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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σχετικά µε την εφαρµογή κατά τη διάρκεια του 2002
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Την 30η Μαΐου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής1. Ο κανονισµός αυτός, που εφαρµόζει το
νέο άρθρο 255 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εντάσσεται σε
γενικότερο πλαίσιο πολιτικής διαφάνειας και ενηµέρωσης, και αποτελεί κεντρικό σηµείο του
πλαισίου αυτού.
Η πολιτική διαφάνειας, από την πλευρά της, αντιπροσωπεύει ένα από τους άξονες της
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης2, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας, της συµµετοχής
και της λογοδότησης. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, της ενηµέρωσης και των σχέσεων µε τους
πολίτες αναλήφθηκαν και άλλες πρωτοβουλίες. Η Επιτροπή ενέκρινε ελάχιστες προδιαγραφές
όσον αφορά τη διαβούλευση µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών3. Επίσης, η
Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για την απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος4 και πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο νέα στρατηγική
πληροφόρησης και επικοινωνίας5.
Ο κανονισµός αριθ. 1049/2001 άρχισε να εφαρµόζεται την 3η ∆εκεµβρίου 2001 και
αντικαθιστά από την ηµεροµηνία αυτή τους κανόνες πρόσβασης που τα τρία όργανα είχαν
θεσπίσει προηγουµένως6. Ορίζει στο άρθρο 17, παράγραφος 1 ότι «κάθε θεσµικό όργανο
δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει τον αριθµό των
περιπτώσεων στις οποίες το θεσµικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και
τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθµό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν
καταχωρήθηκαν στο µητρώο».
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρώτη ετήσια έκθεση αυτού του είδους που καταρτίζεται
από την Επιτροπή. Η έκθεση αυτή είναι τεκµηριωµένη και περιγράφει τον τρόπο εφαρµογής
του κανονισµού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησής του από όλες τις υπηρεσίες
της Επιτροπής, συµπεριλαµβανόµενης και της OLAF.
Η Επιτροπή θα συντάξει µέχρι τον Ιανουάριο του 2004 έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής
των αρχών του κανονισµού, που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2 µε βάση τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση καθώς και σε ανάλογες εκθέσεις που
καταρτίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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ΕΕ L 145 της 31.5.2001
Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση COM(2001) 428 · Έκθεση της Επιτροπής για την
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση COM(2002) 705.
Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη
διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών από την Επιτροπή COM(2002) 704· Ανακοίνωση της
Επιτροπής για τη συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωσίας από την Επιτροπή : αρχές και
κατευθυντήριες γραµµές – « Βελτίωση της βάσης γνώσεων για καλύτερες πολιτικές» COM(2002) 713.
Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση : Βελτίωση της νοµοθεσίας, COM(2002) 275· Σχέδιο δράσης : Απλούστευση
και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος COM(2002) 278 · Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
µε την αξιολόγηση του αντίκτυπου COM(2002) 276.
Στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2002) 350.
Απόφαση 93/731 του Συµβουλίου, απόφαση 94/90 της Επιτροπής, απόφαση 97/632 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Η έκθεση αποτελείται από τρία µέρη :
– A

σύνοψη των µέτρων που ελήφθησαν για την εφαρµογή του κανονισµού·

– Β

ανάλυση της πρακτικής εφαρµογής του κανονισµού·

– Γ

αριθµητικά στοιχεία για την εφαρµογή του κανονισµού.

Για να διαπιστωθεί η εξέλιξη των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής, η
έκθεση περιλαµβάνει επίσης τα στατιστικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών εφαρµογής
του κώδικα συµπεριφοράς που εφαρµόστηκε µε την απόφαση 94/90. Η παρουσίαση των
δεδοµένων επιτρέπει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σύγκριση της πρακτικής της διαφάνειας προς
το κοινό κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πολυάριθµες αιτήσεις ενηµέρωσης και οι αιτήσεις που
αφορούν δηµοσιευθέντα έγγραφα δεν καταχωρίζονται ως αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα
στο πλαίσιο του κανονισµού αριθ. 1049/2001 και εποµένως δεν συνυπολογίζονται στα
αριθµητικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο µέρος Γ της παρούσας έκθεσης.
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A.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κανονισµός προέβλεψε ορισµένα ειδικά µέτρα για να διασφαλίσει στο κοινό την πλήρη
άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης, που εγγυάται το άρθρο 255 της συνθήκης. Η Επιτροπή
ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες αποσκοπούν στην υλοποίηση των αρχών που
διατυπώνονται στον κανονισµό. Πρόκειται κυρίως για συνοδευτικά µέτρα που αφορούν την
ενηµέρωση των πολιτών και τις καλές διοικητικές πρακτικές.
1.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 7

1.1.

Προσαρµογή του εσωτερικού κανονισµού
Το άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει την εφαρµογή του δικαιώµατος
πρόσβασης σε δύο επίπεδα :
– ένα νοµικό πλαίσιο, που καθορίζει, για τα τρία όργανα, τις γενικές αρχές και τα
όρια αυτού του δικαιώµατος πρόσβασης·
– ειδικές διατάξεις που θα ενσωµατωθούν στον εσωτερικό κανονισµό κάθε
οργάνου.
Ο κανονισµός αριθ. 1049/2001 καθορίζει το γενικό νοµικό πλαίσιο.
Επιπλέον, προβλέπει στο άρθρο 18, παράγραφος 1 ότι κάθε όργανο προσαρµόζει τον
εσωτερικό κανονισµό του στις διατάξεις του. Η Επιτροπή εξέδωσε την 5η
∆εκεµβρίου 2001 απόφαση που προσθέτει ως παράρτηµα στον εσωτερικό της
κανονισµό τις διατάξεις που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού8.
Η απόφαση 2001/937 διευρύνει το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής
σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, τον τόπο
κατοικίας ή την έδρα του. Επίσης, θεσπίζει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού, ειδικά όσον αφορά :
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(1)

την οργάνωση της επεξεργασίας των αιτήσεων σε δύο επίπεδα για τη
διασφάλιση της εσωτερικής διοικητικής προσφυγής : κατά αυτό τον τρόπο η
επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων γίνεται από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις στις
οποίες έχουν συνταχθεί ή κατατεθεί τα έγγραφα και η επεξεργασία των
επιβεβαιωτικών αιτήσεων από το Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος ενεργεί
κατόπιν εξουσιοδότησης από το Σώµα των Επιτρόπων· όταν η επιβεβαιωτική
αίτηση αφορά έγγραφο σχετικά µε τις δραστηριότητες έρευνας της OLAF,
αποφασίζει ο Γενικός ∆ιευθυντής της OLAF κατόπιν εξουσιοδότησης από
την Επιτροπή ·

(2)

τη διαβούλευση µε τους τρίτους που είναι συντάκτες των εγγράφων· ζητείται
η γνώµη των τελευταίων όταν η Επιτροπή προβλέπει τη δηµοσιοποίηση
εγγράφου που προέρχεται από τρίτο και το οποίο δεν έχει ακόµα

Κοινή δήλωση σχετικά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ΕΕ L 173 της 27.6.2001.
Απόφαση της Επιτροπής της 5ης ∆εκεµβρίου 2001 (2001/937/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ) για την
τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισµού, ΕΕ L 345 της 29/12/2001, σ.94 - 98.
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δηµοσιοποιηθεί νοµίµως, εκτός εάν η δηµοσιοποίησή του δεν θίγει εµφανώς
ένα από τα συµφέροντα που προστατεύονται από τον κανονισµό·
(3)

1.2.

τον καθορισµό των κατηγοριών εγγράφων στα οποία το κοινό έχει άµεση
πρόσβαση : πρόκειται κυρίως για τις ηµερήσιες διατάξεις και τα συνήθη
πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και τα κείµενα που
εγκρίνονται από την Επιτροπή και προορίζονται να δηµοσιευθούν· επιπλέον
τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των κειµένων που εγκρίνονται από την
Επιτροπή δηµοσιεύονται αυτοµάτως εφόσον είναι σαφές ότι δεν εφαρµόζεται
σε αυτά καµία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισµό.

∆ηµιουργία της διοργανικής επιτροπής
Καθώς τα τρία όργανα εφαρµόζουν το ίδιο καθεστώς πρόσβασης στα έγγραφά τους,
ο κανονισµός προβλέπει στο άρθρο 15, παράγραφος 2 ότι «τα θεσµικά όργανα
συγκροτούν διοργανική επιτροπή µε στόχο τη διερεύνηση της βέλτιστης πρακτικής, την
εξέταση ενδεχόµενων διαφορών και τη συζήτηση των µελλοντικών εξελίξεων περί την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα».
Κατά τη διάρκεια τριµερούς συζήτησης των τριών Προέδρων, την 28η Νοεµβρίου
2991, συµφωνήθηκε η συγκρότηση διοργανικής επιτροπής σε πολιτικό επίπεδο, ενώ
ανατέθηκε στους τρεις Γενικούς Γραµµατείς η προετοιµασία των εργασιών της και η
διασφάλιση της λειτουργικής της συνέχειας.
Η διοργανική επιτροπή πραγµατοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή της την 13η
Μαρτίου 2002 στο Στρασβούργο, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου, κ. COX, του ασκούντος την Προεδρία του Συµβουλίου κ. PIQUE και
της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κας PALACIO. Κατά τη διάρκεια αυτής της
συνεδρίασης, συµφωνήθηκε ότι οι Πρόεδροι θα διορίζουν αντιπρόσωπο του οργάνου
τους στο πλαίσιο της επιτροπής και ότι οι συνεδριάσεις της θα οργανώνονται και θα
προεδρεύονται διαδοχικά από κάθε όργανο µε τη σειρά αναφοράς στη συνθήκη.
Επίσης, η επιτροπή αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις της θα προετοιµάζονται από τους
Γενικούς Γραµµατείς οι οποίοι θα καταρτίζουν τις ηµερήσιες διατάξεις και ότι το
όργανο που θα οργανώνει τη συνεδρίαση θα συντάσσει τα πρακτικά της.
Η διοργανική επιτροπή, κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της που πραγµατοποιήθηκε στο
Στρασβούργο την 10η Απριλίου 2002, ασχολήθηκε ιδίως µε τα ακόλουθα σηµεία :
(1)

την ενηµέρωση των πολιτών : αποφασίστηκε η κατάρτιση κοινού
ενηµερωτικού φυλλαδίου για το κοινό (βλέπε παρακάτω σηµείο 2.2) ·

(2)

την άµεση πρόσβαση στα νοµοθετικά έγγραφα (βλέπε σηµείο 2.3) ·

(3)

την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού στους οργανισµούς
(βλέπε σηµείο 1.6).
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Η τρίτη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2002 στις Βρυξέλλες, κατά
τη διάρκεια της οποίας η επιτροπή :
(1)

εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δηµιουργία, την 3η Ιουνίου 2002, των
δηµοσίων µητρώων του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (βλέπε σηµείο
1.3)·9

(2)

σηµείωσε την κατάσταση προόδου του κοινού ενηµερωτικού φυλλαδίου·

(3)

ενέκρινε την υπογραφή υποµνήµατος για την αµοιβαία διαβούλευση των
οργάνων·

(4)

αντάλλαξε απόψεις για τον τρόπο επεξεργασίας των ογκωδών ή
καταχρηστικών αιτήσεων.

Των συνεδριάσεων αυτών προηγήθηκαν προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις
ανωτέρων υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι στο πλαίσιο των τριών οργάνων10.
Επιπλέον, σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισµένοι
µε την εφαρµογή του κανονισµού στα τρία όργανα έχουν τακτικές επαφές για να
διασφαλίσουν την συνεκτική εφαρµογή, να ανταλλάξουν εµπειρίες και να
καθορίσουν τις καλύτερες πρακτικές.
1.3.

Μητρώο εγγράφων
Ο κανονισµός προβλέπει στο άρθρο 11 ότι κάθε όργανο λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα για την πρόσβαση µε ηλεκτρονική µορφή σε µητρώο εγγράφων προκειµένου
να πραγµατωθούν τα δικαιώµατα των πολιτών, που τους παρέχονται µε τον
κανονισµό αυτό.
Πριν την έκδοση του κανονισµού, η Επιτροπή παρείχε πρόσβαση για το κοινό σε
µητρώο στο ∆ιαδίκτυο, το οποίο περιείχε αναφορές στην αλληλογραφία που
απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής11 καθώς και αναφορές στις
απαντήσεις στην αλληλογραφία αυτή και στις επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρος
κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας. Την 31η ∆εκεµβρίου 2002, στο µητρώο αυτό
περιλαµβάνονταν αναφορές σε 34.383 έγγραφα.
Αφετέρου, η Επιτροπή για να βελτιώσει την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την
υπό προετοιµασία νοµοθεσία, δηµιούργησε µια βάση δεδοµένων, στην οποία
καταχωρίζονται όλα τα έγγραφα που αποτελούν µέρος της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων µεταξύ της Επιτροπής και των άλλων οργάνων. Αυτή η βάση παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση προόδου της διαδικασίας και επιτρέπει την
άµεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κείµενα των διαθέσιµων προπαρασκευαστικών
πράξεων12.

9
10
11

12

Το Συµβούλιο διαθέτει δηµόσιο µητρώο εγγράφων από την 1.1.1999.
Η Επιτροπή αντιπροσωπεύεται από τον κ. Moavero Milanesi, αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα.
Το µητρώο αυτό δηµιουργήθηκε κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του Προέδρου για τη βελτίωση
της διαφάνειας, σύµφωνα µε τη δέσµευση που ανέλαβε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την
14η Σεπτεµβρίου 1999 και δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 91 της 30ής Μαρτίου 2000.
Βάση δεδοµένων PreLex
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Η Επιτροπή συµπλήρωσε αυτές τις δύο εφαρµογές µε νέο µητρώο εσωτερικών και
προπαρασκευαστικών εγγράφων, στο οποίο το κοινό έχει πρόσβαση από την 3η
Ιουνίου 2002. Λαµβανοµένης υπόψη της προτεραιότητας που ο κανονισµός
προσδίδει στα νοµοθετικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2, η
Επιτροπή αποφάσισε, κατ’ αρχήν την καταχώριση στο µητρώο των εγγράφων µε την
ένδειξη COM, C και SEC από την 1η Ιανουαρίου 2001.
Η σειρά COM καλύπτει όλες τις προτάσεις και ανακοινώσεις που η Επιτροπή
απευθύνει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σειρά C συγκεντρώνει
τις νοµικές πράξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή δυνάµει των ιδίων
αρµοδιοτήτών της ή κατόπιν εξουσιοδότησης. Αυτές οι δύο σειρές καλύπτουν µε
αυτόν τον τρόπο τη νοµοθετική λειτουργία της Επιτροπής. Τέλος, η σειρά SEC
αντιστοιχεί σε εσωτερικά κείµενα που συνδέονται µε τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και τη γενική λειτουργία των υπηρεσιών της Επιτροπής.
Η πρόσβαση στο µητρώο γίνεται µέσω του ∆ιαδικτύου13. Για τη διευκόλυνση της
έρευνας, αυτό το µητρώο έχει ενταχθεί µαζί µε άλλες ηλεκτρονικές πηγές
πληροφοριών σε κοινό δικτυακό τόπο. Μια σελίδα βοηθείας ενηµερώνει το κοινό
για τη χρήση του. Υπάρχει άµεση πρόσβαση στα δηµοσιευθέντα κείµενα χάρη σε
ηλεκτρονικό σύνδεσµο µε ολόκληρο το κείµενο στο σύστηµα Eur-Lex14. Την 31η
∆εκεµβρίου 2002, το µητρώο περιείχε αναφορές σε 24.942 έγγραφα.
Η Επιτροπή προτίθεται να επεκτείνει σταδιακά το πεδίο του µητρώου. Για αυτό το
σκοπό, προβλέπονται διάφορες αλλαγές κατά τη διάρκεια του 2003 σε συνδυασµό
µε τις εργασίες για τον εκσυγχρονισµό της διαχείρισης των εγγράφων και την
ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση.
Το µητρώο έχει ως στόχο να αποτελέσει εργαλείο βοήθειας για την έρευνα των
εγγράφων. Η παρουσία στοιχείων αναφοράς ενός εγγράφου στο µητρώο δεν
συνεπάγεται τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.
Ο κανονισµός προβλέπει στο άρθρο 9 ειδική επεξεργασία των «ευαίσθητων
εγγράφων»15. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ειδική κατηγορία των «διαβαθµισµένων
εγγράφων». ∆υνάµει των νέων κανόνων ασφαλείας που εφαρµόζονται από την 1η
∆εκεµβρίου 200116, τα εσωτερικά µητρώα που περιλαµβάνουν τα διαβαθµισµένα
έγγραφα δηµιουργούνται σταδιακά. Μόλις γίνουν πλήρως λειτουργικά, αυτά τα
εσωτερικά µητρώα θα επιτρέπουν τον εντοπισµό κάθε εγγράφου µε τη διαβάθµιση
τουλάχιστον «εµπιστευτικό». Στην πράξη, η Επιτροπή παράγει και λαµβάνει
περιορισµένο αριθµό εγγράφων που φέρουν µία από τις διαβαθµίσεις αυτές, εκ των
οποίων µόνο ένα µέρος αντιστοιχεί στον ορισµό των «ευαίσθητων εγγράφων». Οι
τρεις κατηγορίες εγγράφων που καλύπτονται προς το παρόν από το µητρώο (οι

13
14
15
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σειρές COM, C και SEC του 2001 και του 2002) δεν περιλαµβάνουν ευαίσθητα
έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού.
1.4.

Η προσαρµογή του κανονισµού για την πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά
αρχεία
Ο κοινοτικός νοµοθέτης, µε την έγκριση του κανονισµού αριθ. 1049/2001, θέλησε
να διασφαλίσει ότι οι προϋπάρχοντες κανόνες στον τοµέα της πρόσβασης στα
έγγραφα της Επιτροπής συνάδουν µε τις αρχές του νέου κανονισµού. Συνεπώς, το
άρθρο 18 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον ο
κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 354/83 του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1983
σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας είναι
σύµφωνος προς τον παρόντα κανονισµό, προκειµένου να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη
δυνατή διατήρηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. »
Οι διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφοι 1(β), 1(γ) και 2 του κανονισµού αριθ.
354/83 αποκλείουν ορισµένες κατηγορίες εγγράφων από την πρόσβαση του κοινού.
Όµως, δυνάµει του κανονισµού αριθ. 1049/2001, τα έγγραφα αυτά καλύπτονται από
το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού και η δηµοσιοποίησή τους µπορεί να
απαγορευθεί µόνο σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τις
διατάξεις για τα ευαίσθητα έγγραφα του άρθρου 9. Επίσης, το άρθρο 4, παράγραφος
7 ορίζει ότι µόνο τρεις εξαιρέσεις του δικαιώµατος πρόσβασης, µπορούν, εάν είναι
απαραίτητο να εξακολουθήσουν και µετά την περίοδο των 30 ετών : η προστασία
της ιδιωτικής ζωής, η προστασία των εµπορικών συµφερόντων και οι ειδικές
διατάξεις που αφορούν τα ευαίσθητα έγγραφα.
Η Επιτροπή εξέδωσε, την 19η Αυγούστου 2002, πρόταση κανονισµού που
τροποποιεί τον κανονισµό αριθ. 354/8317 για τη συµµόρφωση µε τον κανονισµό
αριθ. 1049/2001. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη κατά τη διάρκεια της
συνόδου ολοµέλειας του Μαρτίου 200318.

1.5.

Εξέταση των ειδικών
εµπιστευτικότητα

κανόνων

της

κοινοτικής

νοµοθεσίας

για

την

Η µέριµνα για τη συµµόρφωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε τις αρχές του
κανονισµού αριθ. 1049/2001 αντανακλάται µε πιο γενικό τρόπο στην παράγραφο 3
του άρθρου 18 του κανονισµού, που προβλέπει ότι η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον
οι υπάρχοντες κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα είναι σύµφωνοι µε
τον κανονισµό αυτό. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω ειδικοί κανόνες δεν
προβλέπουν επιπλέον εξαιρέσεις από αυτές που προβλέπονται από τον κανονισµό.
Προς τούτο, η Επιτροπή εξέτασε περισσότερες από 120 ειδικές διατάξεις που
περιλαµβάνονται στην υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία και αφορούν τις
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες µπορούν να ανακοινωθούν µερικά έγγραφα ή
µερικές πληροφορίες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν µόνο
την πρόσβαση στα έγγραφα αλλά συχνά και την πρόσβαση στην ενηµέρωση.
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Από την ανάλυση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι αυτές µπορούν να ενταχθούν
σε δύο κατηγορίες.
Oρισµένοι ειδικοί κανόνες στον τοµέα της πρόσβασης στα έγγραφα, ή ενδεχοµένως
στην ενηµέρωση θεωρούνται ως ιδιαίτερες περιπτώσεις που υπάγονται σε µία από
τις γενικές εξαιρέσεις οι οποίες διατυπώνονται στο άρθρο 4 του κανονισµού αριθ.
1049/2001. Πρόκειται συχνότερα για την προστασία εµπορικών συµφερόντων,
προσωπικών δεδοµένων ή του σκοπού έρευνας.
Η εξέταση αυτών των κανόνων δεν κατέδειξε ασυµφωνία µε τις αρχές του
κανονισµού αριθ. 1049/2001. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επεξεργασία κάθε αίτησης
πρόσβασης γίνεται βάσει του κανονισµού αριθ. 1049/2001 και ότι κάθε απόφαση
σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση εγγράφου λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4
του κανονισµού.
Άλλες ρήτρες χορηγούν στα µέρη, που ενδιαφέρονται για συγκεκριµένη διαδικασία,
δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες ή σε έγγραφα εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
δηµοσιοποίηση των οποίων στο κοινό θα έπληττε ένα από τα συµφέροντα που
προστατεύονται από το άρθρο 4 του κανονισµού αριθ. 1049/2001. Σε αυτές τις
περιπτώσεις πρόκειται για ειδικά δικαιώµατα που χορηγούνται σε ορισµένα άτοµα
και υπερβαίνουν το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού. Ανάλογες ρήτρες υπάρχουν
κυρίως στον τοµέα του δικαίου του ανταγωνισµού.
1.6.

Επέκταση της δυνατότητας εφαρµογής του κανονισµού στους οργανισµούς
Σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 255 της συνθήκης ΕΚ, ο κανονισµός
εφαρµόζεται µόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή. Οι
κοινοτικοί οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες που δηµιουργήθηκαν από τον
κοινοτικό νοµοθέτη διαθέτουν νοµική προσωπικότητα και εποµένως δεν µπορούν να
εξοµοιωθούν µε ένα από τα όργανα που καλύπτονται από τον κανονισµό. Για αυτό
το λόγο, κατά την έκδοση του κανονισµού, τα τρία όργανα δήλωσαν ότι οι
οργανισµοί και οι παρεµφερείς υπηρεσίες που δηµιουργήθηκαν από το νοµοθέτη
πρέπει να έχουν κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφά τους, οι οποίοι να
είναι σύµφωνοι µε τον παρόντα κανονισµό19. Προς τούτο, εναπόκειται στην
Επιτροπή να προτείνει τις απαιτούµενες τροποποιήσεις των ιδρυτικών πράξεων των
οργανισµών.
Από την έκδοση του κανονισµού αριθ. 1049/2001, η προσοχή των οργανισµών
εφιστάται στο γεγονός ότι στο µέλλον θα εφαρµόζεται και σε αυτά ο κανονισµός
ενώ υπάρχει ενδεχοµένως ανάγκη προσαρµογής των κανόνων εκούσιας πρόσβασης
που εφαρµόζουν επί του παρόντος.
Προκειµένου να επιτευχθεί η «καλύτερη νοµοθεσία», οι τροποποιήσεις σχετικά µε
τη δυνατότητα εφαρµογής του κανονισµού αριθ. 1049/2001 συµπεριλήφθηκαν σε
«δέσµη» τροποποιήσεων των ιδρυτικών πράξεων των οργανισµών που απορρέουν
από το νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό. Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση
τροποποίησης των κοινοτικών οργανισµών την 17η Ιουλίου 200220. Προς το παρόν ο
φάκελος αυτός εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.
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Η τροποποίηση έγκειται στην εισαγωγή σε καθένα από τους βασικούς κανονισµούς
ρήτρας για την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 1049/2001 στα έγγραφα που
κατέχουν οι οργανισµοί και στην επιφόρτιση του διοικητικού συµβουλίου τους µε
τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής.
Επιπλέον, θα εισαχθεί ρήτρα σχετική µε τις οδούς προσφυγής, τον ∆ιαµεσολαβητή
και το ∆ικαστήριο, για τους οργανισµούς των οποίων οι ιδρυτικές πράξεις δεν
περιλαµβάνουν γενική ρήτρα δικαιοδοσίας.
2.

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Εκτός από τα ειδικά µέτρα που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού αριθ.
1049/2001 και τα οποία αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο κανονισµός
αυτός διατυπώνει ορισµένες συστάσεις στον τοµέα της ενηµέρωσης και των καλών
διοικητικών πρακτικών. Η Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για να
εφαρµόσει στην πράξη τις συστάσεις αυτές.

2.1.

Ο δικτυακός τόπος « ∆ιαφάνεια και Πρόσβαση στα έγγραφα » στο ∆ιαδίκτυο
Ο κανονισµός προβλέπει ότι τα όργανα ενηµερώνουν το κοινό για το δικαίωµα
πρόσβασης που διαθέτει (άρθρο 14 παράγραφος 1) και διευκολύνουν την άσκηση
του δικαιώµατος αυτού (άρθρο 15 παράγραφος 1).
Προς τούτο, η Επιτροπή ανέπτυξε και εκσυγχρόνισε τον ειδικό δικτυακό τόπο
«πρόσβαση στα έγγραφα» του εξυπηρετητή EUROPA, που δηµιούργησε για την
ενηµέρωση του κοινού για τον κώδικα συµπεριφοράς σχετικά µε την πρόσβαση στα
έγγραφά του. Αυτός ο δικτυακός τόπος21 συγκεντρώνει µια σειρά χρήσιµων
πληροφοριών που επιτρέπουν στον πολίτη να γνωρίσει καλύτερα τα δικαιώµατά του
και να τα επικαλείται.
Σηµαντικό στοιχείο του δικτυακού τόπο αποτελεί ο οδηγός του πολίτη για την
πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο οδηγός αυτός που διατίθεται
σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, επεξηγεί λεπτοµερειακά τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί για την αίτηση πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής. Ειδικότερα
σηµειώνει τον τρόπο εφοδιασµού των δηµοσιευθέντων εγγράφων ή των εγγράφων
στα οποία το κοινό έχει πρόσβαση, κυρίως στους δικτυακούς τόπους του
∆ιαδικτύου, και αναφέρει επίσης τα ειδικά σηµεία επαφής για τις γενικές αιτήσεις
ενηµέρωσης.
Ο δικτυακός τόπος για να διευκολύνει τις έρευνες, παρέχει πρόσβαση στο
προαναφερθέν µητρώο εσωτερικών και προπαρασκευαστικών εγγράφων (σηµείο
1.3), στο µητρώο αλληλογραφίας του Προέδρου καθώς και σε διάφορες άλλες πηγές
ενηµέρωσης που αφορούν τις δραστηριότητες της Επιτροπής όπως :
– τις βάσεις δεδοµένων που καλύπτουν τη διοργανική νοµοθετική διαδικασία και το
ισχύον κοινοτικό δίκαιο·
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– τις στατιστικές πληροφορίες για την κατάσταση εφαρµογής του κοινοτικού
δικαίου·
– τη βάση δεδοµένων για τα ιστορικά αρχεία.
Από την ίδια οθόνη, ο χρήσης έχει άµεση πρόσβαση σε ορισµένες κατηγορίες
εγγράφων :
– τις ηµερήσιες διατάξεις και τα συνήθη πρακτικά των συνεδριάσεων της
Επιτροπής·
– τα δελτία τύπου·
– τα κείµενα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα·
– το ∆ελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Γενική Έκθεση.
Μια άλλη οθόνη επιτρέπει την ανάγνωση των οργανογραµµάτων των Γενικών
∆ιευθύνσεων και των Υπηρεσιών της Επιτροπής. Τέλος, ο δικτυακός τόπος
προτείνει συνδέσµους προς αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των άλλων οργάνων και
περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις νοµοθεσίες των κρατών µελών όσον
αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα.
Η επιτυχία του δικτυακού τόπου για την «πρόσβαση στα έγγραφα» αντανακλάται
από τον αριθµό των διαβουλεύσεων που υπερβαίνει τις 30.000 συνδέσεις ανά µήνα.
2.2.

Το διοργανικό φυλλάδιο
Τα τρία όργανα δηµοσίευσαν κοινό φυλλάδιο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες22 για
να προσφέρουν στον πολίτη γενική ενηµέρωση για τα µέσα πρόσβασης στα έγγραφα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.
Αυτό το φυλλάδιο εκδόθηκε κατόπιν απόφασης της διοργανικής επιτροπής, η οποία
αναφέρεται στο σηµείο 1.2. Το φυλλάδιο διατίθεται στις αντιπροσωπείες, κέντρα και
δίκτυα.

2.3.

Η άµεση πρόσβαση στα δίκτυα
Ο κανονισµός περιλαµβάνει, στο άρθρο 12, συστάσεις για την άµεση διάθεση των
εγγράφων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την κοινοτική νοµοθετική διαδικασία. Το
άρθρο 13, που αφορά τα έγγραφα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα,
επιβεβαιώνει την ήδη υπάρχουσα πρακτική.
Οι κατηγορίες των εγγράφων που διατίθενται άµεσα στο κοινό διευκρινίζονται στο
άρθρο 9 των κανόνων εφαρµογής23.
∆υνάµει των διατάξεων αυτών, υπάρχει άµεση πρόσβαση στις ηµερήσιες διατάξεις
και τα συνήθη πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής στο δικτυακό τόπο για
την «πρόσβαση στα έγγραφα» που αναφέρεται παραπάνω24. Υπάρχει πρόσβαση στα

22
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κείµενα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και προορίζονται να δηµοσιευθούν στην
Επίσηµη Εφηµερίδα µέσω του συστήµατος Eur-Lex25 τις µέρες που έπονται της
έγκρισής τους.
Τα κείµενα που έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί κατόπιν προγενέστερης αίτησης ή τα
προερχόµενα από τρίτους έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα από το
συντάκτη τους ή µε τη συγκατάθεσή του διατίθενται κατόπιν απλής αίτησης.
Εκτός από τα έγγραφα στα οποία υπάρχει άµεση πρόσβαση δυνάµει των διατάξεων
για την εφαρµογή του κανονισµού, οι Γενικές ∆ιευθύνσεις και οι άλλες Υπηρεσίες
της Επιτροπής δηµοσιοποιούν στον εξυπηρετητή EUROPA πολλά έγγραφα και
δίνουν πρόσβαση σε περίπου πενήντα βάσεις δεδοµένων. Αυτός ο εξυπηρετητής
αποτελεί την κατ’ εξοχή πηγή πρόσβασης στην ενηµέρωση για τις δραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2002, περίπου 500 εκατοµµύρια έγγραφα
µελετήθηκαν ή τηλεφορτώθηκαν στο δικτυακό τόπο EUROPA.
2.4.

Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και κατάρτιση του προσωπικού
Το νέο καθεστώς πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα δεν θα µπορούσε να
εφαρµοστεί χωρίς την κατάρτιση του σχετικού προσωπικού. Ειδικά έπρεπε να
ευαισθητοποιηθούν οι υπάλληλοι όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισµού, που προβλέπει ότι τα όργανα
αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση
του δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο κανονισµός.
Ο νέος κανονισµός διατήρησε την αποκεντρωµένη επεξεργασία των αιτήσεων
πρόσβασης στα έγγραφα. Η πρώτη προσπάθεια κατάρτισης αφορούσε τα µέλη του
δικτύου των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για το σύστηµα στις διάφορες Γενικές
∆ιευθύνσεις. Αυτό το δίκτυο, που είχε ήδη δηµιουργηθεί ενόψει της εφαρµογής του
κώδικα συµπεριφοράς, αποτελεί µέσο ανταλλαγών πληροφοριών, εµπειριών και
ορθών πρακτικών. Τα µέλη του δικτύου αυτού λειτουργούν επίσης και ως φορείς
ενηµέρωσης των αντίστοιχων Γενικών τους ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών. Με αυτό
τον τρόπο κάλυψαν την κατάρτιση των συναδέλφων τους και ευαισθητοποίησαν
τους υπαλλήλους των Γενικών τους ∆ιευθύνσεων ως προς τις συνέπειες του νέου
κανονισµού.
Ένας πρακτικός οδηγός τέθηκε στη διάθεση των υπαλλήλων, για να τους βοηθήσει
κατά την επεξεργασία των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα. Στον εσωτερικό
δικτυακό τόπο της Επιτροπής υπάρχει πρόσβαση στον οδηγό αυτό· το προσωπικό
άλλων κοινοτικών οργάνων µπορεί να συµβουλευθεί τον οδηγό αυτό.
Τέλος, ένα ειδικό µάθηµα για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα ενσωµατώθηκε
στα µαθήµατα κατάρτισης των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων της Επιτροπής.
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B.
1.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 200226
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΥΛΟΥ
Το 2002 σηµατοδοτεί σαφώς µεγάλη εξέλιξη στην πολιτική πρόσβασης στα έγγραφα
της Επιτροπής. Πράγµατι, ο αριθµός των αρχικών αιτήσεων, που ήταν σχετικά
σταθερός κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών εφαρµογής του κώδικα
συµπεριφοράς, υπερδιπλασιάστηκε κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του κανονισµού
αριθ. 1049/2001 (ανήλθε από 450 το 2001 σε 991 το 2002). Επίσης, σχεδόν
διπλασιάστηκε και ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων.
Μολονότι δεν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον εντοπισµό
των αιτίων αυτής της θεαµατικής αύξησης, αυτή µπορεί να αποδοθεί χωρίς
αµφιβολία σε µεγάλο βαθµό στην έγκριση του κανονισµού και στη δηµοσιότητα που
δόθηκε καθώς και στη δηµιουργία του δηµόσιου µητρώου.
Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους εξελίχθηκαν επίσης ο χαρακτήρας και η
προέλευση των αιτήσεων πρόσβασης. Πρέπει να τονιστούν ορισµένες τάσεις :
· Η αύξηση είναι ιδιαίτερα αισθητή στους τοµείς του ανταγωνισµού καθώς και της
τελωνειακής πολιτικής και της φορολογίας· πράγµατι σε αυτούς τους τοµείς
µπορεί να διαπιστωθεί διπλασιασµός του ποσοστού των αιτήσεων, που
αντιστοιχεί σε απόλυτους αριθµούς σε τέσσερες φορές περισσότερες αιτήσεις σε
σχέση µε το 2001. Αντίθετα το ποσοστό των αιτήσεων σχετικά µε την εσωτερική
αγορά έµεινε σταθερό (ωστόσο, σε απόλυτους αριθµούς αντιστοιχεί σε
διπλασιασµό των αιτήσεων) και σχετικά µε την πολιτική περιβάλλοντος µειώθηκε
κατά περισσότερο από το ήµισυ (παρόλα αυτά ο αριθµός των αιτήσεων
διατηρείται περίπου στο ίδιο επίπεδο). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επεξεργασία
του 40% περίπου του συνόλου των αιτήσεων γίνεται από 4 Γενικές ∆ιευθύνσεις
που είναι αρµόδιες για αυτούς τους τοµείς, ενώ στη Γενική Γραµµατεία
εναπόκειται η επεξεργασία του 15% του συνόλου των αιτήσεων που
απευθύνονται στην Επιτροπή.
· Η αναλογία αιτήσεων που προέρχονται από πολίτες ή πρόσωπα που δεν ενεργούν
ρητά εξ ονόµατος µιας οργάνωσης αυξήθηκε αισθητά, και ανήλθε από 10% κατά
µέσο όρο σε περισσότερο από 30%. Αυτό εξηγείται εν µέρει από το σηµαντικό
αριθµό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, όπου
φαίνεται µόνο το όνοµα του αιτούντα.
· Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον των δικηγορικών γραφείων και διατηρείται
περίπου στο 22-23 %. Ωστόσο, αυτό το σταθερό ποσοστό αντιστοιχεί στην πράξη
σε διπλασιασµό σε απόλυτους αριθµούς.
· Οι αιτήσεις που προέρχονται από τον ακαδηµαϊκό χώρο παρουσιάζουν σχετική
σαφή µείωση από το 22 στο 12%, που αντιστοιχεί ωστόσο σε ελαφρά αύξηση σε
απόλυτους αριθµούς.
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· Πολλές αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα που απευθύνονται στην Επιτροπή είναι
πολύ µεγάλες και ασαφείς. Oρισµένες αιτήσεις αφορούν την πρόσβαση στο
σύνολο των κειµένων σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα. Αυτές οι αιτήσεις
µπορούν να καλύπτουν εκατοντάδες κείµενα. Αυτού του είδους οι αιτήσεις
προέρχονται ιδίως από ερευνητές και σπουδαστές καθώς και από δικηγορικά
γραφεία.
2.

ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο αριθµός των αιτήσεων υπερδιπλασιάσθηκε και ανήλθε από 450 το 2001 σε 991 το
2002. Ο αριθµός των προσδιορισθέντων εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη για όλες
τις αιτήσεις σχεδόν τετραπλασιάστηκε.
Το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων για τις αρχικές αιτήσεις αυξήθηκε
σταδιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ανερχόταν περίπου σε
20% το 1999, σε 25 % το 2000, σε 30 % το 2001και σε 33 % το 2002.
∆ιάφοροι παράγοντες επιτρέπουν την επεξήγηση της σχετικής αύξησης του αριθµού
των αρνητικών απαντήσεων :

3.

(1)

ο αυξανόµενος αριθµός των αιτήσεων σχετικά µε τις διαδικασίες παράβασης
και µε υποθέσεις στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού· πρέπει να
σηµειωθεί ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των περιπτώσεων αρνητικών
απαντήσεων (35,9 %) βασίζεται στην προστασία του σκοπού επιθεώρησης,
έρευνας και οικονοµικού ελέγχου· πρόκειται ιδίως για αιτήσεις που
υποβάλλονται από δικηγορικά γραφεία· αυτή η τάση επιβεβαιώνεται σαφώς
µε τις δικαστικές προσφυγές (βλέπε σηµείο 4.1)·

(2)

η επέκταση του πεδίου εφαρµογής στα έγγραφα που προέρχονται από
τρίτους·

(3)

η σηµαντική αύξηση των εγγράφων της Επιτροπής που δηµοσιεύονται ή στα
οποία υπάρχει άµεση πρόσβαση, ιδίως στο δικτυακό τόπο EUROPA, ενώ η
αίτηση αφορά όλο και περισσότερο έγγραφα που δεν µπορούν να
ανακοινωθούν.

ΟΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο αριθµός των επιβεβαιωτικών αιτήσεων αυξήθηκε ανάλογα µε την αύξηση των
αρχικών αιτήσεων και ανήλθε από 52 το 2001 σε 96 το 2002. Το ποσοστό των
επιβεβαιωτικών αιτήσεων σε σχέση µε τον αριθµό των αρνητικών απαντήσεων για
την πρόσβαση παραµένει σχετικά σταθερό και ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο. Η
αύξηση, παρόλο που είναι µικρή, του αριθµού των αρνητικών απαντήσεων στις
αρχικές αιτήσεις δεν οδήγησε εποµένως σε άνοδο του αριθµού των επιβεβαιωτικών
αιτήσεων.
Ο αριθµός των αποφάσεων που επιβεβαιώνουν την αρχική άρνηση ανέρχεται
ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο µε το 2001, δηλαδή περίπου στα δύο τρίτα των
περιπτώσεων έναντι τριών τετάρτων το 1999 και το 2000. Στο 10% περίπου των
περιπτώσεων ο Γενικός Γραµµατέας χορήγησε µερική πρόσβαση στα έγγραφα, στις
οποία αρχικά είχε δοθεί αρνητική απάντηση. Αυτό το ποσοστό αποδεικνύει την
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αυξηµένη διαφάνεια που απορρέει από τη νέα αυτή διάταξη, η οποία προβλέπεται
από τον κανονισµό. Τέλος, σε µία περίπτωση περίπου ανά τέσσερες, η επανεξέταση
της αίτησης πρόσβασης καταλήγει σε θετική απάντηση.
Ο πιο σηµαντικός λόγος άρνησης παραµένει η προστασία του σκοπού επιθεώρησης,
έρευνας και οικονοµικού ελέγχου, που αφορά το 30% των αρνητικών απαντήσεων
που επιβεβαιώθηκαν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι περίπου στις µισές αρνητικές
αποφάσεις που ελήφθησαν µετά από επιβεβαιωτική αίτηση, η άρνηση βασίζεται σε
περισσότερες εξαιρέσεις του δικαιώµατος πρόσβασης.
Μετά το τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων, το συνολικό ποσοστό
των θετικών απαντήσεων που δόθηκε στο σύνολο των αιτήσεων ανέρχεται περίπου
στο 70%.
4.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

4.1

Οι δικαστικές προσφυγές
Η µόνη υπόθεση για την οποία εκδόθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς είναι η British American Tobacco (Investments) Ltd
κατά Επιτροπής (Τ-311/00, Συλλογή 2002, σ. ΙΙ-2781). Στην υπόθεση αυτή, που
αφορά την εφαρµογή της απόφασης 94/90, το Πρωτοδικείου επιβεβαιώνει ότι το
δικαίωµα πρόσβασης ισχύει µόνο για τα έγγραφα που υπάρχουν.
Κατατέθηκαν ακυρωτικές προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου των ΕΚ κατά πέντε
αρνητικών αποφάσεων για την πρόσβαση που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του
2002, δυνάµει του κανονισµού αριθ. 1049/2001. Αυτές οι υποθέσεις εκκρεµούν.
Υπόθεση T-76/02 Messina κατά Επιτροπής27
Η αιτούσα προσβάλει την έµµεση άρνηση να της δοθεί πρόσβαση στην
αλληλογραφία της Επιτροπής µε τις αρχές κράτους µέλους σχετικά µε καθεστώς
κρατικής ενίσχυσης που κοινοποιήθηκε και για το οποίο η Επιτροπή είχε αποφασίσει
να µην προβάλλει αντιρρήσεις.
Αρχικά είχε δοθεί αρνητική απάντηση στην πρόσβαση στα έγγραφα µε βάση την
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση του
κανονισµού (προστασία του σκοπού έρευνας). Οι εθνικές αρχές, µε τις οποίες έγινε
διαβούλευση επ’ ευκαιρία της επιβεβαιωτικής αίτησης, εξέφρασαν την αντίθεσή
τους στη δηµοσιοποίηση των εγγράφων που είχαν απευθύνει στην Επιτροπή στο
πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία διαβούλευσης δεν
επέτρεψε να δοθεί απάντηση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από τον
κανονισµό, η αιτούσα κατέθεσε προσφυγή ακύρωσης αυτής της έµµεσης άρνησης.

27

EE C 109 της 04.05.2002, σ. 68.
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Υπόθεση T 68/05, T-159/02 Masdar (ΗΒ) κατά Επιτροπής28
Η προσφυγή αυτή αφορά την άρνηση δηµοσιοποίησης των εκθέσεων οικονοµικού
ελέγχου προκειµένου να προστατευθεί η έρευνα (άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτη
περίπτωση) και επικουρικά, τα εµπορικά συµφέροντα της ελεγχθείσας εταιρείας
(άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση).
Υπόθεση T-168/02
Επιτροπής29

Internationaler

Tierschutz-Fonds

(IFAW)

GmbH

κατά

Η διαφορά σχετίζεται µε την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα που προέρχονται από
κράτος µέλος όταν αυτό δεν επιθυµεί τη δηµοσιοποίησή τους, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισµού. Η αίτηση αµφισβητεί την ερµηνεία που
δόθηκε από την Επιτροπή σε αυτή την διάταξη και εκτιµά ότι η αντίθεση ενός
κράτους δεν επαρκεί για να δικαιολογηθεί η άρνηση πρόσβασης.
Υπόθεση T-237/02 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH κατά Επιτροπής30
Αυτή η προσφυγή αφορά την εφαρµογή εξαιρέσεων για την προστασία του σκοπού
έρευνας στο πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης (άρθρο 4, παράγραφος 2, τρίτη
περίπτωση) καθώς και για την προστασία των εµπορικών συµφερόντων (ίδιο άρθρο,
πρώτη περίπτωση). Η αιτούσα εκτιµά ότι η Επιτροπή εφάρµοσε τις εξαιρέσεις αυτές
συνοπτικά χωρίς να αποδείξει συγκεκριµένα τη ζηµία που θα απέρρεε από τη
δηµοσιοποίηση των αιτηθέντων εγγράφων. Επίσης, αµφισβητεί την εφαρµογή στις
περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων της νοµολογίας που αφορά τις διαδικασίες
παράβασης.
Υπόθεση T-2/03 Verein für Konsumenteninformation (VKI) κατά Επιτροπής31
Η προσφυγή, που κατατέθηκε την 7.1.2003, αφορά απόφαση της 18.12.2002, µε την
οποία η Επιτροπή αρνείται την πρόσβαση σε φάκελο σχετικό µε υπόθεση σύµπραξης
(καρτέλ). Η άρνηση βασίζεται στην εξαίρεση του «σκοπού έρευνας» (άρθρο 4,
παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση), καθώς και στην ανάγκη προστασίας των
εµπορικών συµφερόντων των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων, της τρέχουσας
δικαστικής διαδικασίας καθώς και της ακεραιότητας των ιδιωτών που αναφέρονται
στο φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στην αρχή της αναλογικότητας,
η οποία έχει αναγνωριστεί από το ∆ικαστήριο και το Πρωτοδικείο σε πολλές
αποφάσεις, έκρινε ότι το διοικητικό βάρος, που συνεπάγεται η εξέταση κάθε
εγγράφου χωριστά για να εξαχθούν τα µέρη που µπορούν να δηµοσιοποιηθούν, θα
ήταν υπερβολικά δυσανάλογο.
4.2

Οι καταγγελίες ενώπιον του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή
Μόνο οι καταγγελίες που αφορούν κυρίως αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα
λαµβάνονται υπόψη στην παρούσα έκθεση.

28
29
30
31

EE C 131 της 01.06.2002, σ. 21 α και EE C 202 της 24.08.2002, σ. 29.
EE C 202 της 24.08.2002, σ. 30.
EE C 233 της 28.09.2002, σ. 35.
EE C 55 της 08.03.2003, σ. 37.
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Καταγγελία 1128/2001/IJH του κ. Hoedeman (εξ ονόµατος της Corporate Europe
Observatory) της 21.7.200 (περατώθηκε)
Η καταγγελία αφορά την άρνηση πρόσβασης σε ενηµερωτικά σηµειώµατα, που
συντάχθηκαν από την Επιτροπή και το Γενικό ∆ιευθυντή στο πλαίσιο των
συνεδριάσεων του ∆ιατλαντικού Επιχειρηµατικού ∆ιαλόγου. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι όλα τα άλλα αιτηθέντα έγγραφα διατίθενται στο ∆ιαδίκτυο ή δηµοσιοποιήθηκαν.
Η επεξεργασία της αίτησης έγινε µε το καθεστώς του κώδικα συµπεριφοράς. Ο
∆ιαµεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την απόφασή της
σύµφωνα µε τον κανονισµό, που άρχισε να ισχύει εν τω µεταξύ. Η Επιτροπή
επιβεβαίωσε την άρνηση µε βάση δύο εξαιρέσεις : την προστασία της
διαπραγµατευτικής θέσης της Επιτροπής (και εποµένως της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων, άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο) και τη προστασία των διεθνών
σχέσεων (άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α).
Αρχικά, ο ∆ιαµεσολαβητής απεφάνθη ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει αρκετά υπόψη
της το δηµόσιο συµφέρον της δηµοσιοποίησης των αιτηθέντων εγγράφων. Σε σχέδιο
σύστασής του, ζητούσε από την Επιτροπή να δηµοσιοποιήσει τα έγγραφα εκτός εάν
υπήρχαν σοβαροί λόγοι για την άρνηση πρόσβασης. Η Επιτροπή του εξέθεσε
λεπτοµερέστερα τα επιχειρήµατά της τα οποία και έγιναν δεκτά από το
∆ιαµεσολαβητή. Η υπόθεση περατώθηκε την 09.12.2002.
Καταγγελία 1184/2002/PB του κ. Jens -Peter Bonde (Μέλους του ΕΚ) της 29.5.2002
(περατώθηκε)
Πρόκειται για σειρά πολύ εκτεταµένων αιτήσεων, που υπερβαίνουν από ορισµένες
απόψεις το πλαίσιο του κανονισµού, ενώ µερικά από τα αιτηθέντα έγγραφα δεν
υπάρχουν. Σε αυτές τις διάφορες αιτήσεις, η Επιτροπή απάντησε ως εξής :
– όσον αφορά τον πλήρη κατάλογο όλων των επιτροπών και οµάδων εργασίας µε
τα ονόµατα των µελών τους : ο καταγγέλλων παρέλαβε τον κατάλογο των
επιτροπών και των οµάδων εργασίας· δεν υπάρχουν κατάλογοι των µελών καθώς
η συµµετοχή ποικίλλει ανάλογα µε το θέµα·
– όσον αφορά τον πλήρη κατάλογο των προσώπων που έχουν τύχει επιστροφής των
εξόδων ταξιδίου και διαµονής : δεν υπάρχει παρόµοιος κατάλογος·
– όσον αφορά τον κατάλογο όλων των εγγράφων στα οποία µπορεί να δοθεί
αρνητική απάντηση πρόσβασης έστω και εν µέρει : δεν υπάρχει παρόµοιος
κατάλογος και δεν είναι δυνατή η κατάρτισή του·
– όσον αφορά όλες τις γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε το
κοινοτικό κεκτηµένο: αυτή η αίτηση είναι υπερβολικά εκτεταµένη· λόγω της
προστασίας που τυγχάνουν οι γνωµοδοτήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας (άρθρο 4,
παρ. 2, 2η περίπτωση), η δυνατότητα δηµοσιοποίησης πρέπει να εξετάζεται
ανάλογα µε την περίπτωση και σε συγκεκριµένα έγγραφα·
– όσον αφορά τις εκθέσεις αναλυτικής εξέτασης του κεκτηµένου (screening) για τη
Μάλτα : τα έγγραφα αυτά δεν προέρχονται από την Επιτροπή· πρέπει να υπάρξει
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη.
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Η Επιτροπή διαβίβασε τις εν λόγω παρατηρήσεις στο ∆ιαµεσολαβητή την 1.8.2002.
Ο ∆ιαµεσολαβητής έκλεισε την υπόθεση την 11.3.2003 καταλήγοντας στο
συµπέρασµα ότι δεν υπήρξε κακή διαχείριση εκ µέρους της Επιτροπής.
Καταγγελία 1437/2002/IJH της 31.7.2002
Ο καταγγέλλων είναι ένας από τους ιδιώτες επενδυτές στην αγορά ασφαλειών του
οίκου Lloyd’s (« Names ») που καταστράφηκαν από τις απώλειες που υπέστη ο
Lloyd’s στις Ηνωµένες Πολιτείες µετά τα σηµαντικά ποσά που κατέβαλε ως
αποζηµίωση στα θύµατα του αµιάντου. Κατέθεσε καταγγελία κατά των βρετανικών
αρχών για µη εφαρµογή της οδηγίας για την ανάληψη δραστηριότητας
πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλεια ζωής (73/239/ΕΟΚ).
Ο καταγγέλλων ζήτησε να του χορηγηθεί αντίγραφο της προειδοποιητικής
επιστολής. Η άρνηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς επιβεβαιώθηκε
από το Γενικό Γραµµατέα. Η Επιτροπή διαβίβασε τις παρατηρήσεις της στο
∆ιαµεσολαβητή την 24.10.2002. Η υπόθεση εκκρεµεί.
Καταγγελία 1753/2002/GG της 7.10.2002
Ο καταγγέλων αµφισβητεί την άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα που προέρχονται από
ένα κράτος µέλος. Πράγµατι, οι εθνικές αρχές, µετά από διαβούλευση µε την
Επιτροπή, αντιτάχθηκαν στη δηµοσιοποίηση. Η Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και
Τελωνειακής Ένωσης αρνήθηκε να ανακοινώσει τα έγγραφα αυτά δυνάµει του
άρθρου 4, παράγραφος 5 του κανονισµού. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατόπιν
από το Γενικό Γραµµατέα.
Ο καταγγέλλων αµφισβητεί ιδιαίτερα τη διαβούλευση της Επιτροπής µε τις εθνικές
αρχές. Εκτιµά ότι δυνάµει των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού, η Επιτροπή
όφειλε να του χορηγήσει πρόσβαση στα αιτούµενα έγγραφα χωρίς να διαβουλευθεί
µε τις εθνικές αρχές.
Η Επιτροπή διαβίβασε τις παρατηρήσεις της στο ∆ιαµεσολαβητή την 09.01.2003. Η
υπόθεση εκκρεµεί.
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Γ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Υπενθυµίζεται ότι τα στατιστικά αυτά στοιχεία αφορούν µόνο τις αιτήσεις σχετικά µε τα µη
δηµοσιευθέντα έγγραφα. Εποµένως δεν περιλαµβάνουν τις πολυάριθµες αιτήσεις ενηµέρωσης
και τις ολοένα και περισσότερες αιτήσεις που αφορούν δηµοσιευθέντα έγγραφα, η
επεξεργασία των οποίων γίνεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
1.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός αρχικών αιτήσεων
1999

2000

2001

2002

408

481

450

991

Αριθµός προσδιορισθέντων εγγράφων που ελήφθησαν υπόψη
1999

2000

2001

2002

587

505

589

2150

Ποσοστό θετικών/αρνητικών απαντήσεων (σε %)
1999

2000

2001

2002

81 / 19

76,6 / 23,4

70,3 / 29,7

66,5 / 33,5

Αριθµός αιτήσεων για τις οποίες δόθηκε µερική πρόσβαση
1999

2000

2001

∆εν υπάρχουν δεδοµένα

19

2002
44

1999

2000

2001

2002

Κατανοµή των αρνητικών απαντήσεων στην
πρόσβαση ανάλογα µε την επικληθείσα εξαίρεση (σε
%)
Προστασία
ασφάλεια)

δηµόσιου

συµφέροντος

Προστασία δηµόσιου συµφέροντος
στρατιωτικές υποθέσεις)

(δηµόσια
(άµυνα

-

και

0,46

Προστασία δηµόσιου συµφέροντος (διεθνείς σχέσεις)
Προστασία δηµόσιου συµφέροντος
(δηµοσιονοµική, νοµισµατική ή οικονοµική πολιτική)

1,8
50,6

58,8

65,3

0,46

Προστασία των δικαστικών διαδικασιών και της
παροχής νοµικών συµβουλών

3,7

Προστασία του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και
οικονοµικού ελέγχου

35,9

Προστασία
των
εµπορικών
συµφερόντων
συµπεριλαµβανοµένης της πνευµατικής ιδιοκτησίας

2,6

4,1

2,6

3,7

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας
του ατόµου
(προστασία προσωπικών δεδοµένων )

-

2,1

1,7

5,2

Προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

13,0

9,3

8,7

8,6

Απόρρητο που ζητήθηκε από κράτος µέλος

6,5

5,1

2,6

2,1

Περισσότερες
εξαίρεση

27,3

19,6

19,1

38

εξαιρέσεις/

Μη

διευκρινισθείσα
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2.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός επιβεβαιωτικών αιτήσεων
1999

2000

2001

2002

33

46

52

96

Κατανοµή των αποφάσεων επί επιβεβαιωτικών αιτήσεων (σε %)

Επιβεβαίωση της αρνητικής απάντησης

1999

2000

2001

2002

73,1

73

65,3

66,9

-

-

-

9,2

26,9

27

34,7

23,9

Μερική πρόσβαση
Ακύρωση της αρνητικής απάντησης

Κατανοµή των αρνητικών απαντήσεων στην πρόσβαση
επιβεβαιώθηκαν ανάλογα µε την επικληθείσα εξαίρεση (σε %)

που

2002

Προστασία του δηµόσιου συµφέροντος (δηµόσια ασφάλεια)

-

Προστασία του δηµόσιου συµφέροντος (άµυνα και στρατιωτικές υποθέσεις)

-

Προστασία του δηµόσιου συµφέροντος (διεθνείς σχέσεις)

7,2

Προστασία του δηµόσιου συµφέροντος (δηµοσιονοµική, νοµισµατική ή
οικονοµική πολιτική)

-

Προστασία των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών

4,4

Προστασία του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονοµικού ελέγχου

29,4

Προστασία των εµπορικών
πνευµατικής ιδιοκτησίας

συµφερόντων

συµπεριλαµβανοµένης

της

3,3

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου

0,6

Προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

1,6

Απόρρητο που ζητήθηκε από κράτος µέλος

4,4

Περισσότερες εξαιρέσεις

48,9
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3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ποσοστό θετικών απαντήσεων για το σύνολο της διαδικασίας (σε %)
1999

2000

2001

2002

82,8

80,7

74,7

70,7*

*
σε αυτό το ποσοστό συµπεριλαµβάνεται το 8,3 % των περιπτώσεων όπου χορηγήθηκε
µερική πρόσβαση
Κατανοµή των αιτήσεων
ανά επαγγελµατική κατηγορία των
αιτούντων (σε %)

1999

2000

2001

2002

Πολίτες και
κατηγορία

10,5

10,5

12,6

31,8

∆ικηγόροι

18,4

21,6

23,5

22,4

Κοινωνία των πολιτών (βιοµηχανία,
οµάδες πίεσης, ΜΚΟ, κ.λ.π.)

26,0

25,4

23,2

17,8

Ακαδηµαϊκός χώρος

26,2

20,4

22,0

12,3

∆ηµόσιες αρχές

13,4

13,2

12,0

8,6

∆ηµοσιογράφοι

2,5

5,7

2,6

3,8

Μέλη του ΕΚ

2,7

3,2

4,1

3,1

µη

διευκρισθείσα

22

ανά γεωγραφική προέλευση (σε %)

1999

2000

2001

2002

Γερµανία

10,0

9,3

12,7

10,9

Αυστρία

1,7

1,1

0,9

2,1

Βέλγιο

27,5

28,5

23,6

23,0

∆ανία

1,2

2,8

2,7

1,6

Ισπανία

7,1

4,2

7,1

5,4

Φινλανδία

0,2

1,1

1,6

0,5

Γαλλία

10,5

6,6

7,3

10,3

Ελλάδα

1,0

0,4

0,2

1,2

Ιρλανδία

1,0

2,3

3,8

2,0

Ιταλία

7,6

12,1

7,3

9,6

Λουξεµβούργο

1,7

0,2

0,7

0,4

Κάτω Χώρες

9,0

11,0

8,2

6,4

Πορτογαλία

0,7

0,6

0,4

1,2

Ηνωµένο Βασίλειο

15,0

13,4

15,8

8,8

Σουηδία

2,0

1,5

1,1

1,3

Ευρώπη εκτός Κοινότητας

1,7

2,8

1,8

1,7

Εκτός Ευρώπης

2,0

1,3

3,3

1,3

Μη διευκρινισθείσα προέλευση

0,0

0,8

1,5

12,2
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ανά τοµείς (σε %)

2000

2001

2002

∆ιοίκηση και Προσωπικό

1,8

1,9

3,2

Βοήθεια για την ανάπτυξη

2,4

2,4

0,8

Ανθρωπιστική βοήθεια

0,6

0,4

0,1

Γεωργία

2,2

2,9

4,8

Προϋπολογισµός

1,6

3,7

2,3

Εµπόριο

1,0

0,8

1,1

Ανταγωνισµός

4,3

5,2

12,7

∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος

0,2

0,6

0,4

Εκπαίδευση και Πολιτισµός

2,0

1,7

0,5

Οικονοµικές και Χρηµατοδοτικές Υποθέσεις

1,4

1,4

1,1

∆ιεύρυνση

1,4

1,2

1,0

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

4,5

3,5

3,2

Επιχειρήσεις

4,1

5,0

3,9

Περιβάλλον

14,6

16,3

6,2

Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

9,7

5,0

10,6

Γενική Επιθεώρηση

0,0

0,4

0,2

∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

6,3

5,8

2,2

Εσωτερική Αγορά

5,7

11,4

10,3

Υπηρεσία για την Καταπολέµηση της Απάτης

2,2

1,2

2,4

Αλιεία

2,2

1,0

0,6

Τύπος

0,2

0,8

0,8

Περιφερειακή Πολιτική

2,6

1,7

0,8

Εξωτερικές Σχέσεις

2,8

3,7

2,1

Έρευνα και Τεχνολογική Εξέλιξη

0,6

0,6

0,7

Έρευνα (Κοινό Κέντρο)

0,4

0,2

0,3

Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών

3,0

2,7

4,4

Γενική Γραµµατεία

15,8

12,1

15,9

Κοινή Υπηρεσία ∆ιερµηνείας Συνεδριάσεων

0,0

0,0

0,4

Νοµική Υπηρεσία

1,8

2,9

3,0

Μεταφραστική Υπηρεσία

0,0

0,2

0,4

Κοινωνία της Πληροφορίας

0,6

0,6

0,7

Στατιστική Υπηρεσία

0,0

0,4

0,1

Μεταφορές και Ενέργεια

4,0

2,3

2,9
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