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Μετά την απόφαση στην υπόθεση Turco και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η νομική οπτική 
έχει αλλάξει...
1. Μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2001 σχετικά με την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παραλείπει να αξιολογεί περιοδικά2 πώς εφαρμόζεται από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ η αρχή της διαφάνειας. Αυτή η ολιστική απόφαση δικαιολογείται
ακόμη περισσότερο ύστερα από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Turco3

σχετικά με τη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία και ιδίως μετά τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης της Λισαβόνας η οποία προσέδωσε νομικά δεσμευτικό καθεστώς στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, το ζήτημα της σχέσης μεταξύ των πολιτών
και της διοίκησης της ΕΕ αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία μετά τη θέση σε ισχύ 
της Συνθήκης της Λισαβόνας λόγω της αισθητής ενίσχυσης τόσο της πολιτικής όσο και της 
διοικητικής εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ τα πρόσφατα χρόνια4. Έτσι εξηγείται για ποιο
λόγο, μετά τη Λισαβόνα, η υποχρέωση παραχώρησης πρόσβασης στα έγγραφα δεν δεσμεύει
μόνο το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και νέους παράγοντες όπως
είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Δικαστήριο της ΕΕ, η ΕΚΤ, η ΕΤΕπ, και αυξανόμενος
αριθμός οργανισμών και αρχών της ΕΕ5, καθώς και φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.
2. Η διαφάνεια όχι μόνο έχει αναδειχθεί σε γενική αρχή της νομικής τάξης της ΕΕ αλλά 
συνδέεται επίσης με τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών και της καλής διοίκησης.
Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως κεντρικό στοιχείων των "δημοκρατικών αρχών". Το άρθρο
11 της ΣΕΕ υιοθετεί ρητά μια πιο συμμετοχική κατανόηση της δημοκρατίας, 
συμπληρωματική προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία (άρθρο 10 ΣΕΕ). Οι νέες διατάξεις
των Συνθηκών μπορεί και πρέπει να διαβαστούν στο φως ενός βαθύτερου δημοκρατικού
νοήματος, το οποίο εξηγεί για ποιο λόγο το ανοικτό πνεύμα, η διαφάνεια και η συμμετοχή
είναι σημαντικές παράμετροι και θα διαμορφώσουν τη σχέση μεταξύ της διοίκησης της ΕΕ 
και των πολιτών της ΕΕ, όπως απαιτούν οι Συνθήκες6. Από αυτή την άποψη, δεν υπάρχει στις
Συνθήκες αναφορά στην "διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης 

                                               
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43. Βλ. περαιτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "Πράσινη Βίβλος: η δημόσια πρόσβαση στα
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γενική επισκόπηση" 
(COM(2007)0185 τελικό, 18 Μαΐου 2007)· έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, έκθεση σχετικά με
την έκβαση της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(SEC(2008) 29/2, 16 Ιανουαρίου 2008).
2 Βλ. άρθρο 104, παράγραφος 7 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.
3Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05P και C-52/05P, Turco κατά Συμβουλίου των Υπουργών, παράγραφος 45, 
απόφαση της 1ης Ιουλίου 2008, Συλλογή [2008] 1-4723, όπου επαναλαμβάνεται το προοίμιο του Κανονισμού 
1049/2001.
4 Βλ. περαιτέρω, Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living 
constitution, Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 Οι πρώτοι δύο οργανισμοί δημιουργήθηκαν το 1975. Το 2000 ο αριθμός τους είχε φτάσει στους 10 και τα 
τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκε σε άνω των 30. 
6 Όχι μόνο πρέπει "κάθε πολίτης" να έχει "το δικαίωμα να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης", αλλά
επίσης "οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες" (Άρθρο 10, 
παράγραφος 3 ΣΕΕ). Εκτός αυτού, ορίζονται ορισμένες υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων ως προς το 
ανοικτό πνεύμα, τη διαφάνεια για τη συμμετοχή (άρθρο 11, παράγραφοι 1-3 ΣΕΕ). Θα μπορούσε κανείς να
υποστηρίξει ότι οι δημοκρατικές αρχές των άρθρων 10 και 11 πρέπει να γίνουν σεβαστές και να αναπτυχθούν 
στους μελλοντικούς κανονισμούς που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 298 ΣΕΕ.
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αποφάσεων" (βλ. άρθρα 255 και 207, παράγραφος 3 της παλαιάς ΣΕΚ) ως ενδεχόμενο όριο 
στη διαφάνεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις του άρθρου 15 
ΣΛΕΕ και του άρθρου 42 του Χάρτη. Αυτές κάνουν λόγο για έγγραφα "ανεξαρτήτως
υποθέματος", ένας ορισμός με εξαιρετικά μεγάλη σημασία, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την
εκτεταμένη αποθήκευση πληροφοριών σε διάφορες βάσεις δεδομένων.
3. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές της διαφάνειας που εκτέθηκαν στα προηγούμενα έχουν 
συζητηθεί και επιδοκιμασθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο στην ΕΕ, η καθημερινή 
υλοποίησή τους εξακολουθεί να τίθεται εν αμφιβόλω, όπως για παράδειγμα 
επιβεβαιώνεται από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού 1049/20011. Το ίδιο φαίνεται να προκύπτει από τις περιοδικές
εκθέσεις του Διαμεσολαβητή (όπου όλο και περισσότερο επισημαίνεται η έλλειψη
διαφάνειας), καθώς και από υφιστάμενες εσωτερικές πρακτικές και διοικητικές εντολές των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ή ακόμη και από διοργανικές πρωτοβουλίες, των οποίων το 
αποτέλεσμα, ή ακόμη και ο στόχος, είναι η επιστροφή στην περίοδο πριν από τη Συνθήκη του 
Άμστερνταμ και πριν από τον Κανονισμό 1049/2001.
4. Η βασική πηγή των αντιστάσεων στο νέο νομοθετικό πλαίσιο προέρχεται από πολλά 
κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία ανησυχούν για ενδεχόμενα ανεπιθύμητα φαινόμενα ως 
συνέπεια της πρόσβασης σε εθνικές πληροφορίες και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο 
πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ2 δεν υφίσταται
πλέον εθνικό δικαίωμα αρνησικυρίας, δεδομένου ότι η ενωσιακή διαδικασία είναι αυτόνομη, 
οι δε επιτρεπόμενες εξαιρέσεις είναι μόνο εκείνες που απαριθμούνται στο άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20013, ανεξάρτητα από το εάν οι

                                               
1 Βλ. την έκθεση Cappato : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:EN:PDF.
2 "Προκύπτει ότι το άρθρο 4, παράγραφος 5, του κανονισμού 1049/2001 δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια 
ότι αναγνωρίζει υπέρ του κράτους μέλους γενικό και ανεπιφύλακτο δικαίωμα αρνησικυρίας με αποτέλεσμα να 
εναντιώνεται κατά το δοκούν στη δημοσιοποίηση εγγράφων προερχομένων από το ίδιο και ευρισκομένων στην 
κατοχή θεσμικού οργάνου, ώστε η πρόσβαση σε παρόμοια έγγραφα να παύει να διέπεται από τις διατάξεις του 
κανονισμού και να εξαρτάται πλέον μόνον από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου."
Υπόθεση C-64/05-P Σουηδία κατά Επιτροπής,  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:EL:HTML
3 Άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως 3
"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..
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πληροφορίες αφορούσαν διαπραγματεύσεις, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή υλοποίηση 
νομοθεσίας της ΕΕ. Επομένως, αναπτύσσοντας για τις "συνήθεις" πολιτικές την έννοια των
"Διαβαθμισμένων Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (ΔΠΕΕ), η οποία αρχικά είχε
διαμορφωθεί μόνο για τους τομείς της ασφάλειας και άμυνας και κάλυπτε τις διαβαθμισμένες 
πληροφορίες τόσο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών 
μελών, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θολώνουν και πάλι τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στην ΕΕ και στα κράτη μέλη1. Η κατάσταση αυτή έχει γίνει ακόμη περισσότερο πρόδηλη
εξαιτίας της άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα για διεθνείς συμφωνίες και λόγω της 
αδιαφάνειας των διαπραγματεύσεων που οδηγούν σε ορισμένες συμφωνίες, με ενδεχόμενες 
σοβαρές συνέπειες για τα δικαιώματα του ατόμου (για παράδειγμα, τις διαπραγματεύσεις 
ACTA). Παρά το γεγονός ότι είναι κατανοητό να υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός
εμπιστευτικότητας σε ορισμένες διαπραγματεύσεις, είναι δυνατό και πρέπει να θεσπιστεί
τουλάχιστον ένας έμμεσος έλεγχος για τον πολίτη (μέσω των δημοκρατικά εκλεγμένων 
κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων του), ιδίως δεδομένου ότι μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας
το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του σε μια σειρά από διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 
218 ΣΛΕΕ). Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
είναι υποχρεωμένα να ενεργούν σε πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας (άρθρο 4, παράγραφος 3 
ΣΛΕΕ) υπάρχουν αρκετές ανησυχητικές πρακτικές του Συμβουλίου και της Επιτροπής οι
οποίες συγκαλύπτουν εκ των πραγμάτων το πραγματικό περιεχόμενο των θέσεων των κρατών
μελών στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Τέτοιες
πρακτικές είναι: - ο αυξανόμενος αριθμός των εγγράφων εργασίας που δεν μνημονεύονται
εγκαίρως στο μητρώο του Οργάνου (για παράδειγμα, τα έγγραφα συνεδρίασης του
Συμβουλίου (MD ή SD) τα οποία διανέμονται μόνο εκ των υστέρων)· - η συστηματική
απόκρυψη των ονομάτων των κρατών μελών στην κατάσταση πεπραγμένων (όταν αυτή
διατίθεται) γεγονός που καθιστά αδύνατο να κατανοήσει κανείς ποιο είδος πλειοψηφίας και 
μειοψηφίας διαμορφώνεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και  της Επιτροπής.

5. Μια από τις εξαιρέσεις, που παρατίθεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και
συνεχίζουν να την επικαλούνται όχι μόνο το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή προκειμένου να
αρνηθούν την πρόσβαση του κοινού στις προπαρασκευαστικές εργασίες, στηρίζεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 3 του Κανονισμού. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι ένα θεσμικό όργανο
είναι δυνατό να αρνηθεί 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". Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαίρεση αυτή προστέθηκε στον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προκειμένου να εκφρασθεί το πνεύμα μιας συγκεκριμένης
διάταξης που υπήρχε παλαιότερα στη Συνθήκη (άρθρο 207, παράγραφος 3 TEC) η οποία
απαιτούσε διαφάνεια στις προπαρασκευαστικές νομοθετικές εργασίες του Συμβουλίου, 
"παράλληλα δε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων". 
Αυτό το σημείο τριβής μεταξύ διαφάνειας και αποτελεσματικότητας υπογραμμίστηκε από
                                                                                                                                                  
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.”
1 Βλ. χωριστό έγγραφο εργασίας 3.
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το Δικαστήριο της ΕΕ, όταν αυτό αποφάνθηκε, στην απόφαση “Turco”, ότι "η αυξημένη
διαφάνεια επιτρέπει την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
καθώς και μια μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης
έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα". Αυτή η συλλογιστική επικυρώνεται από τις
Συνθήκες μετά τη Λισαβόνα και κατά συνέπεια στις νέες Συνθήκες δεν υπάρχει πλέον
αναφορά στην έννοια της προστασίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η δε τρέχουσα
"επιβίωση" της έννοιας αυτής βασίζεται μόνο στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1049/2001.

6. Όλως παραδόξως η επιφυλακτικότητα απέναντι στην αυξημένη διαφάνεια μετά τη 
Λισαβόνα αυξάνεται επίσης σε θεσμικά όργανα τα οποία παραδοσιακά είναι 
περισσότερο ευμενή προς αυτούς τους στόχους. Ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δείχνει απροθυμία στην παραχώρηση διαφάνειας στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις με το
Συμβούλιο, παρόλο που η Συνθήκη απαιτεί οι νομοθετικές συζητήσεις να είναι δημόσιες. 
Ακόμη και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, το οποίο επιδίωκε
επί δεκαετίες να ανοίξει τις εσώτερες θεσμικές διεργασίες της ΕΕ, πρόσφατα δέχτηκε τους
μύδρους της κριτικής για την αναίτια γενναιόδωρη, όπως κρίθηκε, ερμηνεία του σε σχέση με
το πεδίο και τη σημασία ορισμένων βασικών εξαιρέσεων στο δικαίωμα πρόσβασης στα
έγγραφα.1 Τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο προκειμένου για τα δικά του έγγραφα και τη 
διοίκησή του. Εκτός αυτού, υπάρχει προσπάθεια της Επιτροπής να "γυρίσει πίσω το ρολόι", 
ιδίως στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα2.

                                               
1 Βλ. περαιτέρω, Joni Helliskoski and Päivi Leino, 'Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents'
2 Βλ. περαιτέρω, Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve and Martial Pasquier, '"Less is more"?, The 
Commission proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency', Revue Française 
d'Administration Publique, (επίκειται).


