
PA\746496HU.doc PE414.178v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Alkotmányügyi Bizottság

2008/0090(COD)

15.10.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Alkotmányügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (átdolgozás) 
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

a vélemény előadója: Anneli Jäätteenmäki



PA\746496HU.doc 2/13 PE414.178v01-00

HU

PA_Legam



PA\746496HU.doc 3/13 PE414.178v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az átláthatóság az Európai Unió egyik alapelve. Az Európai Közösségek létrehozó Szerződés 
(EKSz) 255. cikke világosan kimondja:

„Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő 
okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult hozzáférni 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz.”

A Lisszaboni Szerződés hozzáteszi:

„A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső 
szinten kell meghozni.” (EUSz 10. cikk (3) bekezdés)

Továbbá:

„A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából 
az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető 
legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.” (EUMSz 15. cikk (1) bekezdés)

A jelenlegi 1049/2001/EK rendelet nagy előrelépés volt a nagyobb mértékű nyitottság 
irányába. A végrehajtása óta eltelt hat évben hozzájárult az európai intézmények irányításának 
átláthatóságához.

Ebben a folyamatban fontos szerepet játszottak az Európai Közösségek Bírósága által a 
1049/2001/EK rendelet alapján hozott határozatok. Ezek közül a legutóbbi az az igen jelentős 
bírósági ítélet volt, amely az ún. Turco-ügyben született (T-84/03 Turco kontra Tanács). A 
Bíróság ítélete szerint a Tanácsnak hozzáférést kell biztosítania jogi szolgálata által adott 
tanácshoz, amennyiben ez egy jogalkotási aktusra vonatkozik. A Bíróság szerint a 
döntéshozatali folyamatban az átláthatóság és nyitottság elve a „közzétételhez fűződő nyomós 
érdek”, amely indokolja a jogi tanács közzétételét. Határozatában a Bíróság megállapítja: „az 
európai polgárok szemében a nyitottság fokozza az intézmények legitimitását, és növeli 
beléjük vetett bizalmukat”.

A Bizottság javaslata

A Bizottság 2008. április 30-án terjesztette elő a 1049/2001/EK rendelet módosítására 
irányuló javaslatát. Az Európai Parlament 2006. április 4-i állásfoglalásában kérte a rendelet 
felülvizsgálatát. A javaslat indokolásában a Bizottság megpróbálja azt a benyomást kelteni, 
hogy végrehajtotta a Parlament által kért változtatásokat. 

Sajnálatos módon ez azonban egyáltalán nem így van. Ahol a Parlament fokozottabb 
nyitottságot kért, ott épp ellenkezőleg, a legtöbb bizottsági módosítás csökkentené a jelenlegi 
szintet.

Ezek közül a legsúlyosabb a Bizottságnak a 3. cikk módosítására irányuló javaslata, amely 
jelentősen korlátozná a dokumentum definícióját. E változás bevezetése azt jelentené, hogy a 
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jelenleg a nyilvánosság számára elérhető dokumentumoknak mindössze xx%-a lenne a 
jövőben is hozzáférhető. Az előadó véleménye szerint a jelenlegi 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 módosítását. A Bizottság által javasolt 
megfogalmazás korlátlan jogot adna a tagállamoknak arra, hogy nemzeti jogukra 
hivatkozzanak. Az intézmények csak a rendeleten alapuló okokra lehetnének tekintettel. Egy 
ilyen jog felhígítaná az átláthatóság elvét, és annak alkalmazását teljes mértékben a 
tagállamok belátására bízná. Itt ismét elegendőnek kellene lennie a rendelet 4. cikkében 
felsorolt kivételeknek. Amennyiben ez mégsem elegendő, úgy a 4. cikket kellene módosítani, 
és nem pedig korlátlan jogokat biztosítani a tagállamok számára.

A Bizottság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a Parlament 2006. április 4-i, a 
demokratikus ellenőrzés Parlament általi gyakorlásának lehetőségeiről szóló állásfoglalásában 
tett javaslatait. A Parlamentnek hozzá kell férnie a minősített dokumentumokhoz feladatainak 
teljes körű végrehajtásának érdekében. Az ilyen jellegű dokumentumok kezeléséről az 
intézmények egymás között is megállapodhatnának.

Van azonban néhány olyan bizottsági javaslat is, amelyeket a Parlament üdvözöl. 
Mindenekelőtt: a hozzáférés jogának kiterjesztése bármely természetes vagy jogi személyre 
vonatkozóan, és nem csak az EU állampolgáraira, mint a jelenlegi rendeletben; az Aarhusi 
Egyezményből fakadó környezetvédelmi rendelkezések és a jogalkotási dokumentumokhoz 
való hozzáférés közvetlenségének javítása.

Ezek a pozitív módosítások azonban eltörpülnek a Parlament által negatívnak ítéltek mellett. 
A negatív módosítások miatt az előadó úgy véli, hogy inkább meg kellene maradni a rendelet 
mostani formájánál, mint elfogadni azokat a módosításokat, amelyek csak felhígítanák azt.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

E rendelet fő elve a végrehajtás széles köre, valamint a lehetséges károk felmérése és a jog 
által védett érdeke közötti egyensúly megtartása eseti alapon. A Bizottság által javasolt 
módosítás ellenkezik ezzel az elvvel.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

E rendelet fő elve a végrehajtás széles köre, valamint a lehetséges károk felmérése és a jog 
által védett érdeke közötti egyensúly megtartása eseti alapon. A Bizottság által javasolt 
módosítás ellenkezik ezzel az elvvel.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont
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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 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban a 
már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek  ;

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; az elektronikus 
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
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 a nyitottság romlását eredményezné.

Módosítás 4

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) jogi tanácsadás és bírósági eljárások, 
kivéve a nem jogalkotási aktusok vagy 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárásokkal 
kapcsolatban adott jogi tanácsadás 
vonatkozásában;

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.
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Módosítás 5

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) a) Személyes adatok kizárólag abban 
az esetben tehetők közzé, ha a közzététel 
nem sérti az érintett személy magánélethez 
való jogát vagy személyének 
sértetlenségét. 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.
b) Személyes adatokat mindazonáltal 
közzé kell tenni, ha azt fontos 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.
c) Amennyiben valamely intézmény vagy 
szerv az (1) bekezdés alapján tagadja meg 
a dokumentumhoz való hozzáférést, 
mérlegelnie kell, hogy biztosítható-e 
részleges hozzáférés a dokumentumhoz.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 6

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 a nem jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán megküldött 
dokumentumokra. A 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.

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.
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Módosítás 7

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 
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

(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 alapján – nem 
indokolja annak visszatartását. Az 
intézmény megvizsgálja 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.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(1) A megerősítő kérelmet haladéktalanul 
el kell bírálni. Az intézmény az ilyen 
kérelem iktatásától számított 15
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A határidő Bizottság által javasolt 30 napra történő meghosszabbítása visszalépést jelent. A 
30 munkanapos (!) Bizottság által javasolt határidő negatív példát állít a tájékoztatáshoz való 
hozzáférésről szóló nemzeti jogszabályokkal szemben. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság és a Tanács az 
intézmények között elfogadott közzéteendő
megállapodásoknak megfelelően 
gondoskodik az Európai Parlamentet általi 
megfelelő ellenőrzésről a minősített 
dokumentumok tekintetében.

Or. en

Indokolás

A Parlament számára biztosítani kell a minősített dokumentumokhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy teljes mértékben teljesíthesse demokratikus ellenőrzési feladatait.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel kötött 
megállapodások nem tilthatják meg a 
Tanács, illetve a Bizottság számára, hogy 
információkat osszon meg az Európai 
Parlamenttel.

Or. en

Indokolás

A Parlament számára biztosítani kell a minősített dokumentumokhoz való hozzáférést is 
annak érdekében, hogy teljes mértékben teljesíthesse demokratikus ellenőrzési feladatait.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szintet nem lehet csökkenteni a nem jogalkotási dokumentumokra való tekintettel.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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. 

(1) Különösen a 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.

Or. en

Indokolás

Az előző módosítás logikus következménye.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az intézmények közös felhasználói 
felületet hoznak létre dokumentum-
nyilvántartásaik számára, és 
gondoskodnak egy egységes hozzáférési 
pont létrehozásáról az EU jogalkotási 
aktusok vagy általános hatályú nem 
jogalkotási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokhoz a 
nyilvánosság számára történő közvetlen 
hozzáféréshez.

Or. en

Indokolás

Egyetlen nyilvános hozzáférési pont létrehozására van szükség.
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