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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1049/2001/EK RENDELETE
(2001. május 30.)

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 külö-
nösen annak 255. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelő-
en (2),

mivel:

(1) 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.

(2) A nyitottság lehetővé teszi a polgárok számára, hogy még
inkább részt vegyenek a döntéshozatali eljárásban, és biz-
tosítja a polgárok irányában a közigazgatás nagyobb legi-
timációját, hatékonyságát és felelősségét a demokratikus
rendszerben. A nyitottság hozzájárul a demokrácia elvei és
az alapvető jogok tiszteletben tartásának erősítéséhez, aho-
gyan azt az EU-Szerződés 6. cikke és az Európai Unió alap-
jogi chartája megállapítja.

(3) Az Európai Tanács Birminghamben, Edinburgh-ban és
Koppenhágában tartott üléseinek határozatai megerősítik
annak szükségességét, hogy az Unió intézményeinek mun-
kája átláthatóbbá váljon. Ez a rendelet azokat a kezdemé-
nyezéseket foglalja össze, amelyeket az intézmények a
döntéshozatali eljárás átláthatóságának javítása érdekében
már megtettek.

(4) E rendelet célja, hogy a lehető legteljesebb érvényt szerez-
zen a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogá-
nak, és ezzel a hozzáféréssel kapcsolatban általános elve-
ket és korlátokat állapítson meg az EK-Szerződés
255. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(5) Mivel a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdését az
Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés és az
Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés nem
rendezi, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizott-
ságnak kell – az Amszterdami Szerződés záróokmányához
csatolt 41. sz. nyilatkozatnak megfelelően – ebből a ren-
deletből iránymutatást kialakítani a két szerződés hatálya

alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatos dokumentu-
mokra vonatkozóan.

(6) Szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani a dokumentu-
mokhoz azokban az esetekben, amikor az intézmények
jogalkotói minőségükben járnak el, beleértve a delegált jog-
köröket is, megőrizve ugyanakkor az intézményi döntés-
hozatali eljárások hatékonyságát. Ezeket a dokumentumo-
kat a lehető legnagyobb mértékben közvetlenül
hozzáférhetővé kell tenni.

(7) 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 kap-
csolatos dokumentumokra is vonatkozik. Az intézmé-
nyeknek tiszteletben kell tartaniuk saját biztonsági szabály-
zatukat.

(8) E rendelet teljes körű alkalmazásának biztosítása érdeké-
ben az Unió valamennyi tevékenységére vonatkozóan az
intézmények által létrehozott valamennyi ügynökség köte-
les alkalmazni az e rendeletben megállapított elveket.

(9) Meghatározott, minősített adatokat tartalmazó dokumen-
tumoknak tartalmuk miatt különleges bánásmódot kell
biztosítani. Intézményközi megállapodás útján kell rendel-
kezni arról, hogy az ilyen dokumentumok tartalmáról az
Európai Parlamentet tájékoztassák.

(10) Az intézmények munkájának nagyobb nyitottsága érdeké-
ben az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizott-
ságnak nemcsak az intézmények által összeállított doku-
mentumokhoz kell hozzáférést biztosítania, hanem a
hozzájuk érkezett dokumentumokhoz is. Ebben az össze-
függésben szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az
Amszterdami Szerződés záróokmányához mellékelt 35.
sz. nyilatkozat értelmében egy tagállam kérheti a Bizottsá-
got vagy a Tanácsot, hogy az e tagállamból származó
dokumentumot a tagállam előzetes hozzájárulása nélkül
harmadik felekkel ne közölje.

(11) Elvben az intézmények valamennyi dokumentumát hozzá-
férhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. Ugyanakkor,
bizonyos köz- és magánérdekeknek kivételek útján védel-
met kell biztosítani. Az intézményeket fel kell jogosítani
belső konzultációik és tanácskozásaik védelmére, ha az fel-
adataik ellátása érdekében szükséges. A kivételek értékelése
során az intézményeknek az Unió valamennyi tevékeny-
ségi területén figyelembe kell venniük a közösségi
joganyagban szereplő, a személyes adatok védelmével kap-
csolatos elveket.

(12) Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésre irá-
nyuló valamennyi szabályzatnak összhangban kell lennie
ezzel a rendelettel.

(1) HL C 177. E, 2000.6.27., 70. o.
(2) Az Európai Parlament 2001. május 3-i véleménye (a Hivatalos Lap-
ban még nem tették közzé) és a Tanács 2001. május 28-i határozata.
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(13) A hozzáférési jog teljes mértékű tiszteletben tartása bizto-
sításának érdekében kétszintű igazgatási eljárást kell alkal-
mazni, a bírósági eljárás vagy az ombudsmanhoz intézett
panasz további lehetőségével.

(14) Az intézmények meghozzák az ahhoz szükséges intézke-
déseket, hogy a nyilvánosságot az új hatályos rendelkezé-
sekről 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 gyakorlá-
sát, az egyes intézményeknek hozzáférést kell biztosítaniuk
a dokumentumok nyilvántartásához.

(15) Bár ennek a rendeletnek se nem célja, se nem következmé-
nye 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 alkal-
mazását, és tiszteletben kell tartaniuk az intézmények biz-
tonsági szabályzatát.

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

(17) Az EK-Szerződés 255. cikke (3) bekezdésének megfelelően
az egyes intézmények eljárási szabályzataikban különleges
rendelkezéseket állapítanak meg a dokumentumaikhoz
történő hozzáférés tekintetében. Ezért, ha szükséges,
módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni a Tanács
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló,
1993. december 20-i 93/731/EK tanácsi határozatot (1), a
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről
szóló, 1994. február 8-i 94/90/ESZAK, EK, Euratom
bizottsági határozatot (2), az Európai Parlament dokumen-
tumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 1997. július
10-i 97/632/EK, ESZAK, Euratom európai parlamenti
határozatot (3) és a schengeni dokumentumok titokvédel-
méről szóló szabályokat,

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, felté-
teleket és korlátozásokat, hogy a dokumentumokhoz a lehető
legszélesebb körű hozzáférést biztosítsa;

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

c) elősegítse a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsola-
tos helyes igazgatási gyakorlatot.

2. cikk

Kedvezményezettek és hatály

(1) Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakó-
hellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező ter-
mészetes vagy jogi személy jogosult az intézmények dokumentu-
maihoz hozzáférni az e rendeletben meghatározott elvek,
feltételek és korlátok szerint.

(2) Ugyanezen elvek, feltételek és korlátok betartásával az intéz-
mények dokumentumaikhoz való hozzáférést nem tagállamban
lakó, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkező ter-
mészetes vagy jogi személyek számára is biztosíthatnak.

(3) Ez a rendelet az intézmény birtokában lévő dokumentumokra
vonatkozik, amely dokumentumokat az intézmény állított ki,
vagy azok hozzá érkeztek, és amelyek az Európai Unió tevékeny-
ségi területeire vonatkoznak.

(4) A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a dokumentumokat a nyil-
vánosság számára írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül elekt-
ronikus formában vagy nyilvántartáson keresztül teszik hozzáfér-
hetővé. Különösen a jogalkotási eljárás folyamán összeállított
vagy megküldött dokumentumokat kell közvetlenül hozzáférhe-
tővé tenni a 12. cikknek megfelelően.

(5) A 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott minősített doku-
mentumokat e cikknek megfelelően különleges bánásmódban kell
részesíteni.

(6) Ez a rendelet nem érinti az intézmények által birtokolt doku-
mentumokhoz való azon nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek
nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó intéz-
mények jogi aktusaiból származhatnak.

3. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

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 adattartalom;

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

(1) HL L 340., 1993.12.31., 43. o. A legutóbb a 2000/527/EK határo-
zattal (HL L 212., 2000.8.23., 9. o.) módosított határozat.

(2) HL L 46., 1994.2.18., 58. o. A legutóbb a 96/567/EK, ESZAK, Eura-
tom határozattal (HL L 247., 1996.9.28, 45. o.) módosított határo-
zat.

(3) HL L 263., 1997.9.25., 27. o.
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4. cikk

Kivételek

(1) Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hoz-
záférést, ha a közzététel kedvezőtlenül befolyásolná a következők
védelmét:

a) a közérdek tekintetében:

– közbiztonság,

– védelmi és katonai ügyek,

– nemzetközi kapcsolatok,

– a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris
vagy gazdaságpolitikája;

b) a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, külö-
nösen a személyi adatok védelmére vonatkozó közösségi jog-
anyagnak megfelelően.

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

– természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve
a szellemi tulajdont is,

– bírósági eljárások és jogi tanácsadás,

– ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok célja,

kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.

(3) Az intézmény által belső használatra összeállított vagy az
intézmény által kapott, olyan ügyre vonatkozó dokumentumhoz
való hozzáférést, amellyel kapcsolatosan az intézmény még nem
hozott határozatot, meg kell tagadni, ha a dokumentum közzé-
tétele az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyez-
tetné, kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.

Az érintett intézményen belüli tárgyalások és előzetes egyezteté-
sek részét képező, belső használatra korlátozott, állásfoglalásokat
tartalmazó dokumentumokhoz való hozzáférést meg kell tagadni
a döntés meghozatalát követően is, amennyiben a dokumentum
közzététele az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszé-
lyeztetné, kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.

(4) A harmadik személyek dokumentumait illetően az intézmény
köteles a harmadik személlyel egyeztetni annak megállapítása
érdekében, hogy az (1) vagy a (2) bekezdésben felsorolt valamely
kivétel alkalmazható-e, kivéve, ha egyértelmű, hogy a dokumen-
tum közzétehető, illetve nem tehető közzé.

(5) Bármely tagállam kérheti az intézménytől, hogy előzetes bele-
egyezése nélkül az intézmény az illető tagállamtól származó
dokumentumot ne tegye közzé.

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

(7) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kivételek csak azon idő-
tartam alatt érvényesek, amely alatt a védelem a dokumentum tar-
talma alapján indokolt. A kivételek maximum 30 éves időtar-
tamra alkalmazhatók. A magánszférára vagy a kereskedelmi

érdekekre vonatkozó kivételek hatálya alá eső dokumentumok és
a minősített dokumentumok esetében a kivételek szükség esetén
ezen időtartam elteltét követően is alkalmazhatók.

5. cikk

A tagállamokban található dokumentumok

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
céljainak megvalósítását, 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 dokumentu-
mot azonosítani tudja. A kérelmező nem köteles megindokolni a
kérelmet.

(2) Ha a kérelem nem elég pontos, az intézmény felkéri a kérel-
mezőt, hogy pontosítsa a kérelmet, és ennek során a kérelmező
számára segítséget nyújt, például azzal, hogy tájékoztatja a nyil-
vános dokumentum-nyilvántartások használatáról.

(3) Ha a kérelem jelentős terjedelmű vagy nagyszámú dokumen-
tumra vonatkozik, az érintett intézmény nem hivatalos úton tár-
gyalhat a kérelmezővel a méltányos 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 haladék-
talanul el kell bírálni. A kérelmezőnek átvételi elismervényt kell
küldeni. Az intézmény a kérelem iktatásától számított 15 mun-
kanapon belül vagy megadja a hozzáférést a kért dokumentum-
hoz, és a 10. cikknek megfelelően ezen időtartamon belül bizto-
sítja a hozzáférést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban
teljesen vagy részlegesen elutasítja a kérelmet, továbbá tájékoz-
tatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy e cikk (2) bekezdésének
megfelelően megerősítő kérelmet nyújthat be.

(2) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező az intéz-
mény válaszának átvételétől számított 15 munkanapon belül
megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben az intézményt állás-
pontja felülvizsgálatára kéri.
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(3) Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terje-
delmű vagy igen nagyszámú dokumentumra vonatkozik, az (1)
bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal meghosszabbítható,
feltéve, hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítették, mely érte-
sítés részletes indoklást tartalmaz.

(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 intéz-
mény az ilyen kérelem iktatásától számított 15 munkanapon
belül vagy megadja a hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 10.
cikknek megfelelően ezen időtartamon belül biztosítja a hozzáfé-
rést, vagy írásbeli, indoklással ellátott válaszban teljesen vagy rész-
legesen elutasítja a kérelmet. Teljes vagy részleges elutasítás ese-
tében az intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre álló
jogorvoslatokról, nevezetesen arról, hogy bírósági eljárást indít-
hat az intézménnyel szemben, illetve panasszal fordulhat az
ombudsmanhoz az EK-Szerződés 230. cikkében, illetve 195. cik-
kében megállapított feltételek szerint.

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

(3) 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 panas-
szal forduljon az ombudsmanhoz az EK-Szerződés vonatkozó
rendelkezései alapján.

9. cikk

Minősített dokumentumok kezelése

(1) A minősített dokumentumok az intézményektől vagy az álta-
luk létesített ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik országok-
tól vagy nemzetközi szervezetektől származó, az érintett intéz-
mény 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 minősí-
tett 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 nyil-
vántartásban.

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

(4) A minősített dokumentumhoz való hozzáférés megtagadása
mellett döntő intézmény olyan módon indokolja meg határoza-
tát, hogy ne sértse a 4. cikk alapján védelemben részesített érde-
keket.

(5) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak bizto-
sítása érdekében, hogy a minősített dokumentumokra irányuló
kérelmek elbírálása során tiszteletben tartsák az e cikkben, vala-
mint 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 Parla-
mentet 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. A másolatok elkészítésének és elküldésének költ-
sége 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 oldal-
nál kevesebb másolat és a közvetlen hozzáférés elektronikus for-
mában vagy a nyilvántartáson keresztül.

(2) Ha a dokumentumot az érintett intézmény már közzétette, és
az a kérelmező számára könnyen hozzáférhető, az intézmény a
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettsé-
gét úgy is teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt a kért doku-
mentumhoz való hozzájutás módjáról.

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

11. cikk

Nyilvántartások

(1) Az e rendelet alapján a polgárokat megillető jogok megvaló-
sulása érdekében minden intézmény nyilvános hozzáférést bizto-
sít a dokumentumok nyilvántartásához. A nyilvántartáshoz való
hozzáférést elektronikus formában kell biztosítani. A dokumen-
tumokra való hivatkozásokat haladéktalanul fel kell venni a nyil-
vántartásba.

(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 kézhezvéte-
lének, 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 műkö-
dése megkezdésének legkésőbbi időpontja 2002. június 3.
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12. cikk

Közvetlen hozzáférés elektronikus formában vagy
nyilvántartáson keresztül

(1) Az intézmények, amennyiben lehetséges, a dokumentumokat
a nyilvánosság számára elektronikus formában vagy nyilvántar-
táson keresztül, az érintett intézmény szabályainak megfelelően,
közvetlenül hozzáférhetővé teszik.

(2) A 4. és 9. cikk figyelembevételével különösen a jogalkotási
dokumentumokat, vagyis a tagállamokban vagy azok számára
törvényileg kötelező jogi aktusok elfogadására irányuló eljárások
folyamán összeállított vagy megküldött dokumentumokat kell
közvetlenül hozzáférhetővé tenni.

(3) Ha lehetséges, más dokumentumokat, nevezetesen a politika
vagy stratégia fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat is köz-
vetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

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

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 követ-
kező 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 keret-
határozatok 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 megfele-
lően megkötött nemzetközi megállapodások.

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

a) valamely tagállam által a Tanácshoz benyújtott kezdeménye-
zés 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 emlí-
tett irányelveken kívüli irányelvek, az EK-Szerződés 254. cik-
kének (1) bekezdésében említett határozatokon kívüli határo-
zatok, ajánlások és vélemények.

(3) Az egyes intézmények saját eljárási szabályzatukban megálla-
píthatják, mely további dokumentumokat teszik közzé a Hivata-
los Lapban.

14. cikk

Tájékoztatás

(1) Az egyes intézmények meghozzák a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák az e ren-
delet 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 kapcsola-
tos 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
másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a közzétett
dokumentumok vonatkozásában.

17. cikk

Jelentések

(1) 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.

(2) A Bizottság legkésőbb 2004. január 31-ig jelentést tesz közzé
e rendelet elveinek végrehajtásáról, továbbá ajánlásokat, megfe-
lelő esetben javaslatokat tesz e rendelet módosítására, valamint az
intézmények intézkedéseire vonatkozó cselekvési programjára
nézve.
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18. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az intézmények saját eljárási szabályzatukat e rendelet előí-
rásainak megfelelően alakítják ki. A szabályzatok 2001. decem-
ber 3-án lépnek hatályba.

(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított hat hóna-
pon belül megvizsgálja, hogy az Európai Gazdasági Közösség és
az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság
számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei
354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet (1) megfelel-e e rendelet-
nek annak érdekében, hogy a dokumentumok megőrzése és
archiválása a lehető legteljesebb mértékben biztosítható legyen.

(3) A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított hat hóna-
pon belül megvizsgálja, hogy a dokumentumokhoz való hozzá-
férésre vonatkozó meglévő szabályok megfelelnek-e ennek a ren-
deletnek.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. december 3-tól kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2001. május 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. FONTAINE

a Tanács részéről

az elnök

B. LEJON

(1) HL L 43., 1983.2.15, 1. o.
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