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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (όπως
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997) τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί 
της Κοινότητας θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με διαδικασίες όσον το δυνατόν πλέον 
διαφανείς και εγγύτερες στους πολίτες. Με σκοπό να επιτρέπουν σ' αυτούς να έχουν 
ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και να καλούν τις δημόσιες αρχές να 
αποδίδουν λογαριασμούς, οι πολίτες και οι εκλεγμένες αρχές θα πρέπει να έχουν την 
ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Παρόλο που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πραγματοποιήσει προόδους σε ό,τι αφορά 
τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα, η κατάσταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
χαρακτηριστεί ως τέλεια και η πρόσφατη αναδιατύπωση του Κανονισμού 1049/2001 σχετικά 
με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να 
εξεταστεί ως ένα άλλο βήμα προς την επίτευξη ενός διοικητικού περιβάλλοντος στο οποίο η 
διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση θα αποτελεί τον κανόνα παρά 
την εξαίρεση.

Οι σημερινές τροποποιήσεις που η Επιτροπή επέφερε στον Κανονισμό, όμως, είναι
απογοητευτικές καθώς σε έναν αριθμό περιπτώσεων οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν
ένα βήμα προς τα πίσω παρά ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός σε μια κίνηση "προς 
μεγαλύτερη διαφάνεια". Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι η πραγματική ενσωμάτωση και
παγιοποίηση της συσσωρευμένης νομολογίας και άλλων σχετικών κειμένων, όπως η 
Σύμβαση του Arhus, στον Κανονισμό θα πρέπει να έχει ήδη οδηγήσει σε μια διαφορετική 
προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση.

Επιπλέον, ο εισηγητής σας θεωρεί την επιλογή της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη
διαδικασία αναδιατύπωσης για την αναθεώρηση ως ατυχή και όχι συμβατή με τους στόχους
της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη διαδικασία αναδιατύπωσης, η οποία προβλέπει τη 
χρησιμοποίησή της κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Επειδή η διαδικασία περιορίζει 
a priori τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου να τροποποιήσει την πρόταση σε αυτά τα στοιχεία
μόνο που έχουν τροποποιηθεί από την Επιτροπή, η χρήση της θα πρέπει να αξιολογείται 
προσεκτικά. Η μη καταλληλότητα της διαδικασίας αναδιατύπωσης για μια περίπλοκη
αναθεώρηση, όπου οι αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία έχουν επιπτώσεις για άλλες διατάξεις 
στο κείμενο, σημαίνει από πρακτικής απόψεως ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί σε 
εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης που προβλέπεται στο ΙΙΑ.

Το πιο αξιοσημείωτο βήμα προς τα πίσω είναι ο αναδιατυπωμένος ορισμός εκ μέρους της 
Επιτροπής (Άρθρο 3) της έννοιας του "εγγράφου", έννοια η οποία ευρίσκεται στο επίκεντρο 
του Κανονισμού. Ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι αντί για μια περιορισμένη προσέγγιση 
του ορισμού, όπως στην ουσία το προτείνει η Επιτροπή, αυτός ο ορισμός θα πρέπει να 
διευρυνθεί για να συμπεριλάβει όλες τις έννοιες, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη φάση της 
διαδικασίας λήψεως απόφασης, που αφορούν θέματα τα οποία εμπίπτουν εντός της σφαίρας 
αρμοδιότητας των θεσμικών οργάνων.

Η Επιτροπή Αναφορών εξετάζει ενδελεχώς το πρόβλημα αυτό της Ένωσης σε ό,τι αφορά τις
αποτυχίες και τις ελλείψεις στην εφαρμογή του κοινοτικού νόμου, των πολιτικών και των
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προγραμμάτων και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι οι πολίτες έχουν επίγνωση παρόμοιων
ελλείψεων, διότι τους αφορούν άμεσα και επειδή ενδιαφέρονται άμεσα να πάψουν να 
υφίστανται παραβιάσεις και/ή να επιζητούν αποκατάσταση.

Για τους πολίτες έχει ιδιαίτερη σημασία ότι π.χ. στην περίπτωση διαδικασιών για παραβίαση, 
που συχνά προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει πλήρη
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, σε όλα τα στάδια των ερευνών κατά τη διάρκεια παρόμοιων 
διαδικασιών. Αυτό συμπεριλαμβάνει έγγραφα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Για τον 
λόγο αυτό ο εισηγητής επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής να δώσει στα κράτη μέλη
δικαίωμα άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα (Άρθρο 5) που βασίζεται στη δική τους νομοθεσία
είναι αντίθεση προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ως εκ τούτου 
απαράδεκτη. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την
πρόσβαση σε έγγραφα άλλες εξαιρέσεις, εκτός από αυτές που καθορίζονται στο Άρθρο 4
("Εξαιρέσεις"). Σε ό,τι αφορά το Άρθρο 9 ("Ευαίσθητα έγγραφα") είναι σημαντικό, αφενός τα
θεσμικά όργανα να καθορίσουν κοινούς κανόνες για την κατάταξη παρόμοιων εγγράφων και
αφετέρου οι εν λόγω κανόνες να δημοσιοποιηθούν.

Ο εισηγητής σας πιστεύει επίσης ότι θα άξιζε τον κόπο να ενσωματωθεί στον Κανονισμό η
πρόταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να δρα ως ένα αντικειμενικό μεσολαβούν πρόσωπο
σε περιπτώσεις όπου ένα θεσμικό όργανο αρνείται εν μέρει ή πλήρως την πρόσβαση σε
έγγραφο και ο αιτών αμφισβητεί την πραγματικότητα ύπαρξης βλάβης στο σχετικό συμφέρον 
και/ή επιχειρηματολογεί ότι υφίσταται υπερισχύον δημόσιο συμφέρον στη δημοσιοποίηση. 
Σε παρόμοιες περιπτώσεις ο Διαμεσολαβητής θα μπορούσε να επιθεωρήσει το έγγραφο, να
έχει μια ανεξάρτητη άποψη επί του θέματος της βλάβη καθώς και εάν ή όχι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον και - χωρίς να αποκαλύψει το έγγραφο - να δώσει την άποψή 
του στο θεσμικό όργανο και τον αιτούντα. Εάν, η άρνηση εξακολουθεί να υφίσταται αφού ο
Διαμεσολαβητής έχει ελέγξει το έγγραφο, ο αιτών μπορεί να προβεί σε επιβεβαιωτική αίτηση
εάν το επιθυμεί.

Αυτή η διαδικασία δεν θα περιόριζε τα δικαιώματα του αιτούντα σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό κατά οιονδήποτε τρόπο, αλλά θα προσέφερε πρακτική βοήθεια και
προσανατολισμό στο θεσμικό όργανο, το οποίο μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται κάτω από
νομική υποχρέωση να αρνηθεί την πρόσβαση, και να αυξήσει τοιουτοτρόπως την πίστη του
αιτούντα ότι, όταν απορρίπτεται μια αίτηση, η πιθανότητα βλάβης είναι πραγματική και ότι η 
δυνατότητα υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά την δημοσιοποίηση έχει 
εξετασθεί κατά τρόπο σοβαρό και αντικειμενικό. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της
διαδικασίας θα ήταν ότι οι περιπτώσεις άρνησης από διαφορετικά θεσμικά όργανα που
τίθενται σε εξέταση από τον Διαμεσολαβητή θα αντιμετωπίζονταν κατά τρόπο συνεπή και 
δίκαιο.

Ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι είναι σχεδόν απίθανο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας να επιτύχει εάν οι αιτούντες δεν μπορούν εύκολα να βρουν και να ανακτήσουν τις 
πληροφορίες τις οποίες επιθυμούν. Στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού τα θεσμικά
όργανα θα πρέπει ως εκ τούτου να εξασφαλίσουν ότι τα έγγραφα προσφέρονται μέσω μιας
κοινής διασύνδεσης όσον αφορά τα μητρώα των εγγράφων, και θα πρέπει επίσης να 
προβλέψουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης.
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Όταν τα έγγραφα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να είναι σε μορφότυπα που 
ακολουθούν ανοικτά πρότυπα. Η τάση για διαφάνεια είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει εάν οι
πολίτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν χρήση ειδικών, αποκλειστικών, λογισμικών που είναι 
συμβατά με τα μέσα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στα θεσμικά όργανα. Ο εισηγητής
σας έχει υποβάλει τροπολογίες (Άρθρα 10 και 11) που συμπεριλαμβάνουν μια προθεσμία για 
τα θεσμικά όργανα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα έγγραφα προσφέρονται σε μορφότυπα τα 
οποία εντάσσονται στα ανοιχτά πρότυπα καθώς και για να εξασφαλίσουν ότι τα μέσα 
πληροφορικής των θεσμικών οργάνων δεν αποτελούν εμπόδιο για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα. 

Με σκοπό να εξασφαλισθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος ο εισηγητής σας υπογραμμίζει ότι το
Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επαρκή έλεγχο όσον αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα. Διμερείς
συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στο
Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο
αυτό είναι σημαντικό να καθορίζονται προθεσμίες για την προσαρμογή των εσωτερικών 
κανονισμών των θεσμικών οργάνων και η Επιτροπή να εξετάζει τη συμμόρφωση αυτών με 
τον αναθεωρημένο Κανονισμό. Επιπλέον, όπως ίσχυε με τον παρόντα Κανονισμό, θα πρέπει
να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του 
αναθεωρημένου Κανονισμού και να προβεί σε συστάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, για 
βελτιώσεις.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες.

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο 
άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη 
διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας 
διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της 
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά 
και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 
πολίτες.

Επαρκείς πόροι θα πρέπει να καταστούν 
διαθέσιμοι ώστε να τεθεί σε πρακτική 
εφαρμογή η αρχή της διαφάνειας, 
επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό 
μεγαλύτερη νομιμότητα, 
αποτελεσματικότητα και υποχρέωση 
λογοδοσίας στον πολίτη, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τις αρχές της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων καθώς και του δικαιώματος δημόσιας 
πρόσβασης και της επικοινωνίας με τους πολίτες είναι δραστηριότητες έντασης πόρων. Η 
παροχή επαρκών πόρων για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να θεωρείται ως αναγκαίο μέσο 
για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι: Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και 
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής 
«τα θεσμικά όργανα»), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να 
να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν 
ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά ·

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και 
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή 
ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής 
«τα θεσμικά όργανα»), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να 
να εξασφαλίζεται ότι το κοινό έχει όσο το 
δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα 
αυτά·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες 
την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες 
την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος·

(γ) να προωθήσει ορθή διοικητική 
πρακτική ως προς την πρόσβαση στα 
έγγραφα.

(γ) να εξασφαλίσει ορθή διοικητική 
πρακτική ως προς την πρόσβαση στα 
έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ανοιχτό χαρακτήρα και διαφάνεια 
καθώς και καλές διοικητικές πρακτικές.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει  δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα 
των θεσμικών οργάνων, υπό την 
επιφύλαξη των αρχών, όρων και 
περιορισμών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που 
υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού 
οργάνου, και συγκεκριμένα  σε όσα 
συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από 
αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον 
αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, 
τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις 
αποφάσεις που υπόκεινται στην 
αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 
παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα 
έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, 
είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή 
μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η 
πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή 
απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 
παράγραφος 1 υφίστανται ειδική 
μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω 
άρθρο.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα έγγραφα που υποβάλλονται στα 
Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα 
θεσμικά όργανα.
6. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
δικαιωμάτων πρόσβασης των 
ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται 
από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που 
αποτελούν μέρος του διοικητικού 
φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας 
σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού 
περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από 



PA\751029EL.doc 9/22 PE415.159v01-00

EL

το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα 
ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό 
δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που 
περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει 
συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό 
όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.
7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως 
απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή 
από πράξεις που θεσπίζονται από τα 
θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα ευρύτερης πρόσβασης του 
κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην 
κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία 
ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις 
διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που 
θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς 
εφαρμογή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.   

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
νοείται ως:

Για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, 
νοείται ως:

(α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό 
όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν 
ή περισσότερους αποδέκτες ή 
καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που 
λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα 

(α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόμενο 
ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν 
υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή 
αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή 
με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική 
εγγραφή) που αφορά θέμα το οποίο 
εμπίπτει εντός της σφαίρας αρμοδιότητας 
του θεσμικού οργάνου·
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δεδομένα που περιέχουν συστήματα 
ηλεκτρονικής αποθήκευσης,
επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων 
θεωρούνται έγγραφα, εφόσον μπορούν να 
εξάγονται σε εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά 
αντίγραφα με τη βοήθεια των διαθέσιμων 
εργαλείων του λειτουργικού συστήματος,
(β) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου 
θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων 
των κρατών μελών, άλλων κοινοτικών ή 
εξωκοινοτικών θεσμών και φορέων και 
των τρίτων κρατών.

(β) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου 
θεσμικού οργάνου, άλλων κοινοτικών ή 
εξωκοινοτικών θεσμών και φορέων και 
των τρίτων κρατών·

(γ) "σκοπός των επιθεωρήσεων, ερευνών
και ελέγχων" ο στόχος περάτωσης μιας
διαδικασίας παράβασης του κοινοτικού 
νόμου ή μιας υπόθεσης κακής 
διαχείρισης ή κατάχρησης κοινοτικών 
πιστώσεων καθώς και η εξασφάλιση, 
ενδεχομένως, της προστασίας των 
δικαιωμάτων σε αποκατάσταση, 
επανόρθωση και αντιστάθμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση 
του οποίου θα έθιγε την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:

1. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση 
του οποίου θα έθιγε την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:
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(α) τη δημόσια ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των 
φυσικών ή νομικών προσώπων·

(α) τη δημόσια ασφάλεια·

(β) την άμυνα και τις στρατιωτικές 
υποθέσεις·

(β) την άμυνα και τις στρατιωτικές 
υποθέσεις·

(γ) τις διεθνείς σχέσεις· (γ) τις διεθνείς σχέσεις·
(δ) τη δημοσιονομική, νομισματική ή 
οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός 
κράτους μέλους·

(δ) τη δημοσιονομική, νομισματική ή 
οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός 
κράτους μέλους, εκτός εάν υφίσταται 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών·

(ε) το περιβάλλον, όπως οι τόποι 
αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

(ε) τον ιδιωτικό βίο και την ακεραιότητα 
ενός ατόμου, ειδικότερα σύμφωνα με την 
κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
εκτός εάν υφίσταται υπερισχύον δημόσιο 
συμφέρον επιβάλλει τη δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών.

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση 
του οποίου θα έθιγε την προστασία:

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την 
πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση 
του οποίου θα έθιγε την προστασία:

(α) των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή 
νομικού προσώπου

(α) των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή 
νομικού προσώπου

(β) των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

(β) των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και 
των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας και 
επίλυσης διαφορών

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών,εκτός 
εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε 
σχέση με τις διαδικασίες για την έγκριση
των νομικών πράξεων, και των δικαστικών 
διαδικασιών·

(δ) του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και 
οικονομικού ελέγχου·

(δ) του σκοπού επιθεώρησης, έρευνας και 
οικονομικού ελέγχου·

(ε) της αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας των διαδικασιών επιλογής.
3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα  δεν 
γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους  θα 
έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα  δεν 
γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους  θα 
έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το 
οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη 
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για 
εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων 
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός 
των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη 
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.
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4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο αν 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Όσον αφορά την παράγραφο 
2 στοιχείο α) θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο αν 
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών. Θεωρείται ότι υπάρχει 
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που 
επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες 
πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο 
περιβάλλον και όταν ένα έγγραφο 
διαβιβάζεται στο πλαίσιο διαδικασιών που 
οδηγούν σε νομοθετική πράξη ή μη 
νομοθετική πράξη γενικής εφαρμογής.
4α. Έγγραφα η δημοσιοποίηση των 
οποίων θα έθετε σε κίνδυνο αξίες 
προστασίας του περιβάλλοντος, όπως 
τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, 
δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (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 
θέματα1.

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών
μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη 
νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών, οι οποίο καθορίζονται από την 
κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
των φυσικών προσώπων όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα 
των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των 
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά 
την άσκηση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται 
εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η 
δημοσιοποίηση θα έθιγε τον ιδιωτικό βίο ή 
την ακεραιότητα των ενδιαφερομένων 
προσώπων.

6. Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου 
εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε 

6. Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου 
εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε 
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εξαίρεση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου 
δίδονται στη δημοσιότητα.

εξαίρεση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου 
δίδονται στη δημοσιότητα.

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνον ενόσω η 
προστασία δικαιολογείται ως εκ του 
περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις 
μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη 
περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση 
εγγράφων που καλύπτονται από τις 
εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, και 
στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι 
εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να 
εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο 
αυτή.

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν 
άρθρο εφαρμόζονται μόνον ενόσω η 
προστασία δικαιολογείται ως εκ του 
περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις 
μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη 
περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση 
εγγράφων που καλύπτονται από τις 
εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με τον 
ιδιωτικό βίο ή τα εμπορικά συμφέροντα, 
και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, 
οι εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να 
εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο 
αυτή.

______________________________
ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is Article 
4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to EU legislation on 
personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in order to take full 
account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the Turco judgement (C-
39/05 P and C-52/05).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή 
μη νομοθετικής πράξης γενικής 
εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των αρχών 
του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό 
όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο 
αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος 

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο 
προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από 
τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή 
μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής
ή όσον αφορά πληροφορίες που έχουν 
υποβληθεί στην Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, 
μέχρι το χρονικό σημείο που αρχίζουν οι 
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μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή 
του, με βάση τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές 
διατάξεις της νομοθεσίας του για την 
απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν 
λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο 
αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων 
που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι 
λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

διαδικασίες ενώπιον ενός δικαστηρίου, 
ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω 
κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο 
οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το 
δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος 
αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με 
βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 4. Το θεσμικό όργανο αξιολογεί την 
καταλληλότητα αυτών των λόγων που 
προβάλλει το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7  παράγραφος  3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής 
άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
απάντησης του θεσμικού οργάνου, να 
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας 
από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη 
θέση του.

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής
άρνησης, μπορεί ο αιτών να ζητήσει από 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή την 
ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψή του 
για το θέμα της παραβίασης και/ή 
υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος. 
Εάν σε συνέχεια της διαβίβασης της 
γνώμης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
το θεσμικό όργανο εμμένει στην πλήρη ή 
μερική άρνησή του, ο αιτών μπορεί, εντός 
15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της απάντησης του θεσμικού οργάνου, να 
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας 
από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη 
θέση του.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  8  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται 
ταχεία επεξεργασία. Εντός 30 εργάσιμων 
ημερών από την καταχώριση της εν λόγω 
αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την 
πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο 
έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της 
εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 
10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή 
μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν 
το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση 
εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον 
αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται 
ταχεία επεξεργασία. Εντός 15  εργάσιμων 
ημερών από την καταχώριση της εν λόγω 
αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την 
πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο 
έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της 
εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 
10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή 
μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν 
το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση 
εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον 
αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της προθεσμίας όπως προτείνεται από την Επιτροπή θα αποτελούσε υποβάθμιση. 
15 εργάσιμες ημέρες (3 εβδομάδες) θα πρέπει να είναι επαρκείς για ένα θεσμικό όργανο ώστε 
να λάβει και να ανακοινώσει μια απόφαση σχετικά με την επιβεβαιωτική αίτηση, ειδικότερα 
εφόσον η προθεσμία μπορεί να επεκταθεί όταν απαιτείται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα 
που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή 
τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα 
κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως 
«TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» ή «CONFIDENTIEL» 
σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών 
οργάνων οι οποίοι προστατεύουν βασικά 
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της 
στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως
στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της 
άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα 
που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή 
τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα 
κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως 
«TRÈS SECRET/TOP SECRET», 
«SECRET» ή «CONFIDENTIEL» 
σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες που 
καθορίζονται από τα θεσμικά όργανα, οι 
οποίοι προστατεύουν βασικά συμφέροντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών της στους 
τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), και β) σε ό,τι 
αφορά τους τομείς της δημόσιας 
ασφάλειας, της άμυνας και των 
στρατιωτικών υποθέσεων.

2. Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα 
έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, 
χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων 
αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν 
επίσης, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφορές 
σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να 
καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο.

2. Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα 
έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, 
χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων 
αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν 
επίσης, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφορές 
σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να 
καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο.

3. Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται 
στο μητρώο ή δίδονται στη δημοσιότητα 
μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του 
συντάκτη τους.

3. Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται 
στο μητρώο ή δίδονται στη δημοσιότητα 
μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του 
συντάκτη τους.

4. Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει να 
αρνηθεί την πρόσβαση σε ευαίσθητο 
έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά 
τρόπον ώστε να μη θίγονται τα 
συμφέροντα που προστατεύονται από το 
άρθρο 4.

4. Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει να 
αρνηθεί την πρόσβαση σε ευαίσθητο 
έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά 
τρόπον ώστε να μη θίγονται τα 
συμφέροντα που προστατεύονται από το 
άρθρο 4.

5. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για 
ευαίσθητα έγγραφα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση 
των αρχών του παρόντος άρθρου και του 

5. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για 
ευαίσθητα έγγραφα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση 
των αρχών του παρόντος άρθρου και του 
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άρθρου 4. άρθρου 4.
6. Οι κανόνες που θεσπίζουν τα θεσμικά 
όργανα σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα 
δημοσιοποιούνται.

6. Οι κοινοί κανόνες που θεσπίζουν τα 
θεσμικά όργανα σχετικά με τα ευαίσθητα 
έγγραφα δημοσιοποιούνται.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με 
τους διακανονισμούς που συμφωνούνται 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα 
έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς 
που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων, οι οποίοι δημοσιοποιούνται.
8. Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς δεν απαγορεύουν 
στο Συμβούλιο ή την Επιτροπή να 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε 
με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση 
αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, 
εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού 
αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση 
του αιτούντος. 

1. Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε 
με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση 
αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, 
εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού 
αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση 
του αιτούντος. 

2. Εάν ένα έγγραφο έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού  και ο αιτών έχει εύκολη 

2. Εάν ένα έγγραφο έχει τεθεί στη διάθεση 
του κοινού  και ο αιτών έχει εύκολη 
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πρόσβαση σ' αυτό, το θεσμικό όργανο 
μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του 
ως προς την παροχή πρόσβασης σε 
έγγραφα, ενημερώνοντας τον αιτούντα με 
ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει το 
ζητούμενο έγγραφο.

πρόσβαση σ' αυτό, το θεσμικό όργανο 
μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του 
ως προς την παροχή πρόσβασης σε 
έγγραφα, ενημερώνοντας τον αιτούντα με 
ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει το 
ζητούμενο έγγραφο.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα 
διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων 
ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή 
όπως σύστημα Braille, με μεγάλα 
τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία 
μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη την προτίμηση του αιτούντος. Η 
πρόσβαση σε έγγραφα δεν θα 
περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό ή 
λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται 
στα μέσα πληροφορικής του θεσμικού 
οργάνου.

4. Το κόστος της παραγωγής και της 
αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί 
στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν 
υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της 
παραγωγής και της αποστολής 
αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα 
αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 
και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική 
μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων 
είναι δωρεάν.

4. Το κόστος της παραγωγής και της 
αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί 
στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν 
υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της 
παραγωγής και της αποστολής 
αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα 
αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 
και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική 
μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων 
είναι δωρεάν.

5. Ο παρών κανονισμός δεν παρεκκλίνει 
από τους ειδικούς όρους πρόσβασης που 
καθορίζονται στο κοινοτικό ή εθνικό 
δίκαιο, όπως η καταβολή τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διατηρηθούν τα σημερινά πρότυπα θα πρέπει να διαγραφεί η παράγραφος 5. Τα θεσμικά
όργανα θα πρέπει να επωφεληθούν από την ευκαιρία που προσφέρει αυτή η αναθεώρηση του 
Κανονισμού για να εισαγάγουν ανοιχτά πρότυπα. Προκύπτει άλλωστε από τις βασικές αρχές 
αυτού του Κανονισμού και από τη νομική βάση ότι η πρόσβαση σε έγγραφα δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από ένα 
θεσμικό όργανο. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Article 11  paragraph 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως 
τα μέτρα που απαιτούνται για τη 
δημιουργία μητρώου το οποίο θα 
βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο στις 
3 Ιουνίου 2002.

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως 
τα μέτρα που απαιτούνται για τη 
δημιουργία μητρώου που βασίζεται σε 
ανοιχτά πρότυπα και διαλειτουργικότητα
το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία το 
αργότερο στις ... .

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα μητρώα τα οποία θα βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα και
διαλειτουργικότητα θα δημιουργηθούν και θα είναι επιχειρησιακά εγκαίρως, θα πρέπει να 
καθορισθεί μια σαφής προθεσμία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, 
παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή 
παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών 
για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών 
πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων 
γενικής εφαρμογής.

1. Τα θεσμικά όργανα θα εγκαταστήσουν 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό 
άμεσα προσβάσιμα στο κοινό έγγραφα σε 
ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ενός 
μητρώου σύμφωνα με τους κανόνες του 
ενεχόμενου θεσμικού οργάνου.

2. Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση 
πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή  και 
σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με 
την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

2. Ειδικότερα, έγγραφα που έχουν 
εκπονηθεί ή παραληφθεί κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής, υπό την αίρεση του άρθρου 9,  
καθίστανται άμεσα προσβάσιμα στο 
κοινό.

3. Όταν δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση 
μέσω του μητρώου, το μητρώο πρέπει να 
υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που 
βρίσκεται το έγγραφο.

3. Όταν δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση 
μέσω του μητρώου, το μητρώο πρέπει να 
υποδεικνύει, κατά το δυνατόν, που 
βρίσκεται το έγγραφο.
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4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον 
εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες 
άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία 
έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα  καθορίζουν μια 
κοινή διασύνδεση για τα μητρώα τους 
των εγγράφων και ειδικότερα
εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο πρόσβασης 
για άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που 
εκπονήθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής 
εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει αλλαγές στους κανόνες που αφορούν τα μητρώα, πράγμα το οποίο εάν
ληφθεί υπόψη από κοινού με άλλες προτεινόμενες αλλαγές, κυρίως για τον ορισμό των 
εγγράφων απαιτεί εκ του σύνεγγυς εξέταση αυτών των κανόνων. Με σκοπό να διατηρηθούν τα
εν ισχύι πρότυπα επαναφέρεται το κείμενο του σημερινού Άρθρου 12 παράγραφος 1, το δε 
Άρθρο 12  παράγραφοι 2 και 4 τροποποιείται για να συμπεριλάβει τις συστάσεις 2 και 5 του 
ψηφίσματος Cashman με σκοπό να βελτιωθούν τα σημερινά πρότυπα. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13  παράγραφος 2  σημείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ ή σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλει
ένα κράτος μέλος στο Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 
της συνθήκης ΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 
της συνθήκης ΕΚ δεν είναι πλέον δυνατές.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν 
υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος 
δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως 
περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να λάβει 
αντίγραφα των εγγράφων ή να
αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα 
γνωστοποιηθέντα έγγραφα.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν 
υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος 
δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως 
περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να
αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα 
γνωστοποιηθέντα έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να διατηρηθούν τα σημερινά πρότυπα το άρθρο 16 δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί
και θα πρέπει να διατηρηθεί το κείμενο του σημερινού Κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο  17  παράγραφος 1 α  (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο έως τις ... ..., η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών αυτού του 
Κανονισμού και προβαίνει σε συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, 
προτάσεων για την αναθεώρηση του 
παρόντος Κανονισμού και  πρόγραμμα 
δράσης για μέτρα τα οποία πρέπει να 
ληφθούν από τα θεσμικά όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ίσχυε με τον σημερινό Κανονισμό, θα υποβληθεί μια έκθεση για την εφαρμογή του
Κανονισμού στην οποία θα πρέπει να υπάρξουν συστάσεις και προτάσεις για βελτιώσεις όπου 
αυτό απαιτείται. Όπως εξηγείται στην τροπολογία 16 η εξαίρεση μιας διάταξης σημαίνει μια de 
facto τροποποίηση στον Κανονισμό. 
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 17α  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17a
Μέτρα εφαρμογής

1. Κάθε θεσμικό όργανο προσαρμόζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του στις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού. Οι 
προσαρμογές θα τεθούν σε ισχύ στις ... ...
.
2. Εντός έξι μηνών από την θέση σε ισχύ 
του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή 
θα εξετάσει τη συμμόρφωση των 
υφιστάμενων κανόνων σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο του 
παρόντος Κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν λογικό να τεθεί μια προθεσμία για την προσαρμογή εκ μέρους των θεσμικών οργάνων 
των εσωτερικών κανονισμών τους. Επίσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή να
εξασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα είναι σύμφωνοι με τον 
αναθεωρημένο Κανονισμό. Καθώς το άρθρο αυτό είναι τμήμα του σημερινού Κανονισμού, η 
Επιτροπή μη συμπεριλαμβάνοντάς το στην πρότασή της τροποποιεί στην πραγματικότητα τον 
υφιστάμενο Κανονισμό όσον αφορά αυτό το σημείο.  
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