott körülmények között okkal 
feltételezhető, hogy a közzététel 
hátrányosan érintené az adott személyt;
– ha az adat kizárólag közfeladatot ellátó 
személyre vonatkozik, kivéve, ha adott 
körülmények között okkal feltételezhető, 
hogy a közzététel hátrányosan érintené az 
adott személyt vagy vele kapcsolatban álló 
más személyeket;
– ha az adatot az érintett személy 
hozzájárulásával már közzétették.
Személyes adatokat mindazonáltal közzé 
kell tenni, ha azt nyomós közérdek 
megköveteli. Ilyen esetekben az
intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy 
ügynökségnek meg kell neveznie ezt a 
közérdeket. Meg kell indokolnia továbbá, 
hogy az adott esetben a közérdek miért 
írja felül az érintett személy érdekeit.
Amennyiben valamely intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség az (1) bekezdés 
alapján tagadja meg a dokumentumhoz 
való hozzáférést, mérlegelnie kell, hogy 
biztosítható-e részleges hozzáférés a 
dokumentumhoz.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem tesz eleget a szóban forgó alapvető jogok közötti egyensúlynak és 
nem is tükrözi a Bavarian Lager ügyében az Elsőfokú Bíróság által hozott ítéletet.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(7) Az e cikkben megállapított kivételek
nem vonatkoznak az általános hatályú 
jogalkotási aktusok vagy nem jogalkotási 
aktusok elfogadására irányuló eljárások 
keretében továbbított dokumentumokra. A 
kivételek csak azon időtartamra
érvényesek, amely alatt a védelem a 
dokumentum tartalma alapján indokolt. A 
kivételek maximum 30 éves időtartamra 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

A Bíróság Turco-ügyben hozott ítéletében leszögezi, hogy a jogalkotási kezdeményezések 
vonatkozásában adott jogi tanács közzététele fokozza a jogalkotási folyamat átláthatóságát és 
nyitottságát, valamint megerősíti az európai polgárok demokratikus jogait.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(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 
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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.

rendelkező intézmény, szerv, hivatal vagy 
ügynökség közzéteszi a dokumentumot, 
hacsak a tagállam – a 4. cikkben említett 
kivételek alapján – nem indokolja annak 
visszatartását. Az intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség mérlegeli a tagállam által 
közölt indokokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nem szabad abszolút jogosultságot kapniuk a saját nemzeti jogukra történő 
hivatkozásra. A 4. cikkben felsorolt kivételeknek elegendőnek kellene lenniük a hozzáférés 
elutasításának indokolására.


