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I. FELHÍVÁS A KÖZÖS CSELEKVÉSRE
1.

Az európai zöld megállapodás sikeréhez elengedhetetlen a tagállamok, a
nyilvánosság és az összes érdekelt fél bevonása és elkötelezettsége. A Bizottság
az európai zöld megállapodásban1 kötelezettséget vállalt arra, hogy „fontolóra
fogja venni az aarhusi rendelet felülvizsgálatát, hogy azok a polgárok és nem
kormányzati szervezetek, amelyek kétségbe vonják valamely környezeti hatással
bíró határozat jogszerűségét, jobban érvényesíteni tudják az uniós szintű
közigazgatási és bírósági felülvizsgálathoz fűződő jogukat. A Bizottság lépéseket
fog tenni annak érdekében is, hogy valamennyi tagállamban javuljanak a nemzeti
bírságok előtti igazságszolgáltatáshoz való joguk érvényesítésének lehetőségei.”

2.

Az EU-nak együtt kell működnie a polgárokkal és az érdekelt felekkel, ha az
európai zöld megállapodás keretében sikeres és tartós változást akarunk elérni.
Jelenleg a nyilvánosság a zöld átállás hajtóereje, és annak is kell maradnia, ennek
érdekében pedig biztosítani kell számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy
aktívabban részt vehessen az új szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában.
A nemzeti és az uniós közigazgatások iránti bizalom növelése érdekében
ugyanilyen fontos a szükséges „fékek és ellensúlyok” megléte annak biztosítása
céljából, hogy a jogi aktusokat és határozatokat ellenőrizni lehessen a
környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. Az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosítása – mind
az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB), mind a nemzeti bíróságok mint
uniós bíróságok előtt – fontos támogató intézkedés az európai zöld megállapodás
szerinti átállás megvalósításához, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a civil
társadalom fokozottabb ellenőrző szerepet kapjon a demokratikus térben.

3.

Ez a közlemény az 1367/2006/EK rendelet (a továbbiakban: aarhusi rendelet)
módosítására irányuló bizottsági javaslatot kíséri, amelynek célja az igazgatási
aktusok belső felülvizsgálatának javítása (COM(2020) ...)2. A javaslat,
amennyiben a társjogalkotók elfogadják, javítani fogja az Aarhusi Egyezmény (a
továbbiakban: egyezmény)3 végrehajtását, „hogy az összeegyeztethető legyen az
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COM(2019) 640.
[Hivatkozás az aarhusi rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatra – Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK
rendelete (2006. szeptember 6.) 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 (HL L 264., 2006.9.25., 13–19. o.)].
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) egyezménye a környezeti ügyekben az információhoz
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról.
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uniós jogrend alapvető elveivel és bírósági felülvizsgálati rendszerével4.” A
javaslat alapján a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati
szervezeteknek (a továbbiakban: NGO-k) szélesebb körű lehetőségük lenne arra,
hogy az egyezménnyel összhangban megtámadják az uniós intézmények és
szervek intézkedéseit és mulasztásait
4.

A jogalkotási javaslat célja az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti
ügyekben biztosító uniós rendszer megerősítése. Ez a rendszer összességében
minden kérelmező számára hozzáférést biztosít a hatékony jogorvoslati
mechanizmusokhoz, az egyezmény követelményeivel összhangban.

5.

E közlemény célja annak kiemelése, hogy a tagállamok alapvető szerepet
játszanak az egész uniós rendszerben. A tagállamoknak biztosítaniuk kell és meg
kell könnyíteniük az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesítését az uniós
jogalkotás keretében elfogadott jogi aktusok, így többek között a nem jogalkotási
uniós jogi aktusokhoz kapcsolódó nemzeti végrehajtási intézkedések által
szabályozott környezeti ügyekben. Az igazságszolgáltatáshoz való jog magában
foglalja az NGO-k és a környezetvédelmi jog megsértése által közvetlenül érintett
magánszemélyek kereshetőségi jogának biztosítását5 határokon átnyúló
összefüggésben is. Sajnos azonban a gyakorlatban vannak hiányosságok. 2019ben a Bizottság közzétette a környezetvédelmi politikák végrehajtásának
felülvizsgálatát6, amely számos rendszerszintű hiányosságot tárt fel az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosításának a
nemzeti jogrendszereken belüli helyi végrehajtásával kapcsolatban. Különösen
azokra a problémákra hívta fel a figyelmet, amelyekkel az NGO-k szembesülnek
az ahhoz szükséges kereshetőségi jog megszerzése során, hogy az uniós
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban jogi eljárást indítsanak, továbbá
kiemelte az eljárási akadályokat, például az elrettentően magas költségeket is.

6.

Az igazságszolgáltatáshoz való jogot a környezeti ügyekben biztosító uniós
rendszer javítása érdekében – összhangban az egyezménnyel, amelynek a
tagállamok saját jogon részes felei – a Bizottság felszólítja a tagállamokat,
hogy gyorsítsák fel az alkalmazandó uniós jogszabályok végrehajtását.
Ugyanilyen fontos, hogy az igazságszolgáltatásra és a bírósági gyakorlatra
vonatkozó tagállami szabályok teljes mértékben végrehajtsák az EUB-nek az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben való biztosítására vonatkozó
ítélkezési gyakorlatát. Továbbá a nemzeti jogszabályok nem akadályozhatják a
fentieket például azáltal, hogy nem biztosítják az egyezmény által előírt
kereshetőségi jogot az NGO-k számára. A jogbiztonság valamennyi tagállamban
történő garantálása érdekében a nemzeti jognak meg kell felelnie az
egyezményben, az uniós jogszabályokban és az EUB ítélkezési gyakorlatában
foglalt követelményeknek. A nemzeti bíróságoknak a vonatkozó szabályokat az
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Az Európai Unió által az egyezmény részes feleinek 2017. évi ülésén Montenegróban, Budvában tett nyilatkozat (budvai
nyilatkozat).
A C-197/18. sz. Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ügyben hozott ítélet 31–34. pontja.
A környezetvédelmi politikák végrehajtásának 2019. évi felülvizsgálata: A polgárainak védelmet és jobb életminőséget nyújtó
Európa – COM(2019) 149.
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uniós jogból eredő és nemzeti jogrendjükben meghatározott követelmények
figyelembevételével kell alkalmazniuk és végrehajtaniuk.
II.

AZ

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN TÖRTÉNŐ
BIZTOSÍTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE AZ EU-BAN

7.

A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való hozzáférés az uniós
jogrendben
meghatározott
alapvető
jogok
egyike7.
A
hatékony
igazságszolgáltatási rendszerek kulcsfontosságú szerepet játszanak az Európai
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében foglalt jogállamiság megóvásában 8,
az uniós jog hatékony alkalmazásának biztosításában és a közigazgatásba vetett
közbizalom növelésében.

8.

Ezt tükrözi az EUSZ 19. cikkének (1) bekezdése is, amely előírja a tagállamok
számára, hogy teremtsék meg a hatékony jogvédelem biztosításához szükséges
jogorvoslati lehetőségeket az uniós jog által szabályozott területeken, illetve az
EUB-nek az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő
biztosításával kapcsolatos ítélkezési gyakorlata terén. A környezeti ügyekkel
kapcsolatos igazságszolgáltatáshoz való jog az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 41.9 és 47.10 cikkével összefüggésben is releváns, és hozzájárul a
jogbiztonság megteremtéséhez.

9.

A magánszemélyek és az NGO-k döntő szerepet játszanak az uniós jog esetleges
megsértésének feltárásában azáltal, hogy panaszt nyújtanak be a közigazgatási
szervekhez vagy bíróság elé visznek ügyeket. Ha magánszemélyek vagy NGO-k
nem a bírósághoz, hanem közigazgatási szervhez fordulnak jogorvoslatért, a
felülvizsgálat közigazgatási felülvizsgálatnak minősül; ha bíróságon keresnek
jogorvoslatot, akkor az eljárást bírói felülvizsgálatnak nevezik11.

10.

Az EU közigazgatási és bírósági jogorvoslati rendszerének egésze nemcsak az
aarhusi rendelet szerinti belső felülvizsgálati mechanizmust és az EUB előtt
indítható eljárást foglalja magában, hanem a nemzeti bíróságokra is támaszkodik.
Konkrétan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 267. cikke
lehetővé teszi minden olyan természetes vagy jogi személy számára, aki félként
vesz részt a nemzeti bíróságok előtt folyó eljárásokban, hogy előzetes
döntéshozatal iránti kérelmet nyújtson be az EUB-hez az uniós intézmények által
elfogadott jogi aktusok érvényessége kapcsán. Az uniós és a nemzeti jogorvoslati
rendszerek együtt alapvető fontosságúak az igazságszolgáltatáshoz való jog
környezeti ügyekben történő tényleges biztosításához az EU-ban.
III. AZ UNIÓ MINT AZ EGYEZMÉNY RÉSZES FELE

7 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL C 326., 2012.10.26., 391–407. o., 47. cikk).
8
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak – Az Unión belüli jogállamiság
további erősítése: Az aktuális helyzet és a lehetséges további lépések (COM/2019/163).
9
A megfelelő ügyintézéshez való jog.
10 A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog.
11 Az egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében használt terminológia szerint.
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11.

Az EU hivatalosan 2005-ben vált az egyezmény részes felévé. A 27 tagállam
egyenként is részes fele az egyezménynek, és mindegyikük saját hatáskörrel,
felelősséggel és kötelezettségekkel rendelkezik annak érdekében, hogy az
egyezmény 1. cikke szerint12 biztosítsa az igazságszolgáltatáshoz való jog
érvényesülését „környezetvédelmi ügyekben”. Az egyezményben foglaltak
betartásának kötelezettsége ezért az EU azon sajátosságától függ, hogy a
hatásköröket az EU és tagállamai gyakorolják. A következő bekezdések fontos
szempontot tárgyalnak: az egyezmény megerősítéséből eredő kötelezettségek
konkrét korlátait és jellegét.

12.

Az egyezmény értelmében az EU regionális gazdasági integrációs szervezetnek
minősül. Az egyezmény 19. cikkének (5) bekezdése alapján az EU a megerősítő
okirata bejelentésekor köteles volt nyilatkozni afelől, hogy az egyezmény
hatáskörébe tartozó kérdésekben milyen mértékben rendelkezik kompetenciával.

13.

Válaszul az EU kijelentette, hogy az EU intézményei az egyezmény által
szabályozott területen a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó meglévő
és a jövőben készülő jogszabályaiknak, valamint az uniós jog egyéb vonatkozó
szabályainak keretein belül alkalmazzák az egyezményt. Különösen lényeges,
hogy az EU hozzátette, hogy az Európai Unió felelős az egyezményből eredő
azon kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a hatályos uniós jog szabályozása alá
esnek, és hogy az uniós hatáskör gyakorlása – természetéből adódóan –
folyamatosan fejlődik.

14.

Ebből következően az uniós intézmények és szervek a hatályos uniós szabályok
keretei között alkalmazzák az egyezményt. Az egyezmény végrehajtása során
figyelembe kell venni az uniós jogrend sajátosságait. Ezt az EUB is
megerősítette, amikor kifejtette, hogy az egyezményt „nyilvánvalóan a nemzeti
jogrendek, nem pedig a regionális gazdasági integrációs szervezeteket, így az
Uniót is jellemző jogi sajátosságok figyelembevételével alkották meg”13.

15.

A közigazgatási és bírói felülvizsgálathoz való hozzáférés rendszere többszintű az
EU-ban. Amint arra az EUB is emlékeztetett, az uniós jog jelenlegi állása szerint
a környezetvédelmi jog területén az igazságszolgáltatáshoz való joggal
kapcsolatos bírósági és közigazgatási eljárások „elsősorban” a tagállami jog
hatálya alá tartoznak14. A magánszemélyek és jogi személyek a nemzeti jogukban
meghatározott feltételek mellett felkérhetik a nemzeti bíróságot, hogy az uniós
jogi aktusok érvényességének felülvizsgálata céljából az EUMSZ 267. cikkével
összhangban az EUB-hez forduljon.

12

„A jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon jogának védelme érdekében, hogy egészségének és jólétének megfelelő
környezetben éljen, ezen Egyezményben Részes valamennyi Fél garantálja a nyilvánosság számára a jogot az információk
hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételhez és az igazságszolgáltatás igénybevételéhez a környezetvédelmi
ügyekben a jelen Egyezmény rendelkezései szerint.”

13
14

A C-612/13. P. sz. ClientEarth ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2015:486) 40. és 41. pontja.
A C-401/12. P–C-403/12. P. sz., Tanács és Bizottság kontra Vereniging Milieudefensie és társai egyesített ügyekben hozott
ítélet (EU:C:2015:4) 60. pontja; a C-404/12. P. és C-405/12. P. sz., Tanács és Bizottság kontra Stichting Natuur en Milieu és
társai egyesített ügyekben hozott ítélet (EU:C:2015:5) 52. pontja.
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16.

Emellett az EUMSZ 263. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi a természetes
vagy jogi személyek számára, hogy közvetlenül az EUB (a Törvényszék) előtt
indítsanak eljárást i. a nekik címzett jogi aktusok ellen; ii. az őket közvetlenül és
személyükben érintő jogi aktusok ellen; vagy iii. az őket közvetlenül érintő olyan
rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem vonnak maguk után
végrehajtási intézkedéseket.

17.

Az aarhusi rendelet elfogadásával az EU kiegészítette az uniós szinten
rendelkezésre álló meglévő felülvizsgálati rendszert mind a közigazgatási, mind a
bírói felülvizsgálat tekintetében. Ennek eredményeként a környezetvédelem
területén tevékenykedő NGO-k közigazgatási felülvizsgálatot indíthatnak az
uniós intézmények és szervek által elfogadott, egyedi hatályú, nem jogalkotási
közigazgatási aktusok tekintetében15. Az Unió azonban úgy döntött, hogy a
megerősítés idején jelzettektől eltérve nem gyakorolja hatáskörét, és a
magánszemélyek tekintetében nem fogadott el az uniós intézményekre és
szervekre alkalmazandó külön rendelkezéseket az aarhusi rendelet szerinti uniós
szintű közigazgatási felülvizsgálatról.

18.

Az egyezmény megfelelési bizottságához benyújtott panaszt követően a bizottság
arra a következtetésre jutott, hogy az EU jelenleg nem teljesíti maradéktalanul az
egyezményben foglalt, a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való
joggal kapcsolatos kötelezettségeit16. A fent említett jogalkotási javaslat17 célja,
hogy az aarhusi rendelet módosításával és az NGO-k igazságszolgáltatáshoz való
jogának kiterjesztésével orvosolja ezt a helyzetet. Ez a közlemény kiegészíti az
uniós szintű fellépést azáltal, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti szinten
bevezetendő intézkedésekre.
IV. A TAGÁLLAMOK KÖTELEZETTSÉGEI AZ UNIÓS JOG ÉRTELMÉBEN

19.

15
16
17

18

Amennyiben a nemzeti hatóságok fellépése a környezetvédelem anyagi jogi
szabályainak tiszteletben tartását illetően elégtelen vagy helytelen volt, a
magánszemélyek és az NGO-k számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy
éljenek a rájuk vonatkozó eljárási szabályokkal. A környezet védelme, valamint a
polgárok és az NGO-k szerepvállalásának növelése érdekében az EU számos
ágazati környezetvédelmi irányelvet fogadott el18, amelyek a nemzeti bíróságok
előtti igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseket is
tartalmaznak. Ezen irányelvek végrehajtása lehetővé teszi a nyilvánosság, többek
között az NGO-k számára, hogy éljenek a bírósági eljárás indításának jogával
A (…) rendelet általi módosítás következtében ez a lehetőség az általános hatályú közigazgatási aktusokra is kiterjed.
Lásd a következő bizottsági szolgálati munkadokumentumot: Jelentés az Aarhusi Egyezménynek a környezeti ügyekben az
igazságszolgáltatáshoz való jog területén történő európai uniós végrehajtásáról, SWD (2019)378 final.
(3) bekezdés.
Például: az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.), az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK
irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről (OJ L 143.,
2004.4.30., 56–75. o.) vagy az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari
kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.). Az Európai
Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének
kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24.,
1–37. o.). Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.).
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ezeken a területeken. A kialakult ítélkezési gyakorlat értelmében a környezeti
ügyekben a hatékony bírói jogvédelem biztosításának kötelezettsége a nemzeti
bíróságokra is kiterjed19. Ez a kötelezettség az uniós környezetvédelmi jogból
eredő jogokra és az uniós jogszabályokban meghatározott kötelezettségekre való
hivatkozás lehetőségére vonatkozik20.
20.

E jogok hatékony bírói védelmének biztosítása érdekében a tagállamok azon
kötelezettségei, hogy nemzeti bíróságaikon biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz
való jogot, nem korlátozódnak a fent említett másodlagos uniós jogi aktusokban
foglalt kötelezettségekre21.

21.

Először is, az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés
elve értelmében a tagállamok feladata minden megfelelő intézkedés meghozatala
– beleértve a hatékony bírói jogvédelmet is – annak érdekében, hogy biztosítsák
az uniós jog által megkövetelt intézkedések elfogadását, valamint a
magánszemélyek uniós jogból eredő jogainak megfelelő védelmét 22. Az EUSZ
19. cikkének (1) bekezdése szerint továbbá a tagállamok kötelesek megteremteni
„azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által szabályozott
területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek”. Ezért az
igazságszolgáltatáshoz való jognak a nemzeti bíróságok előtt történő biztosítása
elengedhetetlen az uniós jogvédelmi rendszer megfelelő működéséhez.

22.

E tekintetben a tagállamok nemzeti bíróságain keresztül rendelkezésre álló
nemzeti jogorvoslati mechanizmusok az uniós bírósági jogorvoslati rendszer
szerves részét képezik. A nemzeti bíróságok egyben uniós bíróságoknak is
minősülnek, és az EUMSZ 267. cikke alapján létrehozott előzetes döntéshozatali
rendszerben kapcsolódnak az EUB-hez. Ez az együttműködés az uniós jog
értelmezésére és az uniós intézmények által hozott jogi aktusok
érvényességének vizsgálatára terjed ki. A nemzeti eljárási szabályok alapján
mind a magánszemélyek, mind az NGO-k számára lehetővé kell tenni a
bírósághoz fordulást.

23.

Másodszor, az egyezmény, amely az uniós jogrend szerves részét képezi, és az
EUMSZ 216. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező az Unió intézményeire
és tagállamaira, a környezetvédelemre vonatkozó uniós jogra is alkalmazandó. Az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosítására
vonatkozó uniós szabályok hiányában „minden tagállam belső jogrendjének
feladata meghatározni az azon jogorvoslati kérelmekre vonatkozó eljárási
szabályokat, amelyek célja, hogy biztosítsák a jogalanyokat uniós jog […]
alapján megillető jogok védelmét, mindazonáltal minden egyes esetben a
tagállamok felelőssége e jogok hatékony védelmének biztosítása”23. Kiemelendő,
hogy az egyezmény 9. cikkének (3) bekezdése és az Európai Unió Alapjogi
Chartájának vele együtt értelmezett 47. cikke „azt a kötelezettséget rója a

19
20
21
22
23

A C-404/13. sz. ClientEarth ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2014:2382) 52. pontja.
A C-237/07. sz. Janecek ügyben hozott ítélet (2008 I-06221) 37. pontja.
Lásd a 17. lábjegyzetet.
A C-752/18. sz. Deutsche Umwelthilfe ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2019:1114) 38. pontja.
A C-240/09. sz. Lesoochranárske zoskupenie ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2011:125) 47–48. pontja.
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tagállamokra, hogy biztosítaniuk kell az uniós jog, különösen a környezeti jogra
vonatkozó rendelkezések által nyújtott jogok hatékony bírói védelmét”24.
24.

Az EUB hozzátette, hogy „a nemzeti bíróság feladata, hogy – a hatékony bírói
jogvédelemnek az uniós környezetvédelmi jog hatálya alá tartozó területeken való
biztosítása érdekében – a nemzeti jogot úgy értelmezze, hogy az a lehető
legteljesebb mértékben megfeleljen mind az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (3) és
(4) bekezdésében kitűzött céloknak, mind pedig az uniós jog által biztosított jogok
hatékony bírói védelmére irányuló célkitűzésnek”25.

25.

Az EUMSZ 267. cikke szerinti előzetes döntéshozatali eljárás hatékonysága az
uniós jogi aktusok érvényessége tekintetében tehát attól függ, hogy a tagállamok
megfelelő kereshetőségi jogot biztosítanak-e az NGO-k és a magánszemélyek
számára. A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy bíróságaik előtt
garantálják az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülését az uniós
jogszabályok hatálya alá tartozó környezetvédelmi jogi ügyekben. Ide tartoznak a
következő esetek is: „olyan speciális kérdés, amelyet az Unió még nem
szabályozott, az uniós jog hatálya alá tartozhat, ha olyan területre vonatkozik,
amely nagyrészt az uniós jog hatálya alá tartozik”26.

26.

Az EUB-nek az évek során kialakult ítélkezési gyakorlata egyértelművé tette,
hogy a tagállamok kötelesek biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való jogot az
uniós szabályok hatálya alá tartozó környezeti ügyekben, többek között a
környezetvédelmi politika számos területén – például a víz27, a természet28 és a
levegőminőség29 védelme terén – hozott határozatok, jogi aktusok és mulasztások
kapcsán is30.

27.

Annak érdekében, hogy számba vegye az EUB ítélkezési gyakorlatának
gyakorlati következményeit, és segítse a tagállami hatóságokat és szakembereket
abban, hogy megértsék e következmények jelentőségét az uniós
környezetvédelmi jog által szabályozott területeken, a Bizottság 2017-ben
közleményt adott ki a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról31 (a továbbiakban: közlemény). A közlemény felvázolta az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosítására
vonatkozó normákat az eljárási garanciák, valamint az NGO-k és a
magánszemélyek kereshetőségi joga tekintetében. Egyértelművé tette azt a
követelményt is, hogy kerülni kell a költséges vagy hosszadalmas eljárásokat, és
hogy a tagállamoknak az igazságszolgáltatáshoz való joggal kapcsolatos
valamennyi információt nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük, amint azt az

24
25
26
27
28
29
30
31

A C-664/15. sz. Protect ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2017:987) 45. pontja; a C-243/15. sz. Lesoochranárske zoskupenie
ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2016:838) 50. és 73. pontja.
A C-752/18. sz. Deutsche Umwelthilfe ügyben hozott ítélet (EU:C:2019:1114) 39. pontja.
A C-240/09. sz. Lesoochranárske zoskupenie ügyben hozott ítélet 40. pontja.
A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
(HL L 375., 1991.12.31., 1–8. o.).
A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
(HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.).
Például a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikke (HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.)
Az érintett határozatokra, jogi aktusokra és mulasztásokra az egyezmény 6., 7., 8. és 9. cikke vonatkozik.
2017/2616, HL C 275., 2017.8.18., 1–39. o.
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EUB ítélkezési gyakorlata előírja. A tagállamoknak nyomon kell követniük kell
az EUB-nek a közleményben összefoglalt ítélkezési gyakorlatát, és meg kell
hozniuk az ítéletek végrehajtásához szükséges intézkedéseket32.

V. A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK: A LEGFONTOSABB CSELEKVÉSI TERÜLETEK
28.

Az európai zöld megállapodásról szóló közlemény szerint „a Bizottságnak és a
tagállamoknak gondoskodniuk kell a szakpolitikák és a jogszabályok hatékony
végrehajtásáról és eredményességéről is”. A Bizottság teljes mértékben
elkötelezett
amellett,
hogy
együttműködjön
a
tagállamokkal
az
igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben történő biztosításának
nemzeti szintű javítása érdekében.

29.

Az elfogadott uniós szabályok tagállamok általi hatékony helyi végrehajtása
elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes mértékben élhessünk a környezetvédelmet
szolgáló lehetőségekkel. Azt is fontos biztosítani, hogy ne korlátozzák
indokolatlanul a magánszemélyek és az NGO-k azon jogát, hogy az EUMSZ 267.
cikke alapján az EUB-hez fordulhassanak. Az igazságszolgáltatáshoz való jog
érvényesítése előtt álló akadályok felszámolása további előnyökkel is járna, mivel
erősítené a jogbiztonságot, javítaná az igazságszolgáltatást és csökkentené az
adminisztratív terheket.

30.

A környezetvédelmi politikák végrehajtásának 2019. évi bizottsági felülvizsgálata
megállapította, hogy számos tagállamnak további intézkedéseket kell hoznia a
környezetvédelemmel foglalkozó NGO-k kereshetőségi jogának biztosítása
érdekében, hogy az ilyen szervezetek jogi eljárást indíthassanak az uniós
környezetvédelmi kérdésekben33. Azt is megállapította, hogy a környezeti
ügyekben fellépni kívánó felperesek nem szembesülhetnek nemzeti eljárási
akadályokkal, például megfizethetetlenül magas költségekkel (amelyek bizonyos
esetekben akár több százezer euróra rúghatnak)34.

31.

Tekintettel a tagállamoknak az e közlemény IV. szakaszában meghatározott
kötelezettségeire, valamint a Bizottságnak az egyes tagállamok helyzetével
kapcsolatos megállapításaira35, az alábbi négy területen kiemelt fellépésre van
szükség.

32.

A Bizottságnak az Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén36
című stratégiai közleményével összhangban a tagállamok számára az uniós
másodlagos jog helyes átültetésének biztosítása jelenti az első számú kiemelt
feladatot. Ez magában foglalja az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó

32
33
34
35
36

Lásd
különösen
a
Bizottság
honlapján
elérhető
közleményt
(és
annak
frissítéseit):
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm
A környezetvédelmi politikák végrehajtásának fent említett, 2019. évi felülvizsgálata.
A környezetvédelmi politikák végrehajtásának fent említett, 2019. évi felülvizsgálata. A tagállamok környezeti irányításához
tartozó értékelési keret kidolgozása című tanulmány megállapításai, 07.0203/2017/764990/SER/ENV.E.4. sz. záró jelentés.
Lásd a 30. pontot.
A Bizottság közleménye: Uniós jog: jobb eredmények elérése a jobb alkalmazás révén, C/2016/8600, HL C 18., 2017.1.19., 10–
20. o.
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rendelkezéseket is tartalmazó uniós környezetvédelmi jogszabályokat is37. A
végrehajtás biztosítása céljából tagállamok az EUMSZ 291. cikkének (1)
bekezdésével összhangban kötelesek helyesen és teljeskörűen átültetni ezeket az
irányelveket.
33.

A
második
kiemelt
feladat
a
társjogalkotókat
érinti:
az
igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó rendelkezéseket bele kell
foglalni a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó új vagy felülvizsgált uniós
jogszabályokra irányuló bizottsági jogalkotási javaslatokba38. Ehhez az
Európai Parlament és a Tanács aktív támogatására van szükség a bizottsági
javaslatok előterjesztésekor. Az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó
rendelkezéseket az EUB-nek a közleményben összefoglalt ítélkezési gyakorlata
fényében kell megfogalmazni. Az elmúlt években úgy tűnt, hogy a Tanács nem
kíván ilyen rendelkezéseket elfogadni39, eltérve korábbi, a fent említett irányelvek
elfogadásához vezető megközelítésétől.

34.

E tekintetben a Bizottság úgy véli, hogy a jogbiztonság célját szolgálná és az
uniós jogban rögzített jogok hatékony bírói védelmének biztosítására vonatkozó
kötelezettség alátámasztásához is szükséges lenne, ha az uniós környezetvédelmi
jogszabályok egyértelmű rendelkezéseket határoznának meg ebben a kérdésben.
Ezért felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy a jövőben előterjesztésre
kerülő jogalkotási javaslatok megvitatásakor kövessék ezt a megközelítést.

35.

A Bizottság rendszeres értékelések elvégzésével gondoskodik arról is, hogy a
másodlagos jogszabályok megfeleljenek a céljuknak. Például az európai zöld
megállapodásban bejelentett, az ipari létesítmények által okozott szennyezés
kezelésére irányuló uniós intézkedések felülvizsgálatának40 részeként a Bizottság
értékelni fogja többek között az érintett felek jogait – így a nyilvánosság
részvételéhez és az igazságszolgáltatáshoz való jogot – érintő rendelkezéseket is.

36.

A harmadik kiemelt feladat a fenti 32. pontban említett irányelveket átültető
rendelkezésektől eltérő nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések
tagállamok
általi
felülvizsgálata.
Olyan
nemzeti
rendelkezésekről41 van szó, amelyek akadályt jelentenek a környezetvédelem
területén tevékenykedő NGO-k vagy az uniós környezetvédelmi jognak a
hatóságok intézkedéseiből vagy mulasztásaiból eredő megsértése által
közvetlenül érintett magánszemélyek számára. Ezért elengedhetetlen e nemzeti
rendelkezések felülvizsgálata annak érdekében, hogy felszámolják az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításának valamennyi akadályát, például a
kereshetőségi jog korlátozásait vagy az aránytalan költségeket, és ezáltal
biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való jog tényleges érvényesülését a
környezeti ügyekben az EU-ban.

37
38
39
40
41

Lásd a 16. lábjegyzetet.
Az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozóan a közleményben meghatározott normák alapján.
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás), COM/2017/0753.
Ez a felülvizsgálat az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelvre terjed ki.
Különösen a víz, a természet és a levegőminőség védelme területén.
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37.

A negyedik kiemelt feladat a nemzeti bíróságok azon kötelezettsége, hogy
biztosítsák a magánszemélyek és az NGO-k számára az uniós jog szerinti
hatékony jogorvoslathoz való jogot. Az összes nemzeti bíróság uniós
bíróságnak minősül42, ez az egyik tényező, amely biztosítja a hatékony bírói
jogvédelem uniós rendszerének megfelelő működését. Szükség esetén a nemzeti
bíróságoknak hatályon kívül kell helyezniük az uniós joggal ellentétes
rendelkezéseket, még akkor is, ha azok jogalkotási vagy szabályozási jellegűek 43.
Ilyen rendelkezés például a kereshetőségi jog indokolatlan korlátozásának
megszüntetése44 annak biztosítása érdekében, hogy az uniós szabályok teljes
mértékben hatályosak és hatékonyak legyenek45. A tagállamok legfelsőbb
bíróságainak e tekintetben kiemelkedő szerepet kell játszaniuk, tekintettel a
nemzeti bírósági szervezetben betöltött pozíciójukra és ítélkezési gyakorlatuknak
az alsóbb szintű bíróságokra gyakorolt hatására. E szerep hatékony betöltése
elengedhetetlen ahhoz, hogy az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti
ügyekben biztosító átfogó uniós rendszer megfelelően működjön.

38.

A 32., 36. és 37. pontban meghatározott első, harmadik és negyedik kiemelt
feladat fog a Bizottság szeme előtt lebegni, amikor a Szerződések őreként az
uniós jog hatálya alá tartozó környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való
jog indokolatlan korlátozásával foglalkozik. Ez magában foglalja a
kötelezettségszegési eljárások kezdeményezésére vonatkozó hatáskört is.

39.

A 33., 34. és 35. pontban második kiemelt feladatként felvázolt uniós jogalkotási
fellépés szintén fontos szerepet fog játszani abban, hogy a tagállamok támogatást
kapjanak az igazságszolgáltatáshoz való jog nemzeti biztosítására vonatkozó
elvárt szint meghatározásában46. Ami a fenti 37. pontban említett nemzeti
bíróságokat illeti, a Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a nemzeti
bíróságok (beleértve a legfelsőbb bíróságokat is) hogyan biztosítják a hatékony
bírói jogvédelmet környezeti ügyekben saját jogrendjükben, és szükség esetén
megteszi a megfelelő lépéseket.

40.

A fent vázolt négy kiemelt feladat megvalósítása során a Bizottság támogatni
fogja a tagállamokat, és fokozni fogja a civil társadalommal és a közigazgatási
szervekkel való aktív együttműködésre irányuló munkáját az alkalmazandó uniós
környezetvédelmi jogszabályok teljes körű végrehajtása érdekében. A Bizottság
emellett további kapacitásépítési kezdeményezések, képzési és oktatási
programok, valamint a közigazgatási szervek és az NGO-k számára a civil
társadalommal folytatott információcsere megszervezését is tervezi47. A bírói
karokkal való együttműködéshez48 többek között az Európai Igazságügyi Képzési

42

43
44
45
46
47
48

A T-51/89. sz., Tetra Pak Rausing SA kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:T:1990:41) 42. pontja; a Bíróság 2011.
március 8-i 1/09. sz. véleménye (teljes ülés): Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján hozott vélemény – A szabadalmi
jogviták rendezésére szolgáló egységes rendszer létrehozása, ECLI:EU:C:2011:123, 80. pont.
A C-128/09–C-131/09., C-134/09. és C-135/09. sz., Boxus és társai egyesített ügyek és a C-182/10. sz., Solvay és társai kontra
Région wallonne ügy.
A C-240/09. sz. Lesoochranárske zoskupenie ügy (ECLI:EU:C:2011:125) és a C-197/18. sz. Wasserleitungsverband Nördliches
Burgenland ügy.
A C-106/77. sz. Simmenthal ügyben hozott ítélet (EU:C:1978:49) 22. pontja és a C-664/15. sz. ügy (ECLI:EU:C:2017:987).
Lásd a közlemény rendelkezéseit.
A ClientEarth által indított „Jog az igazságszolgáltatáshoz egy környezetbarátabb Európáért” (Access to Justice for a greener
Europe) elnevezésű LIFE-projekt.
A Környezetvédelmi Főigazgatóság által 2008-ban indított, a bírói karokkal való együttműködésre szolgáló program.
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Hálózat (EJTN)49, a Bírák Európai Uniós Környezetvédelmi Fóruma (EUFJE)50
és a Közigazgatási Bírák Európai Szövetsége (AEAJ)51 ad teret.
41.

49
50
51
52
53

Végül, de nem utolsósorban a Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a
környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó uniós
jogszabályok végrehajtását. Ennek megkönnyítése érdekében a kapcsolódó
információkat online elérhetővé fogja tenni a Bizottság e-igazságügyi portálján52,
és a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata53 keretében
biztosítani fogja a végrehajtás rendszeres nyomon követését.

www.ejtn.eu/en/
https://www.eufje.org/index.php?lang=en
https://www.aeaj.org/
Úton az európai e-igazságügyi stratégia felé, (COM(2008) 329).
Lásd a fenti 5. pontban szereplő hivatkozást.
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