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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα ιστορικά αρχεία ανέκαθεν διεδραμάτισαν έναν όχι αμελητέο ρόλο για την ζωή των 
κρατών της Δύσης, αρχείων των οποίων η καλή λειτουργία εξαρτάται από την γραπτή τους 
αποτύπωση. Ήδη από τον καιρό της αρχαίας δημοκρατίας της Ρώμης, το κτίριο του 
Tabularium (επίσημου γραφείου των αρχείων) βρισκόταν στο συμβολικό κέντρο της πόλης, 
την Ρωμαϊκή αγορά.

Τα ιστορικά αρχεία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τμήμα της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το άνοιγμά τους στο κοινό εξυπηρετεί 
ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Τα ενδιαφέροντα αυτά 
προστατεύονται από το πρωτογενές δίκαιο, διότι η Ένωση "σέβεται τη διατήρηση του 
πλούτου της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς"1. Σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, "η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η 
ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.2

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην τέταρτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 354/1983 "η 
αξιοποίηση και η κριτική ανάλυση των αρχείων [...] μπορούν ταυτοχρόνως να διευκολύνουν 
τις δράσεις των ενδιαφερόμενων σε κοινοτικό επίπεδο και να συμβάλλουν έτσι στην 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των γενικών στόχων των Κοινοτήτων"

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να κατοχυρωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) ως φορέα διαχείρισης των ιστορικών αρχείων των 
θεσμικών οργάνων και να δημιουργηθεί μια σταθερή νομική και χρηματοδοτική βάση για τη 
σύμπραξη μεταξύ της ΕΕ και του EUI3. Κατά συνέπεια, θα ήταν αντίθετο προς τον στόχο της 
πρότασης να βρεθεί το EUI σε λιγότερο ευνοϊκή νομική ή χρηματοδοτική κατάσταση από την 
σημερινή, μετά την έγκριση της πράξης.4

Η πρόταση της Επιτροπής (COM(2012)0456), όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεσμικές προσαρμογές, με τις οποίες θα επέρχονταν βελτιώσεις 
στην σημερινή κατάσταση:

― Η κατάθεση των ιστορικών αρχείων στο EUI θα καταστεί υποχρεωτική για τα θεσμικά 
όργανα, βάσει του παράγωγου δικαίου της ΕΕ.  

― Η ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δικαιολογεί την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση 
κατάθεσης των ιστορικών τους αρχείων στο EUI. Παρά ταύτα, τα δύο αυτά θεσμικά όργανα 
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εμπιστευθούν τα αρχεία τους στο EUI.

                                               
1 Άρθρο 3, τέταρτο εδάφιο της ΣΕΕ.
2 Άρθρο 22.
3 Βλ. COM(2012)456, αιτιολογική έκθεση, σημείο 1.2.
4 Ζήτημα που ρυθμίζεται με την σύμβαση της 17ης Δεκεμβρίου 1984 μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
εκπροσωπούμενων από την Επιτροπή, και του EUI.
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― Η κατάθεση των ιστορικών αρχείων των θεσμικών οργάνων στο EUI δεν θίγει την 
κυριότητα ούτε την προστασία των αρχείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτάται 
στη Συνθήκη.

― Τα θεσμικά όργανα που προβαίνουν σε κατάθεση των αρχείων τους διατηρούν το 
δικαίωμα να ζητούν από το EUI πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των αρχείων τους, 
καθώς και να επιθεωρούν τα αρχεία που έχουν καταθέσει σε αυτό.

― Η δαπάνη διαχείρισης των αρχείων θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η 
κατανομή της δαπάνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια.

― Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

― Η Επιτροπή υποχρεούται να συνάψει, από πλευράς των θεσμικών οργάνων που 
καταθέτουν τα αρχεία, συμφωνία πλαίσιο σύμπραξης με το EUI προκειμένου να συνταχθούν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ευθύνες και τους αντίστοιχους ρόλους των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και του EUI. Η συμφωνία αυτή πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του 
μελλοντικού κανονισμού και των συνθηκών.

Δια τους λόγους αυτούς, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να καλέσει η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την συμφωνία.

******

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την συμφωνία.


