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Továbbképzés az Aarhusi Egyezmény megfelelőségi mechanizmusának 
működéséről 

 
 

Az Európai ÖKO-Fórum szervezésében 2007. november 27. és 30. között került sor arra a 
továbbképzésre, amelynek célja a társadalmi részvételi jogok alapdokumentumának számító 
Aarhusi Egyezmény Panaszeljárásának részletes megismertetése volt. Az eseményre jórészt olyan 
európai és közép-ázsiai civil szervezetek kaptak meghívást, amelyek korábban már érintettek voltak 
az Egyezmény Megfelelési Bizottságának (az ENSZ keretében működő ún. Compliance Committee) 
ügyeiben. Mivel a Levegő Munkacsoport két esetben is panasszal fordult a Bizottsághoz az 
autópálya törvény, illetve ennek módosítása miatt, a rendezvényen a magyar környezetvédő 
szövetségnek is lehetősége volt részt venni. 

A rendezvény előadásait a tapasztalt panaszos Andrij Andrusevics (Ukrajna), az Aarhusi ügyek 
szakértője, Thomas Alge (Ausztria – Ökobüro) és a Megfelelési Bizottság üléseinek „állandó” civil 
résztvevője Yves Lador (Svájc – Earthjustice) tartották. Az eszmecsere első részében az 
Egyezmény, illetve a nemzetközi környezetvédelmi jogban egészen mostanáig egyedinek számító 
Panaszbizottság jelentőségét, történetét, az aláírás előtti vita hosszú folyamatát és az ennek 
eredményeként megkötött kompromisszumok természetét tekintették át a résztvevők.   

Annak ellenére, hogy e sorok szerzőjének a magyar ügyek kapcsán már korábban is volt 
szerencséje ezt megtenni, a program legérdekesebb részének a Megfelelési Bizottság ülésein való 
részvétel bizonyult. A jelenleg tárgyalt ügyek az Egyezmény értelmezése szempontjából különleges 
jelentőséggel bírnak. A Bizottság november 28-án tárgyalta az ACCC/C/2006/21. számú panaszt 
(communication), amely az albániai Vlora-öbölbe tervezett, olajkitermeléssel kapcsolatos 
beruházások ellen irányult. Az eset pikantériáját az adja, hogy a létesítmény az Európai Beruházási 
Bank támogatásával készülne el, és a panaszos albán civil szervezet a bank, azaz az Európai 
Közösség egyik intézményének eljárásával kapcsolatban állítja az Egyezményben biztosított jogok 
megsértését.  

A panasz vitája rendkívül élénk volt, ami annak bizonyítéka, hogy a Panaszbizottság is átérzi az 
eset lehetséges következményeit. Az ügy megítélése olyan precedenst teremthet, ami számos uniós 
támogatás jogszerűsége ügyében lehet döntő (például egyes infrastruktúra-fejlesztési projekteknél). 
A Bizottság talán ezért fordított különös hangsúlyt arra, hogy a panasz előzetesen elfogadhatónak 
minősül-e. Az egyezmény tartalmaz ugyanis egy olyan szabályt, hogy a panaszosnak lehetőleg 
használnia kell a belső (hazai) jogorvoslati lehetőségeket. Bár a belső jogorvoslatok kimerítése nem 
kötelező, néhány bizottsági tag komoly jogi érveket sorakoztatott fel amellett, hogy a panaszosnak 
ki kellett volna merítenie az EU által biztosított lehetőségeket (Európai Bíróság). A résztvevő civil 
szervezetek véleménye ezzel ellentétben az volt, hogy az előzetes elfogadhatóság kérdésében némi 
nagyvonalúság hatékonyabb lenne, hiszen a panasz érdemi vitája során még bőven lenne lehetőség 
az érvelésre. Okvetlenül figyelemre méltó, hogy egyre több eset foglalkozik azzal, hogy az Európai 
Unió, amely saját jogán írta alá és részben ratifikálta az egyezményt, mennyire tartja be annak 
rendelkezéseit.  

Másnap egy újabb nagy jelentőségű esetet, a Dánia ellen benyújtott panaszt tárgyalta a 
Megfelelési Bizottság (ACCC/C/206/18). A panaszos egy magánszemély, aki azt kifogásolta, hogy 
egy önkormányzati döntés nyomán több ezer – az EU madárvédelmi irányelvének mellékletében is 
szereplő - vetési varjút (corvus frugilegus) irtottak ki arra hivatkozva, hogy a varjak hangoskodása 
zavarja a lakosokat. Az Egyezmény sérelmét – a panaszos állítása szerint – konkrétan az okozta, 
hogy a döntés ellen semmilyen hatékony jogorvoslat nem áll rendelkezésre, a próbálkozásait rendre 
elutasították. Az eset tárgyalása során a Bizottság előtti meghallgatás minden szépségét és 
fordulatát megismerhették a tréning résztvevői. A panaszos beszéde után a dán kormány képviselői 
adták elő védekezésüket, amelyben arra hivatkoztak, hogy a kérdéses döntést az önkormányzat 



földtulajdonosként hozta és nem hatóságként. Ez esetben pedig a hagyományos közigazgatási 
jogorvoslatok nem vehetők igénybe. Bírósághoz abban az esetben fordulhatott volna a panaszos, ha 
egyéni jogi érdekét igazolni tudta volna. Más kérdés, hogy a lakos szerint a bírósági eljárás 
hatalmas, vállalhatatlan költséget jelentett volna számára. A Bizottság tagjainak vitájából is arra 
lehetett következtetni, hogy annak az értelmezése a tét, hogy milyen mélységig tekinthető egy 
döntés megtámadhatónak. Néhány résztvevő – köztük a környezetvédők „állandó” szószólója, Yves 
Lador – hivatkozott a korábbi belga panasz (ACCC/C/2006/11) eredményére, amelynek sommás 
megállapítása szerint mindenkinek joga van minden környezeti döntés ellen fellépnie. Ennek a 
kritériumnak a dán rendszer nem teljesen felel meg, amelyet egyes közép-ázsiai résztvevők enyhe 
mosollyal nyugtáztak: ezek szerint még Skandináviában sem mindenhol „kolbászból van a kerítés”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vetési varjú 

 
 

A továbbképzés során – a bizottsági üléseken való részvétel mellett – a panaszbeadványokkal 
kapcsolatos minden elméleti és gyakorlati tudnivalót elsajátítottak a résztvevők. Nagy erénye volt a 
programnak, hogy mindezt nem száraz előadásokon, hanem hasznos és tartalmas eszme- és 
tapasztalatcseréken keresztül tehették meg a civil szervezetek képviselői. Ez azt is jelentette, hogy 
nem kizárólag az Egyezmény titkársága által kiadott szabályzatok és tájékoztatók, hanem az eddigi 
21 benyújtott és részben vagy teljesen elbírált panasz is a tananyag részét képezte. Az esemény 
zárónapján a képzés résztvevői és a Bizottság tagjai közös beszélgetést tartottak, ahol a megfelelési 
mechanizmus további fejlődési irányairól, a Részes Felek közelgő rigai konferenciájáról és az egyes 
ügyek lényegi kérdéseiről volt szó. Abban mindenki egyetértett, hogy az Egyezmény és a Bizottság 
fejlődése szempontjából nagy szükség van további panaszokra. Fontos azonban, hogy a 
panaszoknak megalapozottaknak kell lenniük, továbbá érdemes kerülni az eleve esélytelen, vagy a 
jelenlegi helyzetben nehezen kezelhető panaszokat, mert ezek bukása rossz precedenst teremthet. 
Ennek érdekében hozta létre az ÖKO-Fórum azt a szakértői hálózatot (Thomas Alge – EU régió, 
Andrij Andrusevics – volt FÁK, Yves Lador), amely a lehetséges panaszok elkészítésében, az érvek 
rendszerezésében és Bizottság elé terjesztésében tud segítséget nyújtani.  
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Budapest, 2008. december 20. 
Bendik Gábor 

a Levegő Munkacsoport jogásza 


