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Τροπολογία 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Η πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
καλής διοικητικής πρακτικής. Ένα 
περαιτέρω βήμα συνίσταται στο να 
διασφαλισθεί ότι οι εργασίες των 
θεσμικών οργάνων βελτιώνονται με την 
εξασφάλιση αμοιβαίας πρόσβασης στα 
έγγραφά τους. Πρέπει να θεσπισθεί μια 
διοργανική συμφωνία προκειμένου να 
αυξηθεί η διαφάνεια και η 
προσβασιμότητα στα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 64
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ενεργούν ως νομοθέτες και στο πλαίσιο 
εκχωρησθεισών αρμοδιοτήτων όταν, με 
τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θεσπίζουν κανόνες γενικού 
πεδίου εφαρμογής, οι οποίοι είναι νομικά 
δεσμευτικοί στα ή για τα κράτη μέλη, 
όπως κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις 
πλαίσιο ή αποφάσεις, βάσει των σχετικών 
διατάξεων των Συνθηκών.

Or. en
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Τροπολογία 65
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Τα όργανα της ΕΕ ενεργούν ως 
νομοθέτες όταν, βάσει των σχετικών 
διατάξεων των Συνθηκών, εγκρίνουν 
νομικά δεσμευτικές διατάξεις με γενικό 
πεδίο εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 66
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση
προσωπικών δεδομένων, πρέπει να 
καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά 
όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών.

(10) Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οι 
κοινοτικοί φορείς πρέπει να χειρίζονται 
τα προσωπικά δεδομένα σεβόμενα 
πλήρως τα δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους 
κοινοτικούς φορείς και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. en



AM\761528EL.doc 5/45 PE418.177v01-00

EL

Τροπολογία 67
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) 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.

(12) Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές 
που εκτίθενται στο άρθρο 6, παράγραφος 
1, της Συνθήκης ΕΚ και στη νομολογία 
του Δικαστηρίου σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001, 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. Τα νομοθετικά 
κείμενα πρέπει να διατυπώνονται κατά 
τρόπο σαφή και κατανοητό1 και να 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή πρέπει, με βάση τον παρόντα 
κανονισμό, να συμφωνήσουν για τη 
θέσπιση καλύτερων νομοθετικών 
πρακτικών, την επεξεργασία μοντέλων 
και τεχνικών καθώς και τεχνικών λύσεων 
και να τις δημοσιεύουν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο 
κύκλος ζωής των προπαρασκευαστικών 
εγγράφων και να καθίσταται δυνατή η 
κοινή τους χρήση από τα όργανα και τους 
οργανισμούς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία. ___________________
Διοργανική συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 
για τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
την ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής 
νομοθεσίας (ΕΕ C 73 της 17.3. 1999, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 68
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Τα έγγραφα που σχετίζονται με μη 
νομοθετικές διαδικασίες, όπως 
δεσμευτικά μέτρα με ειδικό πεδίο 
εφαρμογής ή συμπεράσματα, συστάσεις ή 
ψηφίσματα πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμα σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής διοίκησης που εκτίθεται στο 
άρθρο 41 του Χάρτη και συγχρόνως να 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 
οργάνων, την προστασία των νόμιμων 
ιδιωτικών συμφερόντων, π.χ. όσον αφορά 
το δίκαιο του ανταγωνισμού και τις 
υποθέσεις περιορισμών του 
ανταγωνισμού και τις διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 
επιλογής, καθώς επίσης και τα ατομικά 
δικαιώματα των υποκειμένων των 
δεδομένων, σύμφωνα με το κανονισμό 
(ΕΚ) 1049/01. 

Or. en

Τροπολογία 69
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) 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 

(17) Κατ’ αρχήν, όλα τα έγγραφα που 
επεξεργάζονται ή λαμβάνουν τα θεσμικά 
όργανα και αφορούν τις δραστηριότητές 
τους πρέπει να καταχωρούνται και να 
είναι προσβάσιμα στο κοινό. Εντούτοις, 
με την επιφύλαξη του ελέγχου που 
διενεργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων ή σε 
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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.

τμήμα αυτών μπορεί να μην επιτραπεί για 
λόγους προστασίας δημόσιων και 
ιδιωτικών συμφερόντων, δεδομένου ότι 
τα θεσμικά όργανα δικαιούνται να 
προστατεύουν τις εσωτερικές 
γνωμοδοτήσεις και διαβουλεύσεις τους 
όταν κρίνεται απαραίτητο να προστατευθεί 
η δυνατότητα λειτουργίας τους.

Or. en

Τροπολογία 70
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Σύμφωνα με το άρθρο 255, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, ο 
παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές 
αρχές και τους βάσει δημοσίων και 
ιδιωτικών συμφερόντων ισχύοντες 
περιορισμούς που αφορούν την πρόσβαση 
στα έγγραφα, με τους οποίους πρέπει να 
είναι συμβατές όλες οι υπόλοιπες 
διατάξεις της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 71
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Όλοι οι κανόνες που αφορούν την 
πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών 
οργάνων θα πρέπει να τηρούν τις αρχές 
του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι 
ο κανονισμός αυτός αποτελεί εφαρμογή 
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του άρθρου 255, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 72
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) 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.

(19) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης 
πραγμάτωση του δικαιώματος πρόσβασης 
των πολιτών και να καταστεί ευκολότερη 
η πρόσβαση:

– τα κείμενα σχετικά με τη νομοθετική 
διαδικασία πρέπει να είναι προσβάσιμα 
με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
–τα άλλα έγγραφα ή τουλάχιστον οι 
σχετικές αναφορές πρέπει να είναι 
προσβάσιμα μέσω ενός μητρώου του 
οργάνου. Για την πρόσβαση σε μη άμεσα 
προσβάσιμα ή εμπιστευτικά έγγραφα θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί μια διοικητική 
διαδικασία σε δύο στάδια.
Κατά της άρνησης του θεσμικού οργάνου 
θα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο 
Δικαστήριο ή καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή.

Or. en
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Τροπολογία 73
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) να θεσπίσει κοινές διατάξεις για την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών και 
εγγράφων των οργάνων με την ανάλογη 
εφαρμογή των αρχών που έχουν 
θεσπισθεί στην οδηγία 2003/98/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα*.
ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό είναι σύμφωνο με την τροπολογία 17 του σχεδίου έκθεσης και αποσκοπεί να 
θεσπίσει μια υποχρέωση των οργάνων της ΕΕ να χρησιμοποιούν περαιτέρω πληροφορίες της 
ΕΕ στο δημόσιο τομέα όπως προβλέπεται από την οδηγία 2003/98/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και με το σημείο 15 της "Σύστασης σχετικά με την προώθηση 
και τη χρήση της πολυγλωσσίας και της γενικής πρόσβασης στον Κυβερνοχώρο" που ενέκρινε η 
Γενική Διάσκεψη της UNESCO κατά την 32η σύνοδό της (Οκτώβριος 2003).

Τροπολογία 74
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής Δικαιούχοι

Or. en
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Τροπολογία 75
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής Δικαιούχοι

Or. en

Τροπολογία 76
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του 
όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις 
πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις 
αποφάσεις που υπόκεινται στην 
αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα σε όσα 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή 
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συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις 
που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του, σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται 
στην κατοχή του, σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 78
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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 

3. Παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στο επίσημο μητρώο των 
θεσμικών οργάνων είτε ύστερα από
γραπτή αίτηση. Η πρόσβαση σε έγγραφα 
που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά 
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νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι 
δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο
5α.

Or. en

Τροπολογία 80
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 81
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα 
θεσμικά όργανα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 82
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που 
αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου 
μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά 
με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν 
είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να 
ολοκληρωθεί η έρευνα ή να 
οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν 
έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν
πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει 
ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών 
αυτών.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο και σύμφωνα με 
τη νομολογία του Δικαστηρίου, τα 
έγγραφα που αποτελούν μέρος του 
διοικητικού φακέλου μιας έρευνας που 
αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού ή την 
εμπορική πολιτική ή μιας διαδικασίας 
σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού 
περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από το
κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ή να 
οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν 
έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν 
πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει 
ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 83
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. 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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 84
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. 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.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
ευρύτερα 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 ή από τη νομοθεσία των 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 85
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

(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 ζήτημα σχετικά με 
τις πολιτικές, τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας 
του οργάνου· πληροφορίες που περιέχουν 
συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
τις εργασίες του οργάνου) αποτελούν 
έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον μπορούν να 
εξάγονται σε ένα ή περισσότερα
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
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τη βοήθεια των ευλόγως διαθέσιμων 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματος.
Ένα όργανο που προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσει 
ουσιωδώς ένα υφιστάμενο σύστημα, 
αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στο 
δικαίωμα πρόσβασης που διασφαλίζει ο 
παρών κανονισμός και ενεργεί κατά 
τρόπο που προάγει το στόχο της 
διαφάνειας·
Οι λειτουργίες για την ανάκτηση 
πληροφοριών που έχουν αποθηκευθεί στα 
ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης 
των οργάνων προσαρμόζονται 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 
επαναλαμβανόμενα αιτήματα του κοινού 
τα οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθούν με 
τα διαθέσιμα σήμερα μέσα για την 
αξιοποίηση των συστημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι τα όργανα, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
επαναλαμβανόμενες αιτήσεις του κοινού με τα υφιστάμενα σήμερα μέσα που διαθέτουν οι 
τράπεζες δεδομένων των οργάνων, αναζητούν τον καλύτερο τρόπο ικανοποίησης των 
αιτημάτων αυτών.

Τροπολογία 86
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 

(α) «έγγραφο»: κάθε πληροφορία, 
δεδομένο ή περιεχόμενο (χαρτί, ήχος, 
οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, 
δεδομένα και οδηγίες συστημάτων 
επεξεργασίας δεδομένων) ανεξάρτητα από 
το φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο 
αποθήκευσης που αφορά ένα ζήτημα 
σχετικά με τις πολιτικές, τις 
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καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων 
του λειτουργικού συστήματος,

δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας των 
οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που περιέχονται σε 
συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
τις εργασίες του οργάνου).
Ένα όργανο που προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσει 
ουσιωδώς ένα υφιστάμενο σύστημα, 
αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στο 
δικαίωμα πρόσβασης που διασφαλίζει ο 
παρών κανονισμός και ενεργεί κατά 
τρόπο που προάγει το στόχο της 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 87
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή 
περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται 
με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα 
θεσμικό όργανο· τα δεδομένα που 
περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή 
περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται 
με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα 
θεσμικό όργανο· πληροφορίες που 
περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για 
τις εργασίες του οργάνου) αποτελούν 
έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον μπορούν να 
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εξάγονται σε ένα ή περισσότερα
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των ευλόγως διαθέσιμων 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματος.
Ένα όργανο που προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσει 
ουσιωδώς ένα υφιστάμενο σύστημα, 
αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στο 
δικαίωμα πρόσβασης που διασφαλίζει ο 
παρών κανονισμός και ενεργεί κατά 
τρόπο που προάγει το στόχο της 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος,

(α) κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το 
χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε 
χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική 
μορφή ή με ηχητική, οπτική ή 
οπτικοακουστική εγγραφή)· τα δεδομένα 
που περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος, Η 
συγκέντρωση δεδομένων που περιέχονται 
σε ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και ανάκτησης θεωρείται, 
ωστόσο, ότι βρίσκεται στην κατοχή του 
οργάνου μόνον εφόσον το όργανο μπορεί 
να την καταστήσει διαθέσιμη με συνήθη 
μέσα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός του "εγγράφου" είναι υπερβολικά στενός. Ένα έγγραφο τότε μόνον θα 
ήταν "έγγραφο" κατά την έννοια του κανονισμού, εάν διαβιβαζόταν επισήμως ή καταχωριζόταν 
με άλλο τρόπο.

Τροπολογία 89
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 
δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος, 

(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 συντάσσεται και τηρείται 
από θεσμικό όργανο ή καταγράφεται με 
άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα 
θεσμικό όργανο· τα δεδομένα που 
περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται 
έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε 
εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με 
τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του 
λειτουργικού συστήματος, 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο όρος που αφορά τη διαβίβαση ενός εγγράφου είναι περιττός.  Αντιθέτως ο όρος που αφορά 
την τήρηση ενός εγγράφου είναι ουσιώδης.
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Τροπολογία 90
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aβ) «νομοθετικό έγγραφο»: οποιοδήποτε 
έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης, και με 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων, πράξεων 
γενικής εμβέλειας, είναι νομικά 
δεσμευτικό για τα κράτη μέλη ή εντός 
αυτών και για την έγκριση του οποίου η 
Συνθήκη προβλέπει, και σε εθελοντική 
βάση, την παρέμβαση ή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 91
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aβ) "νομοθετικά έγγραφα":  έγγραφα 
που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί στο 
πλαίσιο διαδικασιών έγκρισης νομικά 
δεσμευτικών πράξεων με γενικό πεδίο 
εφαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 92
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία:

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών 
συμφερόντων:

Or. en

Τροπολογία 93
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία:

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η 
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών 
συμφερόντων:

Or. en

Τροπολογία 94
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και 
των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας 
και επίλυσης διαφορών·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και 
των δικαστικών διαδικασιών, εκτός από 
τις νομικές συμβουλές στο πλαίσιο 
διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής 
πράξης γενικής εφαρμογής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του επί της υποθέσεως Turco ότι η 
δημοσιοποίηση νομικών συμβουλών στα πλαίσια νομοθετικών πρωτοβουλιών αυξάνει τη 
διαφάνεια και το άνοιγμα της νομοθετικής διαδικασίας και ενισχύει τα δημοκρατικά 
δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία 96
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και
των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας 
και επίλυσης διαφορών·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών με 
την επιφύλαξη της ενισχυμένης 
διαφάνειας που απαιτείται στις 
διαδικασίες έγκρισης νομοθετικών 
πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής εφαρμογής·  δικαστικών 
διαδικασιών, διαιτησίας και επίλυσης 
διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία 97
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και
των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας
και επίλυσης διαφορών·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών 
αποκλειστικά στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών, διαιτησίας και επίλυσης 
διαφορών, στις οποίες το όργανο αποτελεί 
διάδικο·

Or. en

Τροπολογία 98
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) της αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας των διαδικασιών επιλογής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) της αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας των διαδικασιών επιλογής.

(ε) της αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας των διαδικασιών επιλογής 
όσον αφορά την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων ή την πρόσληψη προσωπικού.

Or. en
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Τροπολογία 100
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα
δεν γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή 
τους  θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

3. Με την επιφύλαξη της ενισχυμένης 
διαφάνειας που απαιτείται σε διαδικασίες 
έγκρισης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή 
μη νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής, η πρόσβαση στα ακόλουθα 
έγγραφα  δεν γίνεται δεκτή εάν η 
γνωστοποίησή τους  θα έθιγε σοβαρά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
θεσμικών οργάνων:

Or. en

Τροπολογία 101
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση, και 
η διάδοση των οποίων πριν την 
οριστικοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο 
την επίτευξη ενός εποικοδομητικού 
αποτελέσματος·

Or. en
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Τροπολογία 102
Charlotte Cederschiöld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την 
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Υπάρχει ισχυρό δημόσιο 
συμφέρον που επιβάλλει τη 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν τα 
ζητούμενα έγγραφα έχουν συνταχθεί ή 
παραληφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών 
έγκρισης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή 
μη νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής.  Κατά τη στάθμιση του 
δημοσίου συμφέροντος στην 
γνωστοποίηση, ιδιαίτερο βάρος δίδεται 
στο γεγονός ότι τα ζητηθέντα έγγραφα 
αφορούν την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ή το δικαίωμα διαβίωσης 
σε ένα υγιές περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 103
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την 
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται 
μόνο αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο 
συμφέρον που επιβάλλει τη 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών. 
Θεωρείται ότι υπάρχει τέτοιο υπερισχύον 
δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν οι 
ζητούμενες πληροφορίες αφορούν 
εκπομπές στο περιβάλλον, την αρχή της 
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περιβάλλον. δημοσιοποίησης, τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως το 
δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την
παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο 
αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά τα σημεία 2,
στοιχείο α) και δ) θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον, με εξαίρεση τις έρευνες που 
αφορούν ιδίως πιθανές παραβιάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες εξαιρέσεις που 
εκτίθενται στο παρόν άρθρο, το όργανο 
λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον 
που εξυπηρετεί τη γνωστοποίηση καθώς 
και κατά πόσο οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον, όταν μια αίτηση αφορά την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες.

Or. en
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Τροπολογία 105
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι εκπομπές στο περιβάλλον 
ορίζονται ως άμεσες οι έμμεσες εκλύσεις 
ουσιών, δονήσεων, θερμότητας ή 
θορύβου από μεμονωμένες ή διάχυτες 
πηγές στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα 
ή το έδαφος, σύμφωνα με την οδηγία 
96/61/EΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 106
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η γνωστοποίηση της ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων 
πλαίσιο μεταξύ ενός οργάνου και ενός 
πωλητή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 107
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 



AM\761528EL.doc 27/45 PE418.177v01-00

EL

εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, 
η δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
αυτών μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν τη νόμιμη 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, οι 
οποίο καθορίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία για την προστασία των 
φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 108
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών 
μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την 
κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
από τα όργανα εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων 
περιστάσεων, η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών αυτών μπορεί να θίξει τα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Τα διάφορα 
άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους 
κανόνες που διέπουν τη νόμιμη 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών, οι 
οποίο καθορίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία για την προστασία των φυσικών 
προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 109
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Οι εξαιρέσεις που εκτίθενται στο 
παρόν άρθρο δεν θεωρείται ότι αφορούν 
πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος 
σχετικά με τους δικαιούχους των ταμείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται 
στο πλαίσιο του συστήματος 
δημοσιονομικής διαφάνειας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να ερμηνευθεί ότι αποτελούν πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα 
όταν οι δικαιούχοι είναι εμπορικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 110
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το 
θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον 
τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά 
πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση 
που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός εάν 
είναι σαφές ότι το έγγραφο θα 
δημοσιοποιηθεί ή όχι.

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, τα 
έγγραφα γνωστοποιούνται από τα όργανα 
χωρίς διαβούλευση με τον συντάκτη 
εφόσον είναι σαφές ότι δεν εφαρμόζεται 
καμία από τις εξαιρέσεις του παρόντος 
κανονισμού. Διαβούλευση με τρίτους 
πραγματοποιείται όταν οι τρίτοι έχουν 
ζητήσει ο χειρισμός του εγγράφου αυτού 
να γίνει με ιδιαίτερο τρόπο, προκειμένου 
να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί να 
εφαρμοσθεί η εξαίρεση που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 111
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο 
πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης 
νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης 
γενικής εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των 
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το 
θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το 
έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το 
κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη 
δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας του για την 
απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν 
λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο 
αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων 
που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον 
οι λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος που δεν 
ενεργεί ως μέλος του Συμβουλίου και δεν 
αφορά άμεσα την έγκριση ή εφαρμογή 
της νομοθεσίας και των πολιτικών της 
ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί η γνώμη των 
αρχών του εν λόγω κράτους έως ότου 
ξεκινήσουν δικαστικές διαδικασίες. Το 
θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το 
έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το 
κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη 
δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 112
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο5α
Αρχές διαφάνειας

1. Σύμφωνα με τη δημοκρατική αρχή που 
θεσπίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, 
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της Συνθήκης ΕΕ και τη νομολογία του 
Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα 
θεσμικά όργανα που νομοθετούν, και στο 
πλαίσιο εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων, 
παρέχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση 
σε έγγραφα που αφορούν τις 
δραστηριότητές τους. 
2. Τα έγγραφα που αφορούν τα 
νομοθετικά τους προγράμματα, τις 
προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών, τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων και κάθε άλλο 
προπαρασκευαστικό έγγραφο καθώς και 
έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση και 
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων 
δημοσιονομικού χαρακτήρα, ιδίως όταν 
συνδέονται με μια νομοθετική 
διαδικασία, καθίστανται προσβάσιμα 
μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη 
διοργανικής ιστοσελίδας και 
δημοσιεύονται σε μια ειδική σειρά της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, οι νομοθετικές προτάσεις 
και οι λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις της 
ΕΕ διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και 
κατανοητό, τα δε θεσμικά όργανα 
συμφωνούν σε κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές και πρότυπα σύνταξης εγγράφων 
με στόχο τη βελτίωση της νομικής 
ασφάλειας σύμφωνα με τη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου.
4. Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας κάθε όργανο ή οργανισμός 
που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων δημοσιεύει τα 
προπαρασκευαστικά του έγγραφα και 
όλες τις συναφείς πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
γνωμοδοτήσεων, σε μια ειδική σειρά της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς επίσης σε μια κοινή 
ιστοσελίδα που εκθέτει τον κύκλο ζωής 
της διαδικασίας.
5. Μετά την έγκρισή τους, οι νομοθετικές 



AM\761528EL.doc 31/45 PE418.177v01-00

EL

πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 13.
6. Με βάση την αρχή της εμπιστευτικής 
συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μελών, τα κράτη μέλη παρέχουν 
στους πολίτες τους σε εθνικό επίπεδο 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο διαφάνειας 
με εκείνο που παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ 
μέσω της έγκαιρης και σαφούς 
δημοσίευσης στις αντίστοιχες επίσημες 
εφημερίδες τους των κειμένων ή 
αναφορών των εθνικών μέτρων περί 
εφαρμογής πράξεων των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Κάθε πρωτοβουλία ή κάθε έγγραφο εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων μερών, που 
αποσκοπεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
δημοσιοποιείται.
8. Τα όργανα συμφωνούν στην κατάρτιση 
ενός κοινού διοργανικού μητρώου στο 
οποίο αναγράφονται όλες οι ομάδες 
πίεσης και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 113
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο 
υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Στον 
αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη 
παραλαβής. Εντός ανωτάτου ορίου 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 
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μερικής άρνησης και πληροφορεί τον 
αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει 
επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και 
πληροφορεί τον αιτούντα ότι δικαιούται να 
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία 114
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αιτούντος και λεπτομερή 
αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 
εργάσιμες ημέρες.

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 αιτούντος και λεπτομερή 
αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 
εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός 15 

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, εάν ο αιτών αμφισβητεί τον 
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εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
απάντησης του θεσμικού οργάνου, να 
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας 
από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη 
θέση του.

ισχυρισμό ότι θίγεται πραγματικά το εν 
λόγω συμφέρον και/ή δεν θεωρεί ότι 
υπάρχει υπερισχύον συμφέρον στη 
γνωστοποίηση του εγγράφου, μπορεί ο 
αιτών να ζητήσει από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να διατυπώσει την 
ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψή του 
για το θέμα της παραβίασης και/ή του 
υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος.
Εάν σε συνέχεια της διαβίβασης της 
γνώμης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
το θεσμικό όργανο εμμένει στην πλήρη ή 
μερική άρνησή του, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παράγραφος 3 τροποποιείται προκειμένου να συμπεριληφθεί μία διαδικασία σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών αμφισβητεί το κατά πόσο θίγονται συμφέροντα και/ή 
πιστεύει ότι υπάρχει ένα υπερισχύον συμφέρον στη γνωστοποίηση. Ο Διαμεσολαβητής μπορείς 
να αξιολογήσει το ζήτημα της προσβολής συμφερόντων ή της ύπαρξης υπερισχύοντος δημόσιου 
συμφέροντος και να ανακοινώσει την άποψή του στο θεσμικό όργανο και τον αιτούντα.

Τροπολογία 116
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός ανωτάτου 
ορίου 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.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία 117
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται 
ταχεία επεξεργασία. Εντός 30 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.

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται 
ταχεία επεξεργασία. Εντός ανωτάτου 
ορίου 30 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.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία 118
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή 
αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 
εργάσιμες ημέρες.

ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή 
αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 
εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία 119
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η ρητή ή σιωπηρή άρνηση του 
υπαλλήλου ενός οργάνου που είναι 
αρμόδιος για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
συνιστά παραβίαση και επισύρει 
πειθαρχικές κυρώσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξουν κάποιες εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα πρόσβασης σε 
έγγραφα μπορεί να ασκούνται πραγματικά.

Τροπολογία 120
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Εάν, μετά τις ληφθείσες πληροφορίες, ο 
αιτών ζητεί νέες πληροφορίες για τα 
έγγραφα των οργάνων, η αίτηση αυτή 



PE418.177v01-00 36/45 AM\761528EL.doc

EL

εξετάζεται ως νέα αίτηση και η απάντηση 
αποστέλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 
8. Τα άτομα που διενεργούν μελέτες και 
έρευνα για τους δικούς τους ή για 
επαγγελματικούς σκοπούς έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που τηρούν οι 
αρχές ή τα όργανα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών επιθυμεί να λάβει 
περαιτέρω πληροφορίες.

Τροπολογία 121
Rareș-Lucian Niculescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Οι πληροφορίες που ευνοούν ή 
αποκρύπτουν την παραβίαση της 
νομοθεσίας από ένα άτομο ή ένα όργανο 
δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία των ευαίσθητων εγγράφων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα αυτά δεν μπορεί να υπαχθούν στην κατηγορία των εγγράφων που εξαιρούνται από 
την πρόσβαση του κοινού.
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Τροπολογία 122
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 και 
την απαίτηση της τεχνικής 
ουδετερότητας.

Or. en

Τροπολογία 123
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το περιεχόμενο ενός εγγράφου 
διατίθεται χωρίς διάκριση όσον αφορά 
την οπτική παρακώλυση, τη γλώσσα 
εργασίας ή το χρησιμοποιούμενο 
λειτουργικό σύστημα. Τα όργανα 
παρέχουν στον αιτούντα πραγματική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των εγγράφων 
χωρίς διακρίσεις τεχνικού χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν παρεκκλίνει 
από τους ειδικούς όρους πρόσβασης που 
καθορίζονται στο κοινοτικό ή εθνικό 
δίκαιο, όπως η καταβολή τέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν παρεκκλίνει 
από τους ειδικούς όρους πρόσβασης που 
καθορίζονται στο κοινοτικό ή εθνικό 
δίκαιο, όπως η καταβολή τέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να πραγματωθούν τα 
δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού, κάθε θεσμικό 
όργανο προσφέρει πρόσβαση σε μητρώο 
εγγράφων. 

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. 

α) Η πρόσβαση στο μητρώο πρέπει να 
παρέχεται με ηλεκτρονική μορφή.
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Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
καταχωρούνται στο μητρώο χωρίς 
καθυστέρηση.

β) Τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
καταχωρούνται στο μητρώο χωρίς 
καθυστέρηση.
γ) Τα μητρώα των οργάνων διαθέτουν 
μια απλή στη χρήση της διεπαφή σε όλες 
τις γλώσσες των κρατών μελών και είναι 
συμβατά με τις αρχές της 
διαλειτουργικότητας, της τεχνολογικής 
ουδετερότητας και της απρόσκοπτης 
πρόσβασης.
δ) Τα μητρώα διαθέτουν απλούς και 
στατικά μακροπρόθεσμους 
υπερσυνδέσμους σε αποθηκευμένα 
ηλεκτρονικά έγγραφα.
ε) Τα όργανα επιτρέπουν κατά το δυνατόν 
την περαιτέρω χρησιμοποίηση του 
κωδικού πηγής του ηλεκτρονικού 
μητρώου σύμφωνα με τη δημόσια άδεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στ) Τα ηλεκτρονικά έγγραφα διατίθενται, 
κατά το δυνατόν, μέσω μητρώων που 
χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα όπως 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 ή πιο 
πρόσφατες εκδοχές.
ζ) Τα όργανα δημιουργούν μια κοινή 
διεπαφή για τα μητρώα εγγράφων τους 
καθώς και ένα ενιαίο σημείο εισόδου για 
την άμεση πρόσβαση στα έγγραφα έως … 
*.
* ΕΕ: ένα έτος από την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 127
Marco Cappato

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. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει 
επιπλέον ένα μητρώο δραστηριοτήτων 
των βουλευτών που διασφαλίζει 
κατάλληλη δημοσιότητα και πρόσβαση 
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3 Ιουνίου 2002. σε πληροφορίες που αφορούν μεταξύ 
άλλων τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή 
και την παρουσία των βουλευτών, τη 
χρήση επιδομάτων και δηλώσεων 
οικονομικών συμφερόντων. Όλα τα 
όργανα που εμπίπτουν στον παρόντα 
κανονισμό καταρτίζουν αντίστοιχα 
μητρώα προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
λογοδοσία και τη νομιμότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 128
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, 
παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 
για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής εφαρμογής.

1. Τα όργανα καθιστούν όλα τα έγγραφα 
άμεσα προσβάσιμα στο κοινό σε 
ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ενός 
μητρώου ιδίως τα έγγραφα που 
συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο 
πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση 
κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 129
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Article 12 – paragraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση 
πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή και σε
άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με την 
ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

2. Κατ' αρχήν παρέχεται άμεση πρόσβαση 
υπό ηλεκτρονική μορφή και σε άλλα 
έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με την 
ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών ή με 
την εφαρμογή τους.
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Or. en

Τροπολογία 130
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον 
εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες 
άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία 
έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Αρχή δημοσιότητας και βελτίωσης της 

τεκμηρίωσης
1. Κάθε όργανο διασφαλίζει κατάλληλη 
δημοσιότητα των δραστηριοτήτων και τη 
διαθεσιμότητα πληροφοριών και 
εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητές 
του όσον αφορά:
α) τα χρονοδιαγράμματα και τις 
ηλεκτρονικές πληροφορίες ημερολογίου,
β) τον κανονισμό και τις διοικητικές 
διαδικασίες,
γ) τις ομάδες εργασίας
δ) τη συμμετοχή στις συμβουλευτικές 
ομάδες, όπως ομάδες υψηλού επιπέδου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
συντάκτες μελετών που προορίζονται για 
τα όργανα, 
ε) τον οπτικοακουστικό εκσυγχρονισμό 
και την καταγραφή ακροάσεων, 
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συνεδριάσεων, διασκέψεων και 
διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, 
στ) τη χρήση τεχνολογικά ουδέτερων 
μορφότυπων δεδομένων και την 
προορατική υποστήριξη για απρόσκοπτη 
πρόσβαση.
2. Όλα τα έγγραφα που εκπονούνται από 
ένα όργανο και διαβιβάζονται επισήμως 
σε ένα ή περισσότερους αποδέκτες ή 
παραλαμβάνονται από ένα όργανο 
καταχωρούνται τουλάχιστον εσωτερικά.
3. Τα όργανα επιτρέπουν κατά το δυνατόν 
την πρόσβαση του κοινού σε 
προδιαγραφές ή μορφότυπα και 
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τα 
έγγραφά τους και επιτρέπουν την 
εφαρμογή και χρήση χωρίς περιορισμούς 
ή διακριτική μεταχείριση.
4. Τα όργανα τεκμηριώνουν τη 
συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 132
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Κυρώσεις

Τυχόν μη τήρηση εκ μέρους ενός οργάνου 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
τον παρόντα κανονισμό σε σχέση με μια 
ειδική αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα έχει 
ως αποτέλεσμα την αυτόματη χορήγηση 
άδειας πρόσβασης στα ζητηθέντα από 
τον αιτούντα έγγραφα.
Κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τις 
οποίες υπέχει υπάλληλος ή άλλο μέλος του 
προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η οποία διαπράττεται εκ 
προθέσεως ή εξ αμελείας, επισύρει 
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πειθαρχική κύρωση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή τους όρους απασχόλησης 
που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό 
καθώς και με τους εσωτερικούς κανόνες 
των οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 133
Hartmut Nassauer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα όργανα δημοσιεύουν το 
οργανόγραμμά τους από το οποίο 
προκύπτει το πεδίο αρμοδιότητας των 
εσωτερικών μονάδων τους.

Or. en

Τροπολογία 134
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Τα θεσμικά όργανα συγκροτούν 
διοργανική επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 255 με στόχο τη διερεύνηση και 
ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής, τον 
εντοπισμό εμποδίων στην πρόσβαση και 
τη χρησιμοποίηση καθώς και μη 
δημοσιευμένων πηγών δεδομένων, την 
εξέταση ενδεχόμενων διαφορών, την 
προώθηση της διαλειτουργικότητας, την 
περαιτέρω χρήση και συγχώνευση 
μητρώων, την τυποποίηση του κώδικα 
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εγγράφων μέσω ενός ευρωπαϊκού 
οργανισμού τυποποίησης, τη δημιουργία 
μιας ενιαίας πύλης της ΕΕ για τη 
διασφάλιση πρόσβασης σε όλα τα 
έγγραφα της ΕΕ και τη συζήτηση των 
μελλοντικών εξελίξεων περί την πρόσβαση 
του κοινού στα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 135
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα όργανα πραγματοποιούν 
διαβούλευση με τους χρήστες των 
υπηρεσιών τους για την πρόσβαση στα 
έγγραφα προκειμένου να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των 
χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 136
Marco Cappato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Αναπαραγωγή των εγγράφων

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν 
υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος 
δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως 
περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να λάβει 
αντίγραφα των εγγράφων ή να
αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα 
γνωστοποιηθέντα έγγραφα.
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Or. en

Τροπολογία 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν 
υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος 
δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως 
περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να λάβει 
αντίγραφα των εγγράφων ή να
αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα 
γνωστοποιηθέντα έγγραφα.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 16 είναι καλύτερη από τις τροπολογίες που προτείνει η 
Επιτροπή.
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