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Γ. Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 από οργανισμούς (υπόθεση EMA) 
και λοιπά όργανα (υπόθεση ΕΤΕπ)

9. Ενδεικτική της ασαφούς κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά τη Λισαβόνα, δεδομένου 
ότι ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049(2001) δεν παρέχει κατάλληλο πλαίσιο, καθώς 
δεν είναι σαφές εάν τυγχάνει εφαρμογής για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ και δεν αποσαφηνίζεται η σχέση του με άλλες νομοθετικές πράξεις, 
είναι η υπόθεση αριθ. 2493/2008/(BB)TS1 κατά του ΕΜΑ (Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων), η οποία αφορά την άρνηση κοινοποίησης εκθέσεων σχετικά με τις παρενέργειες. 
Η υπόθεση αυτή αποτελεί επίσης ένα καλό παράδειγμα του πώς η εμπλοκή του 
Διαμεσολαβητή μπορεί να επιφέρει αλλαγές σε μια λανθασμένη διοικητική πρακτική. Ο 
Διαμεσολαβητής επισήμανε με σαφήνεια ότι τα όργανα κι οι οργανισμοί της ΕΕ δεν οφείλουν 
να ενεργούν μόνο παθητικά, αλλά δεσμεύονται να έχουν ενεργή προσέγγιση, που σημαίνει 
ότι οφείλουν να θέτουν το υλικό στη διάθεση του κοινού. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν 
υποκαθιστούν αλλά υποστηρίζουν η μία την άλλη. Ο κανονισμός αριθ. 726/20042 για τη 
σύσταση του EMA προβλέπει ότι ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 εφαρμόζεται στα έγγραφα 
εις χείρας του Οργανισμού (άρθρο 73), ενώ παράλληλα ο οργανισμός οφείλει υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις να καθιστά τα δεδομένα που αφορούν τις εκθέσεις για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες προσβάσιμες στο κοινό (άρθρο 26) και  να παρέχει στο κοινό τα προσήκοντα 
δικαιώματα πρόσβασης στις τράπεζες δεδομένων για τις ανεπιθύμητες ενέργειες (άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο δ)). Ως προς τη σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών πράξεων ο 
οργανισμός εξέλαβε ότι ο κανονισμός αριθ. 726/2004 θεσπίζει παρέκκλιση στις γενικές αρχές 
του κανονισμού αριθ. 1049/2001, ερμηνεύοντας τον όρο «έγγραφα» κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να εξαιρούνται τα δεδομένα που περιέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και 
επικαλούμενος την εξαίρεση της «δυσανάλογης επιβάρυνσης του διοικητικού φόρτου». Ο 
Διαμεσολαβητής απέρριψε αυτή την αιτιολογία διευκρινίζοντας ότι ο συγκεκριμένος 
κανονισμός καλύπτει το σκέλος της προορατικής προσέγγισης και ότι θα πρέπει παράλληλα 
να εφαρμόζονται πλήρως οι αρχές του κανονισμού αριθ. 1049/2001. Ταυτόχρονα, απέρριψε 
τον ορισμό που δίνει ο οργανισμός στα έγγραφα επισημαίνοντας ότι: 82. Ο Διαμεσολαβητής 
δεν θεωρεί ότι το γεγονός ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων 
EudraVigilance είναι πιο ασφαλή μέσω της κωδικοποίησης... αναιρεί το γεγονός ότι τα 
περιεχόμενα της βάσης δεδομένων αποτελούν «έγγραφα» υπό την έννοια του άρθρου 3 του 
κανονισμού αριθ. 1049/2001. Ο Διαμεσολαβητής έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι το 
περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή καλύπτει ταυτοποιήσιμα και εκ 
νέου ταυτοποιήσιμα σύνολα πληροφοριών που περιέχει μια βάση δεδομένων. Τα 
κωδικοποιημένα δεδομένα θα αποτελούν εκ νέου ταυτοποιήσιμο σύνολο πληροφοριών εφόσον 
ο οργανισμός θα είναι σε θέση να ανακτήσει τα εν λόγω δεδομένα κάνοντας χρήση των 
εργαλείων πληροφορικής. 

10. Αλλά ούτε και ο τρίτος ισχυρισμός που προέβαλε ο οργανισμός για δυσανάλογη 
επιβάρυνση του διοικητικού φόρτου έγινε δεκτός από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος 
επισήμανε σχετικά: 88. Πρώτα από όλα, ο Διαμεσολαβητής υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός αριθ. 
1049/2001 δεν περιέχει καμία εξαίρεση βάσει της οποίας ο όγκος του διοικητικού έργου 
αποτελεί δικαιολογία για την άρνηση της πρόσβασης στα έγγραφα... 90. ... Η αρχή της 
αναλογικότητας δεν μπορεί, από μόνη της, να αποτελέσει λόγο για την απόρριψη αίτησης για 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 ΕΕ L 136, της 30.4.2004, σ. 1.
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πρόσβαση στα έγγραφα. Οι λόγοι για την άρνηση της πρόσβασης στα έγγραφα πρέπει να 
εδράζονται αποκλειστικά στις εξαιρέσεις που προβλέπει ο κανονισμός αριθ. 1049/2001. Στην 
καλύτερη περίπτωση, η επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, εφόσον αποδεικνυόταν ότι 
τυγχάνει εφαρμογής, θα εξυπηρετούσε μόνον προκειμένου να αιτιολογηθεί η αντικατάσταση των 
λόγων που βασίζονται στη συγκεκριμένη εξέταση του κάθε εγγράφου χωριστά από τους λόγους 
που αφορούν μια σειρά εγγράφων... 93. Ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 περιέχει, σε κάθε 
περίπτωση, μια διαδικαστική διάταξη η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για τη διευθέτηση μιας 
κατάστασης κατά την οποία ο διοικητικός φόρτος με τον οποίο επιβαρύνεται το όργανο είναι 
δυσανάλογος (ήτοι, το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 1049/2001).1 Βάσει των 
παρατηρήσεων του Διαμεσολαβητή σχετικά σε αυτήν την υπόθεση όπως και στην υπόθεση 
2560/2007/BEH2 σχετικά με τις εκθέσεις κλινικών μελετών και την προστασία των 
εμπορικών συμφερόντων, ο EMA τροποποίησε την πολιτική του το 2010.3

11. Ακόμη πιο ακανθώδες είναι το ζήτημα που αφορά την ενδεδειγμένη σχέση μεταξύ της 
Συνθήκης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1367/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,4 στον τελευταίο εκ των οποίων 
ορίζεται ότι, όσον αφορά την προστασία του εμπορικού συμφέροντος, θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν οι 
ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον (άρθρο 6). Κατά παράβαση 
αυτής της συγκεκριμένης διατύπωσης, σε πρόσφατη αίτηση που υπέβαλε πρόσφατα η 
Bankwatch για πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα τα οποία έλαβε η 
ΕΤΕπ στο πλαίσιο ενός έργου, η τελευταία δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καθώς το θέμα δεν αφορά τα διοικητικά της καθήκοντα (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ).5 Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει σαφής 
ορισμός των «διοικητικών καθηκόντων», αλλά και μια ακόμη σαφέστερη οριοθέτηση των 
λόγων άρνησης μεταξύ των δύο προαναφερθέντων κανονισμών.

Δ. Διαβαθμισμένες πληροφορίες – ζητήματα σε διοργανικό επίπεδο και σε επίπεδο 
πολιτών

12. Διαπιστώνονται αρκετά διοργανικά προβλήματα πρόσβασης στα έγγραφα ως προς την 
πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα, όπως για παράδειγμα τα εξής: η αξιολόγηση του 

                                               
1 Παρόμοιο πρόβλημα ανέδειξε η αίτηση που υπέβαλε πρόσφατα η ChemSec για πρόσβαση σε έγγραφα εις 
χείρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA), τα οποία περιέχουν πληροφορίες για 
εταιρείες και ποσότητες ουσιών που παρατίθενται στον κατάλογο SIN (Substitute It Now), όπως προβλέπει ο 
κανονισμός REACH. Στην αίτηση αυτή (που υποβλήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2010) ο ECHA απάντησε 
αρνητικά (22 Δεκεμβρίου 2010) προβάλλοντας ως αιτιολογία ότι η κοινοποίηση θα υπονόμευε το εμπορικό 
συμφέρον των εταιρειών. Στις 21 Ιανουαρίου 2011 υποβλήθηκε ανεπιτυχώς επιβεβαιωτική αίτηση, η τελική 
απόφαση επί της οποίας ελήφθη στις 4 Μαρτίου 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark 
See also complaint 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 ΕΕ L 264, της 25.9.2006, σ. 13.
5 Τυχόν  αντίφαση μεταξύ των Συνθηκών και της σύμβασης Århus θα ήταν πολύ πιο δυσεπίλυτη, καθώς η 
σύμβαση Århus δεν υπερισχύει των Συνθηκών.
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διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, η 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη συμφωνία του Σένγκεν κλπ. Αφενός, 
τίθεται το πρόβλημα της διοργανικής συνεργασίας, ιδίως σε σχέση με τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών επί των οποίων, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει τη συγκατάθεσή του. Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 
10 της ΣΛΕΕ το Κοινοβούλιο «ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας». Αφετέρου, τίθεται το ζήτημα της πρόσβασης των πολιτών σε σχέση με την 
κατάλληλη διαβάθμιση και την ενδεχόμενη υπερβολικά υψηλή διαβάθμιση, καθώς τα εν 
λόγω έγγραφα δεν είναι προσβάσιμα για το ευρύ κοινό. Ένα από τα κύρια προβλήματα του 
υφιστάμενου συστήματος συνίσταται στην έλλειψη ενός κοινού ορισμού για τον όρο 
«διαβαθμισμένα έγγραφα ΕΕ», καθώς και για την επεξεργασία τους. Το 2001 επιτεύχθηκε 
ένας συμβιβασμός που αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτατης κριτικής και αποτέλεσμα του 
οποίου ήταν η θέσπιση του άρθρου 9 του κανονισμού αριθ. 1049/2001, που λειτουργεί ως ένα 
είδος αμοιβαίας αναγνώρισης των διαφορετικών διαβαθμίσεων. Η κατάσταση αυτή είναι 
απαράδεκτη καθώς συνιστά σοβαρή παραβίαση του κράτους δικαίου (προοίμιο του Χάρτη, 
άρθρα 2 και 6 ΣΕΕ) και της αρχής της ασφαλείας δικαίου (σύνταγμα, νομοθεσία βάσει του 
συντάγματος και τριτογενείς κανόνες βάσει της νομοθεσίας). Στο πλαίσιο της παρούσας 
κατάστασης λειτουργούμε στο τριτογενές επίπεδο (κάθε όργανο έχει τους δικούς του κανόνες 
ή συνάπτονται διοργανικές συμφωνίες), αλλά δεν υπάρχει κοινός ενωσιακός ορισμός και 
κατηγοριοποίηση των διαβαθμισμένων εγγράφων σε επίπεδο νόμου/κατάλληλης 
νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ του πρωτογενούς επιπέδου των Συνθηκών και του 
τριτογενούς επιπέδου των εσωτερικών και διοργανικών κανόνων απουσιάζει το κατάλληλο 
νομοθετικό πλαίσιο κατά παράβαση του άρθρου 15 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο – ποτέ 
μέχρι σήμερα δεν έχει διεξαχθεί μια κατάλληλη, διαφανής νομοθετική διαδικασία ως προς τις 
κατηγορίες διαβαθμίσεων, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκπροσωπούνται 
δημοκρατικά μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Εάν η κατάσταση ήταν ίσως ανεκτή 
κατά το παρελθόν, πλέον είναι απαράδεκτη υπό τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, στο πλαίσιο 
της οποίας ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθίσταται υποχρεωτικός, ενώ 
θεσπίζονται και πολύ πιο αυστηρές και περιεκτικές διατάξεις στις Συνθήκες (σπουδαιότητα 
των ανοικτών διαδικασιών και της συμμετοχής των πολιτών - άρθρα 9-12 ΣΕΕ και οι νέες 
διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφα και τη χρηστή διακυβέρνηση  - άρθρα 15 και 298 
ΣΛΕΕ). 

13. Στο πλαίσιο αυτό η νέα διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής (βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά 
με τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010/2118(ACI), παράρτημα 2)1 είναι ευπρόσδεκτη καθώς 
προβλέπει αναλυτικά κατηγορίες διαβάθμισης, καθώς και διαδικασίες για την επεξεργασία 
τέτοιου είδους πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Την ίδια στιγμή, δεν 
τυγχάνει εφαρμογής στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, η εντολή διαπραγμάτευσης όσον 
αφορά την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο. Στις 17 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή υπέβαλε 
σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία προσχώρησης στην ΕΣΔΑ,
διαβαθμίζοντάς τις ως «RESTRAINT EU». Τα έγγραφα τέθηκαν στη διάθεση των μελών των 
επιτροπών AFCO, LIBE και DROI, στην ασφαλή αίθουσα του Κοινοβουλίου. Στις 4 Ιουνίου 
2010 το Συμβούλιο ΔΕΥ ενέκρινε απόφαση του Συμβουλίου που εξουσιοδοτούσε τις 

                                               
1 ΕΕ L 304, της 20.11.2010, σ. 47.
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διαπραγματεύσεις, το παράρτημα της οποίας στο οποίο παρατίθετο το κείμενο των οδηγιών 
διαπραγμάτευσης ήταν διαβαθμισμένο ως «restraint» και δεν δημοσιοποιήθηκε.1 Κατόπιν 
αιτήματος των επιτροπών LIBE και AFCO το Συμβούλιο συμφώνησε να καταστήσει 
διαθέσιμο το έγγραφο αλλά μόνο σε περιορισμένο αριθμό βουλευτών και μόνο στους χώρους 
του Συμβουλίου, έχοντας ως προηγούμενο τη διοργανική συμφωνία του 2002 IIA2 μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία διέπει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε 
ευαίσθητες πληροφορίες του Κοινοβουλίου στο πεδίο της πολιτικής για την ασφάλεια και την 
άμυνα. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε και στο πλαίσιο της αξιολόγησης Σένγκεν αναφορικά με 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (SEC 1906.doc), καθώς η διοργανική συμφωνία του 2002 μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει την κατηγορία «restraint». 

12. Αυτή η πρακτική του Συμβουλίου είναι απαράδεκτη στο πλαίσιο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και των νέων προνομίων που παραχωρούνται στο Κοινοβούλιο, όπως και υπό το 
πρίσμα της δημοκρατικής λογοδοσίας.  Παράλληλα, η διαβάθμιση μερικές φορές είναι 
πολύ αμφισβητήσιμη ιδίως σε σχέση με έγγραφα που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  Η εντολή διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση στο ΕΣΔΑ αποτελεί 
ενδεικτικό παράδειγμα, καθώς δεν διακυβεύονται στρατηγικές διαπραγματεύσεις αλλά η όλη 
διαδικασία έχει στόχο την επίλυση του προβλήματος της τεχνικής συμβατότητας των 
υφιστάμενων δικαστικών συστημάτων του ΕΣΔΑ και της ΕΕ. Επίσης, οι κανόνες σχετικά με 
τη διαβάθμιση έχουν άμεση επίπτωση στην πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι κανόνες για την πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα 
(συμπεριλαμβανομένων των διοργανικών κανόνων) αποτελούν υποστηρικτικά (συνοδευτικά) 
μέτρα για την πρόσβαση στα έγγραφα. 

Συμπεράσματα

Με βάση τα προαναφερθέντα στα έγγραφα εργασίας 3 και 4 επισημαίνονται τα εξής:

- πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο κοινό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση στα έγγραφα 
που θα συμμορφώνεται πλήρως προς τις Συνθήκες·
- πρέπει να εδραιωθεί πλήρως, ιδίως στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, 
η νομοθετική διαφάνεια·
- πρέπει να διενεργηθεί αναλυτική αξιολόγηση των χρονοδιαγραμμάτων για την 
επεξεργασία των αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα και να θεσπιστούν αυστηρές 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω χρονοδιαγραμμάτων·
- ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (εφόσον δεν συμφωνηθεί ένα νέο νομοθετικό 
πλαίσιο) πρέπει να τυγχάνει πλήρους εφαρμογής σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με τις Συνθήκες· τυχόν ειδικές διαδικασίες που 
προβλέπουν οι Συνθήκες (για παράδειγμα σε σχέση με το Δικαστήριο της ΕΕ και την 
ΕΤΕπ) πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά βάσει σαφών ορισμών (για παράδειγμα ως προς 
την έννοια των «διοικητικών καθηκόντων»)·
- πρέπει να θεσπιστεί ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τα διαβαθμισμένα έγγραφα· η 

                                               
1 Το 2011 αποχαρακτηρίστηκε εν μέρει: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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διοργανική συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο που θα 
αναπτύσσεται περαιτέρω μέσω διοργανικών συμφωνιών·
- τα προνόμια του Κοινοβουλίου πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά (στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας και των διεθνών συμφωνιών).


