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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0134/2012, των Anaïs Berthier και Natacha Cingotti, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των ClientEarth και Friends of the Earth Europe, 
φέρουσα και άλλες 14 υπογραφές, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα της 
ΕΕ και πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέρουσες στην καταγγελία τους αναφέρονται στην εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό αφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της 
σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι αναφέρουσες ζητούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε η Επιτροπή να τηρήσει τις διατάξεις των 
προαναφερθέντων εγγράφων και να προσαρμόσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στις 
διατάξεις της σύμβασης του Aarhus που υπερισχύει του κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας 
των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα («κανονισμός Aarhus»)2. Οι αναφέρουσες θεωρούν ότι οι απαντήσεις 
της Επιτροπής, σε αιτήματα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα φανερώνουν μια 
συστηματική τάση απόκρυψης.

Όσον αφορά στον κανονισμό Aarhus, η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις εξής 
παρατηρήσεις:

- Διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών

Οι αναφέρουσες διατείνονται ότι η Επιτροπή δεν συμβάλλει στην ενεργή διάδοση των 
περιβαλλοντικών πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Aarhus. 
Συγκεκριμένα, οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή παρέλειψε να δημιουργήσει ένα 
δημόσιο μητρώο για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού Aarhus, οι 
περιβαλλοντικές πληροφορίες δεν πρέπει απαραιτήτως να διατίθενται μέσω ενός δημόσιου 
μητρώου. Όντως, το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού Aarhus προβλέπει συγκεκριμένα 
τη διάδοσή τους μέσω «ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων». Σύμφωνα με την εν λόγω 
διάταξη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν περιβαλλοντικές πληροφορίες σε 
ιστοτόπους που είναι προσβάσιμοι μέσω της διαδικτυακής πύλης Europa και, ανάλογα με την 
περίπτωση, παρέχουν συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους όπου είναι αποθηκευμένες οι 
πληροφορίες.

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού Aarhus προβλέπει την προοδευτική 
διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώνουν 
συνεχώς και εμπλουτίζουν σταδιακά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που περιέχονται στις 
παραπάνω βάσεις δεδομένων. 

Η Επιτροπή διατυπώνει ορισμένες προτάσεις για τη διάδοση των πληροφοριών με πιο 
στρατηγικό τρόπο στην από 7 Μαρτίου 2012 ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση των 
οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της 
βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης».3 Στην εν λόγω ανακοίνωσή 
της, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, ως προς τη βελτίωση του επιπέδου εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Όσον αφορά στις επιστημονικές μελέτες, οι οποίες επισημαίνονται από τις αναφέρουσες ως 
παράδειγμα ενεργούς διάδοσης, η Επιτροπή παραπέμπει στον αλφαβητικό κατάλογο μελετών 

                                               
1 ΕΕ L 145 της 31.05.01, σ. 43.
2 ΕΕ L 264 της 25 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 13.
3 COM(2012) 95 τελικό.
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και εκθέσεων που διατίθεται στον ιστότοπο Europa 
(http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Μη συμμόρφωση με τη σύμβαση του Aarhus

Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι ορισμένες από τις εξαιρέσεις βάσει του κανονισμού Aarhus, 
ως προς τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών, δεν προβλέπονται στη 
σύμβαση του Aarhus. Συγκεκριμένα, οι αναφέρουσες κάνουν λόγο για παραβιάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Σημειώνουν ότι: 

«η μοναδική εξαίρεση που αφορά τις έρευνες είναι αυτή που παρέχεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 στοιχείο γ) της σύμβασης, σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας ποινικού ή 
πειθαρχικού χαρακτήρα». Ισχυρίζονται επιπλέον ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί «την εν λόγω 
εξαίρεση για να αρνηθεί την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως 
προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες, οι οποίες αποστέλλονται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει».

Ως προκαταρκτικό σχόλιο σχετικά με το επιχείρημα αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να 
διευκρινίσει ότι, για τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει, 
όντως εξασφαλίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Σύμφωνα με 
το άρθρο 4, παράγραφος 2, περίπτωση 3 του κανονισμού 1049/2001, τα θεσμικά όργανα 
αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την 
προστασία «του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου», εκτός εάν για τη 
γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. Όπως ήδη έχει 
αποφανθεί το Γενικό Δικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο), με την απόφασή του της 
11ης Δεκεμβρίου 2001, στο πλαίσιο της υπόθεσης T-191/99, Petrie κατά Επιτροπής, «τα 
κράτη μέλη δικαιούνται να αναμένουν από την Επιτροπή να επιδεικνύει εχεμύθεια στα πλαίσια 
των ερευνών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταλήξουν σε διαδικασία λόγω παραβάσεως. 
Η απαιτούμενη εχεμύθεια ισχύει και μετά την ενώπιον του Δικαστηρίου προσφυγή εφόσον δεν 
μπορεί να αποκλείεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους, με σκοπό τη συμμόρφωσή του αυτοβούλως προς τις επιταγές της Συνθήκης, 
εξακολουθούν ενδεχομένως να διεξάγονται κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας και μέχρι 
την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου. Η διασφάλιση του στόχου αυτού, ήτοι ο φιλικός 
διακανονισμός της διαφοράς μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους πριν από 
την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, δικαιολογεί, εν ονόματι της προστασίας του 
δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεωρήσεως και έρευνας και τις 
ένδικες διαδικασίες, την άρνηση προσβάσεως στα έγγραφα οχλήσεως και στις αιτιολογημένες 
γνώμες που συνετάγησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 226 ΕΚ» (παράγραφος 68).

Το επίπεδο νομικής προστασίας των εγγράφων σε εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει δεν 
διαφέρει καθόλου όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Όπως προκύπτει από τη 
διατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού Aarhus, οι εν εξελίξει διαδικασίες 
επί παραβάσει εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών που 
αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον και για τις οποίες υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. 

Στην απόφασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της υπόθεσης T-29/08, Liga para 
Proteccao da Natureza (LPN) κατά Επιτροπής, το Γενικό Δικαστήριο τονίζει το παραπάνω 
γεγονός και επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα περιβάλλοντος 



PE496.610v02-00 4/8 CM\1012828EL.doc

EL

απ’ ό, τι στις γενικές διατάξεις του κανονισμού 1049/2001 όσον αφορά την πρόσβαση σε 
έγγραφα στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει (παράγραφος 135 της απόφασης 
κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση αναιρέσεως). Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι στη 
σύμβαση του Aarhus δεν προβλέπεται αυτή η μορφή «μυστικότητας» σε θέματα 
περιβάλλοντος. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ερμηνεύει τη σύμβαση του Aarhus κατά τον ίδιο 
τρόπο. Το άρθρο 4 στοιχείο α) της σύμβασης Aarhus προβλέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την απόρριψη του αιτήματος για περιβαλλοντικές πληροφορίες, εάν η γνωστοποίηση θα είχε 
δυσμενείς επιπτώσεις «στον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών των δημοσίων αρχών». 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διαδικασίες επί παραβάσει μπορεί να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν 
στη συγκεκριμένη διάταξη της σύμβασης του Aarhus.

Το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α) της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες1, βάσει της οποίας εφαρμόζονται σε επίπεδο κρατών μελών 
οι διατάξεις της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, 
περιλαμβάνει την ίδια εξαίρεση όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, με σκοπό τη διαφύλαξη «του εμπιστευτικού χαρακτήρα των διαδικασιών των 
δημόσιων αρχών». 

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι εφαρμόζει ορθώς τον κανονισμό Aarhus. Η πρακτική 
των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της ενεργού διάδοσης των 
περιβαλλοντικών πληροφοριών και τη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών κατόπιν 
σχετικής αίτησης συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση του Aarhus. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Οι αναφέρουσες ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα δεν μπόρεσε να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του κανονισμού αριθ. 1049/2001 για την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και βάσει της Σύμβασης του Aarhus και του σχετικού κανονισμού αριθ. 
1367/2006, και ειδικότερα:

α) δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες·

β) δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον για τη 
δημοσιοποίηση·

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. ΕΕ L 41 της 14ης 
Φεβρουαρίου 2003, σ. 26.
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γ) δεν μπόρεσε να συμμορφωθεί με αποφάσεις και επικριτικές παρατηρήσεις του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που αφορούν σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση 
αιτήσεων πρόσβασης και στην ανάγκη να αναδιοργανώσει η Επιτροπή τις 
υπηρεσίες της για τον σκοπό αυτό·

δ) δεν εφάρμοσε ορθά τις αυστηρότερες προϋποθέσεις του κανονισμού αριθ. 
1049/2001 σε έγγραφα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι 
αναφέρουσες σημειώνουν ειδικότερα ότι:

- ορισμένες από τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού αριθ. 
1049/2001, στις οποίες αναφέρεται ο κανονισμός αριθ. 1367/2006, δεν 
προβλέπονται από τη σύμβαση του Aarhus, για παράδειγμα η προστασία 
«στρατιωτικών υποθέσεων» και «της δημοσιονομικής, νομισματικής ή 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους»· 

- στο άρθρο 4 του κανονισμού αριθ. 1049/2001 καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες τα θεσμικά όργανα «αρνούνται» την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, 
ενώ στη σύμβαση του Aarhus χρησιμοποιείται η έκφραση «μπορούν να 
αρνηθούν»· 

- η σύμβαση του Aarhus περιλαμβάνει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της εξαίρεσης που σχετίζεται με εμπορικά συμφέροντα. Ωστόσο, η 
Επιτροπή δεν συμμορφώνεται με αυτές τις προϋποθέσεις, όταν, για παράδειγμα, 
προστατεύει την εικόνα ή τη φήμη μιας εταιρείας·

- η σύμβαση του Aarhus δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη εξαίρεση προς τη σχετική 
με την προστασία του σκοπού «επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού 
ελέγχου» του κανονισμού αριθ. 1049/2001, αλλά χρησιμοποιεί μια πιο 
περιορισμένη εξαίρεση σχετικά με τη «διεξαγωγή έρευνας ποινικού ή 
πειθαρχικού χαρακτήρα». Ωστόσο, η Επιτροπή βασίζεται στην εξαίρεση του 
κανονισμού αριθ. 1049/2001 προκειμένου να αρνείται την πρόσβαση σε 
έγγραφα που σχετίζονται με διαδικασίες επί παραβάσει ή σε «μελέτες ελέγχου 
της συμμόρφωσης».

Οι αναφέρουσες διατείνονται ότι «οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αιτήσεις 
πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα φανερώνουν συστηματική τάση απόκρυψης και όχι 
δημοσιοποίησης» και επισημαίνουν συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων για τα οποία 
ισχυρίζονται ότι «αποκρύπτονται συστηματικά χωρίς εύλογη αιτία» (προειδοποιητικές 
επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες που έχουν σταλεί στο πλαίσιο διαδικασιών επί 
παραβάσει, επιστολές που έχουν σταλεί από επαγγελματικούς κλάδους προς την 
Επιτροπή,...). Οι αναφέρουσες εκφράζουν επίσης τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει προτείνει να παραταθεί η προθεσμία απάντησης σε αρχικές και επιβεβαιωτικές αιτήσεις 
σε 30 ημέρες.

Οι αναφέρουσες επομένως:
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- ζητούν από το Κοινοβούλιο να «προβεί σε σύσταση προς την Επιτροπή προκειμένου να 
προσαρμόσει τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 στις διατάξεις της σύμβασης του 
Aarhus»· 

- εκτιμούν ότι ο εμπιστευτικός ή μη χαρακτήρας ενός εγγράφου θα μπορούσε να 
εξετάζεται όταν το έγγραφο συζητείται και καταρτίζεται, και όχι όταν πλέον αποτελεί 
αντικείμενο αίτησης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

- Ως προς το α) επί της εικαζόμενης συστηματικής μη τήρησης των προθεσμιών και του 
κανονισμού αριθ. 1049/2001 γενικότερα

Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή υποχρεούται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, να παρατείνει 
το χρονικό περιθώριο για απάντηση σε επιβεβαιωτικές αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 1049/2001.

Οι παρατάσεις αυτές είναι απαραίτητες εξαιτίας της ανάγκης διεξαγωγής εσωτερικών (άλλες 
ΓΔ, Νομική Υπηρεσία), και, στις περισσότερες περιπτώσεις, και εξωτερικών (τρίτοι 
συντάκτες), διαβουλεύσεων, σε συνδυασμό με μια σταθερή αύξηση του αριθμού των 
αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα, η οποία δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση των 
πόρων της Επιτροπής. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή, στην πρόταση της 30ής Απριλίου 20081, πρότεινε 
παράταση της αρχικής προθεσμίας για τη διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα 
από 15 ημέρες σε 30, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα της 
καθημερινής διεκπεραίωσης αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στους ειδικούς κανόνες σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα2, έθεσε επίσης προθεσμία ενός μηνός για τη διεκπεραίωση αιτήσεων 
πρόσβασης. 

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, από όλες τις υποθέσεις εικαζόμενης κακοδιοίκησης που 
εξέτασε ο Διαμεσολαβητής, μόνο το 8% αφορούσε την προθεσμία για αποφάσεις, σε όλους 
τους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Όσον αφορά στη συμμόρφωση με τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 γενικότερα, η έκθεση του 
Διαμεσολαβητή για το 20123 αποκαλύπτει ότι το 21,5% των υποθέσεων που έκλεισαν το 
                                               
1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Απριλίου 2008 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής - COM(2008)229 τελικό.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που κατέχει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της ασκήσεως των διοικητικών λειτουργιών του, Επίσημη Εφημερίδα C 38 της 
9.2.2013, σ. 2.
3 Διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: 
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
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2012 είχαν ως αντικείμενο αιτήσεις για πληροφορίες και πρόσβαση σε έγγραφα, ποσοστό που 
συνιστά μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (25%). 

Επιπλέον, από όλες τις υποθέσεις εικαζόμενης κακοδιοίκησης που εξέτασε ο 
Διαμεσολαβητής, μόνο το 6,7% αφορούσε την πρόσβαση σε έγγραφα.

- Ως προς το β) επί της εικαζόμενης αδυναμίας να αποδείξει ότι δεν υπάρχει υπερισχύον 
δημόσιο συμφέρον

Στις επιβεβαιωτικές απαντήσεις της, η Επιτροπή συστηματικά εξετάζει εάν υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 
Turco1, το πράττει επίσης αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις που ο αιτών δεν έχει προβάλει 
τέτοιο υπερισχύον συμφέρον, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτονται από γενικό 
τεκμήριο μη δημοσιοποιήσεως2.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση3, η Επιτροπή εφαρμόζει συστηματικά τη θέση του 
Δικαστηρίου βάσει της οποίας η διαφάνεια αποτελεί υπερισχύον δημόσιο συμφέρον, όσον 
αφορά στη διαφάνεια σε κλειστούς νομοθετικούς φακέλους όπου δεν εφαρμόζεται καμία 
άλλη εξαίρεση. 

Δεν αληθεύει, επομένως, ότι η Επιτροπή συστηματικά αδυνατεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον στη δημοσιοποίηση.

- Ως προς το γ) επί της εικαζόμενης αδυναμίας της Επιτροπής να συμμορφωθεί με τις συστάσεις 
του Διαμεσολαβητή

Η ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2012 αποκαλύπτει ότι, σε ένα συντριπτικό 
ποσοστό της τάξης του 82% των περιπτώσεων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται 
με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή.

Επομένως, ο ισχυρισμός των αναφερουσών ότι η Επιτροπή συστηματικά αδυνατεί να 
συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή, δεν ευσταθεί.

- Ως προς το δ) επί της λανθασμένης εφαρμογής των αυστηρότερων προϋποθέσεων του 
κανονισμού αριθ. 1049/2001 σε έγγραφα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 1367/2006 προβλέπει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001 ισχύει για οιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες τις οποίες 
έχουν στην κατοχή τους όργανα και οργανισμοί της Κοινότητας. Έτσι, ο κανονισμός αριθ. 
1367/2006 καθιστά ρητά εφαρμοστέο τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 στις αιτήσεις για 
έγγραφα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες.
                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2008 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-39/05 
P και C-52/05 P, Βασίλειο της Σουηδίας και Maurizio Turco κατά Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγραφος 44.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση C-139/07 P, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατά Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, παράγραφοι 61-62. 
3 Παράγραφοι 44 έως 46 και 67.
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Ως εκ τούτου, οι εξαιρέσεις του κανονισμού αριθ. 1049/2001, συμπεριλαμβανομένης της 
ειδικής ορολογίας που χρησιμοποιείται σε αυτές (πχ. «αρνούνται» αντί «μπορούν να 
αρνηθούν» στη σύμβαση του Aarhus), είναι εφαρμοστέες και σε περιπτώσεις αιτήσεων για 
έγγραφα που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, μολονότι όλες αυτές οι 
εξαιρέσεις δεν αναπαράγονται ρητά στον κανονισμό αριθ. 1367/2006.


