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Λόγοι για δεύτερη διατύπωση του σχεδίου έκθεσης
Η πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (COM(2008)0229) 
εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2009 εγκρίθηκαν τροπολογίες στη ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά δεν ψηφίστηκε νομοθετικό ψήφισμα και το θέμα 
αναπέμφθηκε στη αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή1. Όταν η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε 
σε ισχύ, η Επιτροπή αποφάσισε να μην αποσύρει την πρόταση2. Ως εκ τούτου, η πρόταση 
διατηρήθηκε μολονότι οι νέες Συνθήκες δημιούργησαν ένα εντελώς νέο νομικό πλαίσιο όσον 
αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και όρισαν το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες δικαίωμα 
(άρθρο 42 του νομικά δεσμευτικού σήμερα χάρτη), διεύρυναν την έννοια της συμμετοχικής 
δημοκρατίας (άρθρα 9-12 της ΣΕΕ), και περιόρισαν σοβαρά εξαιρέσεις σχετικά με τη 
διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας (διαγράφοντας το πρώην άρθρο 207 της ΣΕΚ), οι 
οποίες απαιτούσαν διαφάνεια στις προπαρασκευαστικές νομοθετικές εργασίες του 
Συμβουλίου, ενώ «παράλληλα [απαιτούσαν] να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων». Τον Μάιο 2010 κατατέθηκε νέο σχέδιο έκθεσης3 και 
ακολούθησε ημερίδα εργασίας για τη διαφάνεια4.
Μετά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ορισμένες μεγάλης εμβέλειας και σημαντικές αποφάσεις για 
την κατανόηση του νέου νομικού πλαισίου για την πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν 
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο της ΕΕ διευκρίνισε, 
στην υπόθεση Bavarian Lager (υπόθεση C-28/08), απόφαση της 29ης Ιουνίου 2010, τη θέση 
του όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των δεδομένων που βασίζεται 
στη σημερινή διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Αυτό πυροδότησε μία 
πρόσθετη αλλά ουσιαστική ανάλυση την οποία διεξήγαγε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων (EDPS)5 για τη σχέση που υφίσταται μεταξύ της διαφάνειας και της προστασίας 
των δεδομένων. Ταυτόχρονα, στην υπόθεση TGI (υπόθεση C-139/07 P), απόφαση της 29ης 
Ιουνίου 2010, το Δικαστήριο, όσον αφορά την πρόσβαση σε υποθέσεις κρατικής ενίσχυσης 
(διοικητικού χαρακτήρα), αποφάσισε ότι οι υποθέσεις αυτές υπόκεινται στην εξαίρεση για 
τους σκοπούς των επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων. Το ζήτημα της πρόσβασης σε 
έγγραφα στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών (και όσον αφορά πιθανό τεκμήριο μη 
δημοσιοποιήσεως) διευκρινίστηκε περαιτέρω στην υπόθεση MyTravel (υπόθεση C-506/08 P), 
απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011, στην οποία το Δικαστήριο διαφοροποίησε τα νομοθετικά 
από τα διοικητικά έγγραφα αλλά τόνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα διοικητικά έγγραφα δεν 
θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις περί διαφάνειας που προβλέπει ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Παράλληλα, το Γενικό Δικαστήριο σε αρκετές από τις 
αποφάσεις του καθόρισε τον έλεγχο που ασκούσε όσον αφορά τις υπό όρους εξαιρέσεις, 
εφόσον ο κίνδυνος «πρέπει να μπορεί να προβλεφθεί ευλόγως και να μην είναι καθαρά 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0114. 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της 

έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" 
(COM(2009)0665). 

3 PE 439. 989v01.
4 "Ημερίδα εργασίας για την πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 

Λισαβόνας", 1 Ιουνίου 2010, http://www. europarl. europa. 
eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN. pdf

5 Έγγραφο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ‘Πρόσβαση 
του κοινού σε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα μετά από την απόφαση Bavarian Lager’ και 
γνωμοδότηση της 30ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ C 2, 7. 1. 2009, σελ. 7).
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υποθετικός» και «η πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο είναι ικανή να θίξει συγκεκριμένα και 
ουσιαστικά το συμφέρον που προστατεύει [η εξαίρεση]» - βλ. υπόθεση Batchelor (υπόθεση 
T-250/08), απόφαση της 22ας Μαρτίου 2011, υποθέσεις NLG (συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
T-109/05 και T-444/05), απόφαση της 24ης Μαΐου 2011, και υπόθεση Toland (υπόθεση T-
471/08), απόφαση της 7ης Ιουνίου 2011. Διευκρίνισε επίσης ότι στη νομοθετική διαδικασία η 
εξαίρεση για τις εσωτερικές διαβουλεύσεις πρέπει να περιορίζεται σοβαρά όσον αφορά τα 
ονόματα και τις θέσεις των αντιπροσωπειών των κρατών μελών στο Συμβούλιο, όπως 
αναφέρεται στην υπόθεση Access Info Europe (υπόθεση T-233/09), απόφαση της 22ας 
Μαρτίου 2011.
Λόγω των ανωτέρω σημαντικών αλλαγών, διοργανώθηκε μία νέα ακρόαση1 με θέμα την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και την εφαρμογή του κανονισμού αυτού 
κατά το παρελθόν σε σχέση με την ετήσια έκθεση των βουλευτών Hautala/Sargentini σχετικά 
με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104, παρ. 7) για τα έτη 2009-2010 
(2010/2294(INI)). Στην έκθεση αυτή εξετάζονται αναλυτικά οι θετικές και οι αρνητικές 
πλευρές του εν ισχύι συστήματος επί τη βάσει συγκεκριμένων παραδειγμάτων που αφορούν 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Η έκθεση εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2011 
από την επιτροπή LIBE με συντριπτική πλειοψηφία και αντικατοπτρίζει τις κοινές γραμμές 
όλων των πολιτικών ομάδων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα.

Την ίδια περίοδο, πραγματοποιούνται διάφορες συνεδριάσεις και συζητήσεις με το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, περιλαμβανομένης και μίας συνεδριάσεως, στις 28 Ιουνίου 
2011, μεταξύ του εισηγητή, των σκιωδών εισηγητών, των συντακτών γνωμοδότησης και του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Šefčovič. Προς έκπληξη του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 
υπέβαλε νέα νομοθετική πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 (COM/2011/0137) με την οποία προέβαινε σε επικαιροποίηση ήσσονος 
σημασίας του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, υιοθετώντας στην ουσία τις 
διατάξεις του άρθρου 15 της Συνθήκης. Εξαιτίας της ασαφούς νομικής κατάστασης, η 
Νομική Υπηρεσία του ΕΚ ζήτησε από την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά πόσο η δεύτερη 
πρότασή της πληρούσε τις απαιτήσεις που προϋποθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον 
αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Στο ερώτημα αυτό η Επιτροπή έδωσε σαφή και αρνητική 
απάντηση (Γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της 4ης Ιουλίου 2011, SJ-0331/11), επί τη βάσει 
της οποίας ελήφθη πολιτική απόφαση με συναίνεση των πολιτικών ομάδων: η δεύτερη 
πρόταση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη πρώτη και, ως εκ τούτου, η εν λόγω νομοθετική 
πρόταση της Επιτροπής παύει να ισχύει (όπως αναφέρεται στο νομοθετικό ψήφισμα).
Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις εξελίξεις, ο εισηγητής έκρινε απαραίτητο να
τροποποιήσει και να αναπροσαρμόσει τμήματα στο σχέδιο έκθεσής του και να εκδώσει 
δεύτερη εκδοχή του σχεδίου αυτού.

Κύριες τροποποιήσεις και αλλαγές στη δεύτερη εκδοχή του σχεδίου έκθεσης
Οι αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή στη δεύτερη πρόταση (COM(2011)0137) έχουν 
ενσωματωθεί πλήρως στην έκθεση. Συνεπώς η εν λόγω πρόταση, όπως αναφέρεται στο 
νομοθετικό ψήφισμα, θα πάψει να ισχύει – βλ. για παράδειγμα τις τροπολογίες 1 και 25, 
καθώς και τις τροπολογίες που εισάγουν τους όρους "τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι 
οργανισμοί".
                                               
1 "Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της ΕΕ: εφαρμογή και μέλλον του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001", 

13 Απριλίου 2011, http://www. europarl. europa. 
eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN. pdf.
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Κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί έμφαση στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) (υπόθεση TASZ κατά Ουγγαρίας, αριθ. 37374/05), 
δεδομένου ότι  από τη σχετική διάταξη που αφορά την ελευθερία έκφρασης - τροπολογίες 2
και 33 - αναπτύχθηκε το δικαίωμα στην ενημέρωση.

Οι διατάξεις που ορίζουν ένα κοινό σύστημα διαβαθμισμένων εγγράφων έχουν συνταχθεί εκ 
νέου και επικεντρώνονται σε μία κοινή διαδικασία διαβάθμισης και αποχαρακτηρισμό των 
εγγράφων - τροπολογία 27.
Ο ρόλος της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία έχει διευκρινιστεί και τονιστεί, ιδίως 
όσον αφορά την εξαίρεση στο πλαίσιο εσωτερικών διαβουλεύσεων, η οποία, λαμβάνοντας 
όμως υπόψη την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επανεισάγεται αναδιατυπωμένη και περιορισμένη. Κατ’ αρχήν, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στη νομοθετική διαδικασία (ως αποτέλεσμα της συμφωνίας των πολιτικών ομάδων στην 
έκθεση Hautala/Sargentini) και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ενόσω η διαδικασία 
εξακολουθεί να ισχύει. Βλ. τροπολογίες 10, 11, 32 και 36.

Έχει διευκρινιστεί η σχέση με άλλες ειδικές νομοθετικές πράξεις, δεδομένου ότι πιο αυστηροί 
περιορισμοί είναι δυνατόν να εισάγονται μόνο μέσω νομοθετικών διατάξεων που βασίζονται 
στο άρθρο 15 – τροπολογία 18.
Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να υπόκεινται σε όρους και για κάθε μία εξ αυτών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στάθμιση μεταξύ της εξαίρεσης και του δημοσίου συμφέροντος για 
γνωστοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που θέσπισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Βλ. τροπολογία 33.
Από την έκθεση έχουν διαγραφεί διάφορες τροπολογίες που αφορούν: την παραπομπή σε 
γενικό πλαίσιο διαβαθμισμένων εγγράφων, την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών, την 
αντίφαση μεταξύ του ιδιωτικού βίου ως υποχρεωτικού λόγου και προϋπόθεσης για άρνηση, 
τη διαβούλευση με τρίτους, την Επίσημη Εφημερίδα, κλπ.


