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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Μαΐου 2001
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα
όταν τα θεσµικά όργανα ενεργούν ως νοµοθέτες, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν
κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να
διαφυλαχθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων του οικείου οργάνου. Αυτά τα έγγραφα θα
πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµα στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό.

(7)

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, το δικαίωµα πρόσβασης
εφαρµόζεται επίσης στα έγγραφα που έχουν σχέση µε την
κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και µε
την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις. Κάθε όργανο θα πρέπει να τηρεί τους περί ασφαλείας κανόνες του.

(8)

Για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, όλοι οι
οργανισµοί που δηµιουργούνται από τα θεσµικά όργανα θα
πρέπει να εφαρµόζουν τις αρχές που θεσπίζει ο παρών
κανονισµός.

(9)

Λαµβανοµένου υπόψη του άκρως ευαίσθητου περιεχοµένου
τους, ορισµένα έγγραφα θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής
µεταχείρισης. Οι διακανονισµοί για την ενηµέρωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο
παρόµοιων εγγράφων θα πρέπει να τεθούν µέσω διοργανικής
συµφωνίας.

(10)

Προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των
θεσµικών οργάνων, το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα θα
πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο και την Επιτροπή όχι µόνο για έγγραφα που
συντάσσονται από τα θεσµικά όργανα αλλά και για έγγραφα
που παραλαµβάνονται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυµίζονται τα προβλεπόµενα στη δήλωση αριθ. 35, που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ, σύµφωνα µε τα
οποία ένα κράτος µέλος δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή ή το Συµβούλιο να µην κοινοποιήσει ένα έγγραφο
προς τρίτους όταν το εν λόγω έγγραφο προέρχεται από το
κράτος µέλος αυτό, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεσή
του.

(11)

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να δοθεί στο κοινό πρόσβαση σε όλα
τα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Εντούτοις, ορισµένα
δηµόσια και ιδιωτικά συµφέροντα θα πρέπει να προστατεύονται µέσω εξαιρέσεων. Θα πρέπει να επιτραπεί στα θεσµικά
όργανα να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωµοδοτήσεις και
διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται απαραίτητο να προστατευθεί η δυνατότητα λειτουργίας τους. Για τον καθορισµό
των εξαιρέσεων, τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τις αρχές της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε όλους τους
τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης.

(12)

Όλοι οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα
των θεσµικών οργάνων θα πρέπει να τηρούν τον παρόντα
κανονισµό.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο της 255 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την έννοια
της διαφάνειας στο άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε
το οποίο η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία µιας
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην
οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.
Η διαφάνεια εξασφαλίζει µεγαλύτερη συµµετοχή των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα,
εγγυάται µεγαλύτερη νοµιµότητα, αποτελεσµατικότητα και
υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δηµοκρατικό σύστηµα. Η διαφάνεια συµβάλλει στην ενίσχυση
των αρχών της δηµοκρατίας και του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως θεσπίζονται από το άρθρο 6 της
συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων του Μπέρµιγχαµ, του Εδιµβούργου και της Κοπεγχάγης τόνισαν την
ανάγκη να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη διαφάνεια στο έργο
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης. Ο παρών κανονισµός
ενοποιεί τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί από τα
θεσµικά όργανα εν όψει της βελτίωσης της διαφάνειας της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

(4)

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωµα της πρόσβασης
του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές
και τα όρια της πρόσβασης αυτής σύµφωνα µε το άρθρο
225 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

(5)

Καθώς το ζήτηµα της πρόσβασης στα έγγραφα δεν αποτελεί
το αντικείµενο διατάξεων στις συνθήκες για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενεργείας, σύµφωνα µε τη
δήλωση αριθ. 41 που αποτελεί παράρτηµα της τελικής
πράξης στη συνθήκη του Άµστερνταµ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού προκειµένου για έγγραφα που αφορούν δραστηριότητες καλυπτόµενες από τις εν λόγω δύο συνθήκες.

(1) ΕΕ C 177 Ε της 27.6.2000, σ. 70.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου
της 28ης Μαΐου 2001.
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Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγµάτωση του δικαιώµατος
πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρµοσθεί µια διοικητική διαδικασία σε δύο στάδια, µε πρόσθετη δυνατότητα δικαστικής
προσφυγής ή καταγγελίας στον ευρωπαίο διαµεσολαβητή.
Κάθε θεσµικό όργανο θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία µέτρα
ώστε να ενηµερώσει το κοινό για τις νέες διατάξεις που
τίθενται σε ισχύ και να εκπαιδεύει το προσωπικό του που
καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του
παρόντος κανονισµού δικαιώµατά τους. Για να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, κάθε
θεσµικό όργανο θα πρέπει να χορηγεί πρόσβαση σε µητρώο
εγγράφων.
Ο παρών κανονισµός δεν έχει ούτε ως αντικείµενο ούτε ως
αποτέλεσµα την τροποποίηση των εθνικών νοµοθεσιών όσον
αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται
ότι δυνάµει της αρχής της εντίµου συνεργασίας που διέπει
τις σχέσεις των θεσµικών οργάνων µε τα κράτη µέλη, τα
τελευταία αυτά θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να µην θίγεται
η ορθή εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας των οργάνων.

(16)

Ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να θίγει τα υπάρχοντα
δικαιώµατα πρόσβασης σε έγγραφα για τα κράτη µέλη, τις
δικαστικές ή τις ερευνητικές αρχές.

(17)

∆υνάµει του άρθρου 255 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ
το κάθε θεσµικό όργανο θεσπίζει στον εσωτερικό κανονισµό
του ειδικές διατάξεις σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφά
του. Η απόφαση 93/731/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής
∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Συµβουλίου (1), η απόφαση 94/90/ΕΚ, ΕΚΑΧ,
Ευρατόµ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 1994, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Επιτροπής (2), η απόφαση 97/632/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Ιουλίου 1997, σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3) και οι κανόνες που αφορούν την
εµπιστευτικότητα των εγγράφων του Σένγκεν θα πρέπει,
εποµένως, εάν χρειάζεται, να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι:
α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και τους περιορισµούς, για
λόγους δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος, που διέπουν το
δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής «τα θεσµικά
(1) ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 43· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/527/ΕΚ (ΕΕ L 212 της 23.8.2000, σ.
9).
2
( ) ΕΕ L 46 της 18.2.1994, σ. 58· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/567/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόµ (ΕΕ L 247 της
28.9.1996, σ. 45).
3
( ) ΕΕ L 263 της 25.9.1997, σ. 27.
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όργανα»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ,
ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα
έγγραφα,
β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή
άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος, και
γ) να προωθήσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση
στα έγγραφα.

Άρθρο 2
∆ικαιούχοι και πεδίο εφαρµογής
1.
Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος
έχει δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσµικών οργάνων, υπό
την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισµών που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισµό.
2.
Τα θεσµικά όργανα µπορούν, υπό την επιφύλαξη των ιδίων
αρχών, όρων και περιορισµών, να παραχωρήσουν πρόσβαση στα
έγγραφα σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν κατοικεί ή δεν
έχει την έδρα του σε ένα κράτος µέλος.
3.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα έγγραφα εις
χείρας θεσµικού οργάνου, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή παραλαµβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του, σε όλους
τους τοµείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό
πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε
απευθείας σε ηλεκτρονική µορφή ή µέσω µητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νοµοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή
απευθείας σύµφωνα µε το άρθρο 12.
5.
Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ’ άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστανται ειδική µεταχείριση, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο.
6.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δικαιώµατα πρόσβασης του
κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσµικών
οργάνων τα οποία ενδεχοµένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς
δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσµικά όργανα
προς εφαρµογή τους.

Άρθρο 3
Ορισµοί
Για το σκοπό του παρόντος κανονισµού, νοείται ως:
α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόµενο ανεξάρτητα από το χρησιµοποιηθέν υπόθεµα (γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο υπό
ηλεκτρονική µορφή, ή µε ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική
εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις δράσεις και τις αποφάσεις αρµοδιότητας του θεσµικού οργάνου,
β) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του
αρµόδιου θεσµικού οργάνου, περιλαµβανοµένων των κρατών
µελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσµών και φορέων
και των τρίτων κρατών.
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Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
1.
Τα θεσµικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο,
η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία:
α) του δηµόσιου συµφέροντος, όσον αφορά:
— τη δηµόσια ασφάλεια,
— την άµυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις,
— τις διεθνείς σχέσεις,
— τη δηµοσιονοµική, νοµισµατική ή οικονοµική πολιτική της
Κοινότητας ή ενός κράτους µέλους,
β) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόµου, ιδίως
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων.
2.
Τα θεσµικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σ’ ένα έγγραφο,
η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία:
— των εµπορικών συµφερόντων ενός συγκεκριµένου φυσικού ή
νοµικού προσώπου, συµπεριλαµβανοµένης της πνευµατικής
ιδιοκτησίας,
— των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νοµικών συµβουλών,
— του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονοµικού ελέγχου,
εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον
δηµόσιο συµφέρον.
3.
Προκειµένου περί εγγράφου που συντάχθηκε από ένα
θεσµικό όργανο για εσωτερική χρήση ή που έχει παραληφθεί από
ένα θεσµικό όργανο, και το οποίο σχετίζεται µε θέµα επί του
οποίου δεν έχει αποφασίσει, το εν λόγω θεσµικό όργανο αρνείται
την πρόσβαση εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά
την οικεία διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον.
Ένα θεσµικό όργανο αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως µέρος συζητήσεων και
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του σχετικού θεσµικού
οργάνου, ακόµη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά την οικεία διαδικασία
λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου
υπάρχει υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον.
4.
Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσµικό όργανο διαβουλεύεται µε τον τρίτο προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον
µπορεί να εφαρµοσθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή 2, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δηµοσιοποιηθεί ή όχι.
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καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται µε το σεβασµό της ιδιωτικής ζωής ή τα εµπορικά συµφέροντα, και στην
περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις µπορούν εν ανάγκη
να εξακολουθήσουν και µετά την περίοδο αυτή.
Άρθρο 5
Έγγραφα στα κράτη µέλη
Όταν ένα κράτος µέλος παραλαµβάνει αίτηση για έγγραφο που
βρίσκεται στην κατοχή του, προερχόµενο από θεσµικό όργανο,
εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται µε το σχετικό θεσµικό όργανο προκειµένου να ληφθεί απόφαση
η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του
παρόντος κανονισµού.
Ένα κράτος µέλος µπορεί αντ’ αυτού να παραπέµψει το αίτηµα στο
θεσµικό όργανο.
Άρθρο 6
Αιτήσεις
1.
Η αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο διατυπώνεται µε οιαδήποτε γραπτή µορφή, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής, σε
µία από τις γλώσσες που µνηµονεύονται στο άρθρο 314 της
συνθήκης ΕΚ και µε επαρκή ακρίβεια ούτως ώστε το θεσµικό
όργανο να µπορέσει να προσδιορίσει το έγγραφο. Ο αιτών δεν
υποχρεούται να δικαιολογήσει την αίτηση.
2.
Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής, το θεσµικό όργανο
ζητεί από τον αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας
τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του δηµόσιου µητρώου εγγράφων.
3.
Στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή
πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, το ενδιαφερόµενο θεσµικό όργανο
µπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήµως, µε τον αιτούντα, για να βρεθεί
µία λογική λύση.
4.
Τα θεσµικά όργανα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια
στους πολίτες ως προς το πως και που µπορούν να υποβάλλονται
αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα.
Άρθρο 7
Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων

6.
Εάν µόνον µέρη του ζητουµένου εγγράφου καλύπτονται από
οιαδήποτε εξαίρεση, τα υπόλοιπα µέρη του εγγράφου δίδονται στη
δηµοσιότητα.

1.
Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία
επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής.
Εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την καταχώριση της αίτησης, το
θεσµικό όργανο είτε καθιστά διαθέσιµο το ζητούµενο έγγραφο και
παρέχει πρόσβαση σύµφωνα µε το άρθρο 10 εντός της περιόδου
αυτής, είτε, µε γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της
ολικής ή µερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι
δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7.
Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στις παραγράφους 1 έως 3
εφαρµόζονται µόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του
περιεχοµένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις µπορούν να εφαρµοστούν για µέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που

2.
Στην περίπτωση ολικής ή µερικής άρνησης, ο αιτών µπορεί,
εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απάντησης του
θεσµικού οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας
από το θεσµικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του.

5.
Ένα κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από το θεσµικό όργανο
να µην δηµοσιοποιήσει ένα έγγραφο προερχόµενο από αυτό χωρίς
προηγούµενη συµφωνία του.
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3.
Κατ’ εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά
πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 προθεσµία µπορεί, µετά από ενηµέρωση του αιτούντος και λεπτοµερή αιτιολόγηση, να παραταθεί
κατά 15 εργάσιµες ηµέρες.
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4.
Το θεσµικό όργανο που αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση
σε ευαίσθητο έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά τρόπον
ώστε να µη θίγονται τα συµφέροντα που προστατεύονται από το
άρθρο 4.

4.
Η απουσία απάντησης εκ µέρους του θεσµικού οργάνου
εντός της καθορισµένης προθεσµίας παρέχει στον αιτούντα το
δικαίωµα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.

5.
Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για ευαίσθητα έγγραφα, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 4.

Άρθρο 8

6.
Οι κανόνες που θεσπίζουν τα θεσµικά όργανα σχετικά µε τα
ευαίσθητα έγγραφα δηµοσιοποιούνται.

Επεξεργασία επιβεβαιωτικής αίτησης
1.
Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός
15 εργάσιµων ηµερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης,
το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούµενο
έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου,
σύµφωνα µε το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή
µερικής άρνησης, µε γραπτή απάντηση. Αν το θεσµικό όργανο
αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν µέρει, ενηµερώνει τον αιτούντα
για τα ένδικα µέσα που διαθέτει, δηλαδή τη δικαστική προσφυγή
κατά του θεσµικού οργάνου και/ή την καταγγελία στον ευρωπαίο
διαµεσολαβητή, υπό τους όρους που προβλέπονται αντίστοιχα στα
άρθρα 230 και 195 της συνθήκης ΕΚ.
2.
Κατ’ εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά
πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ µεγάλο αριθµό εγγράφων, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 προθεσµία µπορεί, µετά από ενηµέρωση του αιτούντα και λεπτοµερή αιτιολόγηση, να παραταθεί
κατά 15 εργάσιµες ηµέρες.
3.
Η απουσία απάντησης εκ µέρους του θεσµικού οργάνου
εντός της προθεσµίας θεωρείται ως αρνητική απάντηση και ο αιτών
έχει το δικαίωµα να ασκήσει δικαστική προσφυγή κατά του θεσµικού οργάνου και/ή να καταγγείλει το ζήτηµα στον ευρωπαίο διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνθήκης ΕΚ.
Άρθρο 9
Επεξεργασία ευαίσθητων εγγράφων

7.
Η Επιτροπή και το Συµβούλιο ενηµερώνουν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύµφωνα µε τους διακανονισµούς που συµφωνούνται µεταξύ των θεσµικών οργάνων.
Άρθρο 10
Πρόσβαση κατόπιν αιτήσεως
1.
Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε µε επιτόπια εξέταση,
είτε µε χορήγηση αντιγράφου, συµπεριλαµβανοµένου, εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα µε την προτίµηση
του αιτούντος. Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής
αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή
δεν υπερβαίνει το πραγµατικό κόστος της παραγωγής και της
αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα µε
λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η άµεση πρόσβαση µε ηλεκτρονική µορφή ή µέσω του µητρώου εγγράφων είναι δωρεάν.
2.
Εάν ένα έγγραφο έχει ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα από το
σχετικό θεσµικό όργανο και ο αιτών έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτό,
το θεσµικό όργανο µπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως
προς την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα, ενηµερώνοντας τον
αιτούντα µε ποιον τρόπο µπορεί να αποκτήσει το ζητούµενο
έγγραφο.
3.
Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και
µορφή (µεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική µορφή όπως
σύστηµα Braille, µε µεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία
µαγνητοφώνου) λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίµηση του
αιτούντος.

1.
Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από
τα θεσµικά όργανα ή τους οργανισµούς που ιδρύουν, από τα κράτη
µέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, τα οποία διαβαθµίζονται ως «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ή «CONFIDENTIEL» σύµφωνα µε τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι
προστατεύουν βασικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός
ή περισσοτέρων κρατών µελών της στους τοµείς που προβλέπονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τοµείς
της δηµόσιας ασφάλειας, της άµυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

1.
Προκειµένου να πραγµατωθούν τα δικαιώµατα των πολιτών
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, κάθε θεσµικό όργανο προσφέρει πρόσβαση σε µητρώο εγγράφων. Η πρόσβαση στο µητρώο
πρέπει να παρέχεται µε ηλεκτρονική µορφή. Τα στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων καταχωρούνται στο µητρώο χωρίς καθυστέρηση.

2.
Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, χειρίζονται µόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση των
εγγράφων αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν επίσης, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφορές σε ευαίσθητα έγγραφα θα µπορούσαν να καταχωρισθούν στο
δηµόσιο µητρώο.

2.
Για κάθε έγγραφο, το µητρώο περιέχει µνεία του αριθµού
εγγράφου (συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του διοργανικού αριθµού αναφοράς), το θέµα ή/και σύντοµη περιγραφή του
περιεχοµένου του εγγράφου, και την ηµεροµηνία της παραλαβής ή
σύνταξης του εγγράφου και της καταχώρισής του στο µητρώο. Τα
στοιχεία αναφοράς παρέχονται κατά τρόπον ώστε να µην υπονοµεύεται η προστασία των συµφερόντων σύµφωνα µε το άρθρο 4.

3.
Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο µητρώο ή δίδονται στη δηµοσιότητα µόνον µετά από σύµφωνη γνώµη του
συντάκτη τους.

3.
Τα θεσµικά όργανα λαµβάνουν αµέσως τα µέτρα που απαιτούνται για τη δηµιουργία µητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε
λειτουργία το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2002.

Άρθρο 11
Μητρώα
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Άρθρο 12
Άµεση πρόσβαση µε ηλεκτρονική µορφή ή µέσω µητρώου
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γ) οι οδηγίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254
παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ, οι αποφάσεις εκτός
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ, οι συστάσεις και οι γνωµοδοτήσεις.

1.
Τα θεσµικά όργανα παρέχουν όσο το δυνατόν ευρύτερη
άµεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, µε ηλεκτρονική µορφή
ή µέσω µητρώου, σύµφωνα µε τους οικείους κανόνες τους.

3.
Κάθε θεσµικό όργανο µπορεί, στον εσωτερικό κανονισµό του,
να καθορίσει ποια επιπρόσθετα έγγραφα δηµοσιεύονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα.

2.
Ειδικότερα, µε την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, παρέχεται
άµεση πρόσβαση στα νοµοθετικά έγγραφα, ήτοι τα έγγραφα που
συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την
έγκριση πράξεων που είναι δεσµευτικές στα ή για τα κράτη µέλη.

Άρθρο 14
Ενηµέρωση

3.
Όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να παρέχεται άµεση πρόσβαση
και σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόµενα µε την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

1.
Κάθε θεσµικό όργανο λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ενηµέρωσης του κοινού για τα δικαιώµατα που διαθέτει στο πλαίσιο
του παρόντος κανονισµού.

4.
Όταν δεν παρέχεται άµεση πρόσβαση µέσω του µητρώου, το
µητρώο πρέπει να υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που βρίσκεται το
έγγραφο.

2.
Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τα θεσµικά όργανα για την
παροχή πληροφοριών στους πολίτες.
Άρθρο 15

Άρθρο 13

∆ιοικητικές πρακτικές εντός των θεσµικών οργάνων

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

1.
Τα θεσµικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές
προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισµός.

1.
Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 254
παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 163 πρώτη
παράγραφος της συνθήκης Ευρατόµ, τα ακόλουθα έγγραφα δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα, λαµβανοµένων υπόψη των
άρθρων 4 και 9 του παρόντος κανονισµού:

2.
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.

α) οι προτάσεις της Επιτροπής,
β) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συµβούλιο σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 251 και 252
της συνθήκης ΕΚ και οι αιτιολογικές εκθέσεις αυτών των
κοινών θέσεων, καθώς και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαδικασίες,
γ) οι αποφάσεις-πλαίσια και οι αποφάσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,
δ) οι συµβάσεις που καταρτίζονται από το Συµβούλιο σύµφωνα
µε το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,
ε) οι συµβάσεις που υπογράφονται µεταξύ κρατών µελών βάσει
του άρθρου 293 της συνθήκης ΕΚ,
στ) οι διεθνείς συµφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ή
σύµφωνα µε το άρθρο 24 της συνθήκης ΕΕ.
2.
Τα ακόλουθα έγγραφα δηµοσιεύονται, κατά το δυνατόν, στην
Επίσηµη Εφηµερίδα:
α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη µέλη στο
Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ ή σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΕ,
β) οι κοινές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2
της συνθήκης ΕΕ,

Άρθρο 16
Αναπαραγωγή των εγγράφων
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τυχόν υπάρχοντες κανόνες περί
δικαιώµατος δηµιουργού οι οποίοι ενδεχοµένως περιορίζουν το
δικαίωµα τρίτου να αναπαραγάγει ή να χρησιµοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα.
Άρθρο 17
Εκθέσεις
1.
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.
2.
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2004 το αργότερο, η Επιτροπή
δηµοσιεύει έκθεση για την εφαρµογή των αρχών του παρόντος
κανονισµού και διατυπώνει συστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων, εάν
χρειάζεται, προτάσεων για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισµού καθώς και προγράµµατος δράσης για τα µέτρα που πρέπει να
λάβουν τα θεσµικά όργανα.

L 145/48

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 18
Μέτρα εφαρµογής
1.
Κάθε θεσµικό όργανο προσαρµόζει τον εσωτερικό κανονισµό
του στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Οι εν λόγω προσαρµογές εφαρµόζονται από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001.
2.
Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, 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 (1) είναι σύµφωνος προς τον παρόντα κανονισµό, προκειµένου να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή
διατήρηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.
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3.
Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι υπάρχοντες κανόνες
σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα είναι σύµφωνοι προς τον
παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται από τις 3 ∆εκεµβρίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2001.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο
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