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Módosítás 14
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Bármely természetes vagy jogi személy, 
illetve jogi vagy természetes személyek 
bármely társulása 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 
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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.

Or. en

Indokolás

Összhangban az EUMSz 15. cikkének (3) bekezdésével. Tisztázza, hogy a rendelet hatálya, 
illetve kedvezményezettjei külön-külön kérdések, amelyeket elkülönítve kell meghatározni.

Módosítás 15
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Alkalmazási kör

(1) Ez a rendelet az Európai Unió 
intézményei, ügynökségei, hivatalai és 
szervei birtokában lévő összes 
dokumentumra alkalmazandó, azaz 
minden olyan dokumentumra, amelyet az 
adott szervezeti egység készített, kapott 
vagy birtokol, az Európai Unió 
valamennyi tevékenységi területére 
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vonatkozóan.
(2) A dokumentumokat vagy elektronikus 
formában az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, vagy valamely intézmény 
hivatalos nyilvántartásában, vagy írásbeli 
kérelmet követően kell a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tenni. A 
jogalkotási eljárás folyamán készült vagy 
beérkezett dokumentumokat közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni a 12. cikknek 
megfelelően.
(3) Ez a rendelet nem érinti az 
intézmények, ügynökségek, hivatalok vagy 
szervek birtokában levő 
dokumentumokhoz való azon kiterjesztett 
nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek 
nemzetközi jogi okmányokból vagy az 
azokat végrehajtó intézmények jogi 
aktusaiból, illetve tagállami 
szabályozásból származhatnak.

Or. en

Indokolás

Lásd fent. Világossá teszi, hogy a javasolt jogi aktus általános keretet hoz létre az összes 
uniós intézményre, ügynökségre és szervre vonatkozóan.

Módosítás 16
Margrete Auken 

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 

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az
intézmény feladatkörébe tartozó 
politikára, tevékenységre és 
döntéshozatalra vonatkozó üggyel 
kapcsolatos adat vagy tartalom; az 
elektronikus adattároló, -kezelő és -
lekérdező rendszerekben (beleértve az 
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rendszerekben szereplő adatok akkor
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök
segítségével hozzáférhetőek ;

intézmény munkájához felhasznált külső 
rendszereket) szereplő információk akkor
minősülnek dokumentumnak vagy
dokumentumoknak, ha azok egy vagy több
nyomtatott vagy elektronikus példányban
bármilyen ésszerűen rendelkezésre álló 
eszköz segítségével hozzáférhetőek. 
Amennyiben egy intézmény új 
elektronikus adattárolási rendszert kíván 
létrehozni vagy jelentős mértékben meg 
akar változtatni egy már létező rendszert, 
értékelnie kell az e rendelet által 
biztosított hozzáférési jogra gyakorolt 
várható hatásokat, és úgy kell eljárnia, 
hogy az átláthatóság célját szolgálja. Az 
intézmények által elektronikus adattároló 
rendszerekben tárolt információ 
lekérdezésének funkcióit oly módon kell 
átalakítani, hogy teljesíteni lehessen a 
nyilvánosság azon ismételt kéréseit, 
amelyek teljesítésére a jelenleg 
rendelkezésre álló eszközökkel nincs mód;

Or. en

Indokolás

A javasolt megfogalmazás figyelembe veszi az egyre növekvő jelentőségét az elektronikus 
formában történő adattárolásnak, amit nem lehet a nyilvánosságnak a korábban nem 
elektronikus dokumentumokban tárolt információhoz való hozzáférését meghiúsító eszközként 
használni.

Módosítás 17
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az Európai Unió, illetve egy vagy több 
tagállamának belső közbiztonsága;

Or. en
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Indokolás

A belső közbiztonság fogalmára nincs szükség újabb uniós meghatározást adni.

Módosítás 18
Margrete Auken 

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 19
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiválasztási eljárások tárgyilagossága 
és pártatlansága.

e) a közbeszerzési eljárások 
tárgyilagossága és pártatlansága a szerződő 
intézmény döntéshozataláig, illetve 
személyzetfelvételhez vezető eljárások 
esetén az értékelő bizottság 
tárgyilagossága és pártatlansága a 
kinevező hatóság döntéshozataláig.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek világosan ki kell fejeznie, hogy a kivétel csak a már folyamatban levő 
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eljárásokra vonatkozik.

Módosítás 20
Margrete Auken 

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 kap az a tény, hogy a
kért dokumentumok az alapvető jogok 
védelmével vagy az egészséges 
környezetben található lakóhelyhez való 
joggal kapcsolatosak.

Or. en

Indokolás

Az alapvető jogok tiszteletben tartása az Unió egyik sarokpillére, az egészséges környezetben 
található lakóhely olyan jog, amelyet az Alapjogi Charta 37. cikke és az Aarhusi Egyezmény 
1. cikke fektet le.

Módosítás 21
Margrete Auken 

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 

(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 ilyen sérelem:
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feltételeknek megfelelően teszik közzé.

– 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 vagy szervnek meg kell 
neveznie a közérdeket. Meg kell 
indokolnia továbbá, hogy az adott esetben 
a közérdek miért múlja felül az érintett 
személy érdekeit.

Or. en

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos ajánlásával összhangban.

Módosítás 22
Ágnes Hankiss

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 

(5) Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban, 
pusztán a kibocsátó beleegyezésével
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené 
az érintettek személyét és becsületét. 
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tekintetében az egyének védelméről szóló
EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

Egyéb személyes adatokat a személyes 
adatok feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről szóló uniós
jogszabályokban a jogszerű feldolgozásra 
vonatkozóan megállapított feltételeknek 
megfelelően teszik közzé.

Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevének, címének és 
beosztásának valamely dokumentumban 
való megjelentetése előtt ki kell kérni 
beleegyezésüket.

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

Indokolás

A megfogalmazásnak összhangban kell lennie az Európai Bíróság által a Bavarian Lager Co. 
ügyében hozott ítéletével (C-28/08P). Az újonnan készülő dokumentumokhoz való hozzáférést 
a jövőben meg kell könnyíteni.

Módosítás 23
Margrete Auken 

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 

(7) Az e cikkben megállapított kivételek
nem vonatkoznak az általános hatályú 
jogalkotási aktusok vagy nem jogalkotási 
aktusok elfogadásához vezető 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.
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követően is alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Figyelembe veszi a Turco ítéletet, amely hangsúlyozza, hogy a jogalkotási folyamat 
átláthatóságának mint a demokrácia alapkövetelményének fontosságát.

Módosítás 24
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Konzultációk 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.

(1) A harmadik személyek dokumentumait 
az intézmények a kezdeményezővel 
folytatott egyeztetés nélkül közzéteszik, 
amennyiben egyértelmű, hogy a jelen 
rendeletben szereplő kivételek közül egy 
sem alkalmazandó. Amennyiben a 
dokumentum előterjesztésekor a harmadik
személy kérte a dokumentum 
meghatározott módon történő kezelését,
egyeztetni kell vele annak megállapítása 
érdekében, hogy a jelen rendeletben 
foglalt valamely kivétel alkalmazható-e. Az 
intézmények részére a politikák 
kidolgozásának befolyásolására biztosított 
dokumentumokat közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 25
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó olyan dokumentumra 
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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

vonatkozik:

– amelyet a tagállam nem a Tanács 
tagjaként továbbított, vagy
– amely nem az EK joga és szakpolitikái 
alkalmazása kapcsán a Bizottságnak 
továbbított információra vonatkozik,
konzultálni kell az érintett tagállam 
hatóságaival. A dokumentummal 
rendelkező intézmény közzéteszi a 
dokumentumot, hacsak a tagállam – a 4. 
cikkben említett kivételek vagy nemzeti 
jogszabályainak azzal egyenértékű 
rendelkezései alapján – meg nem 
indokolja annak visszatartását, vagy ha az 
EUMSz 346. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja alapján azért kifogásolja a 
közzétételt, mert az ellentétes lenne saját 
alapvető biztonsági érdekeivel. Az 
intézmény megvizsgálja a tagállam által 
közölt indokokat.

Or. en
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Módosítás 26
Margrete Auken 

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(3) A nemzeti szintű parlamenti ellenőrzés 
sérelme nélkül, 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.

Or. en

Indokolás

Összhang az Európai Közösségek Bíróságának az IFAW ügyben hozott ítéletével, amely 
kimondja, hogy a tagállamoknak a tőlük származó dokumentumok tekintetében sem vétójoguk 
nincs, sem arra nincs joguk – a nemzetbiztonság kivételével – hogy a nemzeti előírásokra 
hivatkozzanak, kivéve, ha ezek a jelen rendeletben megemlített kivételekkel azonosak 
lényegüket tekintve.

Módosítás 27
Angelika Werthmann 

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
intézkednek az intézményi nyilvántartások 
közös felhasználói felületének létrehozása 
érdekében, az egyes nyilvántartások 
közötti egyeztetést biztosítandó.

Or. de
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