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A dokumentumokhoz való hozzáférés gyakorlati példái 

E dolgozat célja a dokumentumokhoz való hozzáférés gyakorlati példáinak elemzése. Csak ez 
a megközelítés biztosíthatja a teljes körű áttekintést, ha valóban tiszteletben akarjuk tartani a 
dokumentumokhoz való hozzáférésnek 1 a Szerződésekben2 és Chartában3 kihirdetett, 
valamint általánosságban valamennyi uniós intézmény, hivatal, ügynökség és szervezet által 
hangsúlyozott jogát. E tekintetben a nem kormányzati szervezetektől adatokat gyűjtöttek be 
tapasztalataikról. Ez a – méreteit tekintve korlátozott – csoport rendelkezik a kérelmezési 
eljárások megindításával kapcsolatos képességgel és szándékkal, mivel az eljárások gyakran 
az egyedül fellépők szempontjából hátrányos módon erőforrás- és időigényesek. Az elemzés 
meghatározott szereplőkre (a Tanácsra, a Bizottságra) fog összpontosítani, mivel ezek eltérő 
felfogást tanúsítanak a dokumentumokhoz való hozzáférés, és egyes sajátos kérdések – úgy 
mint a mentességek, a jogalkotási eljárás, a titkos dokumentumok, intézményközi 
együttműködés stb. – tekintetében is.

A. A jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok

1. A Lisszaboni Szerződés új érát vezetett be a jogalkotási átláthatóságban. E tekintetben az 
EUMSZ 15. cikke (3) bekezdésének ötödik albekezdése kimondja: „az Európai Parlament és 
a Tanács biztosítja a jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságát". 
Az átláthatóság e felfogása kapcsolódik a részvételi demokrácia (az EUMSZ 9–11. cikke) 
elvéhez és a nemzeti parlamentek sajátos szerepéhez (az EUSZ 12. cikke). Ennek figyelembe 
vételére a Szerződés rendelet formájában közös keretrendszer létrehozását írja elő, amint azt 
a 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében4  kimondja. A közös keretrendszer 
hiányának betudható jelenlegi gyakorlat nem veszi figyelembe e fontos változásokat, amint az 
például a tanácsi munkacsoportok átláthatóságával (annak hiányával) is szemléltethető. A 
Tanács jogalkotási munkájának jelenleg látható része (a miniszteri megbeszélések) csak a 
„jéghegy csúcsát” alkotják. A munkacsoportok tanácskozásaival kapcsolatos dokumentumok 
rendszerint „limite” (korlátozott) minősítésűek és eleve nem elérhetőek a nagyközönség 
számára, miközben ilyen minősítési kategóriát az 1049/2001/EK rendelet nem is említ.

2. A büntetőjogi jogszabályok – az EU Lisszaboni Szerződés utáni új és kiterjesztett 
előjogaként – még nagyobb átláthatóságot követelnek, azok messzire nyúló következményei 
(az egyén alapjogai lényegének korlátozása) következtében. Például az európai nyomozási 
határozatról szóló irányelvre irányuló javaslatra (COD/2010/0817) mint az egyén jogaiba és a 
tagállamok belső alkotmányos rendjébe igen nagy fokban beavatkozó eszközre vonatkozó 
tanácsi munkacsoport szintű dokumentumok többsége nyilvánosan nem elérhető, kivéve 
például a 7617/115 dokumentumot, amely a tanácsi dokumentum keretében csak az Alapjogi 
Ügynökség európai nyomozási határozatról szóló, nyilvánosan elérhető jelentésének 

                                               
1 Ez a jog nem a polgárok származékos joga, hanem a Chartában lefektetett elsődleges jog „a dokumentumokhoz 
való hozzáférés, függetlenül azok megjelenési formájától.”
2 Az EUMSZ 9–12. cikke és 15. cikke.
3 A Charta 42. cikke.
4 E tekintetben sem a 2008-as, átdolgozásra irányuló bizottsági javaslat (COM(2008)0229), sem pedig a 
legutóbbi 2011-es, az 1049/2001/EK rendelet hatályát más szereplőkre kiterjesztő javaslat (COM(2011)0137) 
nem teljesíti a Szerződések követelményeit.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.



DT\863237HU.doc 3/5 PE462.742v01-00

HU

másolata. A büntetőjog terén megmutatkozó átláthatóság hiányára másik jó példa a 
büntetőjogi kölcsönös elismerés terén elfogadott első intézkedésként az európai 
elfogatóparancs, amellyel kapcsolatban a kezdeti lelkesedés alábbhagyott az alkalmazással 
kapcsolatos számos probléma miatt: a harmonizáció hiánya azon 32 bűncselekmény terén, 
amelyekre a kettős büntethetőség vizsgálata kizárt; börtönkörülmények; arányosság; az 
ügyész mint igazságügyi (kvázi bírósági) hatóság fogalma, mivel az európai 
elfogatóparanccsal kapcsolatos több ügyben bíróság egyáltalán nem vagy csak igen
korlátozott mértékben vesz részt (ami esetlegesen az EJEE 5. cikkének (3) bekezdésébe 
ütköző is lehet) stb. E tekintetben a tanácsi irattárban található „Igazságtalanságok az európai 
elfogatóparancs alapján” című dokumentum (13825/10) a nagyközönség számára közvetlenül 
nem elérhető. A büntetőjog tekintetében egy ilyen nem átlátható megközelítés 
elfogadhatatlan, és Lisszabont követően meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, amelyben a 
Tanács keretében ténylegesen a nemzeti kormányok által elfogadott uniós büntetőjogban az 
Európai Parlament és a nemzeti parlamentek bevonás igen korlátozott.

3. A probléma nem korlátozódik csak a büntetőjogra. Jó és „ironikus” példa azon 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásának hiánya, amelyekben az álláspontok mellett 
szerepel a tagállamok neve, amint az magának az 1049/2001/EK rendeletnek a javasolt 
átdolgozásával foglalkozó munkacsoport esetében is történt1, és ahogy azt az AccessInfo által 
indított ügy is mutatja, illetőleg a Tanács jogi szolgálatának az 1049/2001/EK rendelet 
átdolgozásával kapcsolatos jogi véleménye elérhetetlensége. Az első pontot (a tagállamok 
nevének nyilvánosságra hozatalát) illetően sikeres kereset indult (T-233/09. sz. ügy), 
amelyben a Törvényszék megtagadta a belső tanácskozásokra a 4. cikk (3) bekezdésében 
előírt kivétel használatát, az alábbiak kijelentésével: „69. ...A polgárok demokratikus jogainak 
gyakorlása ugyanis feltételezi az intézmények között folyó döntéshozatali eljárás részletes 
követésének és az összes releváns információhoz való hozzáférésnek a lehetőségét.” A jogi 
véleményhez való hozzáférési lehetőség tekintetében a ClientEarth kezdeményezett bírósági 
eljárást a Tanács ellen (T- 452/10), mivel a Tanács álláspontja ellentmondott a Bíróság Turco-
ügyben (a C-39/05 P. és C-52/05 P. számú egyesített ügyek) hozott határozatának.2

4. Az említettek miatt megállapítható, hogy a jelenlegi helyzet nem felel meg a jogalkotási 
folyamatban előírt átláthatósági követelményeknek (a polgárok hozzáférési jogának 
ellenpárjaként). E tekintetben különösen a belső tanácsi munkacsoportok átláthatóságának 
problémájával kell foglalkozni. A Tanács munkacsoporti szintű ülései a Parlament 
bizottságainak üléseihez hasonlíthatók. E tekintetben a jogalkotás mindkét ágának egyformán 
átláthatónak kell lennie, a Szerződéseknek és a Chartának megfelelően, és az átláthatóságnak 
folytatódnia kell akkor is, amikor a jogalkotás két ága első szinten találkozik az esetleges első 
olvasatbeli megállapodást célzó háromoldalú megbeszélések keretében.

B. Nyitott, hatékony és független európai igazgatás

                                               
1 A 16338/08 tanácsi dokumentum, feljegyzés a munkacsoport főtitkárságától az 1049/2001/EK rendelet javasolt 
reformjával kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatban. Az AccessInfo kérte az egyes tagállamoktól származó 
dokumentumokat is, amelyre 18 tagállam nem (4 ország egyáltalán nem nyilatkozott) és 9 csak némi 
tájékoztatást adott (nem az összes).
2 A Turco-ügyben a Bíróság kifejezetten kimondta, hogy „annak lehetősége ugyanis, hogy az állampolgárok 
megismerjék a jogalkotási tevékenységek alapjait, a demokratikus jogaik tényleges gyakorlásának feltételét 
képezi”.
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5. Az EUMSZ 298. cikke kifejezetten bevezeti a nyitott, hatékony és független európai 
igazgatás fogalmát, míg a Charta 42. cikke megállapítja a kéréseket pártatlanul, méltányosan 
és ésszerű időn belül kezelő, hatékony ügyintézéshez való jogot. A Bizottságot illetően az 
eljárások ésszerű időn belül való lefolytatásának problémájával kell foglalkozni. Jól 
szemlélteti ezt a „Porsche-ügy”, amely a Porsche AG által 2007-ben a személygépkocsik 
széndioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló közösségi stratégia akkori 
felülvizsgálatával kapcsolatban a Bizottságnak küldött levelekről szól, amelyben a nem 
kormányzati szervezet (Friends of the Earth Europe) általi kérelmezési eljárás 2007. március 
1-jén indult meg, és amelyben az eljárás befejezéséhez az európai ombudsman 2010. július 7-i 
határozatára (A 676/2008/RT panasz)1 , illetve az Európai Parlament 2010. október 27-i, az 
ombudsman különjelentésén2 alapuló jelentésére3 volt szükség. Az említett esetben a 
Bizottságnak több mint 15 hónapra volt szüksége a részletes véleményhez, mivel nem vette 
fel a kapcsolatot a harmadik személlyel a más uniós intézmények és a kérelmező tekintetében 
érvényes, rendes határidőn belül. A határidők be nem tartása szemléltethető az ombudsman 
által Bizottság ellen indított 355/2007/TN ügy, melyben a Bizottság a tagállami vétó hamis 
állítását használta fel, és amelyben az eredeti kérelmet az European Environmental Bureau 
(EEB) 2006. július 18-án nyújtotta be, és a Bizottság végső válaszát csak 2006. december 15-
én adta meg. Ugyanakkor az ombudsman ajánlástervezetről szóló véleményét (2009. június) 
csak 2010 júliusában adták meg.4

6. Ezek a problémák csak a folyományai a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
induló és megerősítő kérések megválaszolásában mutatkozó, határidőhöz való kötöttséget 
figyelembe nem vevő megközelítésnek. Példaként erre meg kell említeni a Greenpeace 
kérelmét (2010. április 14-i kérelme az atlanti-óceáni kékúszójú tonhal Tunéziából 
Máltára való áttelepítésével kapcsolatos papíralapú és videódokumentációhoz való 
hozzáférés iránt).5 A Bizottság 2010. május 4-én, a határidő lejártakor, meghosszabbította 
azt 15 nappal, az ügy állítólagos bonyolultságára figyelemmel, noha a Bizottság az első kérést 
csak 2010. október 8-án utasította el, a kereskedelmi érdeken, a magánélet tiszteletben 
tartásán, valamint a felügyeleten/vizsgálaton/ellenőrzésen alapuló kivételre hivatkozással. Az 
említett nem kormányzati szervezet október 29-én megerősítő kérelmet nyújtott be, amelyre 
január 31-én még nem érkezett válasz, ami annyit jelent, hogy több mint 9 hónap telt el 
anélkül, hogy az igazgatási szakaszt lezárták volna. Hasonlóképpen, a ClientEarth 2009. 
                                               

1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
A Friends of the Earth Europe 2007. március 1-jén kért betekintést az autóipar és a korábbi biztos, Verheugen 
levelezésébe. A Bizottság 2007 novemberében 15 levélbe betekintést engedélyezett, de 3, a Porsche által küldött 
levélbe a kereskedelmi érdekek alapján fennálló kivétel szerint nem. Panaszt (a 676/2008/ügy ) követően az 
ombudsman 2008. október 27-én megállapította, hogy a betekintés Bizottság általi megtagadása helytelen volt. A 
Bizottság 2009. szeptember 30-án, jelentős késlekedés után tájékoztatta az ombudsmant, hogy a Porsche 
értesítését követően részleges betekintést fog adni. Erre több hónapig nem került sor és 2010 júliusában az 
ombudsman megállapította a Bizottság hivatali visszaélésben való vétkességét. Az Európai parlament 2010 
novemberében hagyta jóvá az állásfoglalást az ombudsman különjelentése alapján.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
3 Paliadeli-jelentés az európai ombudsman által a 676/2008/RT számú panasz ügyében az Európai Bizottsághoz 
intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről (2010/2086(INI)
4 Lásd még a 3697/2006/PB sz. ügyet: „Az ombudsman álláspontja az, hogy a kérelmek azonnali elintézésére 
vonatkozó kötelezettségbe beletartozik, hogy a Bizottságnak úgy kell igazgatási szolgálatait megszerveznie, hogy 
az biztosítsa a nyilvántartásba vételnek legkésőbb a kérelem érkeztetését követő első munkanapon való 
megtörténtét."
5 GESTDEM 2010/1747.
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október 15-én nyújtotta be a bioüzemanyagokra vonatkozó dokumentumok iránti kérelmet, 
amelyre a Bizottság végső határozatát 2010. február 9-én, 117 nap elteltével kézbesítették.

7. A Bizottság dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 2009. évi jelentése1 nem említi e 
súlyos problémát, és nem is tünteti fel megfelelően a kérelmezési eljárás átlagos hosszát. 
Ugyanakkor a Bíróság jelenlegi gyakorlata megengedi, hogy a következmények még 
súlyosabbak legyenek azon tény miatt, hogy még ha a választ nem kézbesítettek is az 
1049/2001/EK rendeletben előírt határidőn belül, az intézmény a határidő után is megadhatja
a választ, aminek következménye, hogy az intézkedés hiánya miatt indul bírósági eljárás 
okafogyottá válik (lásd a T-494/08, T-500/08 és T-509/08. sz. Ryanair Ltd. kontra Bizottság 
egyesített ügyeket). Ez a joghézag teszi lehetővé az intézmények számára az eljárási lépések 
késedelmével való (vissza)élést, és ugyanakkor a dokumentumok (hosszú idő elteltével való) 
megküldésével a hozzáférés értelmetlenné tételét.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_EN_ACT_part1_v1.pdf


