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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0134/2012, adresată de Anaïs Berthier și Natacha Cingotti, de cetățenie 
franceză, în numele organizațiilor „ClientEarth” și „Friends of the Earth Europe” 
(„Prietenii Pământului – Europa”), însoțită de 14 semnături, privind accesul la 
documentele UE în materie de mediu

1. Rezumatul petiției

Petiționarii se plâng de modul în care Comisia Europeană aplică dispozițiile Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la 
justiție în probleme de mediu, ale Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus și ale 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei. Petiționarii solicită Parlamentului European să 
garanteze respectarea de către Comisie a dispozițiilor prevăzute de documentele menționate 
anterior și să adapteze Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 la dispozițiile Convenției de la 
Aarhus care prevalează față de acest regulament.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Petiționarii pretind că Comisia Europeană nu respectă obligațiile care îi revin în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și 
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ale Comisiei1 și cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (Regulamentul 
privind aplicarea Convenției de la Aarhus)2. Petiționarii consideră că răspunsurile Comisiei la 
cererile de acces la documente indică o tendință sistemică de secretizare.

În ceea ce privește Regulamentul privind aplicarea Convenției de la Aarhus, Comisia prezintă 
următoarele observații:

- Diseminarea informațiilor despre mediu

Petiționarii susțin faptul că Comisia nu difuzează în mod activ informațiile privind mediul în 
conformitate cu cerințele din Regulamentul privind aplicarea Convenției de la Aarhus. În 
special, petiționarii pretind faptul că Comisia nu a instituit un registru public pentru furnizarea 
informațiilor privind mediul. 

Comisia ar dori să sublinieze faptul că articolul 4 din Regulamentul privind aplicarea 
Convenției de la Aarhus nu impune ca informațiile privind mediul să fie disponibile în mod 
obligatoriu prin intermediul unui registru public. Într-adevăr, articolul 4 alineatul (1) din 
regulamentul respectiv prevede în mod specific „baze de date electronice”. În conformitate cu 
această dispoziție, serviciile Comisiei publică informații privind mediul pe site-urile internet 
accesibile prin intermediului portalului Europa și, dacă este cazul, propune linkuri către alte 
site-uri unde sunt stocate informațiile.

În plus, astfel cum se prevede, de asemenea, la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul 
privind aplicarea Convenției de la Aarhus, difuzarea informațiilor privind mediul se realizează 
treptat. Serviciile Comisiei actualizează și extind continuu și treptat informațiile privind 
mediul furnizate în aceste baze de date. 

Unele idei ale Comisiei cu privire la difuzarea informațiilor într-un mod mai strategic pot fi 
găsite în Comunicarea Comisiei din 7 martie 2012, intitulată „Optimizarea avantajelor 
obținute de pe urma măsurilor UE în domeniul mediului: consolidarea încrederii prin 
îmbunătățirea cunoștințelor și a capacității de reacție”3. În această comunicare, Comisia a 
identificat accesul la informație ca fiind o prioritate-cheie pentru îmbunătățirea nivelului de 
punere în aplicare a legislației din domeniul mediului.

În ceea ce privește studiile științifice, menționate de către petiționari ca exemplu pentru 
difuzarea activă, Comisia ar dori să facă trimitere la lista alfabetică a studiilor și a rapoartelor 
de pe site-ul internet Europa (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Nerespectarea Convenției de la Aarhus

                                               
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
2 JO L 264, 25.9.2006, p. 13.
3 COM(2012)95.
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Petiționarii susțin faptul că anumite excepții de la publicarea informațiilor despre mediu din 
Regulamentul privind aplicarea Convenției de la Aarhus nu sunt prevăzute de convenția 
respectivă. Ei fac trimitere, în special, la încălcări ale dreptului comunitar. Petiționarii indică 
faptul că, în opinia lor, 

„singura excepție care face referire la anchete este cea prevăzută la articolul 4 alineatul (4) 
litera (c) din convenție privind anchetele de natura penală sau disciplinară.” Potrivit acestora, 
Comisia ar utiliza „această excepție pentru a refuza accesul la informații privind mediul, cum 
ar fi scrisorile de punere în întârziere sau avizele motivate trimise statelor membre ca parte a 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor”.

Ca observație preliminară cu privire la acest argument, Comisia ar dori să sublinieze faptul că 
documentele legate de procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în 
desfășurare se bucură, într-adevăr, de un nivel înalt de protecție în temeiul dreptului UE. În 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, 
instituțiile resping cererile de acces la un document în cazul în care divulgarea conținutului ar 
putea aduce atingere protecției „obiectivelor activităților de inspecție, de anchetă și de audit”, 
cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului 
documentului în cauză. Conform hotărârii Tribunalului (la momentul respectiv Tribunalul de 
Primă Instanță) din 11 decembrie 2001 în cauza T-191/99, Petrie/Comisia, „statele membre au 
dreptul să solicite Comisiei garantarea confidențialității în timpul anchetelor care ar putea 
conduce la proceduri privind încălcarea dreptului comunitar. Această solicitare privind 
confidențialitatea rămâne valabilă chiar și după ce chestiunea a fost adusă în fața Curții de 
Justiție, pe motiv că nu se poate exclude faptul că negocierile dintre Comisie și statul membru 
în cauză, care vizează ca acesta să se conformeze în mod voluntar cerințelor tratatului, ar
putea continua în cursul procedurii judiciare și până la pronunțarea hotărârii de către Curtea 
de Justiție. Menținerea acestui obiectiv, și anume soluționarea pe cale amiabilă a diferendului 
dintre Comisie și statul membru în cauză înainte de pronunțarea hotărârii Curții de Justiție, 
justifică refuzarea accesului la scrisorile de punere în întârziere și la avizele motivate 
elaborate în cadrul procedurii prevăzute la articolul 226 CE pe baza protecției interesului 
public în ceea ce privește inspecțiile, anchetele și procedurile judiciare” (punctul 68).

Nivelul de protecție juridică a documentelor în cadrul procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor aflate în desfășurare nu este diferit de nivelul de protecție juridică a 
informațiilor despre mediu. Astfel cum rezultă din formularea de la articolul 6 alineatul (1) 
din Regulamentul privind aplicarea Convenției de la Aarhus, procedurile de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor sunt excluse de la prezumția interesului public superior care justifică 
divulgarea în cazul în care informațiile se referă la emisii în mediu. 

În hotărârea sa din 9 septembrie 2011 în cauza T-29/08, Liga para Proteccao da Natureza 
(LPN)/Comisia, Tribunalul a subliniat acest lucru și a evidențiat faptul că, în ceea ce privește 
problemele legate de mediu, nu este prevăzută o transparență mai mare, comparativ cu 
normele generale din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul la documente în 
cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în desfășurare 
(punctul 135 din hotărârea care, în prezent, face obiectul unui recurs). Petiționarii pretind că 
Convenția de la Aarhus nu ar permite această formă de „secretizare” în problemele legate de 
mediu. Cu toate acestea, Comisia nu este de acord cu interpretarea de către petiționari a 
Convenției de la Aarhus. Articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Convenția de la Aarhus 
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permite respingerea cererii de informații privind mediul în anumite condiții în cazul în care 
divulgarea informațiilor ar putea aduce atingere „confidențialității procedurilor desfășurate de 
autoritățile publice”. Comisia este de părere că procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor pot intra sub incidența acestei dispoziții din Convenția de la Aarhus.

Articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la 
informațiile despre mediu1, care pune în aplicare dispozițiile privind accesul la informații din 
Convenția de la Aarhus la nivel de stat membru, conține aceeași excepție de la divulgarea 
informațiilor privind mediul, în scopul de a proteja „confidențialitatea procedurilor 
desfășurate de autoritățile publice”. 

Concluzie

Prin urmare, Comisia consideră că pune în aplicare în mod corect Regulamentul privind 
aplicarea Convenției de la Aarhus. Activitatea serviciilor Comisiei privind difuzarea activă a 
informațiilor privind mediul și comunicarea acestor informații, la cerere, respectă pe deplin 
obligațiile care decurg din Convenția de la Aarhus. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Petiționarii susțin că, în repetate rânduri, Comisia nu și-a îndeplinit obligațiile juridice ce îi 
revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, precum și al Convenției de la Aarhus 
și al Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 aferent, în special:

(a) faptul de a nu respecta termenele-limită;

(b) faptul de a nu demonstra că nu există niciun interes public superior care justifică 
divulgarea;

(c) faptul de a nu respecta deciziile și observațiile critice ale Ombudsmanului 
European privind întârzierile în gestionarea cererilor de acces și nevoia ca, în 
această privință, Comisia să își reorganizeze serviciile;

(d) aplicarea greșită a condițiilor mai stricte din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 
asupra documentelor care conțin informații privind mediul. Solicitanții susțin mai 
precis că:

- anumite excepții prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, 
la care face trimitere Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, nu sunt prevăzute de 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 

publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului; JO L 41, 
14.2.2003, p. 26.
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Convenția de la Aarhus, de exemplu, protejarea „chestiunilor militare” și a 
„politicii financiare, monetare și economice a UE sau a unui stat membru”; 

- articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 definește condițiile în care 
„sunt” refuzate documente, în timp ce Convenția de la Aarhus utilizează numai 
termenul „pot”; 

- Convenția de la Aarhus include condiții mai stricte de aplicare a excepțiilor 
privind interesele comerciale. Cu toate acestea, Comisia nu respectă aceste 
condiții, de exemplu, atunci când protejează imaginea sau reputația unei 
societăți;

- Convenția de la Aarhus nu include niciun echivalent pentru excepția referitoare 
la „inspecții, anchete și de audit” din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, dar 
folosește o excepție mai limitată referitoare la „anchetele de natură penală sau 
disciplinară”. Cu toate acestea, Comisia se bazează pe excepția din 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 de a reține documentele privind procedurile 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sau de a reține „studiile de verificare a 
conformității”.

Petiționarii indică o presupusă „tendință sistemică de secretizare decât de divulgare în 
răspunsurile Comisiei Europene la cererile de acces al publicului la documente” și identifică 
anumite categorii de documente care, se presupune, „sunt în mod obișnuit reținute fără niciun 
motiv întemeiat” (scrisori de punere în întârziere și avize motivate trimise în cadrul 
procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, scrisori trimise de industrie Comisiei 
etc.). Petiționarii deplâng, de asemenea, faptul că Comisia a propus prelungirea la 30 de zile a 
termenului-limită de răspuns la cererile inițiale și de confirmare.

Prin urmare, petiționarii:

- solicită Parlamentului „să formuleze o recomandare către Comisie de aliniere a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 la dispozițiile Convenției de la Aarhus”; 

- sugerează că un document ar putea fi considerat confidențial atunci când este dezbătut și 
se află în fază de proiect, în loc să fie considerat astfel numai atunci când este solicitat.

Observațiile Comisiei 

- Ad a) privind presupusa nerespectare sistematică a termenelor-limită și, în general, a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001

Este adevărat că, în majoritatea cazurilor, Comisia este obligată să prelungească termenul-
limită de răspuns la cererile sale de confirmare a accesului la documente, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Aceste prelungiri sunt necesare din cauza nevoii de a realiza la nivel intern (alte direcții 
generale, Serviciu Juridic) și, în cele mai multe cazuri, la nivel extern (autori terți) consultări, 
împreună cu o creștere constantă a numărului de cereri de acces la documente care nu este 
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echivalentă cu o evoluție similară a resurselor Comisiei. 

Din aceste motive, la 30 aprilie 20081, Comisia a propus prelungirea termenului-limită inițial 
de tratare a cererilor de acces la documente de la 15 la 30 de zile, ceea ce corespunde mai bine 
realității în materie de tratare zilnică a cererilor de acces la documente. Comisia observă că, în 
normele sale specifice privind accesul la documente2, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a 
prevăzut, de asemenea, un termen-limită de o lună pentru tratarea cererilor de acces. 

Comisia observă, de asemenea, că din toate cazurile de presupusă administrare defectuoasă 
examinate de Ombudsman, numai 8 % privesc termenul-limită pentru luarea de decizii, în 
toate domeniile de activitate ale UE.

În ceea ce privește respectarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, în general, raportul 
Ombudsmanului pentru 20123 arată că, în 21,5 % dintre cazurile închise în 2012, obiectul a 
constat în cereri de informare și de acces la documente, reprezentând o scădere față de anul 
anterior (25 %). 

În plus, dintre toate situațiile de presupusă administrare defectuoasă examinate de 
Ombudsman, numai 6,7 % au privit accesul la documente.

- Ad b) privind presupusa situație de a nu demonstra că nu există niciun interes public 
superior

În răspunsurile sale de confirmare, Comisia examinează în mod sistematic dacă există un 
interes public superior. În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție în cauza Turco4, 
Comisia procedează la fel ex officio, în cazurile în care solicitantul nu a prezentat un astfel de 
interes superior, cu excepția cazurilor vizate de o prezumție generală de nedivulgare5.

În conformitate cu aceeași hotărâre6, Comisia aplică în mod sistematic soluția pronunțată de 
Curte potrivit căreia transparența reprezintă un interes public superior în ceea ce privește 
transparența dosarelor legislative închise în cazul cărora nu se aplică alte excepții. 

Prin urmare, nu este adevărat că, în mod sistematic, Comisia nu demonstrează că nu există 
niciun interes public superior care justifică divulgarea.

- Ad c) privind presupusa nerespectare de către Comisie a recomandărilor Ombudsmanului

Raportul anual pentru 2012 al Ombudsmanului arată că, într-o proporție covârșitoare de 82 % 
                                               
1 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei din 30 aprilie 2008 – COM(2008)229.
2 Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 11 decembrie 2012 privind accesul publicului la documentele 
deținute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale administrative, JO C 38, 9.2.2013, 
p. 2.
3 Disponibil pe site-ul Ombudsmanului European: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 Hotărârea Curții din 1 iulie 2008 în cauzele conexate C-39/05 P și C-52/05 P, Regatul Suediei și Maurizio 
Turco/Consiliul Uniunii Europene, punctul 44.
5 Hotărârea Curții de Justiție din 29 iunie 2010 în cauza C-139/07 P, Comisia Europeană/Technische Glaswerke 
Ilmenau Gmbh, punctele 61-62. 
6 Punctele 44-46 și 67.
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dintre cazuri, instituțiile UE respectă recomandările Ombudsmanului.

Prin urmare, afirmația petiționarilor privind presupusa nerespectare sistematică de către 
Comisie a recomandărilor Ombudsmanului nu poate fi susținută.

- Ad d) privind aplicarea greșită a condițiilor mai stricte din Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 asupra documentelor care conțin informații privind mediul

Se prevede la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 că „Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 se aplică oricărei cereri de acces la informațiile privind mediul deținute de 
instituții sau organisme comunitare”. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 face în 
mod explicit aplicabil Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 cererilor de documente care conțin 
informații privind mediul.

Rezultă că excepțiile din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, inclusiv terminologia specifică 
folosită (adică termenul „sunt” în locul termenului „pot” din Convenția de la Aarhus), sunt 
aplicabile și cererilor de documente care conțin informații privind mediul, chiar dacă nu toate 
aceste excepții sunt reproduse în mod explicit în Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.


