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Miért van szükség a jelentéstervezet második változatára?
Az 1049/2001/EK rendelet átdolgozására irányuló javaslat (COM(2008)0229) évek óta 
függőben van. 2009-ben az Európai Parlament plenáris ülése módosításokat fogadott el, de 
nem szavazott jogalkotási állásfoglalásról, hanem visszautalta az ügyet az illetékes 
bizottsághoz1. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésekor az Európai Bizottság úgy döntött, 
nem vonja vissza a javaslatot2. A javaslatot tehát fenntartották annak ellenére, hogy az új 
szerződések teljesen új jogi keretet teremtettek a dokumentumokhoz való hozzáférés 
tekintetében, továbbá az ehhez való jogot az alapvető jogok közé sorolták (az immár jogilag 
kötelező charta 42. cikke), kiterjesztették a részvételen alapuló demokrácia fogalmát (EUSZ 
9–12. cikk) és (az EKSZ 207. cikkének eltörlésével) szigorúan korlátozták a kivételeket a 
jogalkotási eljárás átláthatóságára vonatkozó elv értelmében, amely előírja az átláthatóságot a 
Tanács jogalkotás-előkészítő munkálataira vonatkozóan, ugyanakkor meg kívánja őrizni a 
döntéshozatali folyamat hatékonyságát. 2010 májusában új jelentéstervezet3 született, majd 
workshopot tartottak az átláthatóságról4. 

A jelentéstervezet bemutatása után az Elsőfokú Bíróság és a Bíróság több fontos és jelentős 
ítéletet hozott a dokumentumok hozzáférhetősége kapcsán a Lisszaboni Szerződés által 
kialakított új szabályozási keretről. Ezzel összefüggésben a Bíróság a Bavarian Lager ügyben 
(C-28/08, 2010. június 29-i ítélet) pontosította álláspontját az átláthatóság és az adatvédelem 
közti viszonyt illetően, az 1049/2001/EK rendelet jelenleg hatályos szövege alapján. Ennek 
következtében az európai adatvédelmi biztosnak mélyrehatóan tovább kellett elemeznie az 
adatvédelem és az átláthatóság viszonyát5. Ugyanebben az időben a Bíróság a TGI ügyben (C-
139/07 P, 2010. június 29-i ítélet) az állami támogatások aktáihoz való hozzáférés kapcsán 
kimondta, hogy az ilyen esetek az ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal és auditokkal kapcsolatos 
kivételek közé tartoznak. A közigazgatási eljárások dokumentumaihoz való hozzáférés (és a 
hozzáférés esetleges megtagadásának) kérdését tovább pontosították a MyTravel ügyben (C-
506/08 P, 2011. július 21-i ítélet), amikor a Bíróság különbséget tett a jogalkotási és az 
adminisztratív dokumentumok között, ám hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az 
adminisztratív dokumentumok ki lennének zárva az 1049/2001/EK rendelet átláthatósági 
követelménye alól. Az Elsőfokú Bíróság közben több ítéletében is részletezte, hogy miként 
vizsgálja a feltételes kivételeket, hiszen „a kockázatnak ésszerűen előre láthatónak kell lennie, 
nem csupán feltételezhetőnek”, illetve „a dokumentumhoz való hozzáférés konkrétan és 
ténylegesen alááshatja a védett érdekeket” – lásd a Batchelor ügyben (T-250/08) hozott 2011. 
március 22-i, az NGL ügyben (T-109/05 és T-444/05 összevont ügyek) hozott 2011. május 
24-i és a Toland ügyben (T471/08) ügyben hozott 2011. június 7-i ítéletet. Azt is világossá 
tette, hogy a jogalkotási eljárás belső megvitatással kapcsolatos kivételét szigorúan korlátozni 
kell a Tanácsban részt vevő tagállami delegációk összetételére utaló nevek és beosztások 
tekintetében, ahogyan az az Acces Info Europe ügyben (T-233/09) hozott 2011. március 22-i 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0114.
2 A Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a 
folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleménye 
(COM(2009)0665),
3 PE 439.989v01.
4 Workshop az uniós dokumentumok Lisszaboni Szerződés utáni hozzáférhetőségéről; 2010. június 1.;
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df
5 Az európai adatvédelmi biztos 2011. március 24-i kiadványa: az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról (HL C 2, 
2009.1.7., 7. o.).
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ítéletben szerepel
Tekintettel a fent említett jelentős változásokra, újabb meghallgatásra került sor1 az 
1049/2001/EK rendelet módosítása ügyében, illetve a szóban forgó rendelet múltbéli 
alkalmazásáról a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló, a 2009–2010-es időszakra 
vonatkozó Hautala/Sargentini-féle éves jelentés (2010/2294(INI) - az eljárási szabályzat 104. 
cikkének (7) bekezdése) összefüggésében. Az említett jelentés az 1049/2001/EK rendelet 
alkalmazásának valós gyakorlati példái alapján elemezte a jelenlegi rendszer pozitív és 
negatív jellemzőit. A jelentést elsöprő többséggel fogadta el a LIBE bizottság 2011 
júniusában, ami jól mutatja, hogy valamennyi képviselőcsoport közös álláspontot képvisel a 
dokumentumokhoz való hozzáférés ügyében.

Ugyanakkor több ülést és vitát rendeztek a Tanáccsal és a Bizottsággal, sor került többek 
között egy találkozóra az előadó, az árnyékelőadók és a vélemények előadói, illetve Šefčovič 
bizottsági alelnök részvételével 2011. június 28-án. A Parlament nagy meglepetésére a 
Bizottság új jogalkotási javaslatot (COM/2011/0137) nyújtott be az 1049/2001/EK rendelet 
módosítása céljából, amely kisebb kiigazításokat javasol a jelenlegi rendelethez, jórészt a 
Szerződés 15. cikkében szereplő rendelkezések beillesztésével. A homályos jogi helyzet miatt 
az EP Jogi Szolgálata magyarázatot kért arról, hogy a Bizottság második javaslata eleget tesz-
e a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében a Lisszaboni Szerződésből fakadó 
követelményeknek. Egyértelmű és nemleges válasz született (lásd a Jogi Szolgálat 2011. 
július 4-i véleményét – SJ-0331/11), amelynek alapján a képviselőcsoportok konszenzussal 
hoztak politikai döntést: a második javaslatot az elsőbe kell integrálni, ezért vissza kell vonni 
(ahogyan azt a jogalkotási állásfoglalás tartalmazza).

Az említett fejlemények miatt az előadónak meg kellett változtatnia és ki kellett igazítania 
jelentéstervezetét, és második változatot kellett készítenie belőle.

Fő változások és módosítások a jelentéstervezet második változatában
A Bizottság által a második rövid javaslatban (COM(2011)0137) előterjesztett változásokat 
teljes mértékben integrálták a jelentésbe. Az említett javaslat ezért semmisnek tekintendő, 
ahogyan azt a jogalkotási állásfoglalás kimondja – lásd például az 1. és 25. módosítást, 
valamint az „intézmény, testület, hivatal és/vagy ügynökség” kifejezéseket bevezető 
módosításokat.

Ki kellett emelni az EJEB ítélkezési gyakorlatát (37374/05. sz. TASZ kontra Magyarország
ügy), mivel ez kezdte a véleménynyilvánítás szabadságából kifejteni a tájékoztatáshoz való 
jogot – 2. és 33. módosítás.
A minősített dokumentumok közös rendszerének kialakítását célzó rendelkezések a közös 
minősítési és minősítés-feloldási eljárásra összpontosítanak – 27. módosítás.
Tisztáztuk és kiemeltük a jogalkotási átláthatóság szerepét, különösen az ügyek belső 
megvitatásával kapcsolatosan ismételten bevezetett kivételek vonatkozásában, amely 
kivételeket az Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési gyakorlata figyelembe vételével átírtak 
és korlátoztak. Alapelv, hogy a kivételek nem vonatkoznak a jogalkotási eljárásra (a 
Hautala/Sargentini-jelentés kapcsán a képviselőcsoportok között létrejött megállapodás 

                                               
1 „Az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés: az 1049/2001/EK rendelet végrehajtása és jövője”; 2011. április 
13.; 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df
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értelmében), és csak a folyamatban lévő ügyekre alkalmazhatók. Lásd a 10., 11., 32. és 36. 
módosításokat.

Az esetleges további lex specialis-t alkotó szabályozásokkal való viszony is tisztázásra került 
azzal, hogy szigorúbb korlátozások csak a 15–18. módosítások szerinti jogalkotás révén 
vezethetők be.
Valamennyi kivétel feltételes, és minden esetben mérlegelni kell a kivétel és a közérdek 
fontossága között, figyelembe véve az Európai Bíróság által kialakított kritériumokat. Lásd a 
33. módosítást

A jelentés több módosítása törölve lett: utalás a minősített dokumentumok általános keretére, 
az információ újbóli hasznosítása, a személyes adatok védelméhez való jog alapján történő 
elutasítás kötelező és feltételes mivolta közötti ellentmondás, konzultáció harmadik felekkel, 
Hivatalos Lap, stb.


