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A Turco-ügyben hozott ítélet és a Lisszaboni Szerződés után a jogi szempontok 
megváltoztak...
1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet1

hatályba lépése óta az Európai Parlament igyekezett rendszeresen vizsgálni2, hogy az 
átláthatóság elvét hogyan hajtják végre az uniós intézmények. Ez a holisztikus megközelítés 
az Európai Bíróság Turco-ügyben hozott, a jogalkotási folyamat átláthatóságáról szóló 
határozatát3, és különösen az Európai Unió alapjogi chartájának kötelező jogi erőt nyújtó 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően egyre inkább indokolttá vált. Ezenkívül a 
polgárok és az uniós közigazgatás közötti kapcsolat kérdése a Lisszaboni Szerződés után 
különösen előtérbe kerül az unió politikai és adminisztratív végrehajtó hatalmának utóbbi 
években történt jelentős megerősítése miatt4. Ez megmagyarázza azt, hogy Lisszabon óta a 
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának kötelezettsége nem csak a Parlamentre, a 
Tanácsra és a Bizottságra vonatkozik, hanem új szereplőkre is, például az Európai Tanácsra, 
az Európai Bíróságra, az EKB-ra, az EBB-re és egyre több uniós ügynökségre és hatóságra5, 
valamint szervre, például az Európai Külügyi Szolgálatra is. 

2. Az átláthatóság nem csak az uniós jogrend általános elvévé vált, hanem mostanra 
kapcsolódik a polgári részvétel és a helyes hivatali bánásmód elveihez is. Ezért a 
„demokratikus elvek” alapkövének tekinthetjük. Az EUSZ. 11. cikke kifejezetten inkább a 
részvételi demokráciát támogatja, kiegészítve a képviseleti demokráciával (EUSZ. 10. cikk).
A Szerződések új rendelkezéseit egy mélyebb demokratikus jelentés fényében is lehet és kell 
értelmezni, és meg kell magyarázni, hogy miért fontos a nyitottság, az átláthatóság és a 
részvétel, és miért fogják a Szerződésekben megköveteltek szerint alakítani az uniós 
közigazgatás és az uniós polgárság közötti kapcsolatot6. E tekintetben a Szerződésekben nem 
szerepel több utalás „a döntéshozatali folyamat hatékonyságának megőrzésére” (lásd a 
korábbi EKSZ. 255. cikkét és 207. cikkének (3) bekezdését), mint az átláthatóság lehetséges 
akadályára. Ugyanakkor figyelembe kell venni az EUMSZ. 15. cikkének és a Charta 42. 
cikkének új rendelkezéseit. A „megjelenési formájuktól független” dokumentumokra utalnak, 
ennek e meghatározásnak a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, különösen a 
különböző adatbázisokban tárolt hatalmas információhalmaz tekintetében.

3. A fent részletezett átláthatósági elveket az EU legfelsőbb politikai szintjén megvitatták 
                                               
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. Lásd még, Európai Bizottság: „Zöld könyv: az Európai Közösségek által birtokolt 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés – Felülvizsgálat” (COM(2007)0185 végleges, 2007. május 18.); 
bizottsági munkadokumentum: az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatára irányuló nyilvános konzultációról szóló jelentés 
29/2, 2008. január 16).
2 Lásd az eljárási szabályzat 104. cikkének (7) bekezdését.
3C-39/05. P. számú és C-53/05. P. számú egyesített ügy, Turco kontra Miniszterek Tanácsa, (45) bekezdés, 
2008. július 1-i ítélet, ECR (2008) 1-4723, az 1049/2001 rendelet preambulumának megismétlése.
4 Lásd még, Deirdre Curtin: Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Az első két ügynökséget 1975-ben hozták létre. 2000-re a számuk 10-re nőtt, és az utóbbi tíz évben 30 fölé 
szaporodott. 
6 „Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében ”, és ezenkívül 
„döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni ” 
(EUSZ. 10. cikk, (3) bekezdés). Ezenkívül „az intézményeknek” a nyilvánosságra, átláthatóságra és részvételre 
vonatkozó egyes kötelezettségeik vannak (EUSZ 11.  cikk (1)–(3) bekezdés). A 10. és 11. cikk demokratikus 
elveit nyilvánvalóan tiszteletben kell tartani és fejleszteni kell az EUMSZ. 298. cikke szerint elfogadandó 
jövőbeli rendeletekben.
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és támogatták, hétköznapi végrehajtásuk mégis folyamatosan veszélyben van, ahogyan 
azt például a Parlament 2009. január 14-i, a 1049/2001 rendelet végrehajtásáról szóló 
állásfoglalása is megerősítette1. Ugyanez kiviláglik az ombudsman időközi jelentéseiből 
(melyek egyre inkább kiemelik az átláthatóság hiányát), valamint az uniós intézmények 
meglévő belső gyakorlataiból és ügyviteli utasításaiból, de akár az intézményközi 
kezdeményezésekből is, melyek azt eredményezik vagy akár azt is célozzák, hogy 
visszatérjünk az Amszterdam előtti és a 1049/2001 rendelet előtti időszak gyakorlataihoz.
4. Az új jogi keret elleni tiltakozás fő forrása több uniós tagállam, mivel aggódnak az 
uniós döntéshozatali folyamat keretében cserélt nemzeti információhoz/dokumentumokhoz 
való hozzáférés esetleges nem kívánatos következményei miatt. Az 1049/2001/EK rendelet 
és az Európai Bíróság (EB) esetjoga2 alapján azonban a nemzeti vétójog már nem létezik, 
mivel az uniós folyamat autonóm és kizárólag az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (1)–(3) 
bekezdésében3 felsorolt kivételek engedélyezettek, függetlenül attól, hogy a szóban forgó 
információ az uniós jogszabályokról szóló tárgyalásokkal, az átültetésükkel vagy 
végrehajtásukkal kapcsolatos. Így tehát a Tanács és a Bizottság ismét elmossa az EU és a 
tagállamok közötti határokat, azáltal, hogy „közönséges” politikákra is kiterjeszti az „Európai 
minősített információ” fogalmát, mely eredetileg csak a védelmi és biztonsági területre 
vonatkozott, az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak minősített információit 
egyaránt érintő esetekben4. Ez a helyzet egyre inkább egyértelművé vált a belső 
megállapodásokról szóló dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása, valamint 
                                               
1 Lásd a Cappato-jelentést: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 „A fentiekből következik, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (5) bekezdése nem értelmezhető úgy, hogy 
az a tagállam számára általános és feltétel nélküli vétójogot biztosít arra, hogy a tőle származó és valamely 
intézmény birtokában lévő dokumentum hozzáférhetővé tételével szemben diszkrecionális alapon 
tiltakozhasson, azzal a következménnyel, hogy ilyen esetben az adott dokumentumhoz való hozzáférést már 
nem a rendelet rendelkezései szabályoznák, hanem az csak a nemzeti jog rendelkezéseitől függene.”
C-64/05. P. sz. ügy, Svédország kontra Bizottság, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EN:NOT
3 4. cikk, (1)–(3) bekezdés 
„Kivételek
1. Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel hátrányosan befolyásolná 
a következők védelmét:
a) a közérdek tekintetében:
a Közösség vagy egy tagállama közbiztonságának, honvédelmének és katonai ügyeinek, nemzetközi 
kapcsolatainak, pénzügyi, monetáris és gazdaságpolitikájának tekintetében;
b) a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, különösen a személyi adatok védelmére vonatkozó 
közösségi joganyagnak megfelelően.
2. Az intézmények megtagadják a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel hátrányosan befolyásolná 
a következők védelmét:
– természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei, beleértve a szellemi tulajdont is, bírósági eljárások és jogi 
tanácsadás, az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok célja, kivéve, ha közzétételüket magasabb rendű 
közérdek indokolja.
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 közzététele az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné, kivéve, 
ha a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.
Az érintett intézményen belüli tárgyalások és előzetes egyeztetések 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 
veszélyeztetné, kivéve, ha a közzétételhez nyomós közérdek fűződik.”
4 Lásd a 3. számú munkadokumentumot.



PE456.867v01-00 4/5 DT\854597HU.doc

HU

azáltal, hogy bizonyos megállapodásokhoz vezető tárgyalások nem voltak átláthatók, és ezek 
messzemenő hatást gyakorolhatnak az egyén jogaira (például az ACTA-tárgyalások). Érthető 
ugyan, hogy egyes tárgyalások során szükség van bizonyos mértékű bizalmasságra, de a 
polgárok számára létre kell hozni és lehetővé kell tenni a demokratikusan megválasztott 
parlamenti képviselőiken keresztül megvalósított közvetett ellenőrzést. Különösen, mivel az 
Európai Parlamentnek a Lisszaboni Szerződést követően több nemzetközi egyezményhez is 
hozzájárulását kell adnia (az EUMSZ. 218. cikke). Továbbá, bár a tagállamok és az uniós 
intézmények kötelesek az őszinte együttműködés szellemében cselekedni (EUSZ. 4. cikk, (3) 
bekezdés), létezik néhány olyan aggasztó tanácsi és bizottsági gyakorlat, amelyek a 
gyakorlatban elfedik a tagállamok tanácsi/bizottsági előkészítő szervekben képviselt 
álláspontját, például: – növekszik azon munkadokumentumok száma, melyeket nem tüntetnek 
fel időben az intézmény jegyzékében (például a tanácsi ülési dokumentumok, az ülés vagy 
plenáris ülés dokumentumai), és csak később kerülnek kiosztásra; – az eljárások végén, még 
ha tudható is, rendszeresen elrejtik a tagállamok neveit, így lehetetlen képet kapni arról, hogy 
a Tanács/Bizottság bizottságaiban milyen többség/kisebbség van kialakulóban. 
5. Az 1049/2001/EK rendeletben felsorolt egyik kivétel – melyre a Tanács és a Bizottság is 
folyamatosan hivatkozik az előkészítő munkákhoz való nyilvános hozzáférés megtagadásakor 
– a rendelet 4. cikkének (3) bekezdésén alapul. Ez kimondja, hogy „a dokumentum 
közzététele az intézmény döntéshozatali eljárását súlyosan veszélyeztetné, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik”. Érdemes megjegyezni, hogy ez a kivétel azért került 
be az 1049/2001/EK rendeletbe, hogy tükrözze egy konkrét korábbi szerződéses rendelkezés 
(EUSZ. 207. cikk (3) bekezdés) szellemét, mely megkövetelte a Tanács biztosítsa a 
jogalkotási előkészítő munkák átláthatóságát, „ugyanakkor pedig megőrizze döntéshozatali 
eljárásának hatékonyságát.” Az Európai Bíróság hangsúlyozta az átláthatóság és a 
hatékonyság közötti feszültséget, amikor a Turco-ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy 
„a nagyobb nyitottság révén a polgárok még inkább részt vehetnek a döntéshozatali 
eljárásban, valamint biztosítva van a polgárok irányában a közigazgatás nagyobb 
legitimációja, hatékonysága és felelőssége a demokratikus rendszerben”. Ezt az érvelés a 
Lisszabon utáni Szerződés is támogatta, ezért nincs több hivatkozás az új szerződésekben a 
döntéshozatali folyamat védelmének fogalmára, és e fogalom „túlélése” kizárólag az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének köszönhető.
6. Egészen ellentmondásos módon a Lisszabon utáni fokozottabb átláthatóság iránti 
ellenszenv növekszik az e célkitűzések tekintetében hagyományosan nyitott 
intézményeken belül is. Még az Európai Parlament sem szívesen biztosítja a Tanáccsal 
folytatott jogalkotási tárgyalások átláthatóságát, akkor sem, ha a Szerződés előírja, hogy a 
jogalkotási vitáknak nyilvánosnak kell lenniük. Még a luxemburgi székhelyű Európai 
Bíróságot – mely évtizedek óta törekszik az EU belső intézményi működésének feltárására –
is a közelmúltban bírálat érte, mivel állítólag feleslegesen nagyvonalúan értelmezte a 
dokumentumokhoz való hozzáférés jogával kapcsolatos több fontos kivétel hatályát és 
jelentését.1 Ez a saját dokumentumai és adminisztrációja esetében fokozottabban igaz. 
Ezenkívül a Bizottság megkísérli „visszafordítani az időt”, különösen a dokumentumokhoz 
való hozzáférésről szóló rendelet folyamatban lévő felülvizsgálata tekintetében2.

                                               
1 Lásd még Joni Helliskoski és Päivi Leino: „Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents” (Sötétség fényes nappal: a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 
1049/2001/EK rendelet esetjoga”
2 Lásd még Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve és Martial Pasquier: „Less is more?” (A több kevesebb?), 
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az uniós dokumentumokhoz való hozzáférésről és az átláthatóság megfelelő határairól szóló bizottsági javaslat, 
Revue Française d'Administration Publique, megjelenés alatt.


