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C. Az 1049/2001/EK rendelet ügynökségek (EMA-ügy) és más intézmények (EBB-ügy) 
általi alkalmazása

9. A Lisszabont követő nem egyértelmű helyzetet – mivel a jelenlegi 1049/2001/EK rendelet 
nem nyújt megfelelő keretrendszert, hiszen nem egyértelműen alkalmazandó az összes 
intézményre, szervezetre, hivatalra és ügynökségre, illetve nem teszi egyértelművé a más 
jogi aktusokkal való kapcsolatát – jól illusztrálja az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) 
ellen a mellékhatásokra vonatkozó jelentések közzétételének megtagadása miatt indított 
2493/2008/(BB)TS1 ügy. Az ügy egyben jól szemlélteti azt is, hogy az ombudsman bevonása 
miként változtathat meg egy rossz igazgatási gyakorlatot. Az ombudsman egyértelműen 
rámutatott, hogy az uniós szerveknek nem csak passzívan kell eljárniuk, hanem kötelesek a 
proaktív megközelítésre is, ami annyit jelent, hogy az anyagokat nyilvánosságra kell hozniuk, 
mivel e két megközelítés nem alternatíva, hanem egymást támogatja. Az EMA létrehozásáról 
szóló 726/2004/EK rendelet2 előírja, hogy az 1049/2001/EK rendelet alkalmazandó az 
Ügynökség birtokában lévő dokumentumokra (73. cikk), ugyanakkor az ügynökségnek a 
mellékhatásokról szóló jelentések adatait bizonyos feltételek mellett (26. cikk) közzé kell 
tennie, és a nyilvánosság számára megfelelő szintű hozzáférést kell biztosítania a 
mellékhatásokra vonatkozó adatbázishoz (57. cikk (1) bekezdés d) pont). Az ügynökség olyan 
módon értelmezte a két jogi aktus közötti kapcsolatot, hogy a 726/2004/EK rendelet eltérés az 
1049/2001/EK rendelettől; a „dokumentum” fogalmát úgy értelmezte, hogy abba nem 
tartoznak bele az elektronikus adattárolási rendszereken tárolt adatok; és hivatkozott az 
„ésszerűtlen igazgatási teher” miatti kivételre. Az ombudsman ezt az indokolást 
visszautasította, és kifejtette, hogy az egyedi rendelet a proaktív megközelítéssel foglalkozik, 
ugyanakkor az 1049/2001/EK rendelet elveit teljes mértékben alkalmazni kell. Ugyanakkor 
visszautasította a dokumentum fogalmának az Ügynökség általi értelmezését, leszögezvén a 
következőket: „82. Az ombudsman nem osztja azt a véleményt, hogy az a tény, miszerint az 
EudraVigilance adatbázisban található adatok titkosítással biztonságosabbá tehetőek, 
megváltoztatná azt a tényt, hogy az adatbázis tartalma az 1049/2001/EK rendelet 3. cikke 
értelmében vett »dokumentumnak« minősül. Az ombudsman következetesen azt képviselte, 
hogy az »elektronikus formában tárolt tartalom« körébe az adatbázisban lévő, azonosított és 
újraazonosítható információállomány tartozik. A titkosított adatok »újraazonosítható 
információállománynak« minősülnek, amennyiben az ügynökség a rendelkezésére álló 
informatikai eszközökkel azokat vissza tudja keresni." 

10. Nem volt sikeres az ügynökség harmadik, az aránytalan igazgatási teherre vonatkozó érve 
sem, amelyre vonatkozóan az ombudsman kijelentette: „88. Az ombudsman mindenekelőtt 
emlékeztet arra, hogy az 1049/2001/EK rendelet nem tartalmaz semmiféle olyan kivételt, 
amely szerint a szükséges igazgatási munka mennyisége indokolná a dokumentumokhoz való 
hozzáférés megtagadását [...] 90. [... ] Az arányosság elve önmagában nem szolgálhat okként 
a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadására. A dokumentumokhoz való hozzáférés 
megtagadásának okai kizárólag az 1049/2001/EK rendeletben meghatározott kivételeken 
alapulhatnak. Amennyiben a kivételek alkalmazandónak bizonyulnak, az arányosság elve csak 
azt magyarázhatja, hogy az egyes dokumentumok egyedi és konkrét vizsgálatán alapuló 
indokolást a dokumentumsorra vonatkozó indokolás helyettesítheti [...] 93. Az 1049/2001/EK 
rendelet mindenesetre tartalmaz olyan eljárási rendelkezést, amelyet alkalmazni lehet olyan 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 HL L 136., 2004.4.30, 1. o.
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eset megoldására, amelyben az intézményre háruló igazgatási teher aránytalan (nevezetesen 
az 1049/2001/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése).”1 Az ombudsman ezen ügyben és a 
klinikai vizsgálati jelentésekkel és a kereskedelmi érdekek védelmével kapcsolatos 
2560/2007/BEH2 ügyben tett észrevételei alapján az EMA 2010-ben megváltoztatta 
politikáját.3

11. Nehezebb kérdés a Szerződés, az 1049/2001/EK rendelet és a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet4 közötti megfelelő 
kapcsolat, mivel az utóbbi előírja, hogy a közzétételhez fűződő nyomós közérdek fennállását 
kell megállapítani, amennyiben a kért információ a környezetbe való kibocsátásra vonatkozik 
(6. cikk). Ezen igen konkrét megfogalmazással ellentétben a Bankwatch által a közelmúltban 
indított ügyben az EBB egy projekt keretében kapott, a szén-dioxiddal kapcsolatos 
dokumentumokhoz való hozzáférést illetően kijelentette, hogy őt nem kötik az 1049/2001/EK 
rendelet rendelkezései, mivel az ügy nem (az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdésében 
említett) igazgatási feladatai körébe tartozik5. Itt szükség lenne az „igazgatási feladatok” 
fogalmának egyértelmű meghatározására, valamint a két fent említett rendelet alapján történő 
megtagadási okok egyértelmű elhatárolására.

D. Minősített információk – intézményközi és egyéni vonatkozások

12. A minősített dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban több intézményközi 
probléma is azonosítható, például: a EU–Kína közötti emberi jogi párbeszéd, az EU EJEE-
hez való csatlakozása, Bulgária és Románia Schengenhez való csatlakozása stb. A kérdés 
egyfelől felveti az intézményközi együttműködés problémáját, különösen azon nemzetközi 
megállapodás megkötését illetően, amelyhez a Parlament a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése után hozzájárulását adta. Az EUMSZ 218. cikke (10) bekezdésének 

                                               
1 Hasonló problémára világít rá a ChemSec közelmúltbeli kérelme, amely az ECHA 
birtokában lévő, a REACH-rendelet által előírt SIN (Substitute It Now)-jegyzéken 
szereplő anyagokat előállító cégekre és ezen anyagok mennyiségére vonatkozó 
információkat tartalmazó dokumentumokkal kapcsolatos. Ezt a (2010. december 1-jén 
kelt) kérelmet elutasították (2010. december 22-én), az ECHA érvelése szerint azért, 
mert a közzététel sértené a társaságok kereskedelmi érdekeit. 2011. január 21-én 
megerősítő kérelmet nyújtottak be, sikertelenül, és arról a végleges döntést 2011. 
március 4-én hozták meg.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Lásd még a 3106/2007/TS számú panaszt: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html
.bookmark#_ftnref14
3

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC50009
9473.pdf
4 HL L 264., 2006.9.25, 13. o.
5 A Szerződések és az Aarhusi Egyezmény közötti esetleges következetlenségeket sokkal nehezebb lenne 
feloldani, mivel az Aarhusi Egyezmény nem áll a Szerződések felett.
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értelmében „az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes 
körűen tájékoztatni kell”. Másrészről a megfelelő, és esetlegesen túlzó minősítéssel 
összefüggésben felveti az egyéni hozzáférés kérdését, mivel ezek a dokumentumok a 
nagyközönség számára nem elérhetőek. A jelenlegi rendszer egyik fő problémája a 
„minősített uniós dokumentum” fogalom közös meghatározásának hiánya, illetve e 
dokumentumok kezelése. 2001-ben egy erőteljesen bírált kompromisszum született, amely az 
1049/2001/EK rendeletbe a 9. cikket iktatta be, amely a különféle minősítések egyfajta 
kölcsönös elismeréseként szolgál. Ez a helyzet elfogadhatatlan, mivel a jogállamiság (a 
Charta preambuluma, az EUSZ 2. és 6. cikke) és a jogbiztonság elvének súlyos megsértését
képezi, a jogi normák hierarchiájának elmélete szerint (alkotmány, az alkotmánynak 
megfelelő törvények, valamint a törvényeknek megfelelő, alacsonyabb szintű jogszabályok). 
Jelenleg olyan helyzettel állunk szemben, amelyben a 3. szinten működünk (minden 
intézménynek saját szabályai vannak vagy intézményközi megállapodásokat kötnek), de a 
minősített dokumentumok vonatkozásában nincsen közös uniós fogalommeghatározás 
és kategóriákba sorolás törvényi/valós jogszabályi szinten. Ez azt jelenti, hogy a 
Szerződések elsődleges szintje, valamint a belső és intézményközi szabályok között hiányzik 
a megfelelő jogalkotási keret, ami a 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdésébe 
ütközik – soha nem folytattak le a minősítési kategóriákra vonatkozó, átlátható jogalkotási 
eljárást, amelyben a polgárok demokratikusan választott képviselőik útján demokratikusan 
képviselve lettek volna. Ha a helyzet felett a Lisszaboni Szerződés előtt szemet lehetett is 
hunyni, az új szerződéssel kötelezően bevezetett Alapjogi Charta, illetve a Szerződések sokkal 
szigorúbb és átfogóbb rendelkezéseire való tekintettel (a nyitottság és a polgárok 
részvételének fontossága – az EUSZ 9–12. cikke és a dokumentumokhoz való hozzáférésre és 
felelősségteljes kormányzásra vonatkozó új rendelkezések – az EUSZ 15. és 298. cikke) már 
elfogadhatatlan . 

13. E tekintetben a Parlament és a Bizottság közötti új intézményközi megállapodás (lásd az 
Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló, 2010. október 20-i európai parlamenti 
határozat (2010/2118(ACI)), 2. melléklet)1 üdvözölhető, mivel részletesen előírja a 
minősítési kategóriákat, valamint az ilyen információk két intézmény közötti kezelésére 
vonatkozó eljárásokat. Nem vonatkozik ugyanakkor a Tanácsra. E tekintetben az EU 
EJEE-hez való csatlakozására vonatkozó tárgyalási megbízás jól szemlélteti a Parlament 
által tapasztalt problémákat. A Bizottság 2010. március 17-én nyújtotta be az EJEE 
csatlakozási megállapodásra vonatkozó tárgyalási irányelvek tervezetét, ezeket 
„RESTRAINT EU" minősítéssel ellátva. A dokumentumokat a Parlament biztonságos 
helyiségeiben az AFCO, a LIBE és a DROI bizottság tagjainak rendelkezésére 
bocsátották. A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. június 4-én fogadta el a tárgyalásokra 
felhatalmazó tanácsi határozatot, melyben a tárgyalási irányelvek szövegét tartalmazó 
melléklet „korlátozott” minősítést kapott és nem hozták nyilvánosságra.2 A LIBE és az 
AFCO bizottság kérésére a Tanács hozzájárult a dokumentum hozzáférhetővé tételéhez, 
de csak korlátozott számú képviselő számára és csak a Tanács helyiségeiben, a 
Parlament és a Tanács közötti 2002-es intézményközi megállapodást alapul véve3, mely 

                                               
1 HL L 304., 2010.11.20, 47. o.
2 A dokumentum minősítését 2011-ben részben megváltoztatták: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:HU:PDF.



DT\864325HU.doc 5/5 PE462.743v02-00

HU

irányadó a Parlament biztonság- és védelempolitika területére tartozó kényes 
információkhoz való hozzáférés tekintetében. Ugyanez a probléma merült fel Bulgária és 
Románia a schengeni övezethez való csatlakozására való alkalmasságának értékelése, 
valamint az EU és Kína között az emberi jogokról folyó párbeszéd (SEC 1906.doc), 
keretében, melyek esetében a Tanács és Parlament közötti 2002-es intézményközi 
megállapodás nem tartalmazza a „korlátozott” minősítésű kategóriát.

12. A Tanács e gyakorlata a Lisszaboni Szerződés és a Parlamentnek adott új előjogok 
keretében, valamint demokratikus elszámoltathatósági szempontból is elfogadhatatlan. 
Ugyanakkor a minősítés időnként igen megkérdőjelezhetőnek látszik, különösen az 
emberi jogokra hivatkozó dokumentumokat illetően. Az EJEE-re szóló tárgyalási 
megbízás jó példának tűnik, amelyben stratégiai tárgyalások nincsenek napirenden, 
hanem a teljes eljárás célja a meglévő EJEE és uniós bírósági rendszerek technikai 
megvalósíthatósága problémájának megoldása. Továbbá a minősítésre vonatkozó 
szabályok közvetlen hatást gyakorolnak a dokumentumok nyilvános hozzáférhetőségére. 
E tekintetben a minősített dokumentumokhoz való hozzáférés szabályai (beleértve az 
intézményközi szabályokat) támogatják (alátámasztják) a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó szabályokat. 

Következtetések

A 3. és 4. munkadokumentumban említett összes kérdésre tekintettel az alábbiakat kell 
kiemelni:

– el kell fogadni egy, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó, a 
Szerződéseknek teljes mértékben megfelelő, új közös jogalkotási keretrendszert;
– teljes mértékben meg kell teremteni a jogalkotási átláthatóságát, különösen a tanácsi 
munkacsoportok keretében;
– el kell végezni a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek elbírálására 
vonatkozó határidők részletes értékelését, és szigorú következményeket kell bevezetni a 
határidő be nem tartása esetére;
– az 1049/2001/EK rendeletnek (új jogalkotási keretre vonatkozó megállapodás 
hiányában) a Szerződésekkel összhangban te l jes  mértékben vonatkoznia kell 
valamennyi intézményre, testületre, hivatalra és ügynökségre; a Szerződésekben előírt 
minden különleges eljárást (például az Európai Bíróságot és az EBB-t illetően) 
megszorítóan kell értelmezni, egyértelmű fogalommeghatározásokat megkövetelve 
(például az „igazgatási feladat” tekintetében);
– létre kell hozni a minősített dokumentumok általános jogalkotási keretrendszerét; az 
intézményközi együttműködésnek az intézményközi megállapodások által 
továbbfejlesztett ezen általános keretrendszeren kell alapulnia;
– a Parlament előjogait teljes mértékben tiszteletben kell tartani (a jogalkotás és a 
nemzetközi megállapodások keretében).


