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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου υποδέχεται θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που έχει ως στόχο τη θέση σε εφαρμογή πιο ευέλικτων κανόνων και πιο απλών διαδικασιών 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η αναθεώρηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις πολιτικές ελευθερίες και είναι περισσότερο 
νομικής και συνταγματικής φύσεως (στοιχεία τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου).

Ωστόσο, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός 
ότι περικλείει τα εμπορικά και βιομηχανικά έγγραφα τα οποία συνδέονται με τις εμπορικές 
διαφορές και διαπραγματεύσεις στην κατηγορία "ευαίσθητα έγγραφα", θα πρέπει να αναλυθεί 
ξεχωριστά.

Οι τροπολογίες της παρούσας γνωμοδότησης βελτιώνουν τη σύνδεση μεταξύ των προθέσεων 
και στόχων της αναδιατύπωσης και του περιεχομένου των προτάσεων. Η προτιμησιακή αυτή 
αντιμετώπιση φαίνεται χρήσιμη και απαραίτητη, αρκεί να μη χρησιμοποιείται για συγκάλυψη 
των βιομηχανικών συμφερόντων κατά τρόπο αντίθετο προς τα δικαιώματα και συμφέροντα 
των καταναλωτών στο όνομα του "κυρίαρχου δημοσίου συμφέροντος".

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι αυτή η δυνατότητα εξάλειψης του βιομηχανικού 
συμφέροντος πρέπει να διευκρινισθεί περισσότερο στο κείμενο, δεδομένου ότι ο βασικός 
στόχος της αναθεώρησης του κανονισμού είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινού 
και η στήριξη των πολιτών.

Ένας από τους στόχους της πρότασης κανονισμού είναι να διευκρινίσει τις διαδικασίες για τις 
οποίες δεν ισχύουν οι κανόνες διαφάνειας και αποκάλυψης. Μεταξύ των εξαιρέσεων αυτών, 
το κείμενο περιλαμβάνει τα εμπορικά συμφέροντα, όπως συνέβαινε και με το προηγούμενο 
κείμενο. Ωστόσο, η πρόταση αναφέρεται συγκεκριμένα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τα βιομηχανικά απόρρητα δεν αποκαλύπτονται, προτού όλες οι υποθέσεις να υποβληθούν στο 
δικαστήριο για την επίλυση των διμερών διαφορών ή πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός 
επίλυσης των διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής καθιστά το κείμενο σαφέστερο και, συγκεκριμένα, 
προστατεύει το εμπορικό συμφέρον, ακόμη και αν αυτό χρησιμεύει εμφανώς ως δικαιολογία 
για τις καταγγελίες της ΕΕ πριν από την επίλυσή τους από τον οργανισμό επίλυσης διαφορών 
του ΠΟΕ.

Εξάλλου, η πρόταση αναφέρει κανόνες που εφαρμόζονται στα εμπορικά έγγραφα που έχουν 
σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία διαβιβάζονται από την 
αρμόδια για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ Επιτροπή 133, προς άλλα δημόσια 
όργανα, είναι ευαίσθητης φύσεως. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει συνείδηση της 
ανάγκης να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των εγγράφων που συντάσσει η εν λόγω 
Επιτροπή 133 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγχει την εμπορική πολιτική που 
εφαρμόζουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για αυτό το είδος ευαίσθητων εγγράφων, οι 
κανόνες ταξινόμησης και η διοργανική και δημόσια πρόσβαση διέπονται από την απόφαση 
της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2001, η οποία τροποποιεί τον εσωτερικό της κανονισμό
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(C(2001)3031).

Η Επιτροπή προέβη για τελευταία φορά στην αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα το 2001, αμέσως μετά από την αναθεώρηση του κανονισμού για την 
ταξινόμηση των ευαίσθητων εγγράφων. Αφενός μεν, εάν η Επιτροπή επιδιώκει τη σημαντική 
βελτίωση της πρόσβασης του κοινή σε κάθε είδους έγγραφα, είναι απαραίτητο να προβεί σε 
αναθεώρηση όλων των εσωτερικών κανόνων.

Αφετέρου δε, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πρέπει να τηρήσει αυστηρούς κανόνες σε ό,τι 
αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών περιορισμένης πρόσβασης, ακόμη και μεταξύ των μελών 
της· οι κανόνες αυτοί εκπονήθηκαν το 2001, ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα επιτροπή 
δεν υπήρχε.

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη τακτικής αναθεώρησης των 
κανόνων ταξινόμησης και διαβίβασης ευαίσθητων εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προς άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης της πρόσβασης του κοινού δεν πρέπει να περιοριστεί σε 
μια τυπική διαδικασία. Ολόκληρη η διαδικασία πρόσβασης οιουδήποτε νομικού προσώπου ή 
πολίτη σε κάθε τύπο εγγράφου πρέπει να αναλυθεί σε βάθος, προκειμένου η αναθεώρηση να 
στεφθεί από επιτυχία. Υπ' αυτήν την έννοια, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η ορθή 
ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα και, για το λόγο αυτό, τα εμπορικά έγγραφα δεν πρέπει να αποκλείονται 
από αυτή τη μεταρρύθμιση.

Για τους λόγους αυτούς, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει τις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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"

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"
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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.

σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών 
οργάνων οι οποίοι εκπονούνται από το 
αρμόδιο όργανο και αναθεωρούνται από 
αυτό σε τακτά διαστήματα και
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, των 
διεθνών και εμπορικών σχέσεων, της 
άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

Αιτιολόγηση

Κάθε όργανο πρέπει να εκπονεί και να αναθεωρεί τους κανόνες του με τους οποίους ορίζονται 
τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγγράφων, εντός σαφώς ορισμένου χρονικού διαστήματος. 
Τα έγγραφα που διαβιβάζονται σε άλλα δημόσια όργανα  από την Επιτροπή 133, υπεύθυνη για 
τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, εμπίπτουν στην κατηγορία ευαίσθητων εγγράφων. Η 
Επιτροπή INTA κατανοεί την ανάγκη εμπιστευτικότητας των εγγράφων που εκπονεί η Επιτροπή 
133 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακολουθεί την εμπορική πολιτική την οποία 
ακολουθούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο προς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 αποστολής των αντιγράφων βαρύνει 
τον αιτούντα. Δεν δύναται να υπερβαίνει 
το πραγματικό κόστος της παραγωγής 
και της αποστολής των αντιγράφων. Η 
πρόσβαση στα έγγραφα είναι δωρεάν 
όταν γίνεται επί τόπου ή όταν ο αριθμός 
των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 20
σελίδες A4, καθώς και σε περίπτωση 
άμεσης πρόσβασης με ηλεκτρονική 
μορφή ή μέσω του μητρώου.



PE414.949v03-00 6/7 AD\756793EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει πιο απλές διαδικασίες πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα 
και να καταργήσει τη ρητή αναγραφή της υποχρέωσής της να διαθέτει τα έγγραφα επί πληρωμή 
αφ' ης στιγμής ο αριθμός των εγγράφων υπερβαίνει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Η παράγραφος 
αυτή πρέπει να διατηρηθεί και συγχρόνως να βελτιωθεί, διότι αποτελεί καθήκον του πολίτη να 
πληρώνει για τα αντίγραφα που ζητεί, είναι όμως φυσιολογικό να το γνωρίζει, και να γνωρίζει 
επίσης τις λεπτομέρειες υπολογισμού των τελών που εισπράττονται για τα αντίγραφα, όπως και 
να μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα όταν δεν χρειάζεται να κάνει αντίγραφα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως 
τα μέτρα που απαιτούνται για τη 
δημιουργία μητρώου το οποίο θα 
βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο 6 
μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα, χρειάζεται να τροποποιηθεί η ημερομηνία σε σχέση με 
την τροποποίηση του εγγράφου και του νέου χρονοδιαγράμματος. Η προθεσμία αυτή πρέπει να 
είναι πιο φιλόδοξη από την προηγούμενη. Τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα 
αναθεώρηση θα πρέπει να έχουν άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες και τις εταιρείες 
(σε περίπτωση εμπορίου και διαπραγμάτευσης). Επιπλέον, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να 
ενεργούν ταχέως για τη βελτίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται και να θέτουν στη 
διάθεση των πολιτών μητρώα χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του νέου 
κανονισμού.
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