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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών κανονισμός 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ 
αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας εντός της Ένωσης. 
Κατά την οκταετία από της εφαρμογής του, συνέβαλε στη δημιουργία διαφανέστερου 
κλίματος διοίκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας φέρει τη σημασία της διαφάνειας σε νέο επίπεδο βάσει του 
άρθρου 10/ΣΕΕ, παράγραφος 3, το οποίο ορίζει ότι: "Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο 
ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες".

Η νέα Συνθήκη διευρύνει σαφώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Προηγουμένως, η 
Συνθήκη ζητούσε διαφάνεια μόνο από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενώ 
τώρα το άρθρο 15/ΣΛΕΕ ορίζει ότι "Κάθε πολίτης … έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος."

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη από την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα 
πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού 1049/2001 λαμβάνοντας υπόψη την 
τροποποίηση της νομικής του βάσης που επήλθε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το 
Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σύμφωνα με το 
οποίο ο κανονισμός πρέπει να επικαιροποιηθεί επειγόντως και εξέφρασε επίσης τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει τροποποιημένη πρόταση.

Εξάλλου, μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή το 2008, το Δικαστήριο έχει 
εκδώσει ορισμένες πολύ σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα. Η 
σημαντικότερη από τις αποφάσεις αυτές αφορά την υπόθεση Turco (T-84/03 Turco κατά 
Συμβουλίου), στην οποία το Δικαστήριο απεφάνθη ότι πρέπει να επιτραπεί και η πρόσβαση 
στις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών. Στα πορίσματά του το Δικαστήριο αναφέρει 
ότι: "το άνοιγμα …. συμβάλλει στο να αποδώσει στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών μεγαλύτερη 
νομιμότητα στα θεσμικά όργανα και αυξάνει την εμπιστοσύνη προς αυτά".

Ωστόσο, η Επιτροπή αρνήθηκε να εκπονήσει νέα πρόταση. Η μόνη αλλαγή που επέφερε η 
Επιτροπή στην πράξη είναι η τροποποίηση της νομικής βάσης του κανονισμού που 
πραγματοποίησε στη γενική ανακοίνωση το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, η αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αποφάσισε 
ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει το ρόλο της Επιτροπής και να επιφέρει τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις που θα ευθυγραμμίσουν τον κανονισμό με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. 

Η πρόταση της Επιτροπής

Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε βάσει της πρότασης της Επιτροπής του 
2008. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή δεν ενισχύει τη διαφάνεια της Ένωσης σε επίπεδο 
αποδεκτό από τη νέα Συνθήκη. Αντιθέτως, πολλές από τις τροποποιήσεις που πρότεινε η 
Επιτροπή θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ισχύοντος προτύπου.
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Η χειρότερη εξ αυτών είναι η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή επί του άρθρου 3 με 
αποτέλεσμα να περιοριστεί σοβαρά ο ορισμός του ‘εγγράφου’. Κατά την άποψή της 
συντάκτριας, ο σημερινός ορισμός πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος, δεδομένου ότι 
καλύπτει όλα τα σχετικά έγγραφα και όχι μόνο τα καταχωρημένα.

Άλλη τροπολογία που ανησυχεί τη συντάκτρια αφορά το δικαίωμα των κρατών μελών να 
αρνούνται να δώσουν έγγραφα δυνάμει του άρθρου 5. Η προτεινόμενη από την Επιτροπή 
διατύπωση παρέχει στα κράτη μέλη απεριόριστο δικαίωμα επίκλησης της δικής τους 
νομοθεσίας προκειμένου να δικαιολογήσουν την άρνηση της πρόσβασης σε έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος. Τα θεσμικά όργανα θα μπορούν μόνο να εξετάζουν λόγους 
βάσει του κανονισμού και όχι βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Ένα τέτοιο δικαίωμα θα 
υποσκάψει την αρχή της διαφάνειας και θα την αφήσει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 του κανονισμού θα έπρεπε να αρκούν. Εάν 
δεν αρκούν, θα πρέπει, αντί να δίνονται στα κράτη μέλη απεριόριστα δικαιώματα, να 
τροποποιηθεί το άρθρο 4.

Σκοπός του κανονισμού

Όπως δηλώνει ο τίτλος του κανονισμού, πρόκειται για πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. 
Κύριος στόχος μας είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν στο 
δημοκρατικό βίο της Ένωσης επιτρέποντας την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα της 
ΕΕ.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια γνωμοδότησης, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ
"πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα" και "ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών" αφενός 
και του δικαιώματος πρόσβασης των θεσμικών οργάνων ακόμη και σε εμπιστευτικά έγγραφα 
αφετέρου. Το τελευταίο μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μιας διοργανικής συμφωνίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
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όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, λοιπών οργάνων ή οργανισμών 
της ΕΕ, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή 
παραλαμβάνονται από αυτό και 
βρίσκονται στην κατοχή του, σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Τα έγγραφα είναι προσβάσιμα στο 
κοινό είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στο επίσημο μητρώο ενός 
θεσμικού οργάνου, λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών, είτε ύστερα από γραπτή 
αίτηση.
Η πρόσβαση σε έγγραφα που 
συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι 
δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο
12 του παρόντος κανονισμού.
3. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών, τα οποία ενδεχομένως 
απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου 
ή από πράξεις εφαρμογής τους που 
θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα ή 
από τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί γενικά ένα πλαίσιο για όλα τα θεσμικά όργανα, τα λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Τροπολογία 2

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 

α) «έγγραφο»: οποιαδήποτε δεδομένα ή
περιεχόμενο ανεξάρτητα από το 
χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε 
χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική 
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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,

μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή 
οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορούν 
ζήτημα σχετικά με τις πολιτικές, τα 
μέτρα και τις αποφάσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιότητας ενός θεσμικού 
οργάνου, των λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών· οι πληροφορίες που 
περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανάκτησης δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών 
συστημάτων χρησιμοποιουμένων στις 
εργασίες του θεσμικού οργάνου, των 
λοιπών οργάνων ή οργανισμών)
αποτελούν έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον 
μπορούν να εξάγονται σε ένα ή 
περισσότερα εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά 
αντίγραφα με τη βοήθεια των διαθέσιμων 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή θα περιόριζε την πρόσβαση του κοινού σε ένα μικρό 
μόνο αριθμό εγγράφων. Αυτό θα συνιστούσε σαφή μείωση του επιπέδου διαφάνειας σε σύγκριση 
με το ισχύον καθεστώς.

Τροπολογία 3

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 που 
αφορούν δικαστικές διαδικασίες·

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.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

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:

διαγράφεται

α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·
β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων 
εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων, 
ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 5

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 στην 
παράγραφο 2 εφαρμόζονται μόνο αν 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Κατά τη στάθμιση του 
δημοσίου συμφέροντος στην 
γνωστοποίηση, ιδιαίτερο βάρος δίδεται 
στο γεγονός ότι τα ζητηθέντα έγγραφα 
αφορούν την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ή τον κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1367/2006 ορίζει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον όσον αφορά την κοινοποίηση 
πληροφοριών που αφορούν τις εκπομπές στο περιβάλλον. Πρέπει να θεσπιστεί ένα παρόμοιο 
τεκμήριο υπέρ του υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την κοινοποίηση 
πληροφοριών που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 6

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 
οποίοι καθορίζονται από την κοινοτική 
νομοθεσία για την προστασία των 
φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
δεν δημοσιοποιούνται εάν η εν λόγω 
δημοσιοποίηση θα έβλαπτε την ιδιωτική 
ζωή ή την ακεραιότητα του 
ενδιαφερομένου. Τέτοια βλάβη δεν 
προκύπτει:

– εάν τα δεδομένα αναφέρονται 
αποκλειστικά στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες του ενδιαφερομένου, 
εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων 
συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε 
ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει 
αρνητικά το πρόσωπο αυτό·
– εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά 
δημόσιο πρόσωπο, εκτός εάν, δεδομένων 
των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος 
να θεωρήσουμε ότι η δημοσιοποίηση θα 
επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό ή 
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άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του·
– εάν τα δεδομένα έχουν ήδη 
δημοσιοποιηθεί με συναίνεση του 
ενδιαφερομένου.
Τα προσωπικά δεδομένα 
δημοσιοποιούνται πάντως εάν υπερισχύον 
δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη 
δημοσιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το θεσμικό όργανο, τα λοιπά όργανα ή 
οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν 
το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογούν τους 
λόγους για τους οποίους, στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, το δημόσιο 
συμφέρον είναι σημαντικότερο από τα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου.
Όποτε ένα θεσμικό όργανο, λοιπά όργανα 
ή οργανισμοί αρνούνται την πρόσβαση σε 
κάποιο έγγραφο δυνάμει της παραγράφου 
1, εξετάζουν τη δυνατότητα μερικής 
πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί την ανάγκη επίτευξης ορθής ισορροπίας μεταξύ των 
διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων ούτε είναι σύμφωνη με την απόφαση του 
Πρωτοδικείου στην υπόθεση Bavarian Lager.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο 
παρόν άρθρο 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 καλύπτονται από τις 
εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, 
και στην περίπτωση ευαίσθητων 

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο 
παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται στα 
έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής 
πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής 
εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται 
μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται 
ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι 
εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για 
μέγιστη περίοδο 30 ετών. 
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εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν 
ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την 
περίοδο αυτή.

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 8

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, 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, τα λοιπά όργανα ή οργανισμοί 
στα οποία βρίσκεται το έγγραφο αυτό το 
δημοσιοποιούν, εκτός αν το κράτος μέλος 
αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με 
βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4. Το θεσμικό όργανο, τα λοιπά 
όργανα ή οργανισμοί αξιολογούν την 
καταλληλότητα των λόγων που προβάλλει 
το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη απόλυτο δικαίωμα επίκλησης της νομοθεσίας τους. Οι 
εξαιρέσεις του άρθρου 4 πρέπει να συνιστούν επαρκή λόγο για την άρνηση της πρόσβασης.
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