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RÖVID INDOKOLÁS

Az (Amszterdami Szerződés által 1997-ben módosított) Európai Unióról szóló szerződés 1. 
cikkének (2) bekezdése értelmében a közösségi intézmények és szervek a döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. 
Annak érdekében, hogy a polgárok és a választott szervek ténylegesen részt vállalhassanak a 
politikai folyamatokban és elszámoltathassák a hatóságokat, a lehető legszélesebb körű
hozzáférést kell biztosítani számukra az európai intézmények dokumentumaihoz.

Jóllehet az európai intézmények már tettek lépéseket a nyitottság és az átláthatóság terén, a 
helyzet még egyáltalán nem mondható tökéletesnek, és az európai intézmények 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet jelenleg 
folyamatban levő átdolgozását egy újabb lépésnek kell tekinteni egy olyan igazgatási 
környezet megvalósítása felé, amelyben az információk rendelkezésre állása és az azokhoz 
való könnyű hozzáférés inkább a szabály, mint a kivétel.

A Bizottság által a rendelet tekintetében előterjesztett módosítások azonban csalódást 
keltenek, mivel a bizottsági javaslatok számos esetben inkább visszalépést jelentenek „a 
nagyobb átláthatóság érdekében” megtett, előre mutató, merész lépések helyett. Az előadó 
véleménye szerint az eddigi ítélkezési gyakorlat és más vonatkozó szövegek – például az 
Aarhusi Egyezmény – rendeletbe történő valós beépítésének és egységesítésének már más 
megközelítés alkalmazásához kellett volna vezetnie a felülvizsgálat tekintetében.

Az előadó ezenkívül úgy véli, hogy a Bizottság azon döntése, hogy a felülvizsgálathoz az 
átdolgozási eljárást alkalmazza, nem szerencsés és nincs összhangban az átdolgozási 
eljárásról szóló intézményközi megállapodás céljaival, amelynek értelmében az eljárás 
meglehetősen eltérő körülmények esetén alkalmazható. Mivel az eljárás eleve arra korlátozza 
a Parlament lehetőségeit, hogy a javaslatot csak a Bizottság által módosított elemek 
tekintetében módosítsa, az eljárás alkalmazását körültekintő módon értékelni kell. Az, hogy 
az átdolgozási eljárás nem alkalmas egy átfogó felülvizsgálat elvégzéséhez – amikor bizonyos 
elemek módosításai érintik a szöveg más rendelkezéseit is –, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
Parlamentnek messzemenően alkalmaznia kell az intézményközi megállapodásban előírt 
eltérést.

A legjelentősebb visszalépést a „dokumentum” fogalmának, azaz az egész rendelet 
legfontosabb elemének a Bizottság általi átdolgozása jelenti (3. cikk). Az előadó véleménye 
szerint a meghatározás leszűkítése helyett (amit a Bizottság javasol) a fogalmat inkább 
bővíteni kellene, hogy magában foglaljon minden tartalmat, függetlenül az adathordozótól 
vagy attól, hogy a döntéshozási eljárás mely fázisban tart, az intézmények felelősségi körébe 
tartozó ügyek esetében.

A Petíciós Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Unióban a közösségi jog, illetve a 
közösségi politikák és programok alkalmazása tekintetében felmerülő hibákat vagy 
hiányosságokat, és továbbra is fenntartja, hogy a polgárok nagyon is tudatában vannak az 
ilyen hiányosságoknak, mivel azok közvetlenül érintik őket, és mivel közvetlen érdekük, hogy 
véget vessenek a jogsértéseknek és/vagy jogorvoslatot kérjenek.
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A polgárok számára különösen fontos, hogy például jogsértési eljárások esetén – amelyek sok 
esetben állampolgárok által benyújtott petíciók eredményei – az ilyen eljárások keretében 
folytatott vizsgálat minden szakaszában teljes körű hozzáférést biztosítsanak valamennyi 
dokumentumhoz. Ez többek között magában foglalja a tagállamok által biztosított 
dokumentumokat is. Ezért az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottság arra irányuló javaslata, 
hogy a tagállamoknak – saját jogszabályaik alapján – biztosítsák a jogot a dokumentumokhoz 
való hozzáférés megtagadására (5. cikk), ellentétes az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával és nem elfogadható. A 4. cikkben (Kivételek) megállapítottakon kívül nem 
lenne szabad több kivételt alkalmazni a polgárok dokumentumokhoz való hozzáférésére 
vonatkozóan. Ami a 9. cikket illeti (Minősített dokumentumok kezelése), fontos, hogy az 
intézmények közös szabályokat állapítsanak meg az ilyen dokumentumok besorolására, és 
hogy e szabályokat nyilvánosságra hozzák.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a rendeletbe érdemes lenne beépíteni az Európai 
Ombudsman azon javaslatát, hogy objektív közvetítőként járjon el olyan esetekben, amikor 
egy intézmény részben vagy teljes egészében megtagadja a hozzáférést egy adott
dokumentumhoz, és a kérelmező megkérdőjelezi az érintett érdek sérelmének valódiságát
és/vagy azzal érvel, hogy a közzétételt magasabb közérdek indokolja. Ilyen esetekben az 
Ombudsman megvizsgálhatná a dokumentumot, független véleményt alkotva a sérelem 
és/vagy a magasabb közérdek kérdéséről, és – a dokumentum közzététele nélkül – véleményt 
adna ki az intézmény és a kérelmező számára. Ha az Ombudsmannal folytatott konzultáció 
után sem biztosítják a hozzáférést, a kérelmező – ha úgy kívánja – megerősítő kérelmet 
nyújthat be.

Ez az eljárás semmiképpen sem csorbítaná a kérelmezőnek a rendelet által biztosított jogait, 
inkább gyakorlati segítséget és iránymutatást nyújtana az intézmény számára, amely úgy 
ítélheti meg, hogy a hozzáférés megtagadása jogi kötelezettsége, és növeli a kérelmező 
bizalmát azzal kapcsolatban, hogy amennyiben a kérelmet elutasítják, a sérelem 
valószínűsége valóban fennáll, továbbá komolyan és tárgyilagosan megvizsgálták, hogy a
közzétételhez fűződik-e magasabb közérdek. Ennek az eljárásnak egy másik előnye, hogy a 
hozzáférés megtagadásával kapcsolatban az Ombudsman elé kerülő eseteket következetesen 
és méltányosan kezelik.

Az előadó szerint nehezen képzelhető el, hogy az európai átláthatósági kezdeményezés
sikeres lesz, ha a kérelmezők nem tudják könnyen megtalálni és lekérdezni azokat az 
információkat, amelyekre szükségük van. Ezért e rendelet keretében az intézményeknek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a dokumentumokhoz a dokumentum-nyilvántartásaik számára 
létrehozott közös felhasználói felületen, illetve egyetlen hozzáférési ponton keresztül 
biztosítsák a hozzáférést.

Elektronikus hozzáférés esetén a dokumentumoknak a nyílt szabványoknak megfelelő 
formátumokban kell rendelkezésre állniuk. Az átláthatóságot célzó törekvés bizonyosan 
elbukik, ha a polgárok az intézmények számítástechnikai környezetének megfelelő, 
meghatározott levédett szoftvereket kénytelenek használni. Az előadó módosításokat 
terjesztett elő (10. és 11. cikk) többek között arra vonatkozóan, hogy az intézmények számára 
határidőt állapítsanak meg arra, hogy meddig kell elérniük, hogy a dokumentumokat a nyílt 
szabványoknak megfelelő formátumokban tegyék közzé, és biztosítsák, hogy az intézmények 
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számítástechnikai környezete nem akadályozza a dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférést.

A parlamenti vizsgálat biztosítása érdekében az előadó hangsúlyozza, hogy a minősített 
dokumentumok esetében a Parlamentnek megfelelő ellenőrzést kell gyakorolnia. A harmadik 
országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel meglévő kétoldalú megállapodások nem 
tilthatják meg a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy a Parlamenttel információkat osszon meg. 
Ezzel összefüggésben fontos, hogy határidőket állapítsanak meg az intézmények eljárási 
szabályzatának kiigazítására, és hogy a Bizottságnak igazolnia kell, hogy e szabályok
megfelelnek-e a felülvizsgált rendeletnek. Ezenkívül, a jelenlegi rendelethez hasonlóan, fel 
kell kérni a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a felülvizsgált rendelet végrehajtásáról és –
szükség esetén – dolgozzon ki ajánlásokat a javításokra vonatkozóan.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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) 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. Megfelelő 
erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátani 
a nyitottság elvének gyakorlati 
megvalósítása érdekében, ezáltal 
magasabb szintű törvényességet, 
hatékonyságot, illetve a polgárok felé 
történő fokozottabb elszámoltathatóságot 
valósítva meg, és erősítve a demokrácia 
elveit és az alapvető jogok tiszteletben 
tartását.

Or. en

Indokolás

Az információk és dokumentumok kezelése, a nyilvános hozzáféréshez való jog biztosítása és a 
polgárokkal való kommunikáció mind erőforrás-igényes tevékenységek. Az e célokat szolgáló 
megfelelő erőforrások biztosítását az uniós intézmények és szervek hatékonyságához, 
eredményességéhez és átláthatóságához szükséges beruházásnak kell tekinteni.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja, hogy: 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, feltételeket és 
korlátozásokat, hogy az ilyen 
dokumentumokhoz a nyilvánosság lehető 
legszélesebb körű hozzáférését biztosítsa;

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, feltételeket és 
korlátozásokat, hogy a nyilvánosság 
számára biztosítsa az ilyen 
dokumentumokhoz való lehető 
legszélesebb körű hozzáférést;

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

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

c) elősegítse a dokumentumokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási 
gyakorlatot.

c) biztosítsa a dokumentumokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási 
gyakorlatot.

Or. en

Indokolás

Az intézmények kötelesek biztosítani a nyitottságot és az átláthatóságot, valamint a jó 
igazgatási gyakorlatot.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Bármely természetes vagy jogi személy 
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 

2. Ez a rendelet az intézmény birtokában
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra, amelyeket az 
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intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan az Európai Unió valamennyi
tevékenységi területén.

intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel, 
vizsgálatokkal 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.

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.

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 
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.

7. Ez a rendelet nem érinti az intézmények 
által birtokolt dokumentumokhoz való 
szélesebb körű, nyilvános hozzáférési 
jogokat, amelyek nemzetközi jogi 
okmányokból vagy az azokat végrehajtó 
intézmények jogi aktusaiból 
származhatnak.
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Or. en

Indokolás

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában: E rendelet alkalmazásában:
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 
bármely olyan adattartalom, amely az 
intézmény felelősségi körébe tartozó 
ügyhöz kapcsolódik;

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

b) „harmadik fél”: természetes vagy jogi 
személy, vagy pedig az érintett 
intézményen kívüli szervezet, más 
közösségi vagy a Közösségen kívüli 
intézmények és testületek, valamint 
harmadik országok;

c) „az ellenőrzések, vizsgálatok és 
könyvvizsgálatok célja” az, hogy véget 
vessenek a közösségi jog megsértésének 
vagy a hivatali visszaélések eseteinek,
vagy a közösségi alapokkal való 
visszaéléseknek, és – adott esetben –
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biztosítsák a jogorvoslathoz, a behajtáshoz 
és az ellentételezéshez való jog védelmét.

Or. en

Indokolás

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 
következők védelmét a közérdek 
tekintetében:

1. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 
következők védelmét a közérdek 
tekintetében:

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

a) közbiztonság;

b) védelmi és katonai ügyek; b) védelmi és katonai ügyek;
c) nemzetközi kapcsolatok; c) nemzetközi kapcsolatok;
d) a Közösség vagy valamely tagállam 
pénzügyi, monetáris vagy 
gazdaságpolitikája;

d) a Közösség vagy valamely tagállam 
pénzügyi, monetáris vagy 
gazdaságpolitikája, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik;

e) a környezet, például a ritka fajok 
költőhelyei.

e) az egyén magánélethez való jogának és 
integritásának védelme, különösen a 
személyes adatok védelméről szóló 
közösségi jogszabályokkal összhangban, 
kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek 
fűződik.

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 
következők védelmét:

2. Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a
következők védelmét:
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a) természetes vagy jogi személyek 
kereskedelmi érdekei;

a) természetes vagy jogi személyek 
kereskedelmi érdekei;

b) szellemi tulajdonjogok; b) szellemi tulajdonjogok;
c) jogi tanácsadás és bírósági,
választottbírósági és vitarendezési
eljárások;

c) jogi tanácsadás, kivéve, ha azt jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
eljárásokkal kapcsolatban nyújtják, és 
bírósági eljárások;

d) ellenőrzések, vizsgálatok és 
könyvvizsgálatok célja;

d) ellenőrzések, vizsgálatok és 
könyvvizsgálatok célja.

e) a kiválasztási eljárások tárgyilagossága 
és pártatlansága.
3. Az alábbi dokumentumokhoz való 
hozzáférést meg kell tagadni, ha a 
dokumentumok közzététele az intézmény 
döntéshozatali eljárását súlyosan 
veszélyeztetné:

3. Az alábbi dokumentumokhoz való 
hozzáférést meg kell tagadni, ha a 
dokumentumok közzététele az intézmény 
döntéshozatali eljárását súlyosan 
veszélyeztetné:

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat;

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.

b) az érintett intézményeken belüli 
tárgyalások és előzetes egyeztetések részét 
képező, belső használatra korlátozott, 
állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumok 
a döntés meghozatalát követően is.

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) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A 
közzétételhez fűződő nyomós közérdek 
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos, és ha a dokumentum 
továbbítására jogalkotási aktusok vagy 
általános hatályú nem jogalkotási aktusok
elfogadására irányuló eljárások keretében 
kerül sor.
4a. Azon dokumentumok esetében, 
amelyek közzététele a környezetvédelmi 
értékeket – például ritka fajok szaporodási 
helyeit – veszélyeztetné, a közzététel csak a
környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 
1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban hajtható 
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végre.

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. Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban 
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel sértené az érintett
személyek magánélethez való jogát vagy 
integritását.

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

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

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 csak 
azon időtartam alatt érvényesek, amely alatt 
a védelem a dokumentum tartalma alapján 
indokolt. A kivételek maximum 30 éves 
időtartamra alkalmazhatók. A magánélethez 
való jogra 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.
______________________________
1 HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

Or. en

Indokolás

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).
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Módosítás 6

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 –, 
vagy amennyiben uniós jogszabályok 
végrehajtására vonatkozóan a
Bizottsághoz benyújtott információval 
kapcsolatos – amíg a bíróság előtt 
semmilyen eljárás nem kezdődött el –,
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 ilyen indokokat.

Or. en

Indokolás

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk  3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén a 
kérelmező az intézmény válaszának 
átvételétől számított 15 munkanapon belül 
megerősítő kérelmet nyújthat be, amelyben 
az intézményt álláspontja felülvizsgálatára 
kéri.

3. Teljes vagy részleges elutasítás esetén, 
ha a kérelmező megkérdőjelezi az érintett 
érdek sérelmének valódiságát és/vagy 
azzal érvel, hogy a közzétételt magasabb 
közérdek indokolja, a kérelmező felkérheti 
az Európai Ombudsmant, hogy független 
és objektív véleményt alkosson a sérelem 
és/vagy a magasabb közérdek kérdéséről. 
Ha – miután az Európai Ombudsman 
véleményt nyilvánított – az intézmény 
fenntartja a részleges vagy teljes körű 
elutasítást, a kérelmező az intézmény 
válaszának átvételétől számított 15 
munkanapon belül megerősítő kérelmet 
nyújthat be, amelyben az intézményt 
álláspontja felülvizsgálatára kéri.

Or. en

Indokolás

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

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 

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

dokumentumhoz, és a 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 Bizottság által javasolt hosszabb határidő csökkentené a színvonalat. 15 munkanapnak (3 
hét) elegendőnek kell lennie egy intézmény számára ahhoz, hogy döntést hozzon a megerősítő 
kérelemmel kapcsolatban és közölje azt, különösen mivel a határidő meghosszabbítható, ha 
azt különleges körülmények szükségessé teszik.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A minősített dokumentumok az 
intézményektől vagy az általuk létesített 
ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az érintett
intézmények 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.

1. A minősített dokumentumok az 
intézményektől vagy az általuk létesített 
ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az intézmények
által megállapított közös szabályoknak
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) és b) pontjának hatálya alá 
tartozó területeken, közbiztonsági, védelmi 
és katonai ügyek tekintetében.

2. A 7. és 8. cikkben megállapított 
eljárások alapján a minősített 
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 

2. A 7. és 8. cikkben megállapított 
eljárások alapján a minősített 
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 
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értékelik, hogy a minősített 
dokumentumokra milyen hivatkozások 
tehetők a nyilvános nyilvántartásban.

értékelik, hogy a minősített 
dokumentumokra milyen hivatkozások 
tehetők a nyilvános nyilvántartásban.

3. A minősített dokumentumok csak a 
kibocsátó hozzájárulásával vehetők fel a 
nyilvántartásba, illetőleg adhatók ki.

3. A minősített dokumentumok csak a 
kibocsátó hozzájárulásával vehetők fel a 
nyilvántartásba, illetőleg adhatók ki.

4. A minősített dokumentumhoz való 
hozzáférés megtagadása mellett döntő 
intézmény olyan módon indokolja meg 
határozatát, hogy ne sértse a 4. cikk alapján 
védelemben részesített érdekeket.

4. A minősített dokumentumhoz való 
hozzáférés megtagadása mellett döntő 
intézmény olyan módon indokolja meg 
határozatát, hogy ne sértse a 4. cikk alapján 
védelemben részesített érdekeket.

5. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy 
a minősített dokumentumokra irányuló 
kérelmek elbírálása során tiszteletben 
tartsák az e cikkben, valamint a 4. cikkben 
foglalt elveket.

5. A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy 
a minősített dokumentumokra irányuló 
kérelmek elbírálása során tiszteletben 
tartsák az e cikkben, valamint a 4. cikkben 
foglalt elveket.

6. Az intézmények a minősített 
dokumentumokra vonatkozó szabályaikat 
nyilvánosságra hozzák.

6. Az intézmények a minősített 
dokumentumokra vonatkozó közös 
szabályaikat nyilvánosságra hozzák.

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 és közzétételre kerülő
megállapodásoknak megfelelően biztosítja
az Európai Parlament általi megfelelő 
ellenőrzést a minősített dokumentumok 
tekintetében.
8. A harmadik országokkal vagy 
nemzetközi szervezetekkel meglévő 
kétoldalú megállapodások nem tiltják meg 
a Tanácsnak vagy a Bizottságnak, hogy a 
Parlamenttel információkat osszon meg.

Or. en

Indokolás

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

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. 

2. Ha a dokumentum nyilvánosan elérhető 
és az a kérelmező számára könnyen 
hozzáférhető, az intézmény a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
biztosításának kötelezettségét úgy is 
teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt 
a kért dokumentumhoz való hozzáférés
módjáról.

2. Ha a dokumentum nyilvánosan elérhető 
és az a kérelmező számára könnyen 
hozzáférhető, az intézmény a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
biztosításának kötelezettségét úgy is 
teljesítheti, hogy tájékoztatja a kérelmezőt 
a kért dokumentumhoz való hozzáférés
módjáról.

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

3. A dokumentumokat a meglévő 
változatban és formában kell közzétenni 
(beleértve az elektronikus vagy az olyan 
alternatív formákat is, mint például a 
Braille-írás, nagybetűvel való szedés vagy 
hangszalag), a kérelmező igényeinek teljes 
mértékű figyelembevételével. A 
dokumentumokhoz való hozzáférést nem 
korlátozhatja az intézmény 
számítástechnikai környezetében 
alkalmazott szoftver vagy operációs 
rendszer.

4. A másolatok elkészítésének és 
elküldésének költsége 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 
oldalnál kevesebb másolat és a közvetlen 
hozzáférés elektronikus formában vagy a 
nyilvántartáson keresztül

4. A másolatok elkészítésének és 
elküldésének költsége 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 
oldalnál kevesebb másolat és a közvetlen 
hozzáférés elektronikus formában vagy a 
nyilvántartáson keresztül.

5. E rendelet nem tér el a hozzáféréssel 
kapcsolatos EK vagy nemzeti 
jogszabályokban megállapított olyan 
sajátos módozatoktól, mint például a 
díjfizetés.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi szabványok fenntartása érdekében az (5) bekezdést törölni kell. Az intézményeknek
ki kell használniuk az e rendelet felülvizsgálatában rejlő lehetőséget a nyitott szabványok 
bevezetésére. A rendelet alapelveiből és jogalapjából következik, hogy a dokumentumokhoz 
való hozzáférést nem korlátozhatja az intézmény által használt szoftver vagy operációs 
rendszer.

Módosítás 11

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 
meghozzák a nyitott szabványokon és az 
interoperabilitás elvén alapuló
nyilvántartás létrehozásához szükséges 
intézkedéseket; a nyilvántartás működése 
megkezdésének legkésőbbi időpontja ….

Or. en

Indokolás

Világos határidőt kell megszabni annak biztosítása érdekében, hogy a nyitott szabványokon és 
az interoperabilitás elvén alapuló nyilvántartásokat létrehozzák és megfelelő időben 
alkalmazásra kerüljenek.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

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. Az intézmények – amennyire lehetséges 
– a dokumentumokat a nyilvánosság 
számára elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül, az érintett 
intézmény szabályainak megfelelően 
közvetlenül hozzáférhetővé teszik.

2. Ha lehetséges, más dokumentumokat,
nevezetesen a politika vagy stratégia 
fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat
is közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni 

2. Különösen az uniós jogalkotási aktusok 
vagy általános hatályú nem jogalkotási 
aktusok elfogadására irányuló eljárások 
folyamán összeállított vagy megküldött 
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elektronikus formában. dokumentumokat – a 9. cikknek 
megfelelően – a nyilvánosság számára 
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

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

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

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 különösen az 
uniós jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárások folyamán 
összeállított vagy megküldött 
dokumentumokhoz való közvetlen 
hozzáférés tekintetében egyetlen 
hozzáférési pontot hoznak létre.

Or. en

Indokolás

A Bizottság változtatásokat javasol a nyilvántartásokra vonatkozó szabályok tekintetében, 
amelyek – más javasolt változtatásokkal, nevezetesen a „dokumentumok” meghatározásával 
együtt – e szabályok szigorú vizsgálatát teszik szükségessé. A jelenlegi szabványok fenntartása 
érdekében a jelenlegi 12. cikk (1) bekezdését vissza kell állítani. A 12. cikk (2) és (4) 
bekezdését módosítani kell a Cashman-állásfoglalás 2. és 5. ajánlásának belefoglalása 
érdekében, a jelenlegi szabványok javítását szem előtt tartva.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk  2 bekezdés  a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam által a Tanácshoz 
benyújtott kezdeményezés az EK-
Szerződés 67. cikkének (1) bekezdése 
alapján vagy az EU-Szerződés 34. 
cikkének (2) bekezdése alapján;

a) valamely tagállam által a Tanácshoz 
benyújtott kezdeményezés az EU-
Szerződés 34. cikkének (2) bekezdése 
alapján;

Or. en
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Indokolás

A tagállamok által az EK-Szerződés 67. cikkének (1) bekezdése alapján előterjesztett 
kezdeményezésekre már nincs lehetőség.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatszerzési,
másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a 
közzétett dokumentumok vonatkozásában.

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.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabványok fenntartása érdekében a 16. cikket nem kell módosítani, és a jelenlegi 
rendelet szövegét kell megtartani.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk  1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság legkésőbb … … …-ig 
jelentést tesz közzé e rendelet elveinek 
végrehajtásáról, továbbá ajánlásokat, 
megfelelő esetben javaslatokat tesz e 
rendelet módosítására, valamint az 
intézmények intézkedéseire vonatkozó 
cselekvési programjára nézve.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendelethez hasonlóan a rendelet végrehajtásáról jelentést kell előterjeszteni, 
amelyben – szükség esetén – ajánlásokat és javaslatokat fogalmaznak meg a javításokra 
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vonatkozóan. Amint azt a 16. módosítás alatt is megjegyzik, egy rendelkezés kizárása a 
rendelet tényleges módosítását jelenti.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Végrehajtási intézkedések

1. Az intézmények saját eljárási 
szabályzatukat e rendelet előírásainak 
megfelelően alakítják ki. A szabályzatok 
… … …-án/én lépnek hatályba.
2. A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül megvizsgálja, 
hogy a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó meglévő szabályok 
megfelelnek-e ennek a rendeletnek.

Or. en

Indokolás

Bölcs dolog lenne, ha határidőt szabnának meg az intézmények számára eljárási szabályzatuk 
módosítása tekintetében. Emellett a Bizottságot utasítani kell, hogy biztosítsa, hogy a 
dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó jelenlegi szabályok összhangban legyenek a 
felülvizsgált rendelettel. Mivel ez a cikk a jelenlegi rendelet része, a Bizottság azzal, hogy 
kihagyja ezt a javaslatból, e ponton tulajdonképpen módosítja a meglevő rendeletet.
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