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Πρακτικά παραδείγματα πρόσβασης στα έγγραφα 

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι η ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων πρόσβασης στα 
έγγραφα. Μόνον ακολουθώντας μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να σχηματιστεί ακριβής 
εικόνα του κατά πόσο το δικαίωμα της πρόσβασης στα έγγραφα1, το οποίο κατοχυρώνεται 
από τις Συνθήκες2 και τον Χάρτη3, και διατρανώνεται σε γενικές γραμμές από όλα τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, γίνεται σεβαστό στην πράξη. Στο πλαίσιο 
αυτό συλλέχθηκαν πληροφορίες από ΜΚΟ σχετικά με εμπειρίες τους επί του θέματος. Η 
ομάδα αυτή, αν και περιορισμένου μεγέθους, παρέχει τη δυνατότητα και διαθέτει τη βούληση 
για την εκκίνηση διαδικασιών αίτησης, δεδομένου ότι συχνά οι διαδικασίες αποδεικνύονται 
υπερβολικά απαιτητικές σε πόρους και χρονοβόρες για τα πρόσωπα που ενεργούν 
μεμονωμένα. Οι αναλύσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους θεσμικούς παράγοντες 
(Συμβούλιο, Επιτροπή), καθώς αυτοί χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την 
πρόσβαση στα έγγραφα, καθώς και σε συγκεκριμένα θέματα, όπως οι εξαιρέσεις, η 
νομοθετική διαδικασία, τα διαβαθμισμένα έγγραφα, η διοργανική συνεργασία κλπ.

A. Έγγραφα της νομοθετικής διαδικασίας

1. Η Συνθήκη της Λισαβόνας σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη νομοθετική διαφάνεια. Στο 
πλαίσιο αυτό το άρθρο 15 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν τη δημοσίευση των εγγράφων που αφορούν τις 
νομοθετικές διαδικασίες». Αυτή η αντίληψη της διαφάνειας συνδέεται με την αρχή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας (άρθρα 9-11 ΣΛΕΕ) και τον ειδικό ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων (άρθρο 12 ΣΕΕ). Με σκοπό τη συμπερίληψη των ανωτέρω, η Συνθήκη 
προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου υπό τη μορφή κανονισμού, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.4 Λόγω της έλλειψης κοινού πλαισίου, η 
τρέχουσα πρακτική δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις σημαντικές αλλαγές, όπως καταδεικνύεται, 
για παράδειγμα, από την (α)διαφάνεια στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Το τμήμα των 
νομοθετικών εργασιών του Συμβουλίου που είναι προσβάσιμο επί του παρόντος στο κοινό 
(συζητήσεις των υπουργών) δεν είναι παρά η «κορυφή του παγόβουνου». Τα έγγραφα 
αναφορικά με τις διαβουλεύσεις των ομάδων εργασίας χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές 
ως «limite» και δεν είναι προσβάσιμα αφεαυτά στο ευρύ κοινό, αν και στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 δεν μνημονεύεται τέτοια κατηγορία διαβάθμισης.

2. Η σχετική με το ποινικό δίκαιο νομοθεσία, ως νέο και διευρυμένο δικαίωμα της ΕΕ μετά 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια λόγω των ευρύτατων 

                                               
1 Το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί δευτερογενές όφελος που παρέχεται στους πολίτες 
αλλά πρωτογενές δικαίωμα βάσει του Χάρτη για «πρόσβαση σε έγγραφα υπό 
οποιαδήποτε μορφή».
2 Άρθρα 9-12 ΣΕΕ, άρθρο 15 ΣΛΕΕ.
3 Άρθρο 42 του Χάρτη.
4 Στο πλαίσιο αυτό, ούτε η πρόταση αναδιατύπωσης που υπέβαλε η Επιτροπή το 2008 
(COM(2008)0229) ούτε η πλέον πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε το 2011 
(COM(2011)0137) για την επέκταση του κανονισμού αριθ. 1049/2001 και σε άλλους 
θεσμικούς παράγοντες πληρούν την απαίτηση των Συνθηκών.
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συνεπειών της (περιορισμός των βασικότερων δικαιωμάτων του ατόμου). Για παράδειγμα, 
στην περίπτωση της πρότασης οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (COD/2010/0817), 
η οποία αποτελεί μια πολύ οχληρή πράξη ως προς τα δικαιώματα του ατόμου και την 
εσωτερική συνταγματική τάξη των κρατών μελών, στην πλειονότητά τους τα έγγραφα του 
Συμβουλίου σε επίπεδο ομάδας εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, με την εξαίρεση, για
παράδειγμα, του εγγράφου αριθ. 7617/111 το οποίο απλώς ενσωματώνει σε έγγραφο του 
Συμβουλίου την ήδη διαθέσιμη στο κοινό έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA) για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας. Ένα ακόμη ενδεικτικό παράδειγμα της 
αδιαφάνειας στον τομέα του ποινικού δικαίου αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το 
οποίο αποτελεί το πρώτο μέτρο που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης σε 
θέματα ποινικού δικαίου. Ο αρχικός ενθουσιασμός για το μέτρο αυτό υποχώρησε συνεπεία 
των αρκετών και σημαντικών προβλημάτων στην εφαρμογή του: έλλειψη ουσιαστικής 
εναρμόνισης στην κατηγορία των 32 αξιόποινων πράξεων για τις οποίες δεν γίνεται έλεγχος 
του διττού αξιόποινου· συνθήκες κράτησης· αναλογικότητα· ορισμός εισαγγελέα ως 
δικαστικής (δικαστικού χαρακτήρα) αρχής, με αποτέλεσμα σε αρκετές υποθέσεις που 
αφορούν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης να μην υπάρχει καμία συμμετοχή δικαστηρίου ή 
όπου υπάρχει να είναι πολύ περιορισμένη (σε παράβαση ενδεχομένως του άρθρου 5 
παράγραφος 3 της ΕΣΔΑ) κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, στο μητρώο του Συμβουλίου ναι μεν 
υπάρχει έγγραφο με τίτλο «Injustices under the European Arrest Warrant» (Αδικίες στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης) (13825/10), ωστόσο δεν είναι απευθείας 
προσβάσιμο από το ευρύ κοινό. Αυτή η αδιαφανής προσέγγιση σε σχέση με το ποινικό δίκαιο 
είναι απαράδεκτη και, μετά τη Λισαβόνα, η πρακτική, όπως αυτή εφαρμοζόταν τα τελευταία 
δέκα χρόνια, βάσει της οποίας οι εθνικές κυβερνήσεις ουσιαστικά θέσπιζαν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου ενωσιακή ποινική νομοθεσία με πολύ περιορισμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, πρέπει να καταργηθεί.

3. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ποινικό δίκαιο. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μπορεί 
να χαρακτηριστεί και ως τραγική ειρωνεία είναι η μη διαθεσιμότητα εγγράφων στα οποία 
αναφέρονται τα ονόματα των κρατών μελών σε σχέση με τις θέσεις τους όπως αυτές 
διατυπώνονται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την προτεινόμενη 
αναδιατύπωση του ίδιου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20012, όπως προκύπτει από την 
υπόθεση που κινήθηκε με πρωτοβουλία της AccessInfo, καθώς και η μη διαθεσιμότητα της 
νομικής γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου σχετικά με την 
αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Ως προς το πρώτο (γνωστοποίηση των 
ονομάτων των κρατών μελών) κατατέθηκε και δικαιώθηκε προσφυγή (T- 233/09), στο 
πλαίσιο της οποίας το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την επίκληση της εξαίρεσης των 
εσωτερικών συζητήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, κρίνοντας ότι: «69. 
...η εκ μέρους των πολιτών άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων τους προϋποθέτει τη 
δυνατότητα λεπτομερούς εφαρμογής της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων εντός των οργάνων 
που μετέχουν στις νομοθετικές διαδικασίες και την παροχή προσβάσεως στο σύνολο των 
                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10722.en09.pdf
2 Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 16338/08. Πρόκειται για υπόμνημα της γενικής 
γραμματείας της ομάδας εργασίας σχετικά με στοιχεία που αφορούν την προτεινόμενη 
μεταρρύθμιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Η AccessInfo ζήτησε επίσης τα 
έγγραφα και από κάθε κράτος μέλος χωριστά. Στο πλαίσιο αυτό, 18 από τα κράτη μέλη 
δεν παρείχαν καθόλου στοιχεία (καμία απάντηση από 4 χώρες) και 9 κράτη μέλη 
παρείχαν κάποια στοιχεία (όχι όλα).
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κρίσιμων πληροφοριών.» Ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στη νομική γνωμοδότηση, η 
ClientEarth κίνησε νομική διαδικασία κατά του Συμβουλίου (T- 452/10), καθώς η θέση του 
Συμβουλίου αντιβαίνει στην απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Turco
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P).1

4. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν συνάδει με τις 
υποχρεώσεις ως προς την απαιτούμενη διαφάνεια (ως αντιστάθμισμα στο δικαίωμα των 
πολιτών για πρόσβαση) στη νομοθετική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ιδίως το πρόβλημα διαφάνειας στις εσωτερικές ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου σε επίπεδο ομάδων εργασίας μπορούν να 
συγκριθούν με τις συνεδριάσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου. Και στους δύο κλάδους 
της νομοθετικής εξουσίας πρέπει στο πλαίσιο αυτό να υπάρχει ίδιος βαθμός διαφάνειας 
σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, και η διαφάνεια πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει 
όταν οι δύο φορείς της νομοθετικής εξουσίας συνέρχονται σε πρώτο επίπεδο στο πλαίσιο 
τριμερών συσκέψεων σε αναζήτηση συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.

B. Ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση

5. Με το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ εισάγεται ρητά η έννοια της ανοιχτής, αποτελεσματικής και 
ανεξάρτητης διοίκησης, ενώ το άρθρο 42 του Χάρτη θεσπίζει το δικαίωμα χρηστής 
διοίκησης που θα διεκπεραιώνει τις αιτήσεις αμερόληπτα, δίκαια και εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
της διεξαγωγής των διαδικασιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η «υπόθεση Porsche», η οποία αφορά επιστολές που απηύθυνε η 
Porsche AG στην Επιτροπή το 2007 στο πλαίσιο της αναθεώρησης της τότε κοινοτικής 
στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα επιβατικά 
αυτοκίνητα. Η σχετική διαδικασία κινήθηκε την 1η Μαρτίου 2007 από μια ΜΚΟ (Friends of 
the Earth Europe) η οποία υπέβαλε αίτηση πρόσβασης στις επιστολές και για την 
ολοκλήρωσή της απαιτήθηκε μία απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με ημερομηνία 7 
Ιουλίου 2010 (καταγγελία αριθ. 676/2008/RT)2 καθώς και μία έκθεση από το Ευρωπαϊκό 

                                               
1 Στην υπόθεση Turco το Δικαστήριο αποφάνθηκε ρητά ότι «η δυνατότητα του πολίτη 
να γνωρίζει τις βάσεις της νομοθετικής δράσης συνιστά προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων».
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Την 1η Μαρτίου 2007 η οργάνωση Friends of the Earth Europe ζήτησε πρόσβαση σε 
αλληλογραφία που αντάλλαξαν εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας με τον πρώην 
Επίτροπο Verheugen. Τον Νοέμβριο του 2007 η Επιτροπή χορήγησε πρόσβαση σε 15 
επιστολές, αλλά αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση σε 3 επιστολές τις οποίες είχε 
αποστείλει η Porsche, επικαλούμενη την εξαίρεση που αφορά την προστασία των 
εμπορικών συμφερόντων. Ακολούθησε καταγγελία στον Διαμεσολαβητή (υπόθεση 
676/2008/RT) ο οποίος, στις 27 Οκτωβρίου 2008, αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή 
εσφαλμένα αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 η Επιτροπή 
μετά από σημαντική καθυστέρηση ενημέρωσε τον Διαμεσολαβητή ότι θα χορηγήσει 
μερική πρόσβαση στα έγγραφα αφού ενημερώσει την Porsche. Τούτο δεν συνέβη επί 
σειρά μηνών και τον Ιούλιο του 2010 ο Διαμεσολαβητής έκρινε ένοχη την Επιτροπή για 
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Κοινοβούλιο με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 20101 η οποία βασίστηκε σε ειδική έκθεση του 
Διαμεσολαβητή2. Στην προαναφερθείσα υπόθεση η Επιτροπή χρειάστηκε περισσότερους από 
15 μήνες για να υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη, καθώς δεν επικοινώνησε με το τρίτο μέρος 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για άλλους οργανισμούς της ΕΕ και το αιτούμενο 
μέρος. Ενδεικτικό παράδειγμα της μη τήρησης των προθεσμιών είναι και η υπόθεση αριθ. 
355/2007/TN του Διαμεσολαβητή κατά της Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή 
επικαλέστηκε εσφαλμένα την άρνηση κράτους μέλος να δημοσιοποιηθούν έγγραφά του που 
βρίσκονταν στην κατοχή της Επιτροπής και όπου η αρχική αίτηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Περιβάλλοντος (ΕΓΠ) υποβλήθηκε στις 18 Ιουλίου 2006 και η τελική απάντηση της 
Επιτροπής δόθηκε μόλις στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Παράλληλα, η γνώμη της Επιτροπής επί 
του σχεδίου σύστασης του Διαμεσολαβητή (Ιούνιος 2009) υποβλήθηκε μόλις τον Ιούλιο του 
2010.3

6. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν φυσική συνέπεια της ίδιας ετεροχρονισμένης προσέγγισης 
που ακολουθείται και για την υποβολή απάντησης τόσο στις αρχικές όσο και στις 
επιβεβαιωτικές αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα. Χάριν παραδείγματος αναφέρεται η αίτηση 
που υπέβαλε η Greenpeace (14 Απριλίου 2010, για πρόσβαση σε έντυπο και 
βιντεοσκοπημένο υλικό σχετικά με τη μεταφορά ερυθρού τόνου του Ατλαντικού από την 
Τυνησία στη Μάλτα).4 Στις 4 Μαΐου 2010, όταν εξέπνευσε η προθεσμία, η Επιτροπή 
παρέτεινε το χρόνο υποβολής απάντησης κατά 15 ημέρες ισχυριζόμενη ότι το θέμα είναι 
πολύπλοκο, για να απορρίψει τελικά την αρχική αίτηση μόλις στις 8 Οκτωβρίου 2010 
επικαλούμενη τις εξαιρέσεις της προστασίας των εμπορικών συμφερόντων, της ιδιωτικής 
ζωής και του σκοπού επιθεώρησης/έρευνας/οικονομικού ελέγχου. Στις 29 Οκτωβρίου η εν 
λόγω ΜΚΟ υπέβαλε επιβεβαιωτική αίτηση η οποία στις 31 Ιανουαρίου δεν είχε απαντηθεί 
ακόμη, κάτι που σήμαινε ότι είχαν περάσει 9 μήνες χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί η 
διοικητική διαδικασία. Ομοίως, στο πλαίσιο της αίτησης πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με 
βιοκαύσιμα που υπέβαλε η ΜΚΟ ClientEarth στις 15 Οκτωβρίου 2009, η τελική απόφαση της 
Επιτροπής κοινοποιήθηκε μόλις στις 9 Φεβρουαρίου 2010 μετά από 117 ημέρες.

7. Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής5 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα για το 2009 

                                                                                                                                                  
κακοδιοίκηση. Τον Νοέμβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με 
βάση ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή.
1 Έκθεση Παλιαδέλη σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT(2010/2086(INI)).
2

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmar
k.
3 Βλ. επίσης υπόθεση αριθ. 3697/2006/PB: Ο Διαμεσολαβητής είναι της γνώμης ότι η 
υποχρέωση άμεσης διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνεπάγεται ότι η Επιτροπή πρέπει να 
οργανώσει της διοικητικές της υπηρεσίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπό 
φυσιολογικές συνθήκες η πρωτοκόλληση μιας αίτησης γίνεται, το αργότερο, την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την παραλαβή της .
4 GESTDEM 2010/1747.
5

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM201035
1_EN_ACT_part1_v1.pdf
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δεν γίνεται μνεία σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, ούτε παρέχεται κάποια ένδειξη ως προς τη 
μέση διάρκεια μιας διαδικασίας αίτησης. Ταυτόχρονα, η τρέχουσα πρακτική του Δικαστηρίου 
αφήνει περιθώρια για όξυνση των συνεπειών καθώς ακόμη κι όταν μια απάντηση δεν 
παρέχεται εμπρόθεσμα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 1049/2001, τα θεσμικά 
όργανα μπορούν να παρέχουν απάντηση και μετά την παρέλευση της προθεσμίας με 
αποτέλεσμα να μην έχει νόημα οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που βασίζεται στη μη 
ανάληψη δράσης από κάποιο θεσμικό όργανο (βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-494/08 έως 
T-500/08 και T-509/08, Ryanair Ltd. κατά Επιτροπής). Αυτό το νομικό κενό επιτρέπει στα 
θεσμικά όργανα να κάνουν (κατά)χρήση των καθυστερήσεων προκειμένου να κάνουν ασαφή 
τα στάδια της διαδικασίας και παράλληλα να καταστήσουν άνευ νοήματος (αφού παρέλθει 
μεγάλο χρονικό διάστημα) την παράδοση των εγγράφων.


