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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Anaïs Berthier és Natacha Cingotti francia állampolgárok által a „ClientEarth” és 
a „Friends of the Earth Europe” szervezetek nevében benyújtott 0134/2012. 
számú, 14 aláírást tartalmazó petíció az uniós dokumentumokhoz és a környezeti 
információkhoz való hozzáférésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói kifogásolják a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, 
a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény, az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a 
közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet, 
valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet rendelkezéseinek az Európai Bizottság általi
alkalmazását. A petíció benyújtói annak biztosítására kérik az Európai Parlamentet, hogy a 
Bizottság tartsa be a fent említett dokumentumok rendelkezéseit, és az 1049/2001/EK 
rendeletet hozza összhangba a – rendelettel szemben elsőbbséget élvező – Aarhusi
Egyezménnyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 5 június 2012 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy az Európai Bizottság nem teljesíti az Európai Parlament, 
a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 
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30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1, valamint 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 rendeletben (aarhusi rendelet)2

meghatározott kötelezettségeit. A petíció benyújtói úgy vélik, hogy a Bizottság válaszai a 
dokumentumok hozzáférésére irányuló kérelmekre azt mutatják, hogy a dokumentumokat 
egyre inkább bizalmasan kezelik.

Az aarhusi rendelettel kapcsolatban a Bizottság az alábbi észrevételeket teszi:

- A környezeti információk terjesztése

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a Bizottság nem tesz eleget a környezeti információk 
aarhusi rendeletben előírt aktív terjesztésének. A petíció benyújtói pontosabban azt állítják, 
hogy a Bizottság nem hozott létre egy nyilvános jegyzéket a környezeti információkhoz való 
hozzáférés biztosítására. 

A Bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy az aarhusi rendelet 4. cikke nem írja elő a 
környezeti információk egy nyilvános jegyzéken keresztüli szükségszerű hozzáférhetőségét. 
Az aarhusi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése valójában kizárólag „elektronikus adatbázisok” 
biztosításáról rendelkezik. A rendeletnek megfelelően a Bizottság szolgálatai az Europa 
internetes portálon keresztül elérhető honlapokon teszik közzé a környezeti információkat, és 
szükség szerint linkeket biztosítanak további információkat tartalmazó honlapokhoz.

Az aarhusi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint továbbá a környezeti információk 
terjesztése egy fokozatos folyamat. A Bizottság szolgálatai folyamatosan és fokozatosan 
frissítik és bővítik az adatbázisokban elérhető környezeti információkat. 

A Bizottságnak az információk stratégiailag hatékonyabb terjesztésével kapcsolatos 
elképzelései megtalálhatók „Az Uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele − bizalomépítés az ismeretek gyarapítása és a reakcióképesség javítása révén” című 
2012. március 7-i közleményben.3 A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtási szintjének 
javítása érdekében a Bizottság közleményében kiemelt prioritásként kezelte az 
információkhoz való hozzáférést.

A petíció benyújtói által a környezeti információk aktív terjesztésének példájaként említett 
tudományos tanulmányok tekintetében a Bizottság szeretné felhívni a figyelmet az Europa 
honlapon közzétett tanulmányok és jelentések betűrendes listájára 
(http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Az Aarhusi Egyezménynek való meg nem felelés

                                               
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
2 HL L 264., 2006.9.25., 13. o.
3 COM(2012)95
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A petíció benyújtói azt állítják, hogy az aarhusi rendeletben meghatározott, a környezeti 
információk hozzáférhetővé tételére vonatkozó bizonyos kivételekről az Aarhusi Egyezmény 
nem rendelkezik. A petíció benyújtói pontosabban a közösségi jog megsértésére utalnak. A 
petíció benyújtói szerint 

„a vizsgálatokra vonatkozó egyetlen kivételről az Egyezmény büntetőjogi vagy fegyelmi 
természetű vizsgálatokról szóló 4. cikk (4) bekezdésének c) pontja rendelkezik.” A Bizottság 
„erre a kivételre hivatkozna, hogy megtagadja a hozzáférést az olyan környezeti 
információkhoz, mint a kötelezettségszegési eljárások keretében a tagállamoknak kiküldött 
felszólító levelek és indokolással ellátott vélemények.”

A jelen érveléshez fűzött előzetes megjegyzésként a Bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy 
a lezáratlan kötelezettségszegési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok az uniós jog szerint 
valóban magas szintű védelmet élveznek. A 1049/2011/EK rendelet 4. cikk, (2) bekezdés, 
harmadik francia bekezdésének értelmében az intézményeknek nem áll módjukban 
hozzáférhetővé tenni egy dokumentumot, amennyiben az információhoz való hozzáférés 
aláásná az „ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmét”, kivéve, ha 
ahhoz nyomós közérdek fűződik. A törvényszék T-191/99. számú, Petrie kontra Bizottság 
ügyben 2001. decemberi 11-én hozott ítéletében megállapította, hogy „a tagállamok 
elvárhatják a Bizottságtól, hogy bizalmasan kezelje az olyan vizsgálatokat, amelyek 
kötelezettségszegési eljáráshoz vezethetnek. A bizalmas kezelésre vonatkozó követelmény 
fennáll azután is, hogy az ügyet a Bíróság elé terjesztették, mivel nem zárható ki, hogy a 
Bizottság és az érintett tagállam közötti, ez utóbbinak a Szerződés előírásainak való önkéntes 
megfeleléséről szóló tárgyalások a bírósági eljárás alatt vagy a Bíróság általi ítélet 
kihirdetéséig tovább folytatódnak. E cél megóvása, azaz a Bizottság és az érintett tagállam 
közötti vita bírósági ítélethozatalt megelőző, békés úton való rendezésének védelme 
indokolttá teszi az EK-Szerződés 226. cikke szerinti eljárással kapcsolatban készített 
felszólító levelekhez és indokolással ellátott véleményekhez való hozzáférés megtagadását az 
ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal és bírósági eljárásokkal kapcsolatos közérdek védelme 
érdekében” (68. bekezdés).

A lezáratlan kötelezettségszegési eljárásokban érintett dokumentumok jogvédelme a 
környezeti információk esetében ugyanilyen szintű. A lezáratlan kötelezettségszegési 
eljárásokra a hozzáférhetővé tételhez fűződő nyomós közérdek védelme már az aarhusi 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerint sem vonatkozik, amennyiben az információk a 
környezetbe történő kibocsátással kapcsolatosak. 

A T-29/08. számú, Liga para Proteccao da Natureza (LPN) kontra Bizottság ügyben 
2011.szeptember 9-én hozott ítéletében a Törvényszék kihangsúlyozta ezt a tényt, és kiemelte, 
hogy a lezáratlan kötelezettségszegési eljárásokban érintett dokumentumok 
hozzáférhetőségéről szóló 1049/2001/EK rendelet általános szabályaihoz képest a környezeti 
ügyek terén nem irányoznak előre nagyobb átláthatóságot (az ítélet 135. bekezdése, amely 
ellen fellebbezést nyújtottak be). A petíció benyújtói azt állítják, hogy a környezeti ügyek 
tekintetében az Aarhusi Egyezmény nem teszi lehetővé az efféle titoktartást. A Bizottság 
azonban nem ért egyet a petíció benyújtóinak az Aarhusi Egyezményre vonatkozó 
értelmezésével. Az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének a) bekezdése lehetővé teszi a környezeti 
információkhoz való hozzáférés bizonyos feltételek mellett történő megtagadását, 
amennyiben a hozzáférhetővé tétel hátrányosan érintené „a hatóságok által folytatott eljárások 
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bizalmas jellegét”. A Bizottság úgy véli, hogy a kötelezettségszegési eljárások az Aarhusi 
Egyezmény e rendelkezésének hatálya alá tartoznak.

A környezeti információk nyilvános hozzáféréséről szóló, az Aarhusi Egyezmény 
információkhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseit1 tagállami szinten végrehajtó 
2003/4/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja ugyanilyen mentességet ír elő a 
környezeti információk hozzáférhetővé tételére vonatkozóan „a hatóságok által folytatott 
eljárások bizalmas jellegének” védelme érdekében. 

Következtetés

A Bizottság tehát úgy véli, hogy aarhusi rendeletben foglalt rendelkezéseket megfelelően 
hatja végre. A Bizottság szolgálatainak a környezeti információk aktív terjesztésére és a 
kérésre történő hozzáférhetővé tételére vonatkozó gyakorlata teljes mértékben összhangban 
áll az Aarhusi Egyezményben foglalt kötelezettségekkel. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november  29.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy a Bizottság ismételten elmulasztotta az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
1048/2001/EK rendelet, valamint az Aarhusi Egyezmény és az ehhez kapcsolódó 
1367/2006/EK rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítését, különösen pedig:

a) nem tartotta be a határidőket;

b) nem bizonyította, hogy a közzétételhez nem fűződik alapvető közérdek;

c) elmulasztotta az európai ombudsman által a hozzáférésre irányuló kérelmek 
késedelmes kezelésére vonatkozóan hozott határozatok és kritikai észrevételek 
teljesítését, illetve a Bizottság ezt célzó átszervezését; 

d) helytelenül alkalmazta az 1049/2001/EK rendelet szigorúbb feltételeit a környezeti 
információkat tartalmazó dokumentumokra. A petíció benyújtói konkrétat azt 
állítják, hogy:

- az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében meghatározott, az 1356/2006/EK 
rendeletben hivatkozott egyes kivételeket az Aarhusi Egyezmény nem 
tartalmazza, például a „katonai ügyek�, illetve „az Unió vagy valamely 
tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikájának� védelme indokait;  

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz 

való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről. HL L 41., 2003. 
február 14., 26. o.



CM\1012828HU.doc 5/7 PE496.610v02-00

HU

- az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 
megléte esetén a dokumentumokhoz való hozzáférést meg „kell� tagadni, míg 
az Aarhusi Egyezmény úgy fogalmaz, hogy az „megtagadható�;  

- az Aarhusi Egyezmény szigorúbb feltételeket szab a kereskedelmi érdekekre 
vonatkozó kivételek alkalmazására. A Bizottság ugyanakkor nem tartja 
tiszteletben ezeket a feltételeket, például egy vállalat arculatának vagy jó 
hírnevének megvédése során;

- az Aarhusi Egyezményben nem szerepel az 1049/2001/EK rendeletben 
„ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal és könyvvizsgálatokkal� egyenértékű kivétel, 
ehelyett ennél a korlátozóbb erejű „büntetőjogi vagy fegyelmi természetű 
vizsgálatokat� nevezi meg kivételként. A Bizottság ugyanakkor az 
1049/2001/EK rendeletnek a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos 
dokumentumok visszatartására vagy a „megfelelőség-ellenőrzési tanulmányok� 
visszatartására vonatkozó kivételeket veszi alapul.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy „az Európai Bizottság válaszai a dokumentumok 
hozzáférésére irányuló kérelmekre azt mutatják, hogy a dokumentumokat a közzététel helyett 
egyre inkább bizalmasan kezelik�, illetve megnevezik azokat a dokumentum-típusokat (a 
kötelezettségszegési eljárás keretében küldött felszólító leveleket és indokolással ellátott 
véleményeket, a gazdasági ágazattól a Bizottságnak küldött leveleket stb.), amelyeket állítólag 
„rendszeresen és kellő indok nélkül visszatartanak�.  Kifogásolják továbbá azt is, hogy a 
Bizottság javasolta az alap- és megerősítő kérelmek megválaszolására rendelkezésre álló 
határidő 30 napra növelését.

A petíció benyújtói ezért:

– kérik, hogy a Parlament „tegyen ajánlást a Bizottságnak arra, hogy hozza összhangba az 
1049/2001/EK rendeletet az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel�; 

– javasolják, hogy egy dokumentum bizalmas jellegét a dokumentum megvitatásakor és 
megfogalmazásakor, ne pedig a nyilvánosságra hozatalára irányuló kérelem 
beérkezésekor mérlegeljék.

A Bizottság észrevételei 

– Az a) pontot illetően, amely szerint állítólag módszeresen nem tartották be a határidőket és 
általában az 1049/2001/EK rendeletet: 

Tény, hogy a Bizottság az esetek többségében az 1049/2001/EK 8. cikkének (2) bekezdése 
szerint kénytelen kiterjeszteni a dokumentumok hozzáférésére irányuló megerősítő 
kérelmekre rendelkezésre álló válaszadási határidőt.

E hosszabbítások azért szükségesek, mert (más főigazgatóságokkal, a Jogi Szolgálattal 
folytatott) belső, illetve a legtöbbször (a dokumentumot készítő harmadik felekkel való) külső 
konzultációkat kell folytatni, tetézve azzal, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmek száma folyamatosan növekszik, amit nem követett a Bizottság 
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erőforrásainak hasonló növekedése. 

A fenti okok miatt a Bizottság 2008. április 30-i javaslatában1 azt javasolta, hogy a 
dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek eredeti határidejét 15 napról 30 napra 
növeljék, ami közelebb állna a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek napi 
kezelésének realitásához.  

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az Európai Bíróság a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó különös szabályokban2 szintén egyhónapos határidőt állapított meg a 
hozzáférési kérelmek feldolgozásához. 

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az ombudsman által megvizsgált valamennyi állítólagos 
hivatali visszásság csupán 8%-a érintette az uniós tevékenységek összességére vonatkozó 
határozatok határidejét.

Ami az 1049/2011/EK rendelet általános tiszteletben tartását illeti, az ombudsman 2012-es 
jelentéséből3 kiderül, hogy a 2012-ben lezárt ügyek 21,5%-ának képezte a tárgyát az 
információkérés és a dokumentumokhoz való hozzáférés, ami az előző évhez képest (25%) 
csökkenő arányt jelent. 

Emellett az ombudsman által megvizsgált állítólagos hivatali visszásságok összes esetének 
mindössze 6,7%-a volt a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos.

– A b) pontot illetően, amely szerint állítólag nem került bizonyításra, hogy a közzétételhez 
nem fűződik alapvető közérdek:

A megerősítő kérelmekre adott válaszaiban a Bizottság módszeresen megvizsgálja, hogy a 
közzétételhez fűződik-e nyomós közérdek.  

Az Európai Bíróság Turco-ügyben hozott ítéletével4 összhangban a Bizottság – a bizalmas 
kezelés általános vélelmének hatálya alá tartozó esetek kivételével5 – hivatalból is így jár el 
olyankor, amikor a kérelmező nem hivatkozott ilyen nyomós indokra. 

Ugyanezen ítéletnek megfelelően6 a Bizottság rendszeresen alkalmazza a Bíróság azon 
álláspontját, hogy – amennyiben nincsen más kivétel – az átláthatóság a lezárt jogalkotási 
dokumentumok átláthatóságához fűződő nyomós közérdeknek minősül. 

                                               
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat – COM(2008)229.
2 Az Európai Unió Bíróságának 2012. december 11-i határozata az Európai Unió Bíróságának igazgatási 
feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről, HL C 38., 
2013.2.9., 2. o.
3 Elérhető az európai ombudsman honlapján: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 A Bíróság az egyesített C-39/05 P. és C-52/05 P. számú, Svéd Királyság és Maurizio Turco kontra az Európai 
Unió Tanácsa és mások ügyben hozott 2008. július 1-jei ítélete, 44. pont
5 A Bíróság C-139/07 P. számú,  Európai Bizottság kontra Technische Glaswerke Ilmenau GmbH ügyben hozott 
2010. június 29-i ítélete, 61–62. pont  
6 44–46. és 67. pontok
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Ezért nem igaz, hogy a Bizottság rendszeresen elmulasztja annak bizonyítását, hogy a 
közzétételhez nem fűződik nyomós közérdek.

– A c) pontot illetően, amely szerint a Bizottság állítólagosan elmulasztotta az ombudsman 
ajánlásainak teljesítését: 

Az ombudsman 2012. évi éves jelentése azt mutatja, hogy az esetek elsöprő, 82%-os 
többségében az uniós intézmények eleget tettek az ombudsman ajánlásainak.

Ennélfogva nem tartható a petíció benyújtóinak azon állítása, hogy a Bizottság rendszeresen 
nem tesz eleget az ombudsman ajánlásainak.

– A d) pontot illetően, amely szerint helytelenül alkalmazták az 1049/2001/EK rendelet 
szigorúbb feltételeit a környezeti információkat tartalmazó dokumentumokra

Az 1367/2006/EK rendelet 3. cikke szerint az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazni kell a 
kérelmező által benyújtott, a közösségi intézmények és szervek birtokában levő környezeti 
információhoz való hozzáférés iránti bármely kérelemre.  Így az 1367/2006/EK rendelet 
kifejezetten alkalmazhatóvá teszi az 1048/2001/EK rendeletet a környezeti információkat 
tartalmazó dokumentumok iránti kérelmekre.

Ebből következik, hogy az 1049/2001/EK rendelet kivételei – beleértve az abban használatos 
egyedi terminológiát (pl. az Aarhusi Egyezményben alkalmazott feltételes mód helyetti 
felszólító módot) – a környezeti információkat tartalmazó dokumentumok iránti kérelmekre 
egyaránt érvényesek, mégha az 1367/2006/EK rendeletben nem is került átvételre az összes 
kivétel.  


