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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ,
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί συστατικό στοιχείο της πολιτικής για τη διαφάνεια που
εφαρμόζεται στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το δικαίωμα αυτό συνδέεται
άμεσα και με την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στη διοικητική διαδικασία, η συνολική
λειτουργία της οποίας προϋποθέτει την πληροφόρηση των πολιτών για τα συντελούμενα στην
πολιτεία. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει όχι μόνο την αντίληψη του δικαιώματος
πρόσβασης στα έγγραφα της Ένωσης, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες η διοίκηση και ο
νομοθέτης ασκούν τα καθήκοντά τους. Διανοίγει μια νέα φάση στη διαδικασία της διαρκώς
στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το
δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες συχνά
εκφράζουν την ανησυχία τους για το επίπεδο παρέμβασης της ΕΕ στην καθημερινότητα. Η
κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα
ενισχύει την ευρωσκεπτικιστική ρητορική, παρουσιάζοντας την προοπτική αναδιάρθρωσης της
ευρωπαϊκής διοικητικής δράσης ως επιτακτική. Η διαφάνεια αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στη
συζήτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP. Η έλλειψη διαφάνειας στη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε μια από τις κύριες επικρίσεις των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών. Ο ρόλος του ατόμου στη διαμόρφωση της σύνθετης
συνταγματικής διαδικασίας της ΕΕ είναι κεντρικός και το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει
δημοκρατικά αν οι πολίτες εξακολουθούν να παραγνωρίζουν αυτό τους το ρόλο.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα προηγούμενα χρόνια είχε επικρατήσει η άποψη ότι δεν υπάρχει αυτόνομο Ευρωπαϊκό
Διοικητικό Δίκαιο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αυτό είχε ταυτισθεί με τη στενή έννοια του
κράτους και την εσωτερική οργάνωση της διοικητικής διαδικασίας. Η Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιμετώπισε το διοικητικό ζήτημα, κυρίως για να μην
δημιουργηθούν διαφωνίες γύρω από το ευαίσθητο ζήτημα του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της
Ένωσης.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρχές του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου Δυνατότητες και περιορισμοί
Το διοικητικό δίκαιο έχει ως σκοπό του να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Αποτελεί τμήμα
του δημόσιου δικαίου, δηλαδή του δικαίου που αφορά την οργάνωση του κράτους και τις
σχέσεις του προς τους ιδιώτες.1 Θεσπίζεται από την δημόσια διοίκηση και επίσης απευθύνεται
και εφαρμόζεται από αυτή, δημιουργώντας μία σχέση αλληλεπίδρασης.2 Η δημόσια διοίκηση
δεν μπορεί να περιορισθεί σε έναν ορισμό.3 Ή δυσχέρεια της οριοθετήσεως της δημόσιας
διοικήσεως οφείλεται κυρίως στο ότι η σύγχρονη διοίκηση ασκεί ολοένα και διευρυνόμενες
δραστηριότητες.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΣΕΕ,4 η Ε.Ε παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα. Σε αυτόν τον ενιαίο διοικητικό χώρο
εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο υπό το πρίσμα ενός διαρκούς δημιουργικού
ανταγωνισμού, που προκύπτει μεταξύ των επιμέρους έννομων τάξεων τον κρατών μελών. Το
δίκαιο της ΕΕ δεν είναι ούτε ημεδαπό άλλα ούτε και διεθνές δίκαιο. Είναι ενωσιακό και
αποτελεί μία ενδιάμεση έννομη τάξη.5 Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα ειδικό νομικό
δημιούργημα, που βασίζεται σε αρχές και κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματική εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

1

Δαγτόγλου Προδρομος, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. 7η έκδοση, Εκδόσεις Σακκουλα, Αθήνα 2015, σ. 27.
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα, 2016, σ. 6.
3
Δαγτόγλου Προδρομος, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, ο.π., σ. 6.
4
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326, σ. 17, άρθ. 3 παρ. 2.
5
Δαγτόγλου Προδρομος, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, ο.π., σ. 119
2
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Ο εθνικός νομοθέτης έχει ως κύριο μέλημα να εντάξει, να συνθέσει και να αναπλάσει όλες τις
επιρροές που εκπορεύονται από την ευρωπαϊκή έννομη τάξη προκειμένου αυτές να
ανταποκρίνονται στις γενικές κατευθύνσεις και επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να μην διαταραχθεί το εσωτερικό
σύστημα και η έννομη τάξη του κάθε κράτους μέλους.6 Συμφώνα με τον Σιντ Αμπραάμ, ως
Ευρωπαϊκό Δίκαιο ορίζεται το σύνολο των κανόνων που αναφέρουν τις διοικητικές πράξεις και
ενέργειες οι οποίες διενεργούνται είτε από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την
διοίκηση των κρατών μελών.7
Το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο έχει ως συνταγματική βάση την ισχύουσα ΣΕΕ και ΣΛΕΕ,
αποδίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αξία στις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ. Όμως, όπως επισημαίνει και ο καθηγητής Δαγτόγλου,8 η πρακτική αξία της
κατοχυρώσεως ενός ατομικού δικαιώματος δεν εξαρτάται τόσο από την συνταγματική του
εξαγγελία όσο από την νομοθετική και διοικητική του ρύθμιση.
Είναι ένα δίκαιο που αλληλεπιδρά με τα εθνικά διοικητικά δίκαια χωρίς να απειλεί την θεσμική
τους ταυτότητα αλλά και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κάθε κράτους μέλους.
Αποτελεί μια κοινή, αυτοτελή, μερική έννομη τάξη για τα κράτη μέλη, η οποία αλληλεπιδρά με
τα εθνικά συντάγματα αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες. Αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης έχει
έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα και προσδιορίζεται από την αναζήτηση της καλύτερης
πρακτικής μεταξύ των έννομων τάξεων και των κρατών μελών.9 Η Ένωση λοιπόν πρέπει να
σέβεται τις εθνικές νομικές παραδόσεις (άρθ. 4 παρ. 2 ΣΕΕ), οι οποίες θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως κληρονομία, σύμφωνα και με τη γενική αναγνώριση του πλούτου της
πολιτιστικής πολυμορφίας των ΚΜ (άρθ. 3 παρ. 3 ΣΕΕ).
Η άντληση γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου από τα εθνικά διοικητικά δίκαια και η
αλληλεπίδρασή τους με αυτά, καθώς και η διασύνδεση των εθνικών διοικητικών αρχών με την
ευρωπαϊκή διοικητική πρακτική και οργάνωση, μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκλιση
ενωσιακής και εθνικής διοικητικών έννομων τάξεων.10 Η υλοποίηση των κοινοτικών δράσεων
καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας τόσο σε κάθετο επίπεδο, μεταξύ οργάνων και
κρατών μελών, όσο και σε οριζόντιο, μεταξύ των κρατών μελών.
6

Καραγεώργου Βασιλική, Η διοιητική διαδικασια υπό την επίδραση της Ευρωπαικής Ενοποίησης. Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα, 2005, σ. 5.
7
Στο ίδιο, σ. 21.
8
Δαγτόγλου Πρ., Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, ο.π., σ. 27.
9
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, ο.π., σ. 2-3.
10
Στο ίδιο, σ. 129.
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Βασικότερη αρχή που διέπει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών είναι αυτή της
διαδικαστικής αυτονομίας, κατά την οποία τα κράτη μέλη νομοθετούν σύμφωνα με τις
διοικητικές τους παραδόσεις, ενώ συμμορφώνονται με τις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια αυτή η αυτονομία τείνει να περιοριστεί, αφού η νομοθετική
λειτουργία των κρατών μελών εξαρτάται όλο και περισσότερο από τα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τόσο ως προς το περιεχόμενο των νομοθετημάτων όσο και ως προς την συμβατότητα
αυτών με τις γενικές αρχές της ΕΕ, και από την άλλη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, το πεδίο
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς διευρύνεται. Η έλλειψη ομοιογένειας στα
εθνικά πλαίσια συντελεί στη μειονεκτική θέση των εθνικών διοικήσεων έναντι της ευρωπαϊκής
διοίκησης.11
Πρωτίστως, θα πρέπει να επισημάνουμε την απουσία ενός κατάλογου γενικών αρχών που
διέπουν το Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο, τόσο σε πρωτογενές ή δευτερογενές επίπεδο όσο και
στη νομολογία του Δικαστηρίου. Κανόνες και αρχές του δικαίου της ΕΕ περιλαμβάνονται στις
Συνθήκες της ΕΕ. Επίσης στο πλαίσιο του νομικά αναβαθμισμένου ΧΘΔ της ΕΕ
κωδικοποιούνται αντίστοιχοι κανόνες.
Ο στόχος της προσθήκης του άρθρου 41 στον Χάρτη,12 όπως θα δούμε και στο σχετικό
κεφάλαιο που ακλουθεί, ήταν να κωδικοποιήσει ορισμένες από τις σημαντικότερες αρχές της
χρηστής διοίκησης και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο προοίμιο του ΧΘΔ, να
ενισχυθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της προόδου της
κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.13
Σημαντικός αριθμός αρχών που εφαρμόζονται στις διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ έχει
εξειδικευτεί από τα δικαστήρια της ΕΕ. Τέλος, υπάρχουν επίσης αρχές και κανόνες των
διοικητικών διαδικασιών της ΕΕ που θεσπίζονται με μέσα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, όπως

11

Chiti Mario Pilade, Towards an EU Regulation on Administrative Procedure (Study), PE 432.743, Εuropean
Parliament, Directorate General for internal policies, Brussels 2010, p. 12.
12
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 2012/C 326, σελ 403. Άρθρο 41: Δικαίωμα χρηστής διοίκησης: 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην
αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα
και τους οργανισμούς της Ένωσης. 2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως: α) το δικαίωμα κάθε προσώπου σε
προηγούμενη ακρόαση πριν να ληφθεί ατομικό μέτρο εις βάρος του, β) το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει
πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων των νομίμων συμφερόντων της εμπιστευτικότητας και του
επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου, γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις
της. 3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας που του προξένησαν
τα θεσμικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που
είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών. 4. Κάθε πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στα θεσμικά όργανα της
Ένωσης σε μία από τις γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.
13
Στο ίδιο, σ. 395.
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κώδικες δεοντολογίας, κατευθυντήριες γραμμές, επικοινωνίες κ.λπ., που μπορούν ωστόσο να
παράγουν έννομα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της νομολογίας των δικαστηρίων της
ΕΕ.14 Τέλος, κανόνες περιέχονται σε διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο
μέρος, όπως για παράδειγμα η Σύμβαση του Aarhus.15
Εύκολα γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο αυτές οι γενικές αρχές βρίσκονται διάσπαρτες,
καλύπτοντας το σύνολο του ευρωπαϊκού νομικού οικοδομήματος. Αυτός ο κατακερματισμός
δημιουργεί επιστημονικές αντιπαραθέσεις, κυρίως ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό
των «αρχών» και των «κανόνων».
Η διοικητική διαδικασία σε ενωσιακό επίπεδο
Προσπαθώντας να δώσουμε ένα γενικό περίγραμμα στην έννοια της διοικητικής διαδικασίας,
θα λέγαμε ότι αυτή ορίζεται από μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στη συλλογή και
επεξεργασία πληροφοριών που στοχεύουν στην παραγωγή μιας διοικητικής πράξης ικανής να
παράγει έννομα αποτελέσματα από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ενεργούν κατά την
άσκηση της δημόσιας διαδικασίας. Αυτή η έννομη πράξη έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες
και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια λειτουργία που θα παρέχει εγγύηση των ατομικών
δικαιωμάτων και του γενικού συμφέροντος και θα διασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.16
Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη διαφέρει από αυτήν του κράτους, αφού δεν παρουσιάζει στοιχεία
άμεσης διοίκησης και εφαρμόζει τις πολιτικές της μέσω εθνικών διοικήσεων, σύμφωνα με το
μοντέλο «έμμεσης διοίκησης».17 Το διοικητικό δυναμικό της Ε.Ε. δεν μπορεί να εκπληρώσει
το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών, έτσι η έμμεση εφαρμογή των κοινοτικών ρυθμίσεων
από τα κράτη μέλη αποτελεί τον κανόνα.18

14

C. H. Hofmann, H. Galetta, D.-U. Puigpelat, O. M. & Ziller J., The General Principles of EU Administrative
Procedural Law, In-depth Analysis, PE 519.224 (EN), European Parliament, Policy Department C, Citizens’ rights
and constitutional affairs, European Union, Brussels 2015, σ. 7.
15
Århus Convention, 2005. Απόφαση Έγκρισης (2005/370/EΚ), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
L124 / 2005, σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την πρόσβαση σε
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα
περιβάλλοντος. Η Κοινότητα υπέγραψε, στις 25 Ιουνίου 1998, τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΗΕ/ΗΕ), σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Η Κοινότητα
ενέκρινε τη σύμβαση του Århus στις 17 Φεβρουαρίου 2005, σ. 1
16
Nieto Eva, Relevant provisions of the Lisbon treaty on EU Administrative Law, PE 432.744 EN: European
Parliament, Directorate General for Internal Policies, Brussels 2010, σ. 6.
17
Chiti Mario Pilade, Towards an EU Regulation on Administrative Procedure, ό.π., σ. 5.
18
Καραγεώργου, Η διοιητική διαδικασια υπό την επίδραση της Ευρωπαικής Ενοποίησης, ό.π., σ. 13.
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Τα Κ.Μ. έχουν μέσα από την θεσμική τους αυτονομία την ελευθερία επιλογής των
οργανωτικών ρυθμίσεων που θα θεσπίσουν σε εθνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πορεία
ολοκλήρωσης όμως έχει αυξήσει ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τις περιπτώσεις «συν-διοίκησης»
και κοινής δράσης της Κοινότητας και των Κ.Μ. της.
Το Δικαστήριο της Ε.Ε. από πολύ νωρίς ξεκαθάρισε το είδος της διοικητικής σχέσης μεταξύ
των πολιτών των ΚΜ και της Κοινότητας, όταν το 1963 έκρινε, με την πλέον διάσημη
απόφαση Van Gend & Loos, ότι τα θέματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν ήταν μόνο μεταξύ
κρατών μελών, αλλά και των πολιτών τους. Ειδικότερα, κρίνοντας επί αιτήσεως για την έκδοση
προδικαστικής απόφασης, αποφάνθηκε ότι «το άρθρο 12 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας παράγει άμεσα αποτελέσματα και γεννά υπέρ των πολιτών
προσωπικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν τα εθνικά δικαστήρια. Η αρχή της
υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι των εθνικών νόμων επηρεάζει το διοικητικό δίκαιο
των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα».19
Στις μέρες μας η διασύνδεση των εθνικών διοικήσεων με τον ευρωπαϊκό διοικητικό χώρο
καθιστά δυνατές παρεμβάσεις της Επιτροπής σε συγκεκριμένες εθνικές διοικητικές
διαδικασίες, επηρεάζοντας το επίπεδο δημοκρατικής νομιμοποίησης της δημόσιας διοίκησης.
Οι πολιτικοοικονομικές κοινωνικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί στον ευρωπαϊκό χώρο
από το 1989 και μετά έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού
Ευρωπαϊκού Διοικητικού Συστήματος, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τις τρεις κυρίαρχες
προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο:20
την αποτελεσματική εκπλήρωση διοικητικών καθηκόντων
δράση η οποία θα στηρίζεται στην πολιτική πλειοψηφία και βούληση του λαού και θα
διασφαλίζει την έννομη τάξη
την εξασφάλιση της προστασίας του πολίτη έναντι της κάθε διοικητικής πρακτικής
ενέργειας η οποία θα λαμβάνεται εις βάρος δικαιωμάτων αλλά και συμφερόντων.
Το δημόσιο δίκαιο οφείλει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με στόχο την εξασφάλιση
της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των διοικητικών καθηκόντων, με δημοκρατικό έλεγχο,

19
20

Υπόθεση 26/1962, Van Gend en Loos κατά Administratie der Belastingen.
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σ. 16.
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προστατεύοντας τον πολίτη από την κακοδιοίκηση, δηλαδή μια διοίκηση της οποίας η δράση
χαρακτηρίζεται από μονομερή δράση και υπερεξουσίες.21
Κατηγοριοποίηση των γενικών αρχών της διοικητικής διαδικασίας της ΕΕ
Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, τόσο από άποψη πηγών όσο και από άποψη περιεχομένου, θα
πρέπει να εφαρμοσθεί η κατάλληλη διάρθρωση που θα εξισορροπεί τις ανταγωνιστικές και
αντίρροπες θέσεις που εκφράζονται από τις αρχές και τους κανόνες, στοχεύοντας στην
αποτελεσματική εκπλήρωση των δημόσιων καθηκόντων και συγχρόνως στην προστασία των
δικαιωμάτων των ατόμων.22
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθιερωμένη ιεράρχηση των γενικών αρχών που
εφαρμόζονται στο κοινοτικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές
δεν είναι όλες ίσες όσον αφορά το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής. Ορισμένες αρχές,
όπως το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση, διατυπώνονται με γενικό τρόπο ώστε το
ακριβές περιεχόμενό τους να καθορίζεται από επιμέρους δικαιώματα.23
Η αρχή του κράτους δικαίου αποτελεί μέρος των αξιών της Ένωσης, όπως υπενθυμίζεται στο
άρθρο 2 ΣΕΕ, και εφαρμόζεται στις διοικητικές ενέργειες. Επιπλέον, το κράτος δικαίου απαιτεί
από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση να ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και να εφαρμόζει τους
κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία.
Η αρχή της χρηστής διοίκησης, άλλως το δικαίωμα στην καλή διοίκηση, που κατοχυρώνεται
επίσης στο άρθρο 41 του Χάρτη, απαιτεί τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με διαδικασίες που
εγγυώνται την αμεροληψία και την επικαιρότητα.
Σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,24 κρίνεται απαραίτητο ότι θα πρέπει να
εγκριθεί ένας κανονισμός για την ενωσιακή διοικητική διαδικασία, με βάση το άρθ. 298 της
ΣΛΕΕ, που θα εγγυάται το δικαίωμα της χρηστής, ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης
ευρωπαϊκής διοίκησης και θα ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει αυτή να ακολουθεί όταν
χειρίζεται υποθέσεις στις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Σε αυτό τον κανονισμό, και συγκεκριμένα στη Σύσταση 3, αναφέρεται ότι ο κανονισμός θα
πρέπει να κωδικοποιεί τις ακόλουθες αρχές:
21

Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σ. 7.
C. H. Hofmann, κ.α., The General Principles of EU Administrative Procedural Law, ό.π., σ. 9.
23
Στο ίδιο, σ. 17.
24
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013, Συστάσεις προς
την Επιτροπή σχετικά µε το διοικητικό δικονοµικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (P7_TA(2013)0004).
22
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– Αρχή της νομιμότητας: Η διοίκηση της Ένωσης ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο και
εφαρμόζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης. Οι
διοικητικές εξουσίες βασίζονται στο δίκαιο και το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με αυτό.
Οι λαμβανόμενες αποφάσεις και τα εγκρινόμενα μέτρα δεν είναι σε καμία περίπτωση
αυθαίρετα και δεν κατευθύνονται από σκοπούς που δεν βασίζονται στο δίκαιο ή δεν
υποκινούνται από το κοινό συμφέρον.
– Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης: Η διοίκηση της
Ένωσης αποφεύγει κάθε αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ ατόμων με βάση την ιθαγένεια, το
φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές,
πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Πρόσωπα ευρισκόμενα στην ίδια κατάσταση τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Διαφορές στη
μεταχείριση δικαιολογούνται μόνο λόγω αντικειμενικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου
θέματος.
– Αρχή της αναλογικότητας: Η διοίκηση της Ένωσης λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο και στον βαθμό
που απαιτείται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι
υπάλληλοι διασφαλίζουν τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των ιδιωτών και του
γενικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα, δεν επιβάλλουν υπερβολικά διοικητικά ή οικονομικά
βάρη σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος.
– Αρχή της αμεροληψίας: Η διοίκηση της Ένωσης είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη. Απέχει
από κάθε αυθαίρετη πράξη η οποία έχει δυσχερείς επιπτώσεις σε πρόσωπα και από κάθε
προνομιακή μεταχείριση για οποιονδήποτε λόγο. Η διοίκηση της Ένωσης ενεργεί πάντα προς
το συμφέρον της Ένωσης και για το κοινό καλό. Καμία πράξη δεν κατευθύνεται από
προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού), οικογενειακό ή εθνικό συμφέρον ή από
πολιτικές πιέσεις. Η διοίκηση της Ένωσης διασφαλίζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ διαφόρων
τύπων συμφερόντων των πολιτών (επιχειρηματικών, καταναλωτικών και άλλων).
– Αρχή της συνέπειας και των θεμιτών προσδοκιών: Η διοίκηση της Ένωσης είναι συνεπής
στη συμπεριφορά της και ακολουθεί τη συνήθη διοικητική της πρακτική, η οποία
κοινοποιείται. Στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι απομάκρυνσης από τη συνήθη
αυτή διοικητική πρακτική σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να παρέχεται έγκυρη
αιτιολόγηση για την απομάκρυνση αυτή. Οι θεμιτές και εύλογες προσδοκίες που ενδέχεται να
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έχουν ορισμένα πρόσωπα, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο η διοίκηση της Ένωσης έχει
ενεργήσει στο παρελθόν, γίνονται σεβαστές.
– Αρχή του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής: Η διοίκηση της Ένωσης σέβεται την ιδιωτική ζωή
των προσώπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Η διοίκηση της Ένωσης δεν
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για αθέμιτους σκοπούς και δεν διαβιβάζει τέτοιου είδους
δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
– Αρχή της δικαιοσύνης: Η αρχή αυτή πρέπει να τηρείται ως βασική δικαιϊκή αρχή που είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και προβλεψιμότητας στις σχέσεις
μεταξύ μεμονωμένων ατόμων και της διοίκησης.
– Αρχή της διαφάνειας: Η διοίκηση της Ένωσης είναι ανοικτή. Τεκμηριώνει τις διοικητικές
διαδικασίες και τηρεί κατάλληλα αρχεία της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας,
των εγγράφων που παραλαμβάνονται και των αποφάσεων και των μέτρων που λαμβάνονται.
Κάθε συμβολή από συμβουλευτικές ομάδες και ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να
δημοσιοποιείται. Αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις γενικές
αρχές και τα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
– Αρχή της αποδοτικότητας και της παροχής υπηρεσιών: Οι ενέργειες της διοίκησης της
Ένωσης διέπονται από τα κριτήρια της αποδοτικότητας και της παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Οι υπάλληλοι συμβουλεύουν το κοινό ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
αντιμετωπιστεί ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους. Όταν λάβουν μια αίτηση για
ένα θέμα για το οποίο δεν είναι υπεύθυνοι, κατευθύνουν το άτομο που υποβάλλει την αίτηση
στην αρμόδια υπηρεσία.
Η σημασία της χρηστής διοίκησης σε ενωσιακό επίπεδο
Παρά τη σημασία της, η έννοια της «χρηστής διοίκησης» σε επίπεδο ΕΕ παραμένει και αυτή
σε μεγάλο βαθμό ασαφής, δημιουργώντας στρεβλώσεις που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των
πολιτών και της διοίκησης.25 Η συμβολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στον ορισμό της

25

European Added Value Assessment EAVA 1/2012- Law of Administrative Procedure of the EU (PE 494.457),
European Parliament, Directorate for Impact Assessment and European Added Value, Directorate General for
Internal Policies, Brussels European Union, 2012, σ. 5.
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έννοιας της κακοδιοίκησης είναι σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε με ψήφισμα26 τον ορισμό του.
Μια ευρωπαϊκή διοίκηση που δεν λειτουργεί σωστά είναι επιζήμια για το κοινοτικό
συμφέρον.27 H κακοδιοίκηση μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε διοικητικές παρατυπίες
και παραλείψεις, ύπαρξη αντιφατικών ή ασαφών κανόνων και διαδικασιών, κατάχρηση
εξουσίας, αμέλεια, παράνομες διαδικασίες, αδικία, κακή λειτουργία ή αναρμοδιότητα,
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, σκόπιμη καθυστέρηση, έλλειψη ή άρνηση χορήγησης
ενημέρωσης.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Jacob Söderman, στην πρώτη του έκθεση για το έτος 1995,28
διαπιστώνει πως οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν περιγράφουν τον όρο «κακοδιοίκηση».
Συνεχίζοντας, προσδιορίζει τον όρο σημειώνοντας ότι […] περίπτωση κακής διοίκησης υπάρχει
όταν ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμός δεν ενεργεί σύμφωνα με τις συνθήκες και τις
κοινοτικές πράξεις που το δεσμεύουν, ή αν δεν σέβεται τους κανόνες και τις αρχές του νόμου που
ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ισχυρός υποστηρικτής ενός γενικού κώδικα χρηστής
διοίκησης.29 Πλέον, το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τον Διαμεσολαβητή να διεξάγει
έρευνες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών ή
λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων. Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει
νομικά

δεσμευτικές

αποφάσεις,

ούτε

ο Ευρωπαϊκός

Κώδικας

Ορθής

Διοικητικής

Συμπεριφοράς συνιστά νομικά δεσμευτικό κείμενο. Παρόλα αυτά, αρχές του Κώδικα
συμπίπτουν με το θεμελιώδες δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, το οποίο, όπως είδαμε,
κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χ.Θ.Δ.

26

Ψήφισμα Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 16/6/1998, Ψήφισµα σχετικά µε την ετησία έκθεση για τις
δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 1997 (C4-0270/98), OJ C /292/168. Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 292, p. 168.
27
C. H. Hofmann, κ.α., The General Principles of EU Administrative Procedural Law, ό.π., σ. 16.
28
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Jacob Söderman, Ετησiα εκθεση 1995. Διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces (τελευταία Πρόσβαση 3/3/2018), σελ. 10.
29
Craig Paul, EU Administrative Law (second edition), Oxford University Press, 2012, p. 258.
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας, ένας σταθμός για το Ενωσιακό Δίκαιο
Η αναθεωρημένη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέφερε αλλαγές στον προσδιορισμό, την
έκταση αλλά και το περιεχόμενο των αξιακών αρχών της Ένωσης, κάτι που αποτυπώνεται
ξεκάθαρα και εμφατικά στο προοίμιό της.30 Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν «αποφασισμένοι
να προχωρήσουν σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της
Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους
δικαίου, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, στις
αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των
θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου και επιθυμώντας βαθύτερες σχέσεις
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών τους και ταυτόχρονα σεβόμενοι την ιστορία, τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις τους.
Η Συνθήκη αποτέλεσε ορόσημο για τη δημοκρατική διοικητική διαδικασία λήψης αποφάσεων
αλλά και τη διαφάνεια, κυρίως λόγω των πολύ σημαντικών καινοτομιών που εισήγαγε.
Περιλαμβάνει πλέον βασικές διατάξεις σχετικά με τις δημοκρατικές αρχές, οι οποίες ισχύουν
σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης. Υπογραμμίζεται η αρχή της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες
απευθείας σε επίπεδο Ένωσης, αλλά και μέσω των κυβερνήσεων που συγκροτούν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και οι οποίες είναι δημοκρατικά υπόλογες είτε στα εθνικά τους
κοινοβούλια είτε στους πολίτες τους.31
Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή
της Ένωσης, η Συνθήκη ορίζει ότι οι πολίτες και οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημοσίως τις απόψεις τους σε όλους τους

30

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012/C 326, σ. 15.
31
Στο ίδιο, σ. 20, άρθ. 10: 1. Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 2. Οι
πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις
κυβερνήσεις τους, οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι
των πολιτών τους. 3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες. 4. Τα πολιτικά κόμματα, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της
βούλησης των πολιτών της Ένωσης.
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τομείς δράσης.32 Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες εκφράζονται με υποστηρικτικές και
συμπληρωματικές δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς αποτελούν επέκταση του πεδίου δράσης
της ΕΕ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.33
Στο άρθρο 2 της ΣΕΕ αποτυπώνονται με μεγάλη λεπτομέρεια οι αξίες στις οποίες βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες συνιστούν το νέο κοινοτικό αξιακό υπόβαθρο. Αναλυτικά το
άρθρο αναφέρει ότι «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που
ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.»34
Στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΣΕΕ, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές
που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης
Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο, ο οποίος
έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες.35
Το γεγονός αυτό είναι ύψιστης σημασίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα άρθρα 39-46 του
Χ.Θ.Δ.36 αναφέρονται σε δικαιώματα όπως:
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ε.Κ. και στις δημοτικές και
κοινοτικές εκλογές (άρθρα 39-40)
το δικαίωμα χρηστής διοίκησης (άρθρο 41)
το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα (άρθρο 42)
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 43)
32

Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ο.π σ. 21, άρθ. 11: 1. Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα
κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να
ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης. 2. Τα θεσμικά όργανα
διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των
πολιτών. 3. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 4. Πολίτες της Ένωσης, εφόσον
συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να
λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να
υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη
της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών. Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33
Chiti Mario Pilade, Towards an EU Regulation on Administrative Procedure, ό.π., σ. 7-8.
34
Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ό.π., σ. 17.
35
Στο ίδιο, σ. 19.
36
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό.π., σ. 403-405.
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το δικαίωμα αναφοράς (άρθρο 44)
η ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45)
η διπλωματική και προξενική προστασία (άρθρο 46)
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας έρχεται να στηρίξει νομικά την επέκταση των αρμοδιοτήτων της
Ένωσης, παρέχοντάς της την αρμοδιότητα ανάληψης δράσης για την υποστήριξη, τον
συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά
την αρμοδιότητά τους στους εν λόγω τομείς. Οι νομικά δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης οι
οποίες θεσπίζονται βάσει των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν τους τομείς αυτούς δεν
μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των
κρατών μελών.37
Στο Άρθρο 6 της ΣΛΕΕ, τονίζεται ότι38 […] Η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει
δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών. Οι εν
λόγω τομείς δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση: α) η προστασία και η βελτίωση της
ανθρώπινης υγείας, β) η βιομηχανία, γ) ο πολιτισμός, δ) ο τουρισμός, ε) η παιδεία, η
επαγγελματική εκπαίδευση, η νεολαία και ο αθλητισμός, στ) η πολιτική προστασία, ζ) η
διοικητική συνεργασία.
Επίσης, με το άρθρο 197 παρ. 1 της ΣΛΕΕ δίδεται μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, το οποίο θεωρείται ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ στην
παρ. 2 τονίζεται ότι η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη
βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Η υποστήριξη
αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως τη διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών και δημοσίων
υπαλλήλων, καθώς και την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης. Κανένα κράτος μέλος δεν
είναι υποχρεωμένο να κάνει χρήση αυτής της υποστήριξης. Η παράγραφος 3 ορίζει ότι τα
προηγούμενα μέρη του άρθρου δεν θίγουν την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν
το δίκαιο της Ένωσης, ούτε τα προνόμια και τα καθήκοντα της Επιτροπής και άλλες διατάξεις
της Συνθήκης που προβλέπουν διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και
μεταξύ αυτών και της Ένωσης.39
Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας υπήρχαν αμφιβολίες ως προς το αν η ΕΕ είχε την
αρμοδιότητα να υιοθετήσει ένα γενικό κώδικα σχετικά με το διοικητικό δίκαιο. Η Συνθήκη της
37

Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ό.π., σ. 50, άρθ. 2 παρ 5.
Στο ίδιο, σ. 52-53, άρθρο 6.
39
Στο ίδιο, σ. 136.
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Λισαβόνας παρέχει πλέον τη νομική βάση,40 αφού στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι
κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της
Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη και
αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για την
επίτευξη αυτού του στόχου.41

40
41

Craig P., EU Administrative Law, ό.π., σ. 26.
Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ό.π., σ. 176.
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Γιατί θα πρέπει να θεσπιστεί κανονισμός για τη διοικητική διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ
Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη διοικητική διαδικασία είναι απαραίτητη, κυρίως γιατί
θα αποσαφηνίσει το δικαίωμα του πολίτη στη χρηστή διοίκηση, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο
άρθρο 41 του Χ.Θ.Δ., και θα διασφαλίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 298
ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί να θεσπιστούν οι διατάξεις που να ενισχύουν μια ανοικτή,
αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση. Οι σωστά σχεδιασμένες διοικητικές
διαδικασίες υποστηρίζουν τόσο την αποτελεσματική διοίκηση όσο και την ορθή εφαρμογή του
δικαιώματος χρηστής διοίκησης, που διασφαλίζεται ως γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ.42
Η τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης της διοικητικής διαδικασίας δημιουργεί ζητήματα σχετικά με
τη σχέση μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης της ΕΕ και τα νέα ανοίγματα που
προβλέπονται από τις Συνθήκες επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα και προσφέρουν τη βάση για
τη θέσπιση παράγωγου δικαίου. Απαιτείται ρύθμιση για την αποσαφήνιση και επιβολή των
βασικών αρχών και διαδικαστικών απαιτήσεων για την άσκηση του δικαιώματος χρηστής
διοίκησης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 41 Χ.Θ.Δ. της ΕΕ,43 και τις σημαντικές παρεμβάσεις
που έγιναν σε σχέση με τη θέσπιση των δικαιωμάτων ακροάσεως και πρόσβασης σε έγγραφα,
δικαιώματα που δεν αποτελούσαν μέρος των επιμέρους εθνικών διοικητικών έννομων
τάξεων.44
Σκοπός

της

θέσπισης

κανονισμού

της

ΕΕ

για

τη

διοικητική

διαδικασία

είναι

η ποιοτική αναβάθμιση του νομικού συστήματος της ΕΕ, κυρίως μέσα από την ενίσχυση της
συμμόρφωσης των κρατών μελών με το κοινοτικό δίκαιο και με τη μείωση του
κατακερματισμού των εφαρμοστέων κανόνων. Ο υφιστάμενος κατακερματισμός οφείλεται
στην έλλειψη μιας γενικής νομοθεσίας και οδήγησε νομοτελειακά τόσο σε πολλαπλασιασμό
των κανόνων ρύθμισης των διοικητικών διαδικασιών όσο και σε κενά των εφαρμοστέων
κανόνων, που πρέπει να καλυφθούν από τις γενικές αρχές της Δικαίου της ΕΕ. Επίσης
συνέβαλε στο μειωμένο βαθμό διαφάνειας των διαδικαστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
στις διοικητικές διαδικασίες.45
Η βελτίωση της διαφάνειας και η απλούστευση της νομοθεσίας της Ένωσης με τη θέσπιση
ενός συνοπτικού βασικού συνόλου διαδικαστικών κοινών διατάξεων που θα μπορούν να
42

C. H. Hofmann, κ.α., The General Principles of EU Administrative Procedural Law, ό.π., σ. 16.
EAVA 1/2012- Law of Administrative Procedure of the EU, ό.π., σ. 7.
44
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σ. 70-72.
45
Galetta, D.-U., Hofmann, H. C. H., Puigpelat, O. M. & Ziller, J., The context and legal elements of a Proposal
for a Regulation on the Administrative Procedure of theEuropean Union's institutions, bodies, offices and agencies
[PE 536.487 (EN)], European Parliament - Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs,
2016, p. 8.
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εφαρμόζονται με την ίδια ευκολία σε διαφορετικές πολιτικές θα είναι επωφελής τόσο για τους
πολίτες όσο και για τις διοικήσεις. Tα οφέλη που προκύπτουν από ένα ενιαίο γενικό κείμενο
αναφοράς στο οποίο να είναι δυνατή η προσθήκη ειδικών τομεακών ρυθμίσεων όπου
χρειάζεται, σαφώς υπερτερούν έναντι των ζητημάτων ερμηνείας των γενικών κανόνων. Ο
καθορισμός γενικών κανόνων απαιτεί την ύπαρξη ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή για τη
ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης.46
Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (EAVA), πολύ
λίγοι κανονισμοί της ΕΕ ενσωματώνουν αρχές, δικαιώματα και κανόνες διοικητικής
διαδικασίας που εφαρμόζονται γενικά σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε όλα τα
θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τα γραφεία και τους οργανισμούς της ΕΕ.47
Ένας ορθά δομημένος και καλά διατυπωμένος κανόνας της διοικητικής διαδικασίας θα
συμβάλει στην αποκωδικοποίηση των συνταγματικών αξιών της Ένωσης και στην ένταξή τους
στη σύνθετη καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων.48 Θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών και στην ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών, ενδεχομένως και με χαμηλότερο κόστος.49
Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει στη διάθεσή της σχέδιο
πρότασης κανονισμού50 με τίτλο «Το πλαίσιο και τα νομικά στοιχεία μιας πρότασης
κανονισμού για τη διοικητική διαδικασία των θεσμικών οργάνων, οργανισμών, οργάνων και
οργανισμών της ΕΕ», το οποίο είναι συμβατό τόσο με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο όσο
και με τις γενικές αρχές της διοικητικής διαδικασίας της ΕΕ.
Θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην ομάδα σύνταξης «ReNUAL» «Κανόνων προτύπων για
τη διοικητική διαδικασία της ΕΕ», που έχουν δημοσιευθεί ηλεκτρονικά από την 1η
Σεπτεμβρίου 2014 από το ερευνητικό δίκτυο για το διοικητικό δίκαιο της ΕΕ.51 Οι συντάκτες
του υποδεικνύουν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας κώδικας των διοικητικών διαδικασιών της ΕΕ
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Στο ίδιο, σ. 10.
EAVA 1/2012- Law of Administrative Procedure of the EU, ό.π., p. 6.
48
C. H. Hofmann, κ.α., The General Principles of EU Administrative Procedural Law, ό.π., p. 9.
49
EAVA 1/2012- Law of Administrative Procedure of the EU, ό.π., p. 20.
50
Galetta et al., The context and legal elements of a Proposal for a Regulation on the Administrative Procedure of
theEuropean Union's institutions, bodies, offices and agencies, ό.π, p. 12.
51
Το ReNEUAL είναι ένα δίκτυο πάνω από 100 μελετητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται
για τον ευρωπαϊκό διοικητικό και κανονιστικό νόμο και τις συνταγματικές του επισημάνσεις. Ξεκινώντας από το
2009, η ομάδα ReNEUAL έχει αναπτύξει το «σχέδιο προτύπων για τις διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ» σε μια
διαδικασία που αποσκοπεί στην ευρεία συζήτηση και συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των
επαγγελματικών κύκλων. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. http://www.reneual.eu/ (τελευταία πρόσβαση 3/3/
2018).
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που θα μπορούσε, αν ήταν καλά σχεδιασμένος, να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από τα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τα γραφεία και τους
οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη.
Μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων
και των διοικήσεων, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στη
διαδικασία. Η κωδικοποίηση αυτή έχει επίσης τη δυνατότητα να συμβάλει στην τήρηση της
αρχής

της

επικουρικότητας,

διασφαλίζοντας

ότι

η

λήψη

αποφάσεων

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά από αποκεντρωμένες διοικήσεις χωρίς να μειωθεί η
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και των δυνατοτήτων ανεξάρτητης
επανεξέτασης των διοικητικών αποφάσεων.52
Η Ευρωπαία Διεμεσολαβήτρια Emily O’Reilly, σε συνέδριο της ομάδος RENEUAL σχετικά
με τις διοικητικές διαδικασίες της ΕΕ, αναφέρει στις τελικές της παρατηρήσεις 53 πως το έργο
του ερευνητικού δικτύου «ReNUAL» στο διοικητικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
τεράστιο, καθιστώντας το διοικητικό πλαίσιο εντός του οποίου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
εκτελούν τα καθήκοντά τους κατανοητό και διαφανή, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή
των ενδιαφερομένων ομάδων συμφερόντων και των πολιτών γενικά. Συνεχίζοντας,
υποστηρίζει πως θα πρέπει πάντα να υπάρχει χώρος για την άσκηση ορθής κρίσης στην
εφαρμογή των αρχών. Ο νόμος δεν πρέπει να αποτελέσει ασπίδα για να κρυφτεί η διοίκηση,
λέγοντας ότι μια συγκεκριμένη ενέργεια δεν επιτρέπεται ρητά ή απαγορεύεται αφού κανένα
σύνολο κανόνων δεν μπορεί να καλύψει κάθε πιθανό θέμα ή κατάσταση. Τα υποδείγματα
κανόνων της ομάδας ReNEUAL βοήθησαν και την Ε. Διαμεσολαβήτρια στην εκπλήρωση της
αποστολής της, η οποία συνίσταται στην προαγωγή της δημοκρατίας μέσω της συνεργασίας
της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας πιο
αποτελεσματικής, υπεύθυνης, διαφανούς και χρηστής διοίκησης.
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Hofmann, Herwig C.H. and Schneider Jens-Peter and Ziller Jacques, Administrative Procedures and the
Implementation of EU Law and Policies -- Contribution by the Research Network on EU Administrative Law
(Reneual) Project on Administrative Procedure to the EU Commission's 'Assises De La Justice' Conference in
Brussels -- 21-22 November 2013, p. 16 (διαθέσιμο στο: https://ssrn.com/abstract=2563091), (τελευταία
πρόσβαση 3/3/2018).
53
Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly, Closing remarks ReNEUAL Conference on EU administrative
procedures Tuesday, 20 May 2014 (διαθέσιμo στην ηλ. διεύθυνση: http://europa.eu/!ku49pM) (τελευταία
πρόσβαση 4/3/2018).
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Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου
Μια από τις πρώτες δεσμεύσεις του Jean-Claude Juncker,54 κατά την έναρξη της θητείας του
ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανανεωθεί
δημοκρατικά και θα βελτιώσει τις σχέσεις της με τους πολίτες. Οι καλύτεροι κανόνες για τη
διαφάνεια είναι μέσο για την επίτευξη των δημοκρατικών προσδοκιών. Σύμφωνη με τις
παραπάνω θεσμικές επιταγές βρίσκεται και η πρόσφατη διοργανική συμφωνία,55 στην οποία
τα τρία θεσμικά όργανα που αποτελούν την ουσία της διοικητικής υπόστασης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμφωνούν να επιδιώκουν τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Η πρωτοβουλία αυτή
αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα τρία
θεσμικά όργανα συμφωνούν να τηρούν γενικές αρχές της νομοθεσίας, όπως η δημοκρατική
νομιμότητα, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα, καθώς και η ασφάλεια δικαίου, επίσης
δεσμεύονται να σέβονται τις αρχές της καλόπιστης συνεργασίας, της διαφάνειας, της
υποχρέωσης λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας.
Η μέγιστη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, παράλληλα με τη συνέπεια, την απλότητα
και τη σαφήνεια, αποτελούν στοιχεία των δραστηριοτήτων των τριών κυριότερων θεσμικών
οργάνων της ΕΕ. Η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες
απαιτήσεις και συνθήκες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση, να αποφεύγει την υπερβολική ρύθμιση και τον περιττό διοικητικό φόρτο και
τέλος να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη. Η δημόσια διαβούλευση με το κοινό και
με τους ενδιαφερομένους αποτελεί ουσιώδες συστατικό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
και της ποιοτικής αναβάθμισης της εσωτερικής και εξωτερικής διαφάνειας σε ολόκληρο τον
νομοθετικό κύκλο ζωής.
Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε πως το πρόβλημα δεν είναι η απουσία νομοθετικού
πλαισίου, αφού δε λείπουν οι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι η εξεύρεση χρυσής
τομής μεταξύ ομοιομορφίας και ποικιλομορφίας,56 αφού μια απεριόριστη εναρμόνιση του
διοικητικού δικαίου θα προσέκρουε στην αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 ΣΕΕ),
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https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_el (τελευταία πρόσβαση
4/3/2018).
55
Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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στην υποχρέωση σεβασμού της εθνικής ταυτότητας των κρατών μελών (άρθρο 4 παρ. 2 ΣΕΕ)
και στην αρχή της θεσμικής και δικαστικής αυτονομίας.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΩΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ
Η δημοκρατική αρχή στην έννομη τάξη προσδιορίζεται σε συμβατικό επίπεδο από την παρ. 1
του άρθρου 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορίζεται ότι η λειτουργία της
Ένωσης βασίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με την έννοια ότι οι αποφάσεις σε
ενωσιακό επίπεδο δεν λαμβάνονται από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά από όργανα που
νομιμοποιούνται από αυτούς με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.57 Η προαναφερθείσα διάταξη θα
πρέπει μάλιστα να συνδυαστεί με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όπου αναγνωρίζεται ρητά η
συνεισφορά των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στην διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής
πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών.58 Η
ενδυνάμωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνει στην παραπάνω περιγραφή μια
δυναμική υπέρ της νομιμοποίησης της Ένωσης ως ένωση Ευρωπαίων πολιτών.
Η Δημοκρατική Αρχή και η σύνδεσή της με τη Διαφάνεια
Στο σύνθετο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η αρχή της διαφάνειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη
δημοκρατική αρχή. Η δημοκρατική αρχή ξεφεύγει από τα στενά όρια του κράτους, αποκτώντας
μια σύνθετη ταυτότητα, η οποία παίρνει νέα διάσταση όταν συνδέεται με τη διαφάνεια. Η
διαφάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας, αφού εξασφαλίζει
μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εγγυάται μεγαλύτερη
νομιμοποίηση, αποτελεσματικότητα αλλά και αίσθημα υπευθυνότητας της διοίκησης έναντι
του πολίτη. Η ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα, παράλληλα με την διαφύλαξη της
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των οργάνων, διασφαλίζει την
γνώση των πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων.
Η διαφάνεια αποτελεί προαπαιτούμενο στη δράση και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων των
θεσμικών οργάνων,59 χρησιμεύει ως δικλείδα ασφαλείας και ελέγχου της διοικητικής
λειτουργίας της ΕΕ και λειτουργεί ως πολύτιμη μέθοδος για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη
τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ΕΕ.60 Η πληροφόρηση δεν θα ήταν εφικτή εάν τα
θεσμικά όργανα διέθεταν το μονοπώλιο στην πληροφορία και δεν δεσμεύονταν ρητά ότι θα
57
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χορηγούν πρόσβαση σε έγγραφα στους Ευρωπαίους πολίτες, κατά συνέπεια ούτε ο έλεγχος
των πολιτών αλλά ούτε και η λογοδοσία των οργάνων θα ήταν επαρκής.61
Η εδραίωση της δημόσιας ανάγκης για διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζεται από
τη σχέση δύο φαινομενικά αμοιβαία αποκλειόμενων προσεγγίσεων, του ελέγχου και της
εμπιστοσύνης. Ο δημοκρατικός έλεγχος μέσω των εκλογικών μηχανισμών διατηρεί τη
συγκατάθεση του λαού ως κατόχου της τελικής εξουσίας έναντι της εκλεγμένης ηγεσίας. Η
πολλαπλότητα των φορέων της ΕΕ, τα διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων και η
πολυπλοκότητα της κατανομής των αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη καταλήγουν σε μια
κατάσταση όπου ο έλεγχος αποτελεί μια επίπονη διαδικασία.62
Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπισθεί ως περίπτωση οργάνωσης που απαιτεί εμπιστοσύνη μεταξύ
των ευρωπαϊκών κρατών και των πολιτών για να λειτουργήσει, και αυτό γιατί η απόστασή της
από τους πολίτες, από άποψη πολιτισμική, γεωγραφική και οργανωτικής δομής, είναι ιδιαίτερα
μεγάλη. Η ευρύτερη διαφάνεια μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών θα μπορούσε να
γεφυρώσει αυτό το χάσμα μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων.63
Η δημοκρατική νομιμότητα αποτελούσε ανέκαθεν σημείο αναφοράς σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι αποφάσεις της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των πολιτών και οφείλουν να λαμβάνονται με τον πλέον διαφανή τρόπο. Η
διαφάνεια παίζει καθοριστικό ρόλο για να ενθαρρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες να
συμμετέχουν ενεργά στον δημοκρατικό βίο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και
μέσω αυτής διασφαλίζεται η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων και παρέχεται η δυνατότητα
δημοσίου ελέγχου.
Το Δικαστήριο της ΕΕ θέτει το θέμα της διαφάνειας ξεκάθαρα στο στρατόπεδο της
νομιμότητας και της δημοκρατικής αρχής σε μια από τις κορυφαίες υποθέσεις Βασίλειο της
Σουηδίας και Turco κατά του Συμβουλίου, η οποία συζητείται παρακάτω, τονίζοντας ότι η
έλλειψη πληροφόρησης γεννά αμφιβολίες στους πολίτες ως προς τη νομιμότητα της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.64
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Η διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι τίποτε άλλο παρά η
συνέχεια μιας ειλικρινούς διαδικασίας κατά το στάδιο της διαμόρφωσης και υλοποίησης της
ευρωπαϊκής πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.65 Η πρόσβαση στα
έγγραφα ως επιμέρους ενότητα του γενικού πλαισίου της διαφάνειας σχετίζεται επίσης άμεσα
με τη δημοκρατική αρχή. Υπό το πρίσμα αυτό, η πρόσβαση στα έγγραφα, με τα οποία
τεκμηριώνεται η νομιμότητα και η σκοπιμότητα του τρόπου άσκησης της δημόσιας εξουσίας,
συναρτάται άμεσα με τη δημοκρατική λειτουργία τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, με συνέπεια η κατοχύρωσή της να συνδέεται και με την δημοκρατική αρχή στην
ενωσιακή έννομη τάξη.66
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Ο «ανοικτός» χαρακτήρας της διαφάνειας και η σύνδεσή του με τη δημοκρατικότερη
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ
Η αρχή της διαφάνειας πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την απλή εξασφάλιση πρόσβασης
σε πληροφορίες ή έγγραφα και από τη διεξαγωγή δημόσιων συνεδριάσεων. Πρέπει να συνάδει
με τον χαρακτήρα του «ανοίγματος», δηλαδή της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και
της διασφάλισης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Ουσιαστικά, η επίτευξη αυτών
των στόχων προϋποθέτει τη διαφάνεια κυρίως μέσω ενθάρρυνσης ενεργών συμπεριφορών εκ
μέρους των θεσμικών οργάνων, που στην ουσία προσδίδουν δημοκρατικό χαρακτήρα και
νομιμοποίηση στις δράσεις της Ένωσης.67
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραπάνω διαδικασία φαίνεται να έχουν όργανα με άμεση
δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως το Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Η αύξηση
των αρμοδιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου θεωρείται ως η καταλληλότερη μέθοδος
νομιμοποίησης της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισότιμη συμμετοχή του Κοινοβουλίου
ως έκφραση του Ευρωπαίου πολίτη ενίσχυσε το νομιμοποιητικό αποτέλεσμα. Οι κανόνες που
προκύπτουν πληρούν τόσο τα ποιοτικά δημοκρατικά κριτήρια όσο και το πρωταρχικό κριτήριο
αποτελεσματικότητας, που σε επίπεδο δημοκρατικής λειτουργίας δεν είναι άλλο από το
νομιμοποιητικό αποτέλεσμα λειτουργίας ενός θεσμού.68 Τα εθνικά κοινοβούλια, με εξαίρεση
την κύρωση των ιδρυτικών συνθηκών, μοιάζουν να μην έχουν λόγο στη διαδικασία εκπόνησης
των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων.69
Στο προοίμιο της ΣΕΕ διακηρύσσεται η πρόθεση οι αποφάσεις να λαμβάνονται «όσο το
δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας»,70 ενώ λίγο
παρακάτω71 αναφέρεται η υποχρέωση λήψης των αποφάσεων «όσο το δυνατόν εγγύτερα στους
πολίτες» και τέλος, το άρθ. 5 παρ. 272 ορίζει ότι «στους τομείς που δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
μόνον αν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατο να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων
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της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο». Η αρχή της
επικουρικότητας έρχεται να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής νομιμοποίησης,
αφού δεν στερεί λοιπόν την Ένωση από τις συντρέχουσες αρμοδιότητές της, αλλά της

επιβάλλει να τις ασκεί πάνω σε μια ορθολογική βάση. Με την καθιέρωση της διαδικασίας της
συναπόφασης μεταβάλλεται ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας της νομοθετικής ενωσιακής
δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας, αλλά ενισχύεται παράλληλα και η δημοκρατική λειτουργία.
Η διαδικασία συναπόφασης καθιερώθηκε με η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), ενώ με τη
Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) διευρύνθηκε και έγινε πιο αποτελεσματική. Με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, μετονομάστηκε σε συνήθη
νομοθετική διαδικασία Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίνεται
χρησιμοποιώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών
νόμων θεσπίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.73 Η συνήθης
νομοθετική διαδικασία ορίζεται στο άρθρο 294 ΣΛΕΕ,74 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 251
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Η διαδικασία θέτει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα
ευρύ φάσμα ζητημάτων που εφαρμόζεται σε 85 περίπου τομείς πολιτικής της ΕΕ, από την
καταπολέμηση των διακρίσεων έως την κοινή μεταναστευτική πολιτική.
Όμως στη διαδικασία υπάρχουν ζητήματα που άπτονται του τρόπου λήψης των αποφάσεων και
σχετίζονται με τη διαφάνεια, αφού οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία αυτή, εγκρίνονται σε πρώτη
ανάγνωση.75 Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μία σειρά από άτυπες συναντήσεις, οι οποίες
εγείρουν ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας. Τα μειονεκτήματα εστιάζονται στη μέθοδο, αφού
για να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία απαιτούνται συζητήσεις και επαφές σε άτυπους
μηχανισμούς καθώς και πρακτικές όπως οι άτυπες τριμερείς διαπραγματεύσεις. Οι τριμερείς
διάλογοι

είναι

συνεδριάσεις

περιορισμένης

πρόσβασης.

Για

να

μεγιστοποιηθεί

η

αποτελεσματικότητά τους, η συμμετοχή περιορίζεται στη διαπραγματευτική ομάδα συν το
απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης.76 Αυτή η εξέλιξη υποβαθμίζει το νομιμοποιητικό
αποτέλεσμα της εργασίας και είναι υπεύθυνη για το έλλειμμα διαφάνειας.
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Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαφάνειας
Στη διαφάνεια αποδίδεται κεντρικός ρόλος σε μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία. Η αρχή
της διαφάνειας απαιτεί διάφορες μορφές ενεργού συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του κοινού, η πρακτική των οποίων συνήθως προϋποθέτει
πρόσβαση σε πληροφορίες.77 «Η έννοιά της περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα, η διεξαγωγή δημόσιων συναντήσεων και η παροχή πληροφοριών».78
Η διαφάνεια, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημ. Τσάτσο,79 δεν είναι μονοδιάστατη έννοια και
στη γλώσσα των θεσμικών οργάνων, νοείται ως η διαύγεια μιας διαδικασίας ή θεμελίωσης που
συνιστά τη βάση μιας πολιτικής απόφασης.
Τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά προσδιορίζονται από τρεις διαστάσεις:80
Α) Από τον αριθμό των ατόμων που έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αν η διαδικασία
αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ θεσμικών φορέων, τότε μιλάμε για θεσμική
διαφάνεια, αντίστοιχα η δημόσια διαφάνεια αναφέρεται στην επέκταση της προηγούμενης
σχέσης μεταξύ των θεσμών και εξωτερικών παραγόντων.
Β) Η δεύτερη διάσταση εμπεριέχει ένα ποιοτικό κριτήριο αξιολόγησης της πληροφορίας. Η
αύξηση του ποιοτικού επιπέδου της πληροφορίας αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο της
λεπτομέρειας της ουσίας και του βαθμού πολιτικής ευαισθησίας και σημαντικότητας που
περιέχεται στις πληροφορίες.
Γ) Ο τρόπος παροχής αφορά τον τρόπο παροχής πληροφοριών από έναν παράγοντα σε άλλους
παράγοντες. Η ενεργητική διαφάνεια είναι η παροχή πληροφοριών ως απάντηση σε
συγκεκριμένο αίτημα. Η προληπτική διαφάνεια περιλαμβάνει πληροφορίες που διατίθενται
ανεξάρτητα από κάθε συγκεκριμένη απαίτηση - και επομένως από την πρωτοβουλία,
ικανότητα πρόβλεψης του κατόχου. Κάθε μεταστροφή προς τον ανώτερο συνδυασμό των
τριών διαστάσεων προσδιορίζει την αύξηση του βαθμού διαφάνειας.
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Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Εισαγγελέας Poiares Maduro επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι
ορισμένες φορές στον τομέα της διαφάνειας, το καλύτερο μπορεί να είναι εχθρός του καλού.
Στην Υπόθεση Βασίλειο της Σουηδίας και Turco κατά του Συμβουλίου τονίζει τους κινδύνους
από την καθολική διαφάνεια, υποστηρίζοντας ότι πάντα υπάρχει ο φόβος, στο ενδεχόμενο
κοινοποίησης νομικών γνωμοδοτήσεων, να οδηγηθεί μία νομική υπηρεσία να εκφράζει στο
μέλλον τη γνώμη της επί των ουσιωδών θεμάτων μόνον προφορικά, πράγμα που θα μπορούσε
να εξασθενίσει εν τέλει την ίδια τη διαφάνεια. Επίσης, στην περίπτωση που ένα θεσμικό
όργανο επιλέξει να μην ακολουθήσει την αρνητική γνωμοδότηση της νομικής του υπηρεσίας, η
κοινοποίηση αυτής θα μπορούσε σε ενδεχόμενη μεταγενέστερη ένδικη διαφορά να βλάψει την
ικανότητα του οργάνου να υπερασπιστεί ενώπιον των δικαστηρίων την πράξη του.81
Σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός μοντέλου «καθολικής
διαφάνειας», η Amaryllis Verhoeven υποστηρίζει σχετικά ότι υπάρχουν τρεις λογικές
προσεγγίσεις.82 Η πρώτη λογική υποστηρίζει ότι η διαφάνεια στη διοικητική δράση
διευκολύνει τον έλεγχο των πράξεων και παραλείψεων των δημόσιων αρχών. Αν δεχτούμε ότι
η κάθε εξουσία έχει την τάση να ρέπει προς τη διαφθορά, τότε γίνεται κατανοητό γιατί
χρειαζόμαστε διαφάνεια. Τόσο η εξουσία όσο και οι πολίτες θα πρέπει να επιδιώκουν την
διαφάνεια, η μεν για να αυτοπροστατευθεί από πιθανές καταχρήσεις, οι δε μέσω του ελέγχου
για να αποτρέψουν τις καταχρήσεις από τους κυβερνώντες.
Μια δεύτερη λογική πίσω από το άνοιγμα είναι η επιθυμία να αυξηθεί ο ορθολογισμός, κάτι
που οδηγεί στην αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατά συνέπεια αυξάνει και
την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι κυβερνήτες που μπορούν να υποχρεωθούν να εξηγήσουν τις
ενέργειές τους στο κοινό επιτυγχάνουν καλύτερα και πιο ορθολογικά αποτελέσματα. Ο
αντίλογος υποστηρίζει ότι η υπερβολική πίεση για λογοδοσία οδηγεί σε νοοτροπίες
νομιμότητας και αποστροφή έναντι των προκλήσεων. Η πλήρης διαφάνεια σε αυτή την
περίπτωση οδηγεί σε διαχείριση και όχι σε αποτελεσματική διακυβέρνηση και μπορεί να μην
είναι επιθυμητή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μυστικότητα είναι μια καλύτερη επιλογή, μιας
και όταν οι κυβερνήτες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τα έγγραφά τους, τότε η διοίκηση θα
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πρέπει επίσης να συντάσσει τα έγγραφα προσεκτικά έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα
στιγμή να παράσχει μια ορθολογική και αποδεκτή εκδοχή της κυβερνητικής συμπεριφοράς.
Η τρίτη λογική συνδέει το άνοιγμα με την ευρύτερη έννοια της ιδιότητας του πολίτη ως
ενεργού συμμετέχοντα στις πολιτικές υποθέσεις. Θεωρεί τη διαφάνεια ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαδικασία διαμόρφωσης της συμμετοχής, που είναι ζωτικής σημασίας για
τη δημοκρατική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαφάνεια στην κυβέρνηση δεν πρέπει να
περιορίζεται σε μορφές κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα μηχανισμών που θα επιτρέπουν, διευκολύνουν, ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών
στη

διαδικασία

χάραξης

πολιτικής

μέσω

της

αποτελεσματικής

πρόσβασης

και

αναδιαμόρφωσης της διαδικασίας.
Τελικά όμως, η διαφάνεια είναι αυτή που θα διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των
πολιτών στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της θα φέρει τον πολίτη πιο
κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τονίζεται και στην πολύ σημαντική υπόθεση Access Info
Europe κατά Συμβουλίου,83 η διαφάνεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία λήψεως αποφάσεων και

παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα,

αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοικήσεως έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό
σύστημα.
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ΓεΔΕΕ Τ-233/2009, Υπόθεση Access Info Europe κατά Συμβουλίου, σκέψη 56.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Ο όρος δημοκρατικό έλλειμμα84 χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση κατά την
οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους στερούνται
δημοκρατικής νομιμοποίησης και εξαιτίας της περιπλοκότητάς τους, φαντάζουν απρόσιτα στον
απλό πολίτη. Η πολυδιάστατη οριοθέτηση των αιτιών85 του δημοκρατικού ελλείμματος
σχετίζεται τόσο με την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Ένωσης όσο και με το πώς
εισπράττουν οι πολίτες και τα κράτη μέλη της ΕΕ τις πράξεις, δράσεις, ενέργειες και
παραλείψεις των θεσμικών οργάνων.
Το παρατηρούμενο «δημοκρατικό έλλειμμα» στο ενωσιακό πολιτικό οικοδόμημα
Η ΕΕ βρίσκεται στο μέσο μιας δύσκολης συγκυρίας. Η κρίση που βιώνει είναι οικονομική,
κρίση δημοκρατίας, αλλά και πνευματική κρίση.86 Τα αποτελέσματα του πρόσφατου
δημοψηφίσματος στην Μεγάλη Βρετανία υπέρ του Brexit και παλαιότερα η απόρριψη της
Συνταγματικής Συνθήκης από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς πολίτες κατέδειξαν τη
σύγχυση γύρω από τη λειτουργία της Ένωσης. Οι πολίτες της ΕΕ δεν κατανοούν το πολιτικό
σύστημα και δεν εμπιστεύονται τη διαδικασία διακυβέρνησης και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς,
που τους θεωρούν συνυπεύθυνους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Μία από τις
μεγαλύτερες θεσμικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις
μέρες μας σχετίζεται με το φαινόμενο του δημοκρατικού ελλείμματος. Το πραγματικό
δημοκρατικό έλλειμμα φαίνεται να αφορά την απουσία ευρωπαϊκής ποιοτικής πολιτικής ζωής.
Η δυσαρέσκεια με την Ευρώπη εκφράστηκε με το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις
ευρωεκλογές87 του Μαΐου του 2014, που έφτασε το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2009, όταν ο
μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε σχεδόν στο 43%. Στις τελευταίες εκλογές παρουσιάζεται μια
84
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στροφή προς τον ευρωσκεπτικισμό και μια αποστροφή προς την ιδέα της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης.
Σε πρόσφατο ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,88 θέλοντας να τονώσει το θεσμικό του
ρόλο, τονίζει τη σημασία του αδιάβλητου χαρακτήρα των ευρωπαϊκών εκλογών και πιστεύει
στην θέσπιση κοινά ελάχιστων κανόνων για τις επί μέρους πρακτικές και τα ρυθμιστικά
πλαίσια εντός των κρατών μελών όσον αφορά την έκπτωση από δικαιώματα ευρωβουλευτών
λόγω διαφθοράς.
Πίνακας 1

Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή είναι στην ουσία όργανα χωρίς άμεση δημοκρατική
νομιμοποίηση, που ασκούν δραστηριότητες και πολιτική με ένα συγκεκριμένο γραφειοκρατικό
τεχνοκρατικό τρόπο. Ο σχεδιασμός των πολιτικών μοιάζει για τον απλό πολίτη να είναι
αποκομμένος από την ευρωπαϊκή κοινωνία και στην ουσία είναι μια διαδικασία επιβολής από
την κορυφή προς τη βάση. Τα παραπάνω οδηγούν σε μια δυσαρέσκεια, η οποία γίνεται
μεγαλύτερη κυρίως λόγω της διάψευσης των προσδοκιών για ευημερία και ανύψωση βιοτικού
επιπέδου αλλά και λόγω της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης για τη δομή, τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες της Ένωσης.
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Η ενεργή συμμετοχή ως απάντηση στο δημοκρατικό έλλειμμα
Η προσπάθεια ενίσχυσης της διαφανούς λειτουργίας των θεσμικών οργάνων είναι μέρος της
τάσης αναδιαμόρφωσης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και των
υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και του επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τα κράτη μέλη,
τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Σχετίζεται με την προσπάθεια περιορισμού του
ελλείμματος διαφάνειας μέσω της ενίσχυσης της λογοδοσίας και της ελευθερίας
πληροφόρησης. Εκφράζεται μέσα από τις ανοιχτές διαδικασίες λήψης αποφάσεων,89 αλλά και
μέσα από τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στα έγγραφα.
Η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα αποτελεί σημαντική πολιτική προσπάθεια για την
ενθάρρυνση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και
ενδεχομένως να αυξήσει την αποδοχή της.90 Η πληροφόρηση είναι το κρίσιμο συστατικό
στοιχείο μιας υπεύθυνης κυβέρνησης γιατί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών βελτιώνει την
ποιότητα και την διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η εκάστοτε διοίκηση θα πρέπει να είναι
υπεύθυνη για τη δράση της απέναντι στους πολίτες και αυτό δεν επιτυγχάνεται αν έχει το
«μονοπώλιο» επάνω στις διαθέσιμες πληροφορίες.91
Ο λαός πρέπει να γνωρίζει τόσο τις δράσεις όσο και τις προθέσεις της κυβέρνησής του για να
μπορεί να συζητά και να αλληλεπιδρά, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση των
πολιτικών που αναπτύσσονται από τα εκτελεστικά όργανα. Θα πρέπει να απαιτεί αυτήν τη
γνώση προκειμένου οι εκπρόσωποί του να λογοδοτούν για επιλογές που δεν αντικατοπτρίζουν
τις επιθυμίες τους, αλλά και για να επιδιώξουν την αποκατάσταση στα δικαστήρια για
ενέργειες που παραβιάζουν το νόμο. Η παρακράτηση πληροφοριών επιτρέπει στα όργανα να
απομονώνονται από την δημόσια κριτική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη δικαστική
εποπτεία, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας παράνομης ή ακατάλληλης δραστηριότητας.92
Όπως είδαμε, η πολύπλευρη έννοια της διαφάνειας κατοχυρώνεται στην Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο άρθρο 1, το οποίο συνδέει τη διαφάνεια τόσο με την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση όσο και με την έννοια της «ολοένα στενότερης Ένωσης μεταξύ των λαών της
Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το
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δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες». Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των αρχών
της δημοκρατίας και της τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της
ΣΕΕ. Το νέο άρθρο 11 ΣΕΕ δίνει επίσης έμφαση στην εξωτερική διαφάνεια, δηλαδή στον
αναγκαίο βαθμό ανοίγματος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έναντι των πολιτών της ΕΕ, των
αντιπροσωπευτικών τους ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης προκύπτει η
διευκόλυνση

στην

παροχή

μέσων

επικοινωνίας,

η

κατοχύρωση

τακτικού

και

αντιπροσωπευτικού διαλόγου και η εξασφάλιση διαφάνειας στις δράσεις της ΕΕ και των
οργάνων.
Το σημερινό συνταγματικό πλαίσιο παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της
δημοκρατικής λογοδοσίας και της συμμετοχής στις διαδικασίες που σχετίζονται με τις κύριες
ευρωπαϊκές πολιτικές. Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί δομικό στοιχείο της δημοκρατικής
νομιμότητας κάθε πολιτείας. Όσο περισσότερο γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικές είναι οι
πολιτικές της Ένωσης για την καθημερινή ζωή των πολιτών, τόσο περισσότερο οι πολίτες θα
χρησιμοποιούν τους διαύλους συμμετοχής και ελέγχου που έχουν στη διάθεσή τους, άμεσα
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έμμεσα μέσω των εθνικών Κοινοβουλίων. Ιδιαίτερα
σημαντική είναι η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας από τους ευρωπαίους πολίτες, η οποία
παρέχει ένα άμεσο δημοκρατικό μέσο που τους δίνει την ευκαιρία να επηρεάσουν τη θεσμική
λήψη αποφάσεων της ΕΕ. Ειδικότερα στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι «Πολίτες της
Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί ο αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, σημαντικού
αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει προτάσεις επί θεμάτων στα οποία
οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των
Συνθηκών».93
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ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σημείωσαν σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση ευρύτερου ανοίγματος προς το
κοινό. Η γενική αρχή του ανοίγματος είχε εισαχθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχ το 1991, με
σκοπό την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα των οργάνων. Εν συνεχεία, το Συμβούλιο
και η Επιτροπή εξέδωσαν κώδικα συμπεριφοράς σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφά τους ως επιπρόσθετο και ουσιαστικό μέρος της πληροφοριακής και επικοινωνιακής
τους πολιτικής. Το 1996, το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού θεσπίστηκε με το άρθρο 255 της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε από τη συνθήκη
του Άμστερνταμ. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1049/2001 υλοποιεί το δικαίωμα των πολιτών να
λαμβάνουν έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,94
ανοίγοντας στην ουσία το δρόμο προκειμένου οι πολίτες να συμμετέχουν πιο στενά στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
απολαμβάνουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση και είναι πιο υπεύθυνα για τον πολίτη, σύμφωνα με
τις δημοκρατικές αρχές.
Η εξελικτική πορεία προς την θεσμική και κανονιστική κατοχύρωση του δικαιώματος
πριν τη Συνθήκη του Άμστερνταμ
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί ένα σχετικά νέο δικαίωμα, αφού η ιδρυτική
συνθήκη της ΕΟΚ και αυτές που ακολούθησαν δεν περιείχαν διατάξεις σχετικές με την
διαφάνεια. Τα πρώτα χρόνια της ΕΟΚ ήταν άτολμα και αδύνατα όσον αφορά τις δημοκρατικές
διαδικασίες, τη λογοδοσία και την προσβασιμότητα στον δημόσιο έλεγχο. Οι συνεδριάσεις του
Συμβουλίου ήταν μυστικές και τα πρακτικά δεν δημοσιεύονταν. Η Κοινότητα παρουσιαζόταν
ως λαβυρινθώδης και αδιαφανής, γεμάτη πολυάριθμες επιτροπές,95 ενώ η Επιτροπή θεωρήθηκε
ως μια απόμακρη και γραφειοκρατικά περιχαρακωμένη υπηρεσία. Το θέμα των αρχείων
μάλιστα διέπονταν από το άρθρο 2 του «Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των
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Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», το οποίο όριζε ότι τα αρχεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν
απαραβίαστα.96
Το ζήτημα της πρόσβασης τέθηκε για πρώτη φορά το 1991 από την πλευρά της Ολλανδίας, η
οποία πρότεινε την υιοθέτηση σχετικού κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα των κοινοτικών οργάνων. Η πρόταση αυτή δεν είχε καλή τύχη, αφού τελικά δεν
υιοθετήθηκε. Παρά το γεγονός όμως της απόρριψής της, το ζήτημα επανεμφανίζεται με τη
μορφή δήλωσης στην τελική πράξη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992.
Η Δήλωση αριθ. 17 σχετικά με το δικαίωμα προσβάσεως στην πληροφόρηση ορίζει ότι «η
διαφάνεια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων ενισχύει τη δημοκρατικότητα των οργάνων
καθώς και την εμπιστοσύνη του κοινού προς τον διοικητικό μηχανισμό. Γι’ αυτό το λόγο, η
συνδιάσκεψη συνιστά να υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο, το αργότερο το 1993, έκθεση
σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν να διευρύνουν την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες
που διαθέτουν τα όργανα».97
Η σημασία της Δήλωσης αρ. 17 από νομικής πλευράς ήταν περιορισμένη, παρουσιάζει όμως
πολιτικό ενδιαφέρον, αφού το περιεχόμενό της εκφράζει πολιτικές θέσεις και πρόθεση
ανάληψης πολιτικής δράσης. Για πρώτη φορά αναφέρεται ο όρος της διαφάνειας, ο οποίος
μάλιστα συνδέεται με την δημοκρατική αρχή, την διοικητική διαδικασία και το δικαίωμα
πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων.98 Θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι δήλωση αναγνωρίζεται για πρώτη φορά και από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην Υπόθεση Heidi Hautula ως μέρος του νομικού πλαισίου της απόφασης.99
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Europeennes, 13/7/67. nο 152, βλέπε σ. 13.
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Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 29/7/92. C-191, βλέπε
Δήλωση αρ. 17, σ. 101.
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Λέντζης Δ., Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων, ό.π., σ. 96.
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Υπόθεση C-353/99 Ρ, Συμβούλιο κατά Hautala, Απόφαση της 6.12.2001, βλέπε Εκτίμηση του Δικαστηρίου,
σκέψη 22. Με τη Δήλωση αριθ. 17, η συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών
θεώρησε ότι «η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ενισχύει τη δημοκρατικότητα των οργάνων καθώς
και την εμπιστοσύνη του κοινού προς τον διοικητικό μηχανισμό» και συνέστησε να υποβάλει η Επιτροπή στο
Συμβούλιο, το αργότερο το 1993, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που αποσκοπούν στο να διευρύνουν την
«πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες» που διαθέτουν τα όργανα. Η δέσμευση αυτή αναλήφθηκε εκ νέου κατά
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης στις 22 Ιουνίου 1993, το οποίο κάλεσε το Συμβούλιο και την Επιτροπή
«να συνεχίσουν τις εργασίες τους βάσει της αρχής κατά την οποία οι πολίτες πρέπει να έχουν την πληρέστερη
δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες». Εξάλλου, στο προοίμιο του κώδικα συμπεριφοράς, το Συμβούλιο και η
Επιτροπή ανέφεραν ρητώς τη δήλωση αριθ. 17 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
Κοπεγχάγης ως βάση της πρωτοβουλίας τους. Τέλος ο κώδικας συμπεριφοράς διατυπώνει τη γενική αρχή
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Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή με τίτλο «Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών
οργάνων»,100 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της δήλωσης του Μάαστριχτ, ανέλαβε
τη διεξαγωγή μιας συγκριτικής έρευνας σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζουν τα κράτη
μέλη και ορισμένες τρίτες χώρες ως προς την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην εν λόγω
ανακοίνωση η Επιτροπή επιχειρούσε να σκιαγραφήσει το γενικό πλαίσιο και τις πτυχές της
πολιτικής πρόσβασης στα έγγραφα που σκόπευε να ακολουθήσει.101 Ανακοίνωσε ότι είναι
έτοιμη να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη θέσπιση ενός πλαισίου σχετικά με την
εξασφάλιση γενικής πρόσβασης στα έγγραφα. Θεωρεί ότι η γενική αρχή της πρόσβασης στην
πληροφόρηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο προσέγγισης της Κοινότητας και των
πολιτών και θα πρέπει να την ασπασθούν τόσο τα άλλα όργανα όσο και τα κράτη μέλη.
Ένα βήμα μετά τη Δήλωση 17 μπορούμε να θεωρήσουμε πως είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 1993, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν έναν «Κώδικα
Συμπεριφοράς» με τις γενικές αρχές βάσει των οποίων τα δύο κοινοτικά όργανα θα θέσπιζαν
μέχρι τα τέλη του έτους (1993) συγκεκριμένα μέτρα και κανόνες που θα ρύθμιζαν τη
διαδικασία πρόσβασης του κοινού στα έγγραφά τους.102 Το Συμβούλιο και η Επιτροπή
προχώρησαν στην έκδοση σχετικών αποφάσεων. Εντύπωση προκάλεσε η παράλειψη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβεί στη λήψη αντίστοιχου μέτρου εφαρμογής του Κώδικα
Συμπεριφοράς ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής ρύθμισης που να καθορίζει την διαδικασία
πρόσβασης στα έγγραφά του. Η στάση αυτή εξηγείται μερικώς από το γεγονός ότι το
Συμβούλιο και η Επιτροπή το αγνόησαν κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Κώδικα
Συμπεριφοράς.103
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς αποτέλεσε ένα μέτρο ήπιου δικαίου (soft law). Στην υπόθεση Κάτω
Χώρες κατά

Συμβουλίου, το Δικαστήριο έκρινε πως ο Κώδικας συνιστά μια συμφωνία

πολιτικής φύσης που προοιωνίζει μεταγενέστερες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα,
αποτελεί την έκφραση ενός απλού προαιρετικού συντονισμού, άρα δεν παράγει αυτή καθεαυτή
έννομα αποτελέσματα.104 Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι «επί όσο χρόνο ο κοινοτικός
σύμφωνα με την οποία το κοινό θα έχει «την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή της Επιτροπής και του Συμβουλίου».
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Ε. Επιτροπή, Ανακοίνωση: Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων, Επίσημη Εφημερίδα
Ευρ. Κοινοτήτων, 8/6/1993/C 156, σ. 5-6.
101
Λέντζης Δ., Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων, ό.π., σ. 98.
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Κώδικας συμπεριφοράς όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου και της
Επιτροπής. Επίσημη Εφημερίδα τον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.12.1993/L-340, σ. 41.
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Λέντζης Δ., Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων, ό.π., σ. 100.
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Υπόθεση C-58/94 Βασίλειο των Κάτω Χωρών κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απόφαση του
Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 1996. Κάτω χώρες κατά Συμβουλίου με αντικείμενο την ακύρωση της
αποφάσεως 93/731/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου (ΕΕ L
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νομοθέτης δεν έχει θεσπίσει γενική ρύθμιση ως προς το δικαίωμα προσβάσεως του κοινού στα
έγγραφα που κατέχουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αυτά οφείλουν να θεσπίζουν τα μέτρα που
έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση τέτοιων αιτήσεων δυνάμει της εξουσίας τους περί
εσωτερικής οργανώσεως, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα
προς διασφάλιση της χρηστής διοικήσεως κατά την εσωτερική τους λειτουργία.»105
Ο συγκεκριμένος κώδικας λειτούργησε στην ουσία μέχρι το 2001, προσφέροντας ένα επαρκές
νομικό πλαίσιο. Οι αδυναμίες106 του εστιάζονται κυρίως σε τρία σημεία:
α) στο γεγονός ότι δεν ρύθμιζε την διαδικασία σχετικά με έγγραφα που δεν είχαν συνταχθεί
από τα κοινοτικά όργανα, στην ύπαρξη δηλαδή του «κανόνα του συντάκτη»
β) στην ευρεία διατύπωση εξαιρέσεων
γ) στην απουσία επιβολής στα θεσμικά όργανα υποχρέωσης δημιουργίας μητρώου εγγράφων
ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση.
Σε αυτήν την εξελικτική πορεία προς την κατοχύρωση του δικαιώματος δε θα πρέπει να
ξεχνάμε τη συμβολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η οποία θεωρείται σημαντική. Τον
Ιούνιο του 1996 ξεκίνησε η διεξαγωγή έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας με θέμα την πρόσβαση
του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της Κοινότητας. Όπως
επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του 1996,107 ο λόγος για τη διεξαγωγή της έρευνας
αφορούσε σε καταγγελίες ότι το προσωπικό των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών
δεν έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες και ότι μερικές φορές έγγραφα γνωστοποιούνται με
σημαντική καθυστέρηση.
Βάσει των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των οργάνων είχαν την πρόθεση να
ακολουθήσουν το παράδειγμα του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να εγκρίνουν κανόνες
που να διέπουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Όπως τονίζεται στην έκθεση, έχει
σημασία να υπενθυμίσει κανείς τις απαιτήσεις από πλευράς κοινοτικού δικαίου, όπως

340, σ. 43), του άρθρου 22 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου, ως έχει μετά την απόφαση 93/662/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ L 304, σ. 1), και του κώδικα συμπεριφοράς (93/730/ΕΚ) όσον
αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 340, σ. 41), εφόσον η
πράξη αυτή θεωρηθεί ως παράγουσα έννομα αποτελέσματα, σκέψεις 26-27.
105
Στο ίδιο, σκέψη 37.
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διατυπώνονται από το ΔΕΚ. Ο Διαμεσολαβητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη έγκριση
και ευχερής γνωστοποίηση προς το κοινό κανόνων που να διέπουν την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα συνιστά περίπτωση κακής διοικήσεως.
Στις συστάσεις του αναφέρει ότι τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες πρέπει να εγκρίνουν εντός
τριμήνου κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που δεν
καλύπτονται ήδη από υφιστάμενες νομικές διατάξεις, οι οποίες να επιτρέπουν την πρόσβαση ή
να ζητούν το απόρρητο. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τεθούν ευχερώς στη γνώση του
κοινού.108
Στις 15 Δεκεμβρίου 1997, ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, που ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο συνέχαιρε το Διαμεσολαβητή για την
πρωτοβουλία και την ειδική έκθεση και χαιρέτιζε τη δράση υπέρ της διαφάνειας.109
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Στο ίδιο, σ. 90.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16/6/1998, σχετικά µε την ειδική
έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιδία πρωτοβουλία έρευνα για
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (C4-0157/98), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 292, 1998,
σ. 170.
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Η Συνθήκη του Άμστερνταμ και το σύστημα πρόσβασης στα έγγραφα των ενωσιακών
οργάνων ως πτυχή της διαφάνειας, σε επίπεδο πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου
Στην εξέλιξη της διαδικασίας ενίσχυσης της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα
συνετέλεσε η ένταξη στην ΕΕ χωρών όπως της Σουηδίας και της Φινλανδίας, οι οποίες είχαν
ταχθεί υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών και της ανοικτής διακυβέρνησης γενικότερα. Οι
διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ κατέληξαν σε μια συμφωνία, δίνοντας την
απαραίτητη θεσμική κατοχύρωση στο δικαίωμα πρόσβασης. Τα κύρια σημεία στα οποία
εντοπίζονται οι σημαντικές παρεμβάσεις είναι τα ακόλουθα. Η τροποποίηση του άρθ. 1 εδ. β’,
η εισαγωγή του άρθ. 255 στη Συνθήκη και η προσθήκη τριών νέων εδαφίων στο άρθ. 207 παρ.
3 ΣΕΚ.110
Έτσι, το άρθ. 1 εδ. β' της Συνθήκης διαμορφώνεται ως εξής: «H παρούσα 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»,111 δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα για την κατεύθυνση προς την οποία θέλει να κινηθεί η
Ένωση κυρίως στον τομέα της ανοιχτής διακυβέρνησης.
Ακολούθως, με τη ρύθμιση του άρθρου 255 ΣΕΚ εντάσσεται το δικαίωμα πρόσβασης στο
πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, κάτι που αναντίρρητα αποτέλεσε πολύ σημαντική εξέλιξη,
μετατρέποντας στην ουσία τη δυνατότητα πρόσβασης του Ευρωπαίου πολίτη από απλό
δικαίωμα σε συνταγματικής περιωπής κανόνα.112 Το άρθρο 255 (πρώην 191Α) είναι
αφιερωμένο στο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και αναλυτικά αναφέρει τα εξής:
1. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την
καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των αρχών και
των προϋποθέσεων που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Οι γενικές αρχές και τα όρια, εκ λόγων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν αυτό
το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 189B, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
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3. Καθένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα όργανα εισάγει, στον εσωτερικό του κανονισμό, ειδικές
διατάξεις για την πρόσβαση στα δικά του έγγραφα.»
Η κριτική που αναπτύχθηκε γύρω από το άρθρο 255 έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν
καλύπτει το σύνολο των κοινοτικών οργάνων αλλά μόνο το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το
Κοινοβούλιο και κατά δεύτερον, ότι δεν παράγει άμεσο αποτέλεσμα αφού αφήνει στον κοινό
νομοθέτη το δικαίωμα καθορισμού των λεπτομερειών. Το Πρωτοδικείο στην υπόθεση
Πιτσιόρλας κατά Συμβουλίου και ΕΚΤ έκρινε ότι η ύπαρξη των παρ. 2 και 3 εμποδίζει το άρθ.
255 ΣΕΚ να αναπτύξει άμεσο αποτέλεσμα,113 καθώς απαιτείται η παρεμβολή του κοινοτικού
νομοθέτη που εν προκειμένω, διαθέτει μεγάλα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας.
Τέλος, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ προστέθηκαν στο άρθ. 207 παρ. 3 ΣΕΚ τρία νέα εδάφια
αφιερωμένα στην ενίσχυση της διαφάνειας στους κόλπους του Συμβουλίου, που μέχρι τότε
όριζε απλώς ότι «το Συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό». Οι νέες διατάξεις του
άρθ. 207 ΣΕΚ επιχειρούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια στους κόλπους του Συμβουλίου, αν και
οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση πάσχει από αοριστία.114 Το νέο εδάφιο β’
επαναλαμβάνει την υποχρέωση του Συμβουλίου να συμπεριλάβει στον εσωτερικό του
κανονισμό διατάξεις σχετικές με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Το νέο εδάφιο γ’
θέτει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που αφορούν τη
νομοθετική διαδικασία και προστίθεται η αναφορά για την ανάγκη διασφάλισης της
αποτελεσματικότητας στη λήψη των αποφάσεων. Το νέο εδάφιο δ’ ορίζει στο Συμβούλιο την
υποχρέωση να δημοσιεύει αποτελέσματα των ψηφοφοριών, την αιτιολόγηση των ψήφων και
τις δηλώσεις που καταχωρίζονται στα πρακτικά, κάθε φορά που δρα στο πλαίσιο της
νομοθετικής του λειτουργίας.
Μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, προσδιορίστηκαν οι όροι και τα όρια του δικαιώματος
πρόσβασης με τον Κανονισμό 1049/2001 της 30 Μαΐου 2001. Σκοπός του Κανονισμού, όπως
αυτός αναφέρεται στο πρώτο άρθρο115 του, είναι: α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και
τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα
πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της
Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθ. 15 ΣΛΕΕ), ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν ευρύτερη
113
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πρόσβαση στα έγγραφα, β) να θεσπίσει κανόνες που θα διασφαλίζουν την ευχερέστερη δυνατή
άσκηση του δικαιώµατος, και γ) να προωθήσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την
πρόσβαση στα έγγραφα, να εξασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης, αλλά και τους κανόνες
προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή διοικητική πρακτική.
Τα τρία θεσμικά όργανα σε κοινή δήλωσή τους δεσμεύτηκαν στην επέκταση του πεδίου
εφαρμογής σε κάθε υπηρεσία και φορέα της ΕΕ και συμφώνησαν στο ότι οι οργανισμοί και οι
υπηρεσίες που δημιουργούνται θα πρέπει να έχουν κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στα
έγγραφά τους οι οποίοι να είναι σύμφωνοι µε τον Κανονισμό.116
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1049/2001: ΟΙ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Όπως είδαμε, το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού θεσπίστηκε με το άρθρο 255 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του
Άμστερνταμ. Στο πλαίσιο της σχετικής υλοποίησης του άρθρου 255 ΣΕΚ εκδόθηκε ο
Κανονισμός 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής». Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999, καθορίζοντας το πεδίο
εφαρμογής, τα όρια και τους όρους άσκησης της πρόσβασης σε έγγραφα. Όπως τονίζεται και
στο προοίμιό της, η ΣΕΕ καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας, όπου οι αποφάσεις
λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και κοντά στους πολίτες.117
Οι προοπτικές του Κανονισμού 1049/2001 σε σχέση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς
Παρά το γεγονός ότι ο Κανονισμός 1049/2001 έχει ως αφετηρία τις γενικές αρχές για την
πρόσβαση σε έγγραφα που καταρτίζονται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς, είναι πολύ πιο
φιλόδοξος για την εποχή του.118 Σκοπός του είναι όχι μόνο να εξασφαλίσει την ευρύτερη
δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά και να θεσπίσει κανόνες που να εξασφαλίζουν την
ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και να προωθήσει την ορθή διοικητική
πρακτική όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα.119 Κάθε είδος εγγράφων μπορεί να
κοινοποιηθεί, υπό τους όρους που προβλέπει ο Κανονισμός και εντός των ορίων των
προβλεπόμενων εξαιρέσεων. Εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα που έχει το θεσμικό όργανο, τα
οποία έχουν εκπονηθεί ή ληφθεί από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του, και σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
O Κανονισμός 1049/2001 επέφερε ορισμένες καινοτομίες, που έχουν διευρύνει σημαντικά το
δικαίωμα πρόσβασης σε σχέση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς:
117
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• Κατάργηση του κανόνα του συντάκτη: Το δικαίωμα πρόσβασης έχει επεκταθεί σε όλα τα
έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους τα εξεταζόμενα θεσμικά όργανα, περιλαμβανομένων των
εγγράφων που προέρχονται από τρίτους.
• Προσαρμογή του καθεστώτος των εξαιρέσεων: Έχει προστεθεί ειδική εξαίρεση που
καλύπτει τους τομείς της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων. Μια άλλη ειδική εξαίρεση
αφορά τις νομικές γνωμοδοτήσεις· δεν πρόκειται για επέκταση του καθεστώτος των
εξαιρέσεων, αλλά για την ενσωμάτωση της νομολογίας σε αυτό τον τομέα.
• Εξισορρόπηση των συμφερόντων: Ο Κανονισμός προβλέπει ότι η προστασία ορισμένων
συμφερόντων πρέπει να εξισορροπείται με το δημόσιο συμφέρον που απορρέει από τη
γνωστοποίηση των εγγράφων. Εάν το δημόσιο συμφέρον από τη γνωστοποίηση υπερέχει, το
έγγραφο καθίσταται διαθέσιμο, παρά την ύπαρξη εξαίρεσης από το δικαίωμα πρόσβασης.
• Μητρώα και απευθείας πρόσβαση στα έγγραφα: Κάθε θεσμικό όργανο οφείλει να τηρεί
δημόσιο μητρώο εγγράφων, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, ο Κανονισμός καθορίζει ως
στόχο να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη απευθείας πρόσβαση στα έγγραφα με
ηλεκτρονική μορφή.
• Μερική πρόσβαση: Η αρχή αυτή περιλαμβάνεται στον Κανονισμό, συγκεκριμένα στο άρθρο
4 παράγραφος 6. Κάθε μέρος ενός εγγράφου που δεν καλύπτεται από κάποια από τις
εξαιρέσεις πρέπει να γνωστοποιείται, εκτός και αν η επιλογή των αποσπασμάτων που
πρόκειται να κοινοποιηθούν αντιπροσωπεύει δυσανάλογα μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας
σε σχέση με την ενημερωτική αξία που περιέχουν αυτά τα αποσπάσματα.
• Περιορισμένες προθεσμίες απάντησης: Η προθεσμία απάντησης του ενός μηνός μειώθηκε
σε 15 εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Αν θέλουμε επιγραμματικά να δώσουμε μια γενική εικόνα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι ο
Κανονισμός, σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, εισήγαγε διατάξεις που
θωρακίζουν τη συνταγματική βάση του δικαιώματος και σχετίζονται με τη δημοκρατική δομή
της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Δεν μπορεί όμως να απαγκιστρωθεί από την τρέχουσα
κατάσταση της διοικητικής και δικονομικής ευρωπαϊκής πρακτικής σχετικά με την πρόσβαση

48

στα έγγραφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συνοδεύεται από έναν κατάλογο των εξαιρέσεων
από τη γενική αρχή της διασφάλισης της ευρύτερης δυνατότητας πρόσβασης.120
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Jacob Söderman, από την αρχή της εφαρμογής του
Κανονισμού, παρουσιάστηκε επικριτικός, κυρίως ως προς το μέρος που αφορούσε τις
εξαιρέσεις. Αναφερόμενος σχετικά με τον Ε.Κ 1049/2001 σε ομιλία του,121 υποστηρίζει: «[…]
Λυπάμαι που λέω ότι το έγγραφο αυτό φαίνεται να αποτελείται κυρίως από έναν μακρύ και
ασαφή κατάλογο των πιθανών λόγων άρνησης πρόσβασης στα έγγραφα.»
Στόχοι του Κανονισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού, οι στόχοι122 του μπορούν να συνοψιστούν στους
εξής:
διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων
μέσω διαδικασιών και αρχών, έτσι ώστε η πρόσβαση να συνιστά τον κανόνα και η
άρνηση την αιτιολογημένη εξαίρεση.
διασφάλιση ταχείας και απλής πρόσβασης μέσω των θεσπισμένων κανόνων.
προώθηση της αρχή της ορθής διοικητικής πρακτικής σε σχέση με την πρόσβαση.
Φορείς του δικαιώματος
Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την
έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών
οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον
Κανονισμό.123
Με το άρθρο 20 παρ. 1 της Σ.Λ.Ε.Ε θεσπίζεται η ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης της
Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η ιθαγένεια
της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, ενώ στο ίδιο άρθρο
παρ. 2δ ορίζεται πως οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και το
δικαίωμα να απευθύνονται στα θεσμικά και στα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία
120
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από τις γλώσσες των Συνθηκών και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.124
Ειδικότερα, για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να επισημάνουμε σχετικά με την έδρα ότι
στο άρθρο 255 παρ. 1 ΣΕΚ λαμβάνεται υπόψιν μόνο η καταστατική έδρα και κανένα άλλο
στοιχείο που να σχετίζεται, για παράδειγμα, με την εθνικότητα των μελών του διοικητικού
συμβουλίου ή των μελών του νομικού προσώπου. Η παραπάνω διευκρίνιση θεωρείται
σημαντική μιας και ο Κανονισμός 1049/2001 αναφέρεται γενικά στην έδρα, χωρίς να
διευκρινίζει αν πρόκειται για την πραγματική η την καταστατική.125
Τα θεσμικά όργανα μπορούν, υπό την επιφύλαξη των ιδίων αρχών, όρων και
περιορισμών, να παραχωρήσουν πρόσβαση στα έγγραφα σε κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που δεν κατοικεί ή δεν έχει την έδρα του σε ένα κράτος μέλος.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2 του Κανονισμού 1049/2001, τα θεσμικά όργανα, ως αποδέκτες
του σχετικού δικαιώματος, έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη δυνατότητα πρόσβασης και
σε άλλες κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων, εισάγοντας σχετική ρύθμιση στον
κανονισμό λειτουργίας τους. Προς αυτή την κατεύθυνση και ασκώντας την διακριτική τους
ευχέρεια, τα τρία θεσμικά όργανα σχεδόν ταυτόχρονα προχώρησαν με αντίστοιχες αποφάσεις
στη διεύρυνση του δικαιώματος.126
Προσδιορισμός της έννοιας του εγγράφου
Προκειμένου να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού θα πρέπει να διασαφηνιστεί
πριν απ’ όλα η έννοια του εγγράφου. Ποιο είναι δηλαδή το περιεχόμενο που προσδίδεται στο
έγγραφο προκειμένου αυτό να αποτελέσει αντικείμενο του εν λόγω Κανονισμού. Στα πρώτα
άρθρα, και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 3, ορίζεται ότι το δικαίωμα αφορά σε όλα τα
έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, και σε αυτά που συντάσσονται και σε αυτά
παραλαμβάνονται από αυτά, και αφορούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης.
Στο άρθρο 3 νοείται ως «έγγραφο»127 οποιοδήποτε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το
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χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή ή με
ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις δράσεις και τις
αποφάσεις αρμοδιότητας του θεσμικού οργάνου.
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι ο ορισμός περιλαμβάνει όχι μόνο τα έγγραφα με την
κλασσική έννοια του όρου, αλλά και κάθε μορφής ηλεκτρονικά αρχεία, ανεξάρτητα από τη
μορφή αποθήκευσης και αποτύπωσης του περιεχομένου των πληροφοριών που βρίσκονται σε
αυτά, για τα οποία θα πρέπει να εξετάζεται αν αφορούν σε πολιτικές, δράσεις ή αποφάσεις
αρμοδιότητας του θεσμικού οργάνου.
Η συμπερίληψη της λέξης «περιεχόμενο» στο σχετικό ορισμό της έννοιας του εγγράφου μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αξίωση πρόσβασης στα έγγραφα αφορά κατά πρώτο λόγο το
σχετικό περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σ’ αυτά.128 Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός
ότι ο αιτών επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες και όχι στο υλικό υπόθεμα που
τις περιέχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο Κανονισμός κατοχυρώνει δικαίωμα πρόσβασης και
σε πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί σε έγγραφα.129
Διαφωτιστική για την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί η απορριπτική απόφαση του
Δικαστηρίου στην υπόθεση Συμβούλιο κατά Hautala, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του
Κώδικα Συμπεριφοράς. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως άσκησε αναίρεση κατά της
πρωτόδικης αποφάσεως με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου περί αρνήσεως
στην προσφεύγουσα της προσβάσεως στην έκθεση της ομάδας εργασίας «Εξαγωγές
συμβατικών όπλων». Ειδικότερα, το Δικαστήριο υποστηρίζει130 πως κακώς το Συμβούλιο και η
Ισπανική Κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή αφορά μόνον την πρόσβαση στα
«έγγραφα» αυτά καθαυτά και όχι την πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχουν τα
έγγραφα αυτά. Συνεχίζοντας, τονίζει πως η ερμηνεία που υποστηρίζουν το Συμβούλιο και η
Ισπανική Κυβέρνηση θα είχε ως αποτέλεσμα να καθιστά όλως αδικαιολογήτως ανενεργό το
δικαίωμα προσβάσεως του κοινού στα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε ένα
έγγραφο και η πρακτική αποτελεσματικότητα του δικαιώματος αυτού θα έφθινε.
Η υποβολή μιας αίτησης πρόσβασης δεν μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων εγγράφων.
Η δημιουργία περίληψης ενός εγγράφου ή η δημιουργία ενός εγγράφου όπου να
συγκεντρώνονται πληροφορίες κατανεμημένες σε διάφορα άλλα έγγραφα το καθιστά ένα νέο
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ενδιάμεσο έγγραφο. Η έκδοση ενδιάμεσων εγγράφων εμπεριέχει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ
μέρους του θεσμικού οργάνου. Ο αιτών θα πρέπει να επιλέγει τη δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στα ήδη υφιστάμενα έγγραφα, παρά να στηρίζεται στις εκτιμήσεις τρίτων για το
ποια στοιχεία του εγγράφου είναι σημαντικά.131
Το Γενικό Δικαστήριο, στην υπόθεση Rainer Typke κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απεφάνθη ότι
τα τμήματα μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων συνιστούν έγγραφο κατά την έννοια του
Κανονισμού 1049/2001 μόνο εάν τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν με απλή ή συνήθη
αναζήτηση.132 Επιπρόσθετα, και κατά τη διαδικασία αίτησης αναίρεσης της αναφερόμενης
περίπτωσης σχετικά με την επεξεργασία των βάσεων δεδομένων, η εκτίμηση του Δικαστηρίου
είναι ότι το δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων αφορά μόνον τα ήδη
υπάρχοντα και ευρισκόμενα στην κατοχή του οικείου θεσμικού οργάνου έγγραφα και ότι δεν
μπορεί να γίνεται επίκληση του Κανονισμού 1049/2001 προκειμένου να υποχρεωθεί το
θεσμικό όργανο να καταρτίσει έγγραφο το οποίο δεν υπάρχει. Συνεπώς, αίτηση παροχής
προσβάσεως που θα υποχρέωνε την Επιτροπή να δημιουργήσει νέο έγγραφο, έστω και επί τη
βάσει στοιχείων που υπάρχουν σε υφιστάμενα έγγραφα, βαίνει πέραν του πλαισίου του
Κανονισμού 1049/2001.
Ορθώς το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα σε ποιο βαθμό η άντληση πληροφοριών που
περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων επιτρέπει την αναπαραγωγή υφιστάμενου
εγγράφου και δεν ισοδυναμεί με τη δημιουργία νέου εγγράφου. Το Δικαστήριο,
χρησιμοποιώντας τον ορισμό του εγγράφου όπως προκύπτει από τον Κανονισμό, επισημαίνει
ότι, «[…] όσον αφορά τα έγγραφα στατικής φύσεως, ιδίως υπό τη μορφή εντύπου ή απλού
ηλεκτρονικού αρχείου, αρκεί να διαπιστώνεται η ύπαρξη του υποθέματος και του
περιεχομένου του προκειμένου να προσδιοριστεί εάν υφίσταται έγγραφο. Αντιθέτως, η
δυναμική φύση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων ουδόλως είναι συμβατή με έναν τέτοιον
τρόπο ενέργειας, δεδομένου ότι ένα έγγραφο που μπορεί να δημιουργηθεί πολύ εύκολα από
πληροφορίες που υπάρχουν ήδη σε βάση δεδομένων δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην υφιστάμενο
έγγραφο κατά την κυριολεκτική έννοια του όρου».133
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο εύρος ισχύος του Κανονισμού αποτελεί το γεγονός ότι σε
αυτό περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που βρίσκονται εις χείρας των θεσμικών οργάνων. Η
παραπάνω διάταξη συμβαδίζει και ακολουθεί το κανονιστικό περιεχόμενο του προϊσχύοντος
131
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άρθρου 255 ΣΕΚ (νυν άρθ. 15 ΣΛΕΕ), που διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση.
Συνεπώς, και όπως προκύπτει από τις διατάξεις, μένουν εκτός των έγγραφα ιδιωτικής φύσης
που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή των υπαλλήλων της Ένωσης και τις πολιτικές
δραστηριότητες των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Η ύπαρξη της εξαίρεσης αυτής
παρουσιάζει σημαντικά ερμηνευτικά μειονεκτήματα, καθώς δεν μπορεί να υποστηρίξει εξ
ορισμού ότι τα ιδιωτικά έγγραφα ενός αξιωματούχου ή ενός υπαλλήλου σχετίζονται μόνο με
την ιδιωτική του ζωή και όχι με υπηρεσιακά θέματα.134
Ένα σημείο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και χρήζει προσεκτικής αντιμετώπισης σχετίζεται με
το αν ο Κανονισμός περιλαμβάνει και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης. Τα συγκεκριμένα
έγγραφα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και γνώμες που έχουν εκφραστεί κατά τη διάρκεια
συζητήσεων υποθέσεων εργασίας συναντήσεων στο αρχικό επίπεδο διαβούλευσης. Αυτό το
σημείο αποτελεί μια ευαίσθητη πτυχή του Κανονισμού, αφού θα πρέπει να διασφαλισθεί η
ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια, από τη μια, και την αποτελεσματικότητα, από την άλλη.
Γι’ αυτόν το σκοπό επικράτησε η προστασία μέσω ενός αυστηρού περιγραφικού κανόνα135 και
όχι μίας γενικής εξαίρεσης.
Σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια, ιδιωτικά, προπαρασκευαστικά και λοιπά
διαπραγματευτικά έγγραφα, το άρθρο 4 παρ. 3 αναφέρει ότι «[…] έγγραφο που συντάχθηκε
από ένα θεσμικό όργανο για εσωτερική χρήση ή που έχει παραληφθεί από ένα θεσμικό όργανο
και το οποίο σχετίζεται με θέμα επί του οποίου δεν έχει αποφασίσει, το εν λόγω θεσμικό
όργανο αρνείται την πρόσβαση εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά την οικεία
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον». Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι «ένα θεσμικό όργανο αρνείται
την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων
και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του σχετικού θεσμικού οργάνου, ακόμη και αφού
έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά την οικεία
διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.»136
Κλείνοντας την αναφορά στον προσδιορισμό της έννοιας του εγγράφου, δε θα πρέπει να
παραλείψουμε μια καινοτομία του Κανονισμού σε σχέση με τον κανόνα του συντάκτη.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού, είναι πλέον αρμοδιότητα του θεσμικού
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οργάνου να αποφασίζει αν θα έρθει σε επαφή με τον συντάκτη προκειμένου αυτός να δώσει
πρόσβαση εάν του ζητηθεί. Επίσης η απάντηση του συντάκτη δε δεσμεύει το όργανο στην
τελική του απόφαση. Η διάταξη αυτή συνιστά ουσιαστικά την κατάργηση του κανόνα του
συντάκτη.137
Η ερμηνεία των εξαιρέσεων από το δικαίωμα πρόσβασης και άλλες εισαγωγικές
παρατηρήσεις
Η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε νομοθετικού καθεστώτος που ρυθμίζει το δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα επηρεάζεται αποφασιστικά από τις εξαιρέσεις που αυτό περιέχει,
καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές ερμηνεύονται από τα δικαστήρια.138
Με τον Κανονισμό 1049/2001 τίθεται το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του δικαιώματος
πρόσβασης στα έγγραφα. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κανόνα θεσπίστηκε
στο άρθρο 4 ο κατάλογος των εξαιρέσεων, οι οποίες διαφέρουν ως προς τη φύση τους και
διακρίνονται σε απόλυτες και σχετικές139.
1.

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1049/2001 αναφέρει δύο απόλυτες
εξαιρέσεις από το δικαίωμα πρόσβασης. Αυτές αφορούν την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες καλύπτουν περιπτώσεις όπου
η πρόσβαση απορρίπτεται αυτόματα (για λόγους δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, διεθνών
σχέσεων, οικονομικής, νομισματικής ή χρηματοπιστωτικής πολιτικής ή ιδιωτικής ζωής), και

2.

σχετικές εξαιρέσεις, οι οποίες καλύπτουν περιπτώσεις όπου η πρόσβαση απορρίπτεται
(για παράδειγμα, με σκοπό την προστασία των εμπορικών συμφερόντων μιας εταιρείας ή
ενός ιδιώτη, την παροχή νομικών συμβουλών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή
συνεχιζόμενες έρευνες), εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπερισχύον δημόσιο
συμφέρον υπέρ της δημοσιοποίησης.

Με το άρθρο 4 αναδιαμορφώνεται ριζικά το περιεχόμενο των εξαιρέσεων συγκριτικά με ό,τι
ίσχυε στον Κώδικα Συμπεριφοράς, δεδομένου ότι ο νομοθέτης ζητούσε ο Κανονισμός να
διέπεται από την αρχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης. Όπως έχουν αποφανθεί και τα
δικαιοδοτικά όργανα, οι εξαιρέσεις του Κανονισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο
περιοριστικό για να μην διακυβεύεται αυτή η αρχή.
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Στην κορυφαία υπόθεση Σουηδία κατά Επιτροπής και Turco, τονίζεται ότι «εν όψει των
σκοπών που επιδιώκει ο Κανονισμός 1049/2001 και ειδικότερα το γεγονός ότι το δικαίωμα
πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων είναι συνδεδεμένο με τον
δημοκρατικό χαρακτήρα των οργάνων αυτών και επειδή, όπως αναφέρεται, σκοπός του
Κανονισμού είναι να δώσει στο κοινό το ευρύτερο δυνατό δικαίωμα πρόσβασης, οι εξαιρέσεις
από το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού πρέπει να ερμηνεύονται και
να εφαρμόζονται αυστηρά και επιπλέον θα πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση αν το έγγραφο
εμπίπτει σε αυτές.»140
Η διασταλτική ερμηνεία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικούς περιορισμούς του
δικαιώματος, οι οποίοι δεν θα συμβάδιζαν με την πρόθεση και επιδίωξη του νομοθέτη. Τα
θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάζουν τα επιμέρους αιτήματα και να τα αξιολογούν
εξατομικευμένα και ειδικά. Θα πρέπει επίσης όχι μόνον να αναφέρουν επακριβώς τους λόγους
για τους οποίους αρνούνται την πρόσβαση, αλλά και να αιτιολογούν την απόφασή τους με
τέτοιο τρόπο που αυτή να είναι ξεκάθαρη και κατανοητή.141
Το Δικαστήριο, από τη μεριά του, προσπαθεί να διασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης, αφού
αυτό είναι συνδεδεμένο με τον δημοκρατικό χαρακτήρα λειτουργίας των θεσμικών οργάνων.
Ως εκ τούτου, ελέγχει αυστηρά τον εσωτερικό «χώρο σκέψης»142 που τα θεσμικά όργανα
θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να αντιταχθούν στις αιτήσεις πρόσβασης κατά τη διάρκεια της
νομοθετικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά, όπου απαιτείται, και ιδίως για την προστασία
δικαιωμάτων που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια, το Δικαστήριο εγκρίνει τις
αρνητικές αποφάσεις των θεσμικών οργάνων.
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1. Οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις
α. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος: άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α. του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ του Κανονισμού, η πρώτη κατηγορία
υποχρεωτικής εξαίρεσης σχετίζεται με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θεσμικά όργανα
αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία
του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά:
α1. τη δημόσια ασφάλεια,
α2. την άμυνα και τις στρατιωτικές υποθέσεις,
α3. τις διεθνείς σχέσεις,
α4. τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός κράτους
μέλους.143
Η οριοθέτηση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο του Κανονισμού γίνεται με
την υιοθέτηση μίας περιοριστικής προσέγγισης και όχι μιας ενδεικτικής απαρίθμησης των
περιπτώσεων.144
Η νομική εξέταση οφείλει να δίνει την απάντηση στο αν το ζητούμενο έγγραφο ανήκει ή όχι
στην κατηγορία που αναφέρεται στον Κανονισμό, η απάντηση αυτή συνεπάγεται σχεδόν
αυτόματα την άρνηση ή την πρόσβαση στο έγγραφο.145 Ο έλεγχος της νομιμότητας μιας
τέτοιας αποφάσεως εκ μέρους του δικαστή της Ενώσεως περιορίζεται στην εξακρίβωση της
τηρήσεως των διαδικαστικών κανόνων και της υποχρεώσεως ορθής αιτιολογήσεως των
πραγματικών περιστατικών.146
α1. Εξαιρέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τη δημόσια
ασφάλεια

Η έννοια του αγαθού της δημόσιας ασφάλειας αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα
έγγραφα είναι εκτενής και πολυδιάστατη. Η δημόσια ασφάλεια πλήττεται, για παράδειγμα,
όταν υπάρχουν ζητήματα που στερούν τον εφοδιασμό ουσιωδών προϊόντων ή υπηρεσιών.147
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Επίσης περιλαμβάνει τους κινδύνους που απειλούν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια
ενός κράτους ή καταστάσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση μπορεί να προκαλέσει εμπόδια στις
προσπάθειες των αρχών για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων.
Μια από τις πρώτες περιπτώσεις που το δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί ήταν η υπόθεση
Sison. Το Συμβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα, τα οποία είχαν
κατηγοριοποιηθεί ως «ευαίσθητα» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού. Ο αιτών είχε
συμπεριληφθεί στη λίστα των προσώπων, των οποίων οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά
στοιχεία είχαν παγώσει στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Στη συνέχεια, τόσο το Πρωτοδικείο όσο και το ΔΕΚ επικύρωσαν την άρνηση
του

Συμβουλίου

να

χορηγήσει

τα

σχετικά

έγγραφα

με

την

αιτιολογία

ότι

η

αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προϋποθέτει
ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κρατούν μυστικές τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν
πρόσωπα ύποπτα για τρομοκρατία, καθώς η δημοσιοποίησή τους θα έθετε σε κίνδυνο την
αποτελεσματικότητα της σχετικής προσπάθειας και συνακόλουθα θα ερχόταν σε αντίθεση με
το δημόσιο συμφέρον, που εν προκειμένω ταυτίζεται με την δημόσια ασφάλεια.148
Η απόφαση Ευρωπαϊκή Δυναμική του Δικαστηρίου υπογραμμίζει πόσο εύκολο είναι για την
Επιτροπή να παρουσιάσει λανθασμένα αυτή την εξαίρεση. Στο πλαίσιο διαδικασίας
διαγωνισμού ζητήθηκε από την εταιρεία Ευρωπαϊκή Δυναμική η παροχή εμπορικών
προσφορών και η Επιτροπή ισχυρίστηκε πράγματι ότι η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων
που αφορούν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών συστημάτων θα μπορούσε να αποκαλύψει τις
«λειτουργίες και τις αδυναμίες τους». Το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι αν το οικείο
όργανο αποφασίσει να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφο το οποίο του ζητήθηκε να
γνωστοποιήσει, οφείλει καταρχήν να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η αποκάλυψη του
εγγράφου αυτού θα μπορούσε να θίξει συγκεκριμένα και πραγματικά το συμφέρον που
προστατεύει η εξαίρεση. Επιπλέον, ο κίνδυνος αυτής της υπονόμευσης πρέπει να είναι λογικά
προβλέψιμος και όχι καθαρά υποθετικός.149
α2. Εξαιρέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την άμυνα
και τις στρατιωτικές υποθέσεις

Η προβλεπόμενη εξαίρεση καλύπτει έγγραφα, τα οποία εμπεριέχουν πληροφορίες για
στρατιωτικές,

148
149

ανθρωπιστικές,

καθώς

και

αμυντικές

αποστολές.

Αντιθέτως,
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δεν

περιλαμβάνονται στην εν λόγω εξαίρεση έγγραφα, τα οποία εμπεριέχουν πληροφορίες για
πολιτικές θέσεις ή για διοικητικές αποφάσεις στα πεδία αυτά.150
α3. Εξαιρέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τις διεθνείς
σχέσεις της Ένωσης

Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος, συσχετιζόμενη με το πεδίο των δημοσίων σχέσεων,
αποτελεί ξεχωριστό τομέα, ο όποιος μάλιστα προσδιορίζεται ως σημαντικός, αφού καλείται να
ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις των τρίτων κρατών και οργανισμών υπό
το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε έγγραφο
όταν η γνωστοποίηση θα υπονόμευε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά
τις διεθνείς σχέσεις. Πρόκειται για μια ευρεία εξαίρεση, η οποία όχι μόνο αυξάνει τη
διακριτική ευχέρεια στο στάδιο λήψης αποφάσεων σχετικά με την πρόσβαση του κοινού, αλλά
και μετέπειτα στην επίλυση του τρόπου ερμηνείας της εξαίρεσης από τα αρμόδια δικαιοδοτικά
όργανα.151
Στην προαναφερόμενη υπόθεση Sison κατά Συμβουλίου, ο προσφεύγων ζήτησε να του
ανακοινωθεί η ταυτότητα των κρατών που εμπλέκονται στην έκδοση της αποφάσεως
2002/848. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι το αιτηθέν έγγραφο εντάσσεται στο πεδίο της
εξαιρέσεως που αφορά τις διεθνείς σχέσεις. Η διεθνής αυτή συνεργασία στον τομέα της
τρομοκρατίας προϋποθέτει εμπιστοσύνη εκ μέρους των κρατών στον εμπιστευτικό χαρακτήρα
που προσδίδεται στις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο. Η συνεργασία τρίτων
κρατών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο
πλαίσιο, που δικαιολογεί το να παραμείνει μυστική η εν λόγω συνεργασία.152
Σε αυτήν την κατηγορία των εξαιρέσεων δεν περιλαμβάνονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών
μελών και Ένωσης καθώς και κρατών μελών μεταξύ τους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
αναφερθούμε εκ νέου στην υπόθεση Sison κατά Συμβουλίου,153 αφού όταν η υπόθεση έφθασε
στο ΔΕΚ, αυτό αποφάνθηκε ότι το Πρωτοδικείο εσφαλμένα ερμήνευσε τα γεγονότα και ότι τα
επίμαχα έγγραφα αφορούσαν κράτη μέλη και όχι τρίτες χώρες, αφού όπως προκύπτει από τη
δικογραφία, τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο προήλθαν από κράτη μέλη και όχι
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από τρίτες χώρες, πράγμα που παραδέχεται και το Συμβούλιο, που παραποίησε με την
απόφασή του τα πραγματικά περιστατικά. Το ΔΕΚ επικύρωσε όμως την απόφαση του
Συμβουλίου στηριζόμενο, όπως είδαμε, και παραπάνω στην εξαίρεση περί προστασίας του
δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια.154
Πρόσφατα υπήρξε νομολογία σχετικά με την ερμηνεία της εξαίρεσης για τις διεθνείς σχέσεις.
Η πρώτη υπόθεση αφορούσε έγγραφο που περιείχε νομικές συμβουλές σχετικά με την επιλογή
νομικής βάσης και τις αρμοδιότητες της ΕΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία
SWIFT (την επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της αστυνομικής
συνεργασίας).155 Η Ευρωβουλευτής της ALDE Sophie In’t Veld έλαβε μερική πρόσβαση. Το
Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψαν την προσφυγή του
Συμβουλίου στο σύνολό της.156 Αμφότερα τα δικαστήρια υπογράμμισαν τη σημασία της
προστασίας των στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τους στρατηγικούς στόχους
που επιδιώκει η ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά απέδειξαν ότι εκτός αυτών των μερών, το
Συμβούλιο δεν απέδειξε τον τρόπο με τον οποίο, «συγκεκριμένα και πραγματικά», υπήρχε
βλάβη στο δημόσιο συμφέρον στον τομέα των διεθνών σχέσεων.
Η απόφαση της δεύτερης υπόθεσης της Sophie In’t Veld (T-301/10) της 19ης Μαρτίου 2013
αφορούσε την αμφισβητούμενη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ACTA. Το Γενικό
Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους που προβλήθηκαν με σκοπό την πρόσβαση σε
ορισμένα έγγραφα που αφορούσαν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Η αιτούσα ζήτησε πρόσβαση
σε περίπου 50 έγγραφα σχετικά με την ACTA σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την
καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001. Η Επιτροπή υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι η μονομερής αποκάλυψη αυτών των
εγγράφων θα υπονόμευε την αμοιβαία εμπιστοσύνη των μερών και, ως εκ τούτου, το δημόσιο
συμφέρον.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι «στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων, οι θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται εξ ορισμού από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αυτών και
από τις παραχωρήσεις και τους συμβιβασμούς που έχουν γίνει στο πλαίσιο αυτό από τους
διάφορους εμπλεκόμενους φορείς [...] Η διατύπωση διαπραγματευτικών θέσεων μπορεί να
συνεπάγεται μια σειρά από τακτικές εκτιμήσεις των διαπραγματευτών, συμπεριλαμβανομένης της
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [...] Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η εκ μέρους
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της Ένωσης γνωστοποίηση προς το κοινό των διαπραγματευτικών της θέσεων, ενώ οι
διαπραγματευτικές θέσεις των υπολοίπων μερών παραμένουν μυστικές, να έχει, στην πράξη,
δυσμενείς επιπτώσεις στη διαπραγματευτική ικανότητα της Ένωσης».157
Ο δικαστής προχώρησε σε μια αυστηρή ερμηνεία της εξαίρεσης, που κρύβεται πίσω από την
αιτιολογική σκέψη,158 « η εκ μέρους ενός διαπραγματευόμενου μέρους μονομερής γνωστοποίηση
των διαπραγματευτικών θέσεων ενός ή περισσοτέρων άλλων μερών, ακόμα και αν αυτό γίνεται
εκ πρώτης όψεως ανωνύμως, ενδέχεται να επιδεινώσει σοβαρά, τόσο ως προς το
διαπραγματευόμενο μέρος του οποίου η θέση δημοσιοποιείται όσο και ως προς τα υπόλοιπα
διαπραγματευόμενα μέρη που γίνονται μάρτυρες αυτής της γνωστοποιήσεως, το απαραίτητο για
την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης».
Το Γενικό Δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο εντός του οποίου
πραγματοποιείται η γνωστοποίηση ενός εγγράφου σχετικού με τις διεθνείς σχέσεις: «[…]
κρίνει ότι η πρωτοβουλία και η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς
συμφωνίας εμπίπτουν κατ’ αρχήν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής αρχής και ότι η συμμετοχή
του κοινού στη διαδικασία διαπραγματεύσεως και συνάψεως διεθνούς συμφωνίας είναι κατ’
ανάγκη περιορισμένη, λαμβανομένου υπόψη του θεμιτού συμφέροντος να μην αποκαλυφθούν τα
στρατηγικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων.»159
Η ισχύουσα νομολογία καταδεικνύει ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή θεωρούν ότι η
εξαίρεση των διεθνών σχέσεων είναι ευρεία. Το Δικαστήριο έχει δείξει ευαισθησία σε αυτούς
τους ισχυρισμούς και αναγνώρισε ότι υφίσταται κάποια διακριτική ευχέρεια κατά την
εφαρμογή της εξαίρεσης, αλλά κατά κανόνα αποδείχθηκε ότι τα θεσμικά όργανα εφάρμοσαν
την διάταξη πολύ ευρέως. Βασικό στοιχείο της πρόσφατης νομολογίας είναι η αναγνώριση από
το Γενικό Δικαστήριο ότι, ακόμη και αν οι διεθνείς σχέσεις δεν εμπίπτουν σε νομοθετικά
θέματα, η διαφάνεια εξακολουθεί να λειτουργεί και οι απαιτήσεις της πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη. Αυτές οι υποθέσεις έχουν επίσης αποδείξει ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν πρέπει να
θεωρούνται, ως πεδίο πολιτικής, ως μια τυπική εξαίρεση και ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου
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θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τη διαφάνεια, ιδίως εάν η
ενδεχόμενη βλάβη της αποκάλυψης φαίνεται περιορισμένη ή υποθετική.160
Οι υποθέσεις αυτές αποτελούν ορόσημο στον τομέα της εξωτερικής και εσωτερικής διαφάνειας
στην ΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ για τις συνταγματικές και τις εξωτερικές σχέσεις. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ διαφοροποιήθηκαν σχετικά με την
ερμηνεία του Κανονισμού 1049/2001 και τα όρια της διαφάνειας όταν διακυβεύονται οι
διεθνείς σχέσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε τα επιχειρήματα του Συμβουλίου, ενώ το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτά του μέλους του In’t Veld.161
α4. Εξαιρέσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά τη
δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Ένωσης ή των κρατών μελών

Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνει αρκετά πεδία δράσης της ΕΕ. Όπως προκύπτει από τα άρθρα
119-133 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,162 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι κεντρικός
στόχος της νομισματικής πολιτικής, που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών, είναι να διασφαλίσει την σταθερότητα των τιμών.
Συνακόλουθα, στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής μπορούν να υπαχθούν κατά κανόνα
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, η
δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει φήμες για κερδοσκοπία στις διεθνείς
αγορές. Εκτός, όμως, από την δημοσιονομική, νομισματική και οικονομική πολιτική της
Ένωσης, στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης εμπίπτουν και έγγραφα που αφορούν τις
αντίστοιχες πολιτικές των κρατών μελών.163
Μια περίπτωση με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είναι η υπόθεση G. Thesing και Bloomberg
κατά Ε.Κ.Τ. Το Γενικό Δικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί σχετικά με την απορριπτική
απόφαση 2004/258/ΕΚ σε αίτημα που είχε υποβάλει ο δημοσιογράφος G. Thesing, που
εργαζόταν στην επιχείρηση Bloomberg, ατομικά όσο και η ίδια η επιχείρηση προς την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την χορήγηση δύο εγγράφων, επειδή κατά την κρίση της
ΕΚΤ ενέπιπταν στην εξαίρεση για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την
οικονομική πολιτική της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν υπέπεσε σε θεμελιώδες σφάλμα στο πλαίσιο της
αξιολόγησής της για την υπαγωγή του πρώτου εγγράφου στην εξαίρεση για την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης και της
Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς κατά τον χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης για την μη
δημοσιοποίηση του εν λόγω εγγράφου οι χρηματαγορές λειτουργούσαν σε ένα εξαιρετικά
ευάλωτο περιβάλλον, με συνέπεια η δημοσιοποίησή του να είχε ενδεχομένως δυσμενείς
συνέπειες για την πρόσβαση της Ελλάδας στις χρηματαγορές και γενικότερα να επηρέαζε
δυσμενώς την οικονομική πολιτική της Ένωσης και της Ελλάδος.164
Παραμένοντας σε ζητήματα με ελληνικό ενδιαφέρον, αξίζει να μνημονεύσουμε μια περίπτωση
η οποία δεν έφτασε στα δικαιοδοτικά όργανα, αλλά παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον ως
προς τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από αυτήν. Στις 29
Ιανουαρίου 2017, η πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την
Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, σε επιστολή της165 προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Jean-Claude Juncker και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του Κανονισμού
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα
πρόσβασης και δημοσίευσης του «σεναρίου Grexit» που είχε ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το καλοκαίρι του 2015 μπροστά στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Στην
επιστολή αυτή τονίζει πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
μιας πιθανής εξόδου από το ευρώ, τόσο στην οικονομία όσο και στη ζωή των πολιτών, με
τεκμηριωμένο και αξιόπιστο τρόπο, επισημαίνοντας πως οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα
να ενημερωθούν σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους αυτού του σεναρίου.
Σε απάντηση αυτής της επιστολής,166 ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων κ. Pierre Moscovici στην ουσία αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου,
υποστηρίζοντας ότι το «σχέδιο Β» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συνέπειες της
εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2015
φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό. Απορρίπτει το αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, αφού η δημοσιοποίηση εμποδίζεται από την εξαίρεση που
προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Κανονισμού. Το άρθρο 4 με τίτλο «Εξαιρέσεις», παρ.
1α, προβλέπει ότι τα «θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η
γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και
συγκεκριμένα τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της Κοινότητας ή ενός
κράτους μέλους.»
Ο κ. Moscovici, μάλιστα, τονίζει ότι το έγγραφο αναφέρεται σε «εξαιρετικά ευαίσθητα θέματα
πολιτικής, οικονομικής και νομικής φύσεως. Σημειώνει ότι η αποκάλυψή του θα έθετε σε
κίνδυνο όχι μόνο τη νομισματική και οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα, αλλά και επί της
ουσίας, θα απειλούσε την οικονομική και νομισματική κατάσταση τόσο σε άλλα κράτη μέλη
της ζώνης του ευρώ όσο και στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της». Προσθέτει ότι η
δημοσιοποίηση ενός εγγράφου που σχετίζεται με ένα «υποθετικό σενάριο» θα οδηγούσε σε
λάθος συμπεράσματα και εικασίες σχετικά με ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και θεωρεί ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με το να
μην αποκαλυφθούν οι σχετικές πληροφορίες. Συνεχίζοντας, και επικαλούμενος το άρθρο 4
παρ. 6 του ίδιου Κανονισμού περί μερικής πρόσβασης, υποστηρίζει ότι ούτε αυτή είναι δυνατή,
με δεδομένο το γεγονός ότι το περιεχόμενο του εγγράφου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1α. Κλείνοντας την επιστολή, υπενθυμίζει το
δικαίωμα υποβολής επιβεβαιωτικής αίτησης προκειμένου η Επιτροπή να αναθεωρήσει τη θέση
αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κανονισμού.
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την παρουσίαση και την ανάλυση των περιπτώσεων
δημοσίου συμφέροντος που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. α’ του
Κανονισμού, γίνεται κατανοητό πως αυτές συνθέτουν ένα ευρύ πεδίο, στο οποίο τα θεσμικά
όργανα καλούνται να λάβουν αποφάσεις άδειας πρόσβασης ή μη. Αποτελεί διακριτική
ευχέρεια και τάση των θεσμικών οργάνων να ερμηνεύουν διασταλτικά τις εξαιρέσεις του
κανόνα και πολλές φορές η ερμηνεία αυτή έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα του νομοθέτη
ως προς τη διασφάλιση της ευρύτερης πρόσβασης στα έγγραφα ως μέσο επίτευξης άρρηκτης
διαφανούς και δημοκρατικής λειτουργίας.
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β. Οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου (άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β’ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1049/2001)
Στη δεύτερη κατηγορία των υποχρεωτικών εξαιρέσεων εντάσσονται έγγραφα τα οποία
αναφέρονται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και ακεραιότητας του ατόμου. Η αποκάλυψη
εγγράφων βάσει του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σχετικά με
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εγγυώνται τόσο ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ όσο και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής συγκαταλέγεται στα θεμελιώδη δικαιώματα της ενωσιακής
έννομης τάξης. Στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,167 με
τίτλο «Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», αναφέρεται ότι κάθε
πρόσωπο δικαιούται το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του
και της αλληλογραφίας του. Δίνεται από το νομοθέτη προτεραιότητα στην προστασία του
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής έναντι του δικαιώματος πρόσβασης.168
Δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημοσίας αρχής κατά την άσκηση του δικαιώματος, εκτός εάν η
επέμβαση αυτή προβλέπεται από το νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μία δημοκρατική
κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική
ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την
προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και άλλων ελευθεριών.
Το έτερο αγαθό στο οποίο αναφέρεται ως εξαίρεση στον Κανονισμό 1049/2001 αφορά αυτό
της ακεραιότητας του ατόμου.
Η προστασία των δύο προαναφερόμενων αγαθών αποτέλεσε αντικείμενο αφενός της Οδηγίας
95/46/EK169 και αφετέρου του Κανονισμού 45/2001/ΕΚ.170 Παρατηρείται αρκετές φορές η
τάση καταστρατήγησης του σκοπού των σχετικών διατάξεων του ατομικού δικαιώματος
προστασίας και σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, και χρησιμοποίησής τους για την υπονόμευση
167

Ευρωπαϊκή Συμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 11 και
14 συνοδευόμενη από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και 13. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf (τελευταία πρόσβαση 5/3/2018).
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Καραγεώργου Β., Η Αρχή της Διαφάνειας στην Ενωσιακή Έννομη τάξη, 2013, ό.π., σ. 212.
169
Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Επίσημη Εφημερίδα τον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 23.11.95/L 281,
σ. 31-50.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 12.01.2001/L008, σ. 1-22.
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της αρχής της διαφάνειας της δημόσιας δράσης. Πρόκειται για το πρόβλημα της
εξισορρόπησης των αρχών της διαφάνειας και των διαφόρων εκφάνσεών της, αφενός, και της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σε συνδυασμό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
αφετέρου.171
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Borax Europe κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου
ζητήθηκε από τα δικαιοδοτικά όργανα να ακυρώσουν απόφαση της Επιτροπής με την οποία
δεν επιτράπηκε η πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα και ηχογραφήσεις που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών. Το επιχείρημα της Επιτροπής
προκειμένου να αιτιολογήσει την άρνησή της να χορηγήσει τα επίμαχα έγγραφα συνίστατο
στο ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στις σχετικές
συναντήσεις αφενός έθιγε την ακεραιότητά τους, καθώς τους καθιστούσε ευάλωτους σε
εξωτερικές πιέσεις από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, και αφετέρου παραβίαζε τον Κανονισμό
45/2001/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτό συνιστά έναν απλά υποθετικό και όχι ένα συγκεκριμένο
κίνδυνο, αφού η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους λόγους σχετικούς με τον
κίνδυνο υπονόμευσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Προκύπτει ότι η Επιτροπή,
αρνούμενη να αποκαλύψει τα σχέδια των συνοπτικών πρακτικών, τις παρατηρήσεις των
εμπειρογνωμόνων και των εκπροσώπων του κλάδου, καθώς και τις καταγραφές, πρόσβαση
στις οποίες αιτήθηκε η Borax, με την αιτιολογία της προστασίας της ακεραιότητας του ατόμου,
παραβίασε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β’ του Κανονισμού 1049/2001.172
Σημαντική θεωρείται και η περίπτωση σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως της Επιτροπής κατά
απόφασης του Πρωτοδικείου T-194/04, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής που
απέρριπτε αίτηση της Bavarian Lager περί πλήρους προσβάσεώς της στα πρακτικά
συνεδριάσεως. Είναι σημαντική γιατί απαιτείται η συνεκτίμηση τόσο του Κανονισμού 45/2001
όσο και του Κανονισμού 1049/2001. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, παρότι οι Κανονισμοί
1049/2001/ΕΚ και 45/2001/ΕΚ υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, δεν περιλαμβάνουν
διατάξεις που προβλέπουν υπέρτερη ισχύ ενός Κανονισμού έναντι του άλλου, έτσι ώστε να
μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή τους.
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Πρεβεδούρου Ευγενία, Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με
αφορμή πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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Υπόθεση Τ-166/05, Απόφαση 11/03/09, Borax Europe κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκέψεις 45-59.
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Έκρινε ότι το Πρωτοδικείο περιόρισε εσφαλμένα την εφαρμογή της εξαίρεσης του άρθρου 4
παρ. 1 εδ. β’, η οποία επιτάσσει η τυχόν προσβολή της ιδιωτικής ζωής να εξετάζεται πάντοτε
και να εκτιμάται σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια,
αποφάνθηκε ότι το Πρωτοδικείο, παραλείποντας να λάβει υπόψη τη ρητή αναφορά του άρθ. 4
παρ. 1 εδ. β’ του Κανονισμού 1049/2001/ΕΚ στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, απέκλεισε εξαρχής την εφαρμογή των άρθρων 8 στοιχείο β’ και 18
του Κανονισμού 45/2001/ΕΚ αντιστοίχως, τα οποία συνιστούν ουσιώδη στοιχεία του
προστατευτικού καθεστώτος που θεσπίζει ο Κανονισμός.
Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορθώς η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση
πλήρους πρόσβασης στα πρακτικά της επίμαχης συνεδρίασης, καθώς η Bavarian Lager δεν
είχε αποδείξει ούτε την ύπαρξη σαφούς και νόμιμου σκοπού ούτε την αναγκαιότητα να
αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο του επίμαχου εγγράφου, όπως απαιτείται από τον
Κανονισμό.173
Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι εκτός από την προϋπόθεση απόδειξης ύπαρξης κινδύνου
της ζωής και ακεραιότητας του ατόμου προκειμένου να εφαρμοσθεί η εν λόγω εξαίρεση, θα
πρέπει να υπογραμμίσουμε και την ανάγκη αποσαφήνισης από τα ενωσιακά δικαστήρια του
πεδίου εφαρμογής και ερμηνείας των Κανονισμών 1049/2001 και 45/2001, η οποία θα πρέπει
να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ των αρχών της
διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η απόφαση αυτή αποτελεί
σημαντική πρόκληση στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001. Ο κίνδυνος της νομολογίας, που βασίζεται στην υπόθεση Bavarian Lager, να
χρησιμοποιηθεί για να υπονομεύσει τη γενική φύση των δικαιωμάτων πρόσβασης στα
έγγραφα είναι πραγματική. Καμία από τις δύο αρχές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται
προσχηματικά προκειμένου να αποτελέσει εμπόδιο στην έκφραση της άλλης. Είναι λοιπόν
αναγκαία η πρόβλεψη ενός γενικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα ενσωματώνει τις επιταγές
της Συνθήκης της Λισσαβόνας και θα παρέχει νομική βάση στα θεσμικά όργανα και στις
αρμόδιες αρχές για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των δύο ισοτίμων θεμελιωδών
δικαιωμάτων.174

173
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2. Οι δυνητικές εξαιρέσεις
Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις υποχρεωτικές εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 και στις
δυνητικές εξαιρέσεις του άρθρο 4 παρ. 2 είναι ότι ο χειρισμός των αιτημάτων που υπόκεινται
στις δευτέρες υποχρεώνει το θεσμικό όργανο να προβαίνει σε στάθμιση του προστατευόμενου
συμφέροντος και του δημοσίου συμφέροντος, ενώ στις περιπτώσεις των υποχρεωτικών
εξαιρέσεων εξετάζεται μόνο το γεγονός της υπαγωγής η μη.175
Στην έκθεση της Ε. Επιτροπής για τον Κανονισμό 1049/2001176 (2004), αναφέρεται ότι οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού εξαιρέσεις είναι υποχρεωτικές
και απόλυτες. Εάν η γνωστοποίηση ενός εγγράφου προκαλούσε ζημία σε κάποιο από τα
αναφερόμενα συμφέροντα, η πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να απαγορευτεί. Το
θεσμικό όργανο δεν διαθέτει διακριτική εξουσία και η εν λόγω ζημία δεν είναι δυνατό να
εξισορροπείται με ένα άλλο συμφέρον. Ακολούθως επισημαίνεται177 ότι οι προβλεπόμενοι στις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού λόγοι εξαίρεσης είναι επίσης δεσμευτικοί,
αλλά πρέπει να εξισορροπούνται με το δημόσιο συμφέρον που συνδέεται με τη γνωστοποίηση
του περιεχομένου των εν λόγω εγγράφων. Όταν το εν λόγω συμφέρον υπερέχει, τα έγγραφα
γνωστοποιούνται παρά το ότι καλύπτονται από εξαίρεση.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τη διαφαινόμενη σύγκρουση μεταξύ της
διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος. Ο ενωσιακός νομοθέτης έρχεται με τον Κανονισμό
να διακρίνει το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και κάποια αγαθά πέραν της διαφάνειας, όπως η
δημόσια υγεία ή η προστασία του περιβάλλοντος, που οδηγούν στην απόφαση υπέρ της
δημοσιοποίησης ενός εγγράφου. Στην κορυφαία υπόθεση Βασίλειο της Σουηδίας και Turco
κατά Συμβουλίου επισημαίνεται178 ότι το Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει εάν υφίσταται
υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί την κοινολόγηση εγγράφου, μολονότι αυτό
συνεπάγεται τη διακύβευση της ικανότητας του θεσμικού αυτού οργάνου να ζητεί νομικές
γνωμοδοτήσεις. Συνεχίζοντας, τονίζει ότι το Συμβούλιο οφείλει να σταθμίζει το ειδικό
συμφέρον που πρέπει να προστατευθεί από τη μη γνωστοποίηση εγγράφου και το γενικό
συμφέρον να καταστεί το οικείο έγγραφο προσβάσιμο, λαμβανομένων υπόψη των
πλεονεκτημάτων που απορρέουν από μια αυξημένη διαφάνεια. Η διαφάνεια συμβάλλει στην
ενίσχυση της δημοκρατίας, παρέχοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο των
175
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πληροφοριών που αποτέλεσαν τη βάση μιας νομοθετικής πράξης. Η δυνατότητα του πολίτη να
γνωρίζει τις βάσεις της νομοθετικής δράσης συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική
άσκηση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων.
α) Η προστασία των εμπορικών συμφερόντων και της πνευματικής ιδιοκτησίας
Η πρώτη περίπτωση του άρθρου 4 παράγραφος 2 περιλαμβάνει μία από τις πιο παραδοσιακές
εξαιρέσεις. Η εξαίρεση επιτρέπει την προστασία των εμπορικών εμπιστευτικών στοιχείων,
πνευματικής ιδιοκτησίας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και τα εμπορικά του
συμφέροντα, όπως ζητήματα εμπορικού κύρους. Έχει ως αντικείμενο το νομοθετικά
κατοχυρωμένο απόρρητο στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Στο πεδίο εφαρμογής έχει
προστεθεί το αγαθό της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου εντάσσονται δικαιώματα σχετικά με
την πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία, την πατέντα και το σήμα.179
Στην πρώτη περίπτωση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Δικαστήριο σχετικά με τη
νομιμότητα της υπαγωγής ενός εγγράφου στην εν λόγω εξαίρεση (Υπόθεση Τερεζάκη), ο
αιτών180 είχε ζητήσει να του χορηγηθεί η σύμβαση για την κατασκευή του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών, που είχε χρηματοδοτήσει η Επιτροπή με πόρους από το Ταμείο Συνοχής.
Η Επιτροπή αρνήθηκε να χορηγήσει τα σχετικά με την σύμβαση έγγραφα, με την αιτιολογία
ότι εμπεριείχαν αναλυτικές πληροφορίες για τα συμβαλλόμενα μέρη, τις επιχειρηματικές τους
σχέσεις, αλλά και ορισμένα ειδικά στοιχεία σε σχέση με το κόστος υλοποίησης του έργου, με
συνέπεια το περιεχόμενό τους να εμπίπτει στη σχετική εξαίρεση για την προστασία των
εμπορικών συμφερόντων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε όμως ότι, όπως προκύπτει από την
αόριστη και γενική επιχειρηματολογία της Επιτροπής, δεν προέβη, ως όφειλε, σε μια
συγκεκριμένη και εξατομικευμένη εξέταση των εγγράφων της σύμβασης, η οποία ήταν
αναγκαία προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η δημοσιοποίησή τους θα έθιγε τα
εμπορικά συμφέροντα των συμβαλλομένων μερών. Καθώς τέτοιες πληροφορίες εμπεριέχονται
σε κάθε σύμβαση, η ενδεχόμενη υπαγωγή τους στην εν λόγω εξαίρεση θα καθιστούσε
ανίσχυρη την αρχή του Κανονισμού περί της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης. Το Δικαστήριο
έκρινε ότι θα ήταν δυνατή η μερική πρόσβαση στα τμήματα εκείνα των εγγράφων που δεν
περιείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες και εντάσσονται κατά κανόνα στην έννοια του
επιχειρηματικού απορρήτου.181
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Από την σχετικά πρόσφατη νομολογία θα πρέπει να σημειωθεί και η υπόθεση Stichting
Greenpeace Nederland,182 που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο στις 8 Οκτωβρίου 2013, όπου
το Δικαστήριο επέκρινε την άρνηση της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα σε αυτό το
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον, με απόφασή της με την οποία δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στο
σχέδιο της εκθέσεως αξιολογήσεως, την οποία συνέταξε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας με την ιδιότητα του κράτους μέλους. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε πρόσβαση στον τόμο
που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με εκπομπές στο περιβάλλον της δραστικής ουσίας
glyphosate κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε πως το Γενικό Δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις
εξετάζει αν το θεσμικό όργανο έχει διεξαγάγει ατομική και συγκεκριμένη εξέταση
προκειμένου να αποφανθεί κατά περίπτωση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αίτηση
πρόσβασης προέρχεται κατά κανόνα από μια ανταγωνιστική επιχείρηση, ενώ η αιτία άρνησης
προέκυπτε από την ανάγκη προστασίας των κοινοποιούμενων στοιχείων.183

β) Η προστασία των δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών
β1. Δικαστικές διαδικασίες
Ο Κανονισμός προβλέπει ότι τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε έγγραφο, μεταξύ
άλλων, όταν η δημοσιοποίησή του θίγει την προστασία των ένδικων διαδικασιών, εκτός εάν
υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.184
Η έννοια της «προστασίας των δικαστικών διαδικασιών» καλύπτει μόνο τα έγγραφα που
συντάσσονται με αποκλειστικό σκοπό μια δεδομένη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Τέτοια
έγγραφα μπορεί να είναι: υπομνήματα ή έγγραφα που έχουν κατατεθεί, καθώς και λοιπά
εσωτερικά έγγραφα που αφορούν την διεξαγωγή της εκδικαζόμενης υπόθεσης, αλληλογραφίες
με τη νομική υπηρεσία του οργάνου ή με ένα δικηγορικό γραφείο.185 Με την εξαίρεση,
διασφαλίζεται το δικαίωμα άμυνας των θεσμικών οργάνων και η ανάγκη ορθής απονομής
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δικαιοσύνης μέσα από την διεξαγωγή, με απόλυτη ηρεμία, συζητήσεων ενώπιον του
δικαστηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα θεσμικά όργανα θα ήταν υποχρεωμένα να
δημοσιοποιούν δικόγραφα που έχουν καταθέσει, κάτι τέτοιο όμως θα δημιουργούσε ζητήματα
που σχετίζονται με την παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων των διαδίκων.186
Συναφής με τα προαναφερθέντα θεωρείται η απόφαση στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις
C-514/07 P, C-528/07 P και C-532/07 P, που κατατέθηκαν από το Βασίλειο της Σουηδίας, την
Association de la presse internationale ASBL (API) και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αντίστοιχα, με τις όποιες ζητείται η αναίρεση αποφάσεως με αντικείμενο την
αίτηση πρόσβασης σε υπομνήματα που είχαν κατατεθεί από την Επιτροπή ενώπιον των
δικαιοδοτικών οργάνων στο πλαίσιο ορισμένων ενδίκων διαδικασιών.
Σε αυτή την απόφαση τονίζεται ότι η προστασία των διαδικασιών προϋποθέτει, μεταξύ άλλων,
την εξασφάλιση της τηρήσεως των αρχών της ισότητας των όπλων και της ορθής απονομής
της δικαιοσύνης. Αν το περιεχόμενο των υπομνημάτων της Επιτροπής καθίστατο αντικείμενο
δημόσιας συζήτησης, οι επικρίσεις που θα διατυπώνονταν κατά των υπομνημάτων αυτών,
πέραν της πραγματικής νομικής τους σημασίας, θα ενείχαν τον κίνδυνο να επηρεάσουν τη
θέση που υποστηρίζει το θεσμικό όργανο ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.
Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε να νοθεύσει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ των
διαδίκων ενώπιον των εν λόγω δικαιοδοτικών οργάνων, στον βαθμό που μόνο το θεσμικό
όργανο το οποίο αφορά μια αίτηση προσβάσεως στα έγγραφά του, και όχι το σύνολο των
διαδίκων, θα υπόκειτο στην υποχρέωση γνωστοποιήσεως. Η αρχή της ισότητας των όπλων
των διαδίκων, όπως και η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, είναι απόρροια της έννοιας της
δίκαιης δίκης.187
Ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει σχετίζεται με τη σημασία της δημοσιότητας, η οποία
συμβάλλει στο να αντιλαμβάνονται οι πολίτες την διαδικασία και τον τρόπο απονομής της
δικαιοσύνης. Η τεκμηρίωση σχετικά με την παραβίαση της ισότητας των όπλων, που
επικαλέστηκε το Δικαστήριο, έρχεται σε σύγκρουση με τον κανόνα γενικής πρόσβασης. Η
άποψη του Γενικού Εισαγγελέα188 ήταν ότι «τα αιτήματα του κοινού για πρόσβαση στα
186

Καραγεώργου Β., Η Αρχή της Διαφάνειας στην Ενωσιακή Έννομη τάξη, 2013,ό.π.,σ. 235.
ΔΕΕ Κοινές Υποθέσεις C-514/07 (Σουηδία κατά API και Επιτροπής), C-528/07 (API κατά Επιτροπής) και C532/07 (Επιτροπή κατά API), σκέψεις 86-88 & 92.
188
Κοινές Υποθέσεις C-514/07 (Σουηδία κατά API και Επιτροπής), C-528/07 (API κατά Επιτροπής) και C-532/07
(Επιτροπή κατά API), προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Poiares Μaduro, της 1ης Οκτωβρίου 2009, σκέψη 39.
Διαθέσιμες στην ηλ. διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72663&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=260625 (τελευταία πρόσβαση 5/3/2018).
187

70

κατατεθέντα από τους διαδίκους έγγραφα αναφορικά με εκκρεμή υπόθεση πρέπει να
υποβάλλονται στο ίδιο το Δικαστήριο το οποίο είναι το πλέον αρμόδιο όργανο να εκτιμήσει
ανεπηρέαστο εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι ικανή να διαταράξει την ομαλή και αμερόληπτη
διεξαγωγή της δίκης ή να προσβάλει άλλα νόμιμα συμφέροντα. Στις εκκρεμείς υποθέσεις, θα
πρέπει να αποφευχθεί η επιβολή ενός αυστηρού κανόνα κατά το παρόν στάδιο εξελίξεως της
σχετικής νομικής θεωρίας και ότι, αντ’ αυτού, είναι προτιμότερο να υιοθετηθεί μια προσεκτική
κατά περίπτωση προσέγγιση. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά περατωμένες υποθέσεις, είναι εύλογη η
υιοθέτηση μιας γενικής αρχής ευνοϊκής προς την πρόσβαση στα έγγραφα […] μετά την έκδοση
της αποφάσεως δεν είναι πλέον απαραίτητο να παραμένουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του
Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, ο κανονισμός 1049/2001 έχει πράγματι εφαρμογή.»
Σε μια πολύ πρόσφατη απόφαση της 18ης Ιουλίου 2017,189 το ΔΕΕ έκρινε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αρνείται την πρόσβαση στα υπομνήματα των κρατών
μελών που βρίσκονται στην κατοχή της, για τον λόγο και μόνον ότι πρόκειται για έγγραφα
απτόμενα ένδικης διαδικασίας. Αναλυτικά, τον Μάρτιο του 2011 ο Patrick Breyer ζήτησε από
την Επιτροπή να του επιτρέψει την πρόσβαση, μεταξύ άλλων, σε υπομνήματα που είχε
υποβάλει η Αυστρία ως συντάκτης ενώπιον του Δικαστηρίου. Η ένδικη αυτή διαδικασία δεν
ήταν εκκρεμής, αφού είχε ολοκληρωθεί με την απόφαση C-189/09 της 29ης Ιουλίου 2010.
Η Επιτροπή αρνήθηκε την πρόσβαση στα υπομνήματα αυτά, με την αιτιολογία ότι δεν
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1049/2001. Ο Ρ. Breyer προσέφυγε ενώπιον
του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω
αποφάσεως. Με απόφασή του,190 το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του
Ρ. Breyer, αφού έκρινε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αρνείται αυτομάτως την πρόσβαση στα
υπομνήματα που τα κράτη μέλη υποβάλλουν στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον του
Δικαστηρίου, των οποίων κατέχει αντίγραφα, με το αιτιολογικό ότι πρόκειται για δικαστικά
έγγραφα. Εν συνεχεία, η Επιτροπή υπέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου αίτηση αναιρέσεως,
ζητώντας την αναίρεση της αποφάσεως του Γ.Δ. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο
επικύρωσε την απόφαση του Γ.Δ. και επιβεβαίωσε ότι ο Κανονισμός έχει σαφώς εφαρμογή σε
αίτηση όπως η υποβληθείσα από τον Ρ. Breyer. Το γεγονός ότι ο Κανονισμός 1049/2001 δεν
έχει εφαρμογή στις αιτήσεις προσβάσεως σε έγγραφα οι οποίες απευθύνονται στο Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα απτόμενα της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του
θεσμικού αυτού οργάνου έγγραφα δεν εμπίπτουν, καταρχήν, στο πεδίο εφαρμογής του
189
190

Υπόθεση C-213/15, Απόφαση της 18ης Ιουλίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Patrick Breyer.
Υπόθεση T-188/12, Απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2015, Patrick Breyer κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

71

Κανονισμού αυτού όταν τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων της
Ένωσης.191 Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι αναγνώρισε την ύπαρξη γενικού
τεκμηρίου, σύμφωνα με το οποίο η δημοσιοποίηση των υπομνημάτων που καταθέτει ένα
θεσμικό όργανο στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας θίγει την προστασία της διαδικασίας αυτής
ενόσω η διαδικασία είναι εκκρεμής.192
Καταλήγοντας, πρέπει να τονιστεί ότι με την καθολική υπαγωγή των σχετικών με την
δικογραφία εγγράφων στην αντίστοιχη εξαίρεση του Κανονισμού, τα ενωσιακά δικαιοδοτικά
όργανα δεν μπορούν να διατηρήσουν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην ανάγκη ορθής απονομής
της δικαιοσύνης και της ανάγκης για διαφάνεια της δικαιοδοτικής διαδικασίας.193 Η τάση αυτή
έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας κατά τη δικαιοδοτική διαδικασία και
με την απαίτηση διενέργειας εξατομικευμένου ελέγχου για κάθε έγγραφο.
β2. Η προστασία των νομικών συμβουλών
Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο β’ του Κανονισμού 1049/2001/ΕΚ αναφέρεται στην προστασία του
αγαθού των νομικών συμβολών. Στην εξαίρεση των νομικών συμβούλων εντάσσονται όλες οι
νομικές γνωμοδοτήσεις, ανεξάρτητα αν έχουν συνταχτεί ή όχι ενόψει μιας δικαστικής
διαδικασίας. Σκοπός των συμβουλών είναι να παράσχουν νομική ερμηνεία προς ένα θεσμικό
όργανο προκειμένου αυτό να προστατεύσει το συμφέρον του. Για το λόγο αυτό οι συμβουλές
αυτές είναι εμπιστευτικές.194 Η νομολογία είχε ήδη αναγνωρίσει επανειλημμένα την ανάγκη να
τους αποδοθεί ειδική προστασία, θεωρώντας ότι έπρεπε να διατηρηθεί η δυνατότητα των
κοινοτικών θεσμικών οργάνων να λαμβάνουν ανεξάρτητες νομικές γνωμοδοτήσεις.195
Νομικές γνωμοδοτήσεις για την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία
Στην υπόθεση Turco κατά Συμβουλίου γίνεται ειδική μνεία στην εξαίρεση των νομικών
γνωμοδοτήσεων, αφού το Δικαστήριο τις διαχωρίζει από την εξαίρεση που αφορά τις
δικαστικές διαδικασίες.196 Ο αιτών, ο οποίος ήταν και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ζήτησε να του χορηγηθεί μια γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου, η οποία
αφορούσε ένα σχέδιο κοινοτικής οδηγίας. Το Συμβούλιο προέβη σε μερική χορήγηση του
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σχετικού εγγράφου και συγκεκριμένα στην κοινοποίηση της εισαγωγικής παραγράφου της εν
λόγω γνωμοδότησης και στη συνέχεια ο αιτών προσέφυγε κατά της μερικής άρνησης
χορήγησης ενώπιον του Πρωτοδικείου.
Το Πρωτοδικείο έκρινε ως ικανοποιητική την γενική αιτιολογία του Συμβουλίου για την
χορήγηση μερικής πρόσβασης, με το σκεπτικό ότι η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών για το
περιεχόμενο της γνωμοδότησης και οι ειδικότερες αναφορές στο περιεχόμενό της στο πλαίσιο
της αιτιολόγησης της απόφασης για μερική πρόσβαση θα καθιστούσε αναποτελεσματική την
ύπαρξη της εν λόγω εξαίρεσης. Το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε υπέρ της αναγνώρισης ενός
γενικού τεκμηρίου για τη μη δημοσιοποίηση των νομικών γνωμοδοτήσεων, με το σκεπτικό ότι
η δημοσιοποίησή τους θα δημιουργούσε ανασφάλεια σε σχέση με τη νομιμότητα των
νομοθετικών πράξεων οι οποίες είχαν βασιστεί σ’ αυτές.197
Σε δεύτερο βαθμό, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντέκρουσε το επιχείρημα του
Συμβουλίου, το οποίο είχε κάνει δεκτό και το Πρωτοδικείο, επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια
και ο ανοιχτός διάλογος συμβάλλουν στο να αποκτούν τα θεσμικά όργανα μεγαλύτερη
νομιμότητα στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη και στο να αυξάνεται η εμπιστοσύνη του προς
αυτά. Στην πραγματικότητα, αμφιβολίες στον πολίτη μπορεί να γεννήσει η έλλειψη
πληροφόρησης και διαλόγου. Η δημοσιοποίηση μιας νομικής γνωμοδότησης γίνεται όταν αυτή
αφορά ένα ευαίσθητο θέμα ή όταν το περιεχόμενό της υπερβαίνει αυτό της νομοθετικής
διαδικασίας για την οποία συντάχθηκε.198
Νομικές γνωμοδοτήσεις για την διοικητική διαδικασία
Αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις ζητούνται και επί της διοικητικής διαδικασίας. Τα δικαιοδοτικά
όργανα δεν δίνουν την ίδια βαρύτητα ως προς τη γνωστοποίηση του περιεχομένου ενός
τέτοιου εγγράφου, αλλά στο αν η διοικητική διαδικασία με την οποία σχετίζεται το έγγραφο
έχει περατωθεί ή όχι.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης στην
υπόθεση My Travel Group κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτίμησε ότι η διοικητική
δραστηριότητα των θεσμικών οργάνων δεν εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού
1049/2001.199 Κατά την αξιολόγηση την οποία καλείται να κάνει το οικείο θεσμικό όργανο,
προκειμένου να εξακριβώσει αν η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών είναι ικανή να θίξει
197
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σοβαρά τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, θα πρέπει να συνεκτιμάται το γεγονός ότι η
διοικητική διαδικασία την οποία αφορούν τα εν λόγω έγγραφα έχει περατωθεί. Οι λόγοι που
προβάλλει το θεσμικό όργανο προκειμένου να δικαιολογήσουν την άρνηση προσβάσεως σε
έγγραφο πριν την περάτωση της διοικητικής διαδικασίας ενδέχεται να μην αρκούν και μετά τη
λήψη της αποφάσεως. Το θεσμικό όργανο θα πρέπει να εξηγήσει τους συγκεκριμένους λόγους
για τους οποίους εξακολουθεί να παραμένει δικαιολογημένη η άρνηση προσβάσεως και μετά
την περάτωση της διαδικασίας.200
γ) Η προστασία των σκοπών επιθεώρησης, έρευνας και οικονομικού ελέγχου
Σκοπός της εν λόγω εξαιρέσεως είναι να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού που έχει μια εν
εξελίξει έρευνα ή επιθεώρηση που διεξάγεται από την Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί η
ορθή τήρηση και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.201 Τα δικαιοδοτικά όργανα έχουν
αποφανθεί υπέρ της καθολικής υπαγωγής των εγγράφων αυτών προκειμένου να διαφυλαχθεί η
ανάγκη εμπιστευτικότητας, αφού η κοινοποίησή τους κατά τη φάση των ερευνών θα
διατάρασσε το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Στην υπόθεση API κατά Επιτροπής τονίζεται ότι η κοινοποίηση εγγράφων που αφορούν τη
φάση έρευνας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου
κράτους μέλους θα μπορούσε να θίξει την εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας και να
διακυβευθεί o σκοπός της, ο οποίος συνίσταται στο να επιτρέψει στο κράτος μέλος να
συμμορφωθεί αυτοβούλως προς τις επιταγές της Συνθήκης ή ενδεχομένως να του παράσχει τη
δυνατότητα να δικαιολογήσει τη στάση του. Η ανάγκη κλίματος εμπιστευτικότητας υπάρχει
και μετά την προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, αφού δεν αποκλείεται οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους να συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια
της ένδικης διαδικασίας και μέχρι την έκδοση της απόφασης. Το ότι εξακολουθεί να ισχύει ο
ως άνω στόχος, ήτοι ο φιλικός διακανονισμός της διαφοράς μεταξύ της Επιτροπής και του
οικείου κράτους μέλους πριν από την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου, δικαιολογεί
επομένως την άρνηση προσβάσεως.202
Με μία απόφαση που αποτέλεσε στην ουσία την πρώτη πρακτική εφαρμογή βασισμένη στη
νομολογία για «γενικά τεκμήρια» και η οποία μπορεί τελικά να περιορίσει την εφαρμογή του
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δικαιώματος πρόσβασης,203 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε την ύπαρξη
γενικού τεκμηρίου υπέρ της μη δημοσιοποίησης εγγράφων, με την αιτιολογία ότι η
δημοσιοποίησή τους θα υπονόμευε την διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η οποία
βρισκόταν σε εξέλιξη.204
Στην υπόθεση Technische Glaswerke Ilmenau, η εταιρεία ζήτησε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα
που περιείχαν οι φάκελοι της Επιτροπής σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων
που την αφορούσαν. Η Επιτροπή απέρριψε το σχετικό αίτημα της εταιρείας με την αιτιολογία
ότι τα έγγραφα ενέπιπταν στην εξαίρεση του άρθρου 4 παρ. 2 περ. γ’ του Κανονισμού, με
συνέπεια η δημοσιοποίησή τους να ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης της εκπλήρωσης των
σκοπών επιθεώρησης και έρευνας. Σε αντίθεση με το Πρωτοδικείο,205 το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι
επιτρέπεται στα ενωσιακά όργανα να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε σχέση με την
δημοσιοποίηση ή μη κάποιων εγγράφων σε γενικά τεκμήρια που ισχύουν για ορισμένες
κατηγορίες εγγράφων, δεδομένου ότι τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις μπορούν να ισχύουν και
για αιτήσεις δημοσιοποίησης εγγράφων ίδιας φύσης.206
3. Η εξαίρεση σε σχέση με την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1049/2001 εξαίρεση αναφέρεται
σε έγγραφα των θεσμικών αρχών που προορίζονται για εσωτερική χρήση και αφορούν
ζητήματα για τα οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Η γνωστοποίηση των εγγράφων θα
έθιγε την οικεία διαδικασία λήψης απόφασης και μόνο σε περιπτώσεις που υπερισχύει το
δημόσιο συμφέρον προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης. Στα εσωτερικά έγγραφα
συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων τα έγγραφα προβληματισμού, οι γνωμοδοτήσεις των
υπηρεσιών και η εσωτερική αλληλογραφία.207
Η εξαίρεση επιτρέπει στα θεσμικά όργανα να προστατεύουν τις εσωτερικές διαβουλεύσεις πριν
από τη λήψη της απόφασης. Έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη λήψη αποφάσεων ανεπηρέαστων
από αδικαιολόγητες εξωτερικές πιέσεις. Η εξαίρεση έχει διοργανικό χαρακτήρα και δεν αφορά
μόνο την εσωτερική διαδικασία του κάθε οργάνου. Έτσι, η γνωστοποίηση εγγράφων της
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Επιτροπής, που αφορούν ένα ζήτημα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί η τελική απόφαση,
ενδέχεται να βλάψει τη διαδικασία λήψης απόφασης των άλλων θεσμικών οργάνων.208
Σχετικά με τις εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες, πρέπει να τονίσουμε ότι τυγχάνουν
μεγαλύτερης προστασίας σε σχέση με τις περατωθείσες, δεδομένου ότι με την δημοσιοποίηση
αυξάνει ο κίνδυνος επηρεασμού της διαδικασίας. Το εν λόγω άρθρο προβαίνει σε σαφή
διάκριση με κριτήριο αν μία διαδικασία έχει περατωθεί ή όχι. Αφενός, κατά το πρώτο εδάφιο,
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εξαιρέσεως κάθε έγγραφο που έχει καταρτιστεί από θεσμικό
όργανο για εσωτερική χρήση ή έχει παραληφθεί από θεσμικό όργανο και αφορά ζήτημα επί
του οποίου δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση. Αφετέρου, το δεύτερο εδάφιο προβλέπει ότι,
αφότου ληφθεί η απόφαση, η προαναφερθείσα εξαίρεση καλύπτει αποκλειστικώς τα έγγραφα
που περιέχουν απόψεις οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο
προκαταρκτικών συσκέψεων και διαβουλεύσεων εντός του οικείου θεσμικού οργάνου ακόμη
και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση του εγγράφου θα έθιγε σοβαρά την
οικεία διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει
υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.209
Στην υπόθεση Βασίλειο της Σουηδίας και My Travel Group κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής,210 το
Δικαστήριο υποστήριξε πως ο νομοθέτης της Ένωσης έκρινε ότι μετά την έκδοση της επίμαχης
αποφάσεως δεν είναι έντονη η ανάγκη προστασίας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, με
αποτέλεσμα η δημοσιοποίηση κάθε εγγράφου να μην μπορεί να θίξει τόσο σοβαρά την
διαδικασία όσο αν λάμβανε χώρα πριν την έκδοση της επίμαχης αποφάσεως. Το Δικαστήριο
λοιπόν τήρησε τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 σχετικά με τη διάκριση έκδοσης ή μη
απόφασης. Όταν η διαδικασία έχει περατωθεί, η εξαίρεση καλύπτει μόνο τα έγγραφα που
περιέχουν γνώμες για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός του οικείου οργάνου. Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι τα
επιχειρήματα που δικαιολογούν την άρνηση πρέπει να βασίζονται σε «ειδικούς λόγους» που
δεν επιτρέπουν την αποκάλυψη όταν η διαδικασία έχει λήξει.
Όταν πρόκειται για νομοθετικές διαδικασίες, τα δικαιοδοτικά όργανα ερμηνεύουν με αυστηρό
τρόπο το περιεχόμενο της εξαίρεσης, στηριζόμενα στη μεγάλη σημασία της διαφάνειας στη
208
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διαδικασία αυτή. Στην υπόθεση Access Info Europe κατά Συμβουλίου, το Συμβούλιο χορήγησε
πρόσβαση στο περιεχόμενο σημειώματος, που περιελάμβανε τις προτάσεις τροποποιήσεων ή
αναδιαρθρώσεων του Κανονισμού 1049/2001 που είχαν προτείνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο
της συσταθείσας ομάδας εργασίας, ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα των
εκπροσώπων των εθνικών αντιπροσωπειών, με την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο θα έθιγε σοβαρά
την οικεία διαδικασία λήψης απόφασης στο πλαίσιο της εν εξελίξει νομοθετικής διαδικασίας.
Το Δικαστήριο έκρινε την άρνηση χορήγησης στο σύνολο του εγγράφου ως μη νόμιμη και
θεμελίωσε την επιχειρηματολογία του στη σημασία διασφάλισης της διαφάνειας της
νομοθετικής διαδικασίας, η οποία συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση των δημοκρατικών
δικαιωμάτων του πολίτη και επιτυγχάνεται με την χορήγηση πρόσβασης στο σύνολο των
πληροφοριών. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αποκάλυψη των ονομάτων των
συμμετεχόντων στις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα πρέπει να συνιστά τον κανόνα
και η μη δημοσιοποίησή τους την εξαίρεση, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η λογοδοσία των
μελών των εθνικών αντιπροσωπειών στην κοινή γνώμη για τις θέσεις τους.211
Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να ερμηνεύσει τη σημασία
της εξαίρεσης του άρθρου 4 παράγραφος 3 σχετικά με τις καταστάσεις στις οποίες δεν έχει
ακόμη ληφθεί απόφαση από το θεσμικό όργανο στο νομοθετικό επίπεδο. Στην
προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου, το Συμβούλιο άσκησε έφεση υποστηρίζοντας ότι
το Γενικό Δικαστήριο έδινε μεγάλη σημασία στη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και όχι στην αποτελεσματικότητα και ότι η νομοθετική διαδικασία είναι πολύ
ρευστή και απαιτεί υψηλό επίπεδο ευελιξίας, που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επίτευξης
συμφωνίας. Το Δικαστήριο απέρριψε το θέμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πλήρης
πρόσβαση μπορεί να περιοριστεί μόνο εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να υπονομευθούν τα
προστατευόμενα συμφέροντα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφασή του,212 «[...] οι
διάφορες

προτάσεις

τροποποίησης

ή

επαναδιατυπώσεις

που

υπέβαλαν

οι

τέσσερις

αντιπροσωπείες των κρατών μελών που περιγράφονται στο έγγραφο που ζητήθηκε αποτελούν
μέρος της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει ότι τα ζητούμενα
έγγραφα δεν μπορεί να θεωρηθούν ως ευαίσθητα.»
Συμπερασματικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δικαιοδοτικά όργανα πολλές φορές έρχονται
αντιμέτωπα με το δίλημμα μεταξύ της λογοδοσίας της διοικητικής δράσης έναντι των πολιτών
και της ανάγκης ύπαρξης και υπεράσπισης ενός «ζωντανού» χώρου δημιουργικής σκέψης και
211
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διαπραγμάτευσης. Η ισορροπία ανάμεσα στις δύο συνθήκες είναι πολύ δύσκολη, η επίτευξή
της όμως δημιουργεί προϋποθέσεις διαφάνειας, από τη μία, και υγιούς διοικητικής δράσης, από
την άλλη.213

4. Η πρόσβαση στα έγγραφα τρίτων και σε έγγραφα Κρατών Μελών
Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού 1049/2001214 ορίζει ότι, στην περίπτωση εγγράφων
τρίτων, το θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον
μπορεί να εφαρμοσθεί κάποια προβλεπόμενη εξαίρεση, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο
θα δημοσιοποιηθεί ή όχι. Ως «τρίτος»215 θεωρείται 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.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης του εγγράφου αντιτίθεται στη γνωστοποίησή του και εάν το
θεσμικό όργανο θεωρεί ότι δεν εφαρμόζεται καμία εξαίρεση, ο τρίτος ενημερώνεται για την
πρόθεσή τους να γνωστοποιήσουν το έγγραφο και επίσης ότι διαθέτει προθεσμία 10 εργάσιμων
ημερών για να εκφράσει την αντίθεσή του γι’ αυτή τη γνωστοποίηση. Γίνεται αντιληπτό ότι
αρμόδιο να λάβει την απόφαση είναι το θεσμικό όργανο.216
Η κατάργηση του κανόνα του συντάκτη ισχύει από τις 3 Ιουνίου 2001 όταν και ο Κανονισμός
1049/2001 τέθηκε σε εφαρμογή. Στην περίπτωση Co-Frutta, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτό το επιχείρημα του προσφεύγοντος ότι ο Κανονισμός 1049/2001 επιτρέπει
τη στενή ερμηνεία του κανόνα. Δεδομένου ότι ο Κανονισμός άρχισε να ισχύει στις 3 Ιουνίου
2001, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί παρά ύστερα από τις 3 Δεκεμβρίου 2001, όμως η
προσβαλλομένη απόφαση εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2000 και θα έπρεπε να είναι σύμφωνη
προς το προβλεπόμενο καθεστώς.217
Ο ενωσιακός νομοθέτης επέλεξε μια διαφορετική μεταχείριση για τα έγγραφα που προέρχονται
από ένα κράτος μέλος και βρίσκονται στην κατοχή ενός ενωσιακού οργάνου, καθώς
προβλέπεται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από το θεσμικό όργανο να μην
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δημοσιοποιήσει ένα έγγραφο προερχόμενο από αυτό χωρίς προηγούμενη συμφωνία του.218 Η
διατύπωση του άρθρου 4 παράγραφος 5 δεν διευκρινίζει σε ποιο βαθμό τα θεσμικά όργανα
υποχρεούνται να σέβονται την άρνηση ενός κράτους μέλους για τη γνωστοποίηση ενός
εγγράφου τους. Η προνομιακή θέση των κρατών μελών σε σχέση με άλλα τρίτα μέρη εξηγείται
από το γεγονός ότι ο Κανονισμός προστατεύει την απόφαση που έχει λάβει ένα κράτος μέλος
κατ’ εφαρμογή της εθνικής του νομοθεσίας.219 Η ερμηνεία αυτή επικυρώθηκε από το
Πρωτοδικείο στην περίπτωση Messina, όπου η Ιταλία αρνήθηκε την πρόσβαση στην
αλληλογραφία της με την Επιτροπή σχετικά με κρατικές ενισχύσεις. Το δικαιοδοτικό όργανο
απέρριψε την προσφυγή στηριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 5 του Κανονισμού220 και έκρινε ότι η
Επιτροπή δικαίως είχε αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφα των ιταλικών αρχών, οι οποίες ήταν
αντίθετες με τη γνωστοποίησή τους.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού υπήρξε ήδη στο
επίκεντρο πολλών διαφορών. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν είναι ότι εξαιτίας της αμφισημίας
της, το Δικαστήριο καταλήγει σε συμπεράσματα αντίθετα με την ευρεία ερμηνεία του
δικαιώματος, καθώς η μη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού σε ένα μεγάλο αριθμό
εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη θα αντέβαινε τόσο στην σχετική διάταξη του
πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για την πρόσβαση στα έγγραφα όσο και στο άρθρο 42 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Στην απόφαση IFAW κατά Επιτροπής το Δικαστήριο υποστήριξε ότι το θεσμικό όργανο, πριν
αρνηθεί την πρόσβαση, οφείλει να εξετάσει αν το κράτος μέλος στήριξε την εναντίωσή του
στις ουσιαστικής φύσεως εξαιρέσεις και αν αιτιολόγησε τη θέση του. Συνεπώς, στο πλαίσιο
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεως περί αρνήσεως προσβάσεως σε έγγραφο, η Επιτροπή
πρέπει να βεβαιωθεί ότι υφίσταται τέτοια αιτιολογία και να την επικαλεστεί στην απόφαση που
θα εκδώσει κατά το πέρας της διαδικασίας. Η άρνηση δεν σημαίνει ότι ο αιτών έχει χάσει τη
δικαστική προστασία. «Εναπόκειται στην αρμοδιότητα του δικαστή της Ένωσης να ελέγξει,
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου του οποίου η αίτηση προσβάσεως απορρίφθηκε από το
θεσμικό όργανο, αν αυτή η άρνηση προσβάσεως στηρίχθηκε βασίμως στις εν λόγω εξαιρέσεις
και μάλιστα ανεξαρτήτως του αν η άρνηση αυτή αποτελεί απόρροια της εκτιμήσεως των
εξαιρέσεων αυτών εκ μέρους του ίδιου του θεσμικού οργάνου ή του οικείου κράτους μέλους.
218

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45.
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1049/2001 για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ό.π., σ.
29.
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Υπόθεση T-76/02, Απόφαση 17/9/3002 Messina κατά Επιτροπής 2003, σκέψεις 40, 41, 46, 48.
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Προκειμένου να τηρηθεί εν προκειμένω η απαγόρευση δημοσιοποιήσεως των επίμαχων
εγγράφων ελλείψει προηγούμενης συγκαταθέσεως του οικείου κράτους μέλους, στο Γενικό
Δικαστήριο οφείλει να πραγματοποιήσει την εξέταση των εν λόγω εγγράφων κεκλεισμένων
των θυρών, ούτως ώστε να μην έχουν πρόσβαση στα έγγραφα οι διάδικοι.»221
Σε μια πιο πρόσφατη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο της Ένωσης κλήθηκε στην υπόθεση
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποφανθεί εάν η
Επιτροπή υπερέβη τα όρια της εξουσίας ελέγχου που διαθέτει όταν, παρά την εναντίωση της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε χορήγηση κάποιου εγγράφου που προέρχεται
από αυτήν, εξέδωσε απόφαση για την χορήγησή του επειδή έκρινε ότι η αιτιολογία που
προέβαλε το κράτος μέλος για την υπαγωγή του σχετικού εγγράφου δεν ήταν βάσιμη,
υποστηρίζοντας την βασική θέση ότι στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1049/2001/ΕΚ
εντάσσονται όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ανά χείρας του ενωσιακού θεσμικού οργάνου,
ανεξαρτήτως της προέλευσής τους.
Το Γ.Δ. απέρριψε την προσφυγή θεωρώντας ότι η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του
άρθρου 4 του Κανονισμού ανατίθεται από κοινού στο θεσμικό όργανο και στο κράτος μέλος,
τα οποία οφείλουν να συνεργαστούν προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Δεν
αναγνωρίζει στο κράτος μέλος ένα γενικό και ανεπιφύλακτο δικαίωμα αρνησικυρίας, δηλαδή
κατά διακριτική ευχέρεια και χωρίς αιτιολόγηση της σχετικής απόφασης. Ο αποκλεισμός
πολλών εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη από το πεδίο εφαρμογής του
δικαιώματος πρόσβασης θα αντέβαινε στον σκοπό της διαφάνειας που επιδιώκει το άρθρο 255
παρ 1 της Συνθήκης.222 Επομένως, ορθώς εκτίμησε η Επιτροπή ότι οι λόγοι που προέβαλε η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για να δικαιολογήσει την εναντίωσή της στη
δημοσιοποίηση των ζητηθέντων εγγράφων ήταν, εκ πρώτης όψεως, αβάσιμοι.
Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του Κανονισμού υπήρξε στο
επίκεντρο πολλών διαφορών. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν είναι ότι εξαιτίας της αμφισημίας
της, το δικαστήριο καταλήγει σε συμπεράσματα αντίθετα με την ευρεία ερμηνεία του
δικαιώματος. Η μη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού σε ένα μεγάλο αριθμό
εγγράφων, που προέρχονται από τα κράτη μέλη, θα αντέβαινε τόσο στη σχετική διάταξη του

221

Υπόθεση C-135/11 Ρ, Απόφαση 21/6/2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds κατά Επιτροπής κατά
Επιτροπής, σκέψεις 58, 62, 72, 73.
222
Υπόθεση Τ-59/09, Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2012, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία κατά της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σκέψεις 32, 35 και 42.
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`πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για την πρόσβαση στα έγγραφα όσο και στο άρθρο 42 του
ΧΘΔ.
Μερική γνωστοποίηση εγγράφων
Με την έκτη παράγραφο223 του άρθρου των εξαιρέσεων ρυθμίζεται το καθεστώς της μερικής
πρόσβασης. Εάν μόνον μέρη του ζητουμένου εγγράφου καλύπτονται από οιαδήποτε εξαίρεση,
τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου δίδονται στη δημοσιότητα. Η πρακτική της μερικής
πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια έναντι του κοινού, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα
συμφέροντα που θα θίγονταν από τη γνωστοποίηση ολόκληρου του εγγράφου. Μπορεί,
ωστόσο, να συνεπάγεται σημαντικό φόρτο εργασίας.
Δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα ηλικίας άνω των 30 ετών
Ο κανονισμός που αφορά το άνοιγμα των ιστορικών αρχείων224 εντάσσεται στο πεδίο του
άρθρου 4 παράγραφος 7225 του Κανονισμού 1049/2001, το οποίο ορίζει ότι οι εξαιρέσεις
μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που
καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται µε το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής ή τα
εμπορικά συμφέροντα και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν
ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο αυτή.

223

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45, άρθ. 4 παρ. 6.
Συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ 2 του ΕΚ 1049/2001, το κείμενο του κανονισμού αριθ. 354/83
του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983 για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 15.2.1983/ L 43, σ. 1-3, τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, L 243, 2003, τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ.
354/83 για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 Σεπτεμβρίου
2003/L 243/2003, σ. 1-4.
225
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45, άρθ. 4 παρ. 7.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η διαδικασία ρυθμίζεται από τα άρθρα 6-10 του Κανονισμού 1049/2001 και διακρίνεται σε
δύο διαδικασίες, στην τυπική και στην ειδική, όπου ακολουθούνται ειδικές διατάξεις στις
περιπτώσεις αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα προερχόμενα από τρίτους καθώς και σε
έγγραφα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητα.
Τυπική Διαδικασία
Η τυπική διαδικασία του αιτήματος πρόσβασης στα έγγραφα χαρακτηρίζεται από δύο
ανεξάρτητα στάδια,226 που περιλαμβάνουν την υποβολή και επεξεργασία, α) της αρχικής
αίτησης και β) της επιβεβαιωτικής.
Υποβολή και επεξεργασία της αρχικής αίτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 του Κανονισμού, η αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο
διατυπώνεται με οποιαδήποτε γραπτή μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, σε μία
από τις γλώσσες που μνημονεύονται στο άρθρο 314 της Συνθήκης ΕΚ227 και με επαρκή
ακρίβεια ούτως ώστε το θεσμικό όργανο να μπορέσει να προσδιορίσει το έγγραφο. Ο αιτών
δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την αρχική αίτηση. Η απαλλαγή του αιτούντος από την
υποχρέωση απόδειξης συνδρομής έννομου συμφέροντος ή εύλογου ενδιαφέροντος αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε γενικού συστήματος πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα.
Το αίτημα πρέπει να είναι διατυπωμένο με σαφήνεια για να τύχει γρήγορης επεξεργασίας.
Αιτήσεις με αόριστη ή πολύ γενική διατύπωση δεν επιτρέπουν τον ευχερή προσδιορισμό του
επίμαχου εγγράφου.228 Εάν η αίτηση δεν είναι σαφής, το θεσμικό όργανο ζητεί από τον
αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45, άρθ. 7 παρ. 1.
Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ο.π, σ. 45. Αναλυτικά: Το άρθρο 314 ΣΕΚ καταργήθηκε και
αντικαταστάθηκε, κατ’ ουσίαν, από το άρθρο 55 της ΣΕΕ (πρώην άρθρο 53 ΣΕΕ), στο οποίο μνημονεύονται οι
εξής γλώσσες: αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική,
ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική,
σλοβενική, σουηδική, τσεχική, και φινλανδική γλώσσα.
228
Λέντζης Δ., Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων, ό.π., σ. 283.
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με τη χρήση του δημόσιου μητρώου εγγράφων.229 Στην υπόθεση Technische Glaswerke
Ilmenau GmbH κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι τόσο η αρχική
αίτηση όσο και η επιβεβαιωτική αίτηση προσβάσεως στα έγγραφα έχουν διατυπωθεί αορίστως,
επιπλέον ο αιτών «δεν διευκρίνισε την έννοια των όρων… «όλα τα έγγραφα των φακέλων της
Επιτροπής που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της επιχειρήσεως Schott Glas, Jena.» 230
Εφόσον η αίτηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, αποστέλλεται στον
αιτούντα απόδειξη ημερομηνίας παραλαβής του αιτήματός του και εντός 15 εργάσιμων
ημερών από την καταχώριση της αίτησης, το θεσμικό όργανο καθιστά διαθέσιμο το ζητούμενο
έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της περιόδου αυτής. Χαρακτηριστική είναι η
αιτιολόγηση της Επιτροπής σε σχέση με την προθεσμία απάντησης. Όπως αναφέρεται,231 σε
ορισμένες περιπτώσεις τα θεσμικά όργανα χρειάστηκε να παρατείνουν την προθεσμία
απάντησης των 15 εργάσιμων ημερών διότι δεν ήταν δυνατός ο χειρισμός της αίτησης εντός
αυτής της προθεσμίας. Η παράταση της προθεσμίας αποδίδεται, γενικά, στα ακόλουθα
προβλήματα:
– την έρευνα και τον εντοπισμό παλαιών εγγράφων.
– τον προσδιορισμό των αιτούμενων εγγράφων, όταν οι αιτήσεις είναι ανακριβείς.
– τον περιορισμένο αριθμό διαθεσίμων ατόμων που να διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα για
να προσδιορίσουν τη ζημία που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει η γνωστοποίηση
των αιτούμενων εγγράφων.
– την ανάγκη να ζητηθεί η γνώμη τρίτων συντακτών.
– τη μετάφραση των αιτήσεων και των απαντήσεων.
Στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων,
το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως με τον αιτούντα για να
βρεθεί μία λογική λύση.232 Στην απόφαση του Γ.Δ. της 14ης Δεκεμβρίου 2017233 εξετάζεται
αυτή η περίπτωση. Με επιστολή της, η προσφεύγουσα ζήτησε από το Κοινοβούλιο να της
επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με όλα τα έγγραφα με τα
οποία ζήτησε την υποβολή προσφοράς ως προς όλα τα τμήματα ενός διαγωνισμού στον οποίο
229

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45, άρθ. 6 παρ. 2.
Υπόθεση Τ-237/02, Απόφαση 14/12/06 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH κατά Επιτροπής, σκέψεις 55,
57.
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Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ό.π,σ. 31.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ό.π., σ. 45, άρθ. 6 παρ. 3.
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Υπόθεση T-136/15, Απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2017, Evropaïki Dynamiki κατά Κοινοβουλίου.
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έλαβε μέρος. Η προσφεύγουσα ζήτησε να της χορηγηθεί αντίγραφο των εγγράφων αυτών
καθώς και των τεχνικών τους παραρτημάτων εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή της επιστολής της.
Για να στηρίξει την αίτησή της, υποστήριξε ότι είχε υποψίες ότι το Κοινοβούλιο είχε αναθέσει
παρατύπως την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και ότι επιθυμούσε να εξακριβώσει την έκταση
της ζημίας που είχε υποστεί λόγω της παρανομίας αυτής. Προς στήριξη της προσφυγής, η
προσφεύγουσα προέβαλε δύο λόγους ακυρώσεως, εκ των οποίων ο πρώτος αφορούσε την
απουσία εξατομικευμένης εξετάσεως των ζητηθέντων εγγράφων και την προσβολή του
προβλεπόμενου στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του Κανονισμού 1049/2001 δικαιώματος μερικής
προσβάσεως στα έγγραφα και ο δεύτερος εσφαλμένη εφαρμογή εκ μέρους του Κοινοβουλίου
των εξαιρέσεων από το δικαίωμα προσβάσεως που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο α’ʹπρώτη περίπτωση και στοιχείο β’ παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση, και
παράγραφος 3 του Κανονισμού αυτού σχετικά με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της
ιδιωτικής ζωής, των εμπορικών συμφερόντων και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων,
αντιστοίχως.
Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι η εξατομικευμένη εξέταση των περίπου 1.500 ζητηθέντων
εγγράφων, τα οποία είχαν έκταση περίπου 18.000 σελίδων και έπρεπε να επιλεγούν μεταξύ
10.000 εγγράφων, θα συνεπαγόταν υπερβολικό φόρτο εργασίας για τις υπηρεσίες του,
δυσανάλογα μεγάλο ως προς τα συμφέροντα που επικαλέστηκε η προσφεύγουσα.
Το Γ.Δ., αφού αρχικά εξέτασε αν όλα τα ζητηθέντα έγγραφα καλύπτονταν από μία ή
περισσότερες από τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα προσβάσεως, κατέληξε στο ότι το
Κοινοβούλιο δεν απέδειξε ότι για τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η υποβολή προσφοράς
ίσχυε γενικό τεκμήριο ότι η γνωστοποίησή τους θα έθιγε μία ή περισσότερες από τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του Κανονισμού 1049/2001 εξαιρέσεις από το δικαίωμα
προσβάσεως.234

Στη

συνέχεια,

αφού

εξέτασε αν

πληρούνται

οι

τρεις

σωρευτικές

προϋποθέσεις,235 α) αν ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται η συγκεκριμένη και
εξατομικευμένη εξέταση των ζητηθέντων εγγράφων υπερβαίνει τα όρια του ευλόγου, β) αν το
Κοινοβούλιο προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση με την προσφεύγουσα και γ) αν εξέτασε
συγκεκριμένα

το

ενδεχόμενο

εναλλακτικών

λύσεων

αντί

της

συγκεκριμένης

και

εξατομικευμένης εξετάσεως των ζητηθέντων εγγράφων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η

234
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T-136/15, ό.π., σκέψη 76.
Στο ίδιο, σκέψεις 78-83.

84

προσφεύγουσα επέδειξε στάση χαρακτηριζόμενη από έλλειψη συνεργασίας. Απέρριψε δύο
φορές την πρόταση του Κοινοβουλίου, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να είχε καταβάλει την
προσπάθεια να καθορίσει τις προτεραιότητές της και να ορίσει χρονοδιάγραμμα, όπως
προτάθηκε, προκειμένου το Κοινοβούλιο να συμβιβάσει το συμφέρον της χρηστής διοικήσεως
με το συμφέρον της προσβάσεως του κοινού στα ζητηθέντα έγγραφα.
Συνεπώς το Κοινοβούλιο μπορούσε να επικαλεστεί δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας για να
αρνηθεί τη συγκεκριμένη και εξατομικευμένη εξέταση του συνόλου των ζητηθέντων εγγράφων
και κατά συνέπεια, να αρνηθεί την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα αυτά, χωρίς να είναι
αναγκαίο να του ζητηθεί να προσκομίσει πλήρες αντίγραφο των εγγράφων τα οποία πράγματι
εξέτασε.236 Μετά τα παραπάνω, το Γ.Δ. κατέληξε στο ότι πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος
λόγος ακυρώσεως και κατά συνέπεια, η προσφυγή, χωρίς να απαιτείται να εξεταστεί το βάσιμο
του δευτέρου λόγου ακυρώσεως, η αποδοχή του οποίου δεν θα επηρέαζε τη νομιμότητα της
προσβαλλομένης αποφάσεως.237
Η δημόσια πρόσβαση δεν θα πρέπει να αναιρεί την χρηστή διοικητική διαχείριση. Στην
Πράσινη Βίβλο238 σχετικά με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων τονίζεται ότι τα όργανα οφείλουν
να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της σκοπιμότητας της κοινοποίησης πληροφοριών
σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και του φόρτου εργασίας τον οποίο συνεπάγεται η
διεκπεραίωση μιας αίτησης. Όταν πόροι αφιερώνονται για έναν περιορισμένο αριθμό
ογκωδών, πολύπλοκων αιτήσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό συνάδει με το δημόσιο
συμφέρον. Ο Κανονισμός 1049/2001 δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη σχετικά με τις
υπερβολικές ή καταχρηστικές αιτήσεις. Στην πράξη, η συγκεκριμένη εξέταση των εγγράφων
ενός ολόκληρου αρχείου που διενεργείται στο πλαίσιο μιας αίτησης πρόσβασης μπορεί να είναι
υπερβολικά επαχθής σε σύγκριση με τη χρησιμότητα των εγγράφων ή των τμημάτων αυτών
που μπορούν να κοινοποιηθούν. Αιτήσεις που αποσκοπούν προφανώς στην παρεμπόδιση της
λειτουργίας μιας υπηρεσίας θα μπορούσε να θεωρούνται καταχρηστικές και να απορρίπτονται
επ’ αυτής της βάσης.
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Υποβολή επιβεβαιωτικής αίτησης
Εάν το θεσμικό όργανο αποφασίσει να μην κοινοποιήσει τα ζητούμενα έγγραφα, οφείλει με
γραπτή απάντηση να καθορίσει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, πληροφορώντας
τον αιτούντα ότι δικαιούται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης να
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση και ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση
του. Η επιβεβαιωτική αίτηση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αρνητικής απάντησης του θεσμικού οργάνου στην
αρχική αίτηση ή από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας το θεσμικό όργανο
όφειλε να είχε δώσει απάντηση σε εκείνη.239 Επισημαίνεται ότι με αρνητική απάντηση
εξομοιώνεται και ο ισχυρισμός του θεσμικού οργάνου ότι τα ζητούμενα έγγραφα δεν
βρίσκονται στην κατοχή του ή δεν υφίστανται. Εάν η επιβεβαιωτική αίτηση υποβληθεί
εκπρόθεσμα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Δεν είναι εκπρόθεσμη η επιβεβαιωτική αίτηση,
ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της, όταν το θεσμικό όργανο παρέλειψε να ενημερώσει, ως
όφειλε, τον ενδιαφερόμενο για τη δυνατότητα αυτή.240
Επεξεργασία
Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων
ημερών από την καταχώρισή της, το θεσμικό όργανο είτε επιτρέπει την πρόσβαση στα
ζητούμενα έγγραφα είτε εκθέτει γραπτώς στον αιτούντα τους λόγους της ολικής ή μερικής
άρνησής του. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μπορεί, μετά
από ενημέρωση του αιτούντος και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί για δεκαπέντε (15)
ακόμη εργάσιμες ημέρες. Εάν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση, ενημερώνει τον
αιτούντα για τα μέσα που διαθέτει, δηλαδή την άσκηση δικαστικής προσφυγής ή καταγγελίας
στον Διαμεσολαβητή. Τα ίδια δικαιώματα έχει ο αιτών και στην περίπτωση που δεν λάβει
καμιά απάντηση στην επιβεβαιωτική αίτηση, αφού η απουσία απάντησης εκ μέρους του θεσμικού οργάνου εντός της καθορισμένης προθεσμίας τεκμαίρεται ως αρνητική απάντηση. 241
Σύμφωνα με την Έκθεση του 2016242 της Ε. Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, παρατηρούμε
239
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στον σχετικό Πίνακα243 ότι η εισροή των αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα κατά το αρχικό
στάδιο παρουσίασε αυξητική τάση το έτος 2015 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Πίνακας 2 ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

2011

2012

2013

2014

2015

Αιτήσεις που καταχωρίστηκαν

6.477

6.014

6.525

6.227

6.752

Απαντήσεις που δόθηκαν βάσει του
κανονισμού 1049/2001

6.055

5.274

5.906

5.637

5.819

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3244 που ακολουθεί, το έτος 2015 απορρίφθηκαν 926
αιτήματα, ενώ δόθηκε μερική πρόσβαση σε 890. Υπάρχουν δηλαδή 1.816 αιτήματα που δεν
ικανοποιήθηκαν πλήρως σε σύνολο 5.819 αιτήσεων. Δηλαδή μία στις τρεις αιτήσεις δεν έλαβε
πλήρη πρόσβαση.
Πίνακας 3 ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΤΟΣ

2011

2012

2013

2014

2015

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

αριθ.

%

αριθ.

%

αριθ.

%

αριθ.

%

αριθ.

%

Πλήρη

4.856

80,2

3.928

74,48

4.400

73,43

4.096

72,77

4.003

68,79

Μερική

462

7,62

454

8,61

640

10,68

866

15,36

890

15,29

Άρνηση

737

12,18

892

16,91

866

14,45

668

11,87

926

15,91

ΣΥΝΟΛΟ

6055

100

5274

100

5906

100

5630

100

5819

100
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι επιβεβαιωτικές αιτήσεις που καταχωρήθηκαν και
έλαβαν απάντηση από την Επιτροπή σε σχέση με την αρχική, πλήρη ή μερική άρνηση (1.816
αιτήματα) ήταν σαφώς λιγότερες, αφού κατατεθήκαν 284 νέες επιβεβαιωτικές αιτήσεις και
δόθηκαν 230 απαντήσεις. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ασκήθηκε επιβεβαιωτική αίτηση σε μια
στις έξι περιπτώσεις της παραπάνω κατηγορίας (πίνακας 4).245
Πίνακας 4 Επιβεβαιωτικές Αιτήσεις
Επιβεβαιωτικές Αιτήσεις

2011

2012

2013

2014

2015

165

229

236

300

284

144

160

189

272

230

Αιτήσεις που καταχωρίστηκαν

Απαντήσεις που δόθηκαν βάσει του
κανονισμού 1049/2001

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε ποσοστό 58,7% των περιπτώσεων,246 η
επιβεβαιωτική αίτηση δεν αναθεώρησε την αρχική απόφαση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
πλήρη αναθεώρηση είναι της τάξης του 10% και περίπου σε ποσοστό 30% των αιτήσεων
δόθηκε μερική πρόσβαση.
Πίνακας 5 Αποτέλεσμα Αναθεωρητικών αιτήσεων
ΕΤΟΣ
αναθεώρηση στην
αρχική απόφαση

2011
αριθ.

2012
%

αριθ.

2013
%

αριθ.

2014
%

αριθ.

2015
%

αριθ.

%

Πλήρης αναθεώρηση Χορήγηση πλήρους
πρόσβασης

21

14,58

30

18,75

38

20,11

51

18,75

22

9,57

62

43,05

39

24,38

45

23,81

67

24,63

73

31,74

61

42,36

91

56,88

106

56,08

154

56,62

135

58,7

Μερική αναθεώρηση Χορήγηση μερικής
πρόσβασης
Επιβεβαίωση της
αρχικής απάντησης –
Άρνηση πρόσβασης

ΣΥΝΟΛΟ

245
246

144

100

160

100

Στο ίδιο, βλ. Πίν. 5, σ. 4.
Στο ίδιο, βλ. Πίν. 6, σ. 4.
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189

100

272

100

230

100

Ειδική Διαδικασία
Πέραν της προαναφερόμενης τυπικής διαδικασίας, ακολουθούνται ειδικές διατάξεις στις
περιπτώσεις αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα προερχόμενα από τρίτους καθώς και σε
έγγραφα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητα.
Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα χειρίζονται πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν επίσης ποιες αναφορές
σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο.247 Εάν
προκύψει

ότι

το

ζητούμενο

έγγραφο

μπορεί

να

δοθεί

στη

δημοσιότητα,

αυτό

αποχαρακτηρίζεται ή υποχαρακτηρίζεται και κοινοποιείται στον αιτούντα. Εάν προκύψει ότι το
έγγραφο δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί, η αίτηση απορρίπτεται και o αιτών ενημερώνεται για
τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή ή άσκησης προσφυγής ακυρώσεως
στο Πρωτοδικείο.248
Όπως προκύπτει από τον Κανονισμό, αποδίδεται μεγάλη σημασία όχι μόνο στη διασφάλιση
του απορρήτου ως προς το περιεχόμενο των ευαίσθητων εγγράφων, αλλά και στο απόρρητο
της ταυτότητας του συντάκτη τους. Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο μητρώο ή
δίδονται στη δημοσιότητα μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του συντάκτη τους.249
Έγγραφα Τρίτων
Σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού,250 «τρίτος» είναι 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.
Μετά και την κατάργηση του κανόνα του συντάκτη, κρίθηκε απαραίτητη η θέσπιση μιας
διαδικασίας κατά την οποία το θεσμικό όργανο θα πρέπει να ζητήσει την γνώμη του συντάκτη
πριν προχωρήσει στην κοινοποίηση εγγράφων τρίτων που βρίσκονται στην κατοχή του. Η
γνώμη του συντάκτη ζητείται γραπτώς εντός προθεσμίας συνήθως 5 ημερών, στο πλαίσιο της
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υποχρέωσης ταχείας επεξεργασίας της αίτησης πρόσβασης. Το θεσμικό όργανο εκτιμά τη
γνώμη του συντάκτη, όμως δεν δεσμεύεται από αυτήν.251
Ευαίσθητα Έγγραφα
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του Κανονισμού αφορά την πρόσβαση στα ευαίσθητα, εμπιστευτικά
έγγραφα, η οποία ρυθμίζεται με το άρθρο 9 παρ. 1. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ευαίσθητα
έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που
προέρχονται από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς και διαβαθμίζονται
σύμφωνα με τους κανόνες που προστατεύουν τα βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών μελών της στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και των
στρατιωτικών υποθέσεων.252
Αυστηρό παρουσιάζεται το πλαίσιο αντιμετώπισης των αιτήσεων που περιγράφεται στις παρ 23 του ίδιου άρθρου, αφού τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα, στο πλαίσιο των
διαδικασιών, χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων
αυτών και τα οποία αξιολογούν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 2, ποιες
αναφορές σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο. Τα
ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο μητρώο ή δίδονται στη δημοσιότητα μόνον μετά από
σύμφωνη γνώμη του συντάκτη τους.
Οι τρείς προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει ένα τέτοιο έγγραφο είναι, να έχει ορισμένη
προέλευση, να έχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, να αφορά
συγκεκριμένες δραστηριότητες της Ένωσης ή των κρατών μελών. Στην κατηγορία αυτή δεν
υπάγονται έγγραφα που συντάχθηκαν από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η ανάγκη
ύπαρξης μιας ειδικής κατηγορίας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρόεκυψε κυρίως από την
πίεση του Συμβουλίου στο να υπάρχει μια ειδική διαδικασία χειρισμού των αιτήσεων
πρόσβασης σε τέτοιου είδους έγγραφα προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις
στη συνεργασία της Ένωσης με το NATO στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ.253
Η κατάλληλη διαβάθμιση των πληροφοριών είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί η διοίκηση
προκειμένου να προστατευτεί. Εάν οι πληροφορίες που αξίζουν διαβάθμισης κυκλοφορούν,
είτε κατά λάθος είτε μέσω διαρροών, το κόστος μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλό. Αυτό το
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γεγονός αποτελεί τη βασική αιτιολόγηση του συστήματος ταξινόμησης. Το κόστος της
διαβάθμισης είναι λιγότερο εμφανές, αλλά μπορεί να είναι εξίσου σοβαρό.254
Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή σε έκθεσή της,255 η έννοια «ευαίσθητο έγγραφο» του
Κανονισμού 1049/2001 δε συμπίπτει με το προβλεπόμενο από τους κανόνες ασφαλείας
σύστημα διαβάθμισης. Η ισχύουσα απόφαση του Συμβουλίου256 στο άρθρο 2 ορίζει ως
«διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ» (ΔΠΕΕ) πληροφορίες ή υλικό που έχει χαρακτηρισθεί
με διαβάθμιση ασφαλείας ΕΕ και των οποίων η άνευ αδείας κοινοποίηση μπορεί να βλάψει
ποικιλοτρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών
μελών.
Οι ΔΠΕΕ διαβαθμίζονται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα:257
α) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας
κοινοποίηση μπορεί να προξενήσει εξαιρετικά σοβαρή ζημία στα ζωτικά συμφέροντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·
β) SECRET UE/EU SECRET: πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινοποίηση
μπορεί να βλάψει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή
περισσοτέρων κρατών μελών της·
γ) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ
αδείας κοινοποίηση μπορεί να βλάψει τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός
ή περισσοτέρων κρατών μελών της·
δ) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας
κοινοποίηση μπορεί να είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή
περισσοτέρων κρατών μελών της.
Στην ομάδα των ευαίσθητων επιτρέπεται να ανήκουν έγγραφα που έχουν διαβαθμιστεί από τον
συντάκτη τους τουλάχιστον ως «CONFIDENTIEL UE (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ EE)», αποκλείονται
άρα τα έγγραφα με χαμηλότερο επίπεδο διαβάθμισης.258
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Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, 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. Η επιτόπια εξέταση απαιτεί τη
μετάβαση του αιτούντος στους χώρους όπου φυλάσσονται τα ζητούμενα έγγραφα και
ενδείκνυται μόνον όταν πρόκειται για εξαιρετικά ογκώδη και μη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική
μορφή έγγραφα. Η χορήγηση αντιγράφων αποτελεί τον συνήθη τρόπο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης. Εάν ένα έγγραφο έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα από το θεσμικό
όργανο και ο αιτών έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτό, το θεσμικό όργανο μπορεί να εκπληρώσει
την υποχρέωσή του ενημερώνοντας τον αιτούντα με ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει το
ζητούμενο έγγραφο. 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.259
Το γεγονός ότι τα έγγραφα χορηγούνται στην υπάρχουσα διατύπωση σημαίνει πως ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναζητήσει τις πληροφορίες προχωρώντας σε μια επιπλέον
επεξεργασία των εγγράφων, εάν αυτά δεν έχουν συνταχθεί σε μία από τις γλώσσες που
γνωρίζει. Η ηλεκτρονική χορήγηση πρόσβασης αποτελεί την πιο γρήγορη και οικονομική
λύση, αλλά αποβαίνει εις βάρος όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική
διαδικασία.260
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ
Τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα, προκειμένου να ικανοποιήσουν το δικαίωμα
πρόσβασης, να παρέχουν άμεση και εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων. Η
ύπαρξη ηλεκτρονικής βάσης άμεσα προσπελάσιμης μέσω Διαδικτύου, στην οποία
καταγράφονται τα ευρισκόμενα στην κατοχή του θεσμικού οργάνου έγγραφα, διευκολύνει τον
πολίτη στην άσκηση του δικαιώματος, μιας και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες που ίσως
δεν γνώριζε την ύπαρξή τους.261 Στο μητρώο αναφέρονται στοιχεία του εγγράφου, όπως ο
αριθμός του, το θέμα και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, η ημερομηνία της παραλαβής
ή σύνταξης και καταχώρισής του. Ο Κανονισμός στοχεύει στην ανάπτυξη καλών πρακτικών
προκειμένου να διευκολυνθεί το εν λόγω δικαίωμα από την Διοίκηση.262
Το παράδειγμα του Μητρώου Διαφάνειας
Η συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το δημοκρατικό έλλειμμα των θεσμικών οργάνων
ώθησε προς την ανάπτυξη μιας συνταγματικής μορφής δικαιωμάτων και τη λήψη μέτρων για
τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που διαθέτουν τα όργανα. 263 Η
δημοσιότητα και η διαφάνεια ως αρχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αυξάνουν το
δημοκρατικό χαρακτήρα της Ένωσης και το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτή.
Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα
έγγραφα. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται στο άρθρο 42 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικές αρχές και τα όρια
που διέπουν αυτό το δικαίωμα καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της νομοθεσίας.
Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε264 για να απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως ποια
συμφέροντα επιδιώκονται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
συνεργάζονται με ευρύ φάσμα ομάδων και οργανώσεων που εκπροσωπούν συγκεκριμένα
συμφέροντα. Έτσι, όσο πιο διαφανής και ανοικτή είναι η διαδικασία, τόσο ευκολότερα
διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση, αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες πιέσεις και η
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διεύθυνση:
πρόσβαση

παράνομη και προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες - φορείς λήψης αποφάσεων. Συστάθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008265 και επεκτάθηκε με τη Διοργανική Συμφωνία του
2011,266 όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντάχθηκε στην πρωτοβουλία. Η διοργανική
συμφωνία ορίζει τους κανόνες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται το Μητρώο. Ένα χρόνο
αργότερα, το καλοκαίρι του 2012, τέθηκε σε λειτουργία η νέα δικτυακή Πύλη Διαφάνειας και
δύο χρόνια αργότερα, το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφασή του267 τροποποίησε τη
Διοργανική Συμφωνία για το Μητρώο.
Το αναθεωρημένο Μητρώο Διαφάνειας, που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, παρέχει
περισσότερες πληροφορίες, αλλά επιφυλάσσει και αυστηρότερη αντιμετώπιση για όσους
παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις. Όπως δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Φρανς Τίμερμανς σε σχετική με το μητρώο ανακοίνωση, «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να
συνεργαστούν για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Οφείλουμε να
ρίχνουμε άπλετο φως σε ό,τι κάνουμε».268
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διοργανικής Συμφωνίας του 2014 ορίζει τους κανόνες που θα
ισχύσουν για όλους τους εγγεγραμμένους, καθώς και τις βασικές αρχές συμπεριφοράς που
πρέπει να διέπουν τις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέλος το 2016, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, υλοποιώντας μια βασική δέσμευση της Επιτροπής Γιούνκερ για τη διαφάνεια,
πρότεινε269 να γίνει το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό και να καλύπτει και τα τρία θεσμικά
όργανα της ΕΕ, δηλαδή και το Συμβούλιο.
Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του είναι από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαχείρισή του ασκείται από μια κοινή γραμματεία, που αποτελείται
265
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από υπαλλήλους των δύο θεσμικών οργάνων. Είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω Διαδικτύου,
στην ουσία πρόκειται για μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις οργανώσεις οι οποίες
προσπαθούν να επηρεάσουν τη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία εφαρμογής πολιτικών
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Παρέχει στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένων ανά τομέα και
κατηγορία.
Στις 6/3.2018 υπήρχαν 11.708 εγγεγραμμένοι στο μητρώο.270

Η σημασία που αποδίδεται στο μητρώο διαφάνειας και στο ρόλο που επιτελεί σε ευρωπαϊκό
αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι μεγάλης σημασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα
της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη
συστήσει εθνικά μητρώα διαφάνειας, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις
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για την προώθηση της διαφάνειας στο πλαίσιο της εκπροσώπησης συμφερόντων.271 Οι
εκπρόσωποι συμφερόντων θα πρέπει να καθιστούν διαφανείς τις επαφές τους με πολιτικούς και
δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Η ΕΝ ΙΣΧΥ ΣΥΝΘΗΚΗ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει όχι μόνο την αντίληψη του δικαιώματος πρόσβασης στα
έγγραφα της Ένωσης, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες η διοίκηση και ο νομοθέτης
ασκούν τα καθήκοντά τους. Διανοίγει μια νέα φάση στη διαδικασία της διαρκώς στενότερης
ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο
ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.272
Η επίδραση της Συνθήκης στο δικαίωμα πρόσβασης
Οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα έγγραφα σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου μετά τη
Συνθήκη της Λισαβόνας συνδέονται με την διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας των θεσμικών
οργάνων και αναφέρονται στο άρθρο 15 ΣΛΕΕ. Οι αρχές της ειλικρινούς στάσης και της
διαφάνειας επηρεάζουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ως ένας από τους τρόπους
εφαρμογής του δικαίου και ενισχύονται από το άρθρο 15 ΣΛΕΕ, που συνδέει τη χρηστή
διακυβέρνηση και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών με όλα τα όργανα, τα οποία
οφείλουν να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και να παρέχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που κατέχουν.273
Όπως υποστήριξε και ο Γενικός Εισαγγελέας Poiares Maduro274 αναφερόμενος στην
κανονιστική αναβάθμιση του δικαιώματος πρόσβασης, αυτή συνδυάστηκε και με την
ουσιαστική προώθηση του δικαιώματος: «Υπήρξε μετάβαση από μία απλώς χαριστική
αντιμετώπιση του διοικουμένου εκ μέρους των θεσμικών οργάνων κατά την άσκηση της
διακριτικής εξουσίας τους σε ένα γνήσιο δικαίωμα θεμελιώδους σημασίας αναγνωριζόμενο στους
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ιδιώτες. Με τη θέσπιση του άρθρου 255 ΣΕΚ, η πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων
καθίσταται δικαίωμα αναγνωριζόμενο σε «κάθε πολίτη της Ενώσεως και (σε) κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος». Και
μάλιστα το εν λόγω δικαίωμα προσβάσεως προσλαμβάνει τον χαρακτήρα θεμελιώδους
δικαιώματος, όπως επιβεβαιώνει το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται στο άρθρο 42 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η σχετική ενδυνάμωση του νομικού καθεστώτος συνδέεται στενά με
τη μεταβολή των στόχων που επιδιώκεται με την «επιταγή περί διαφάνειας». Με την αναγνώριση
του δικαιώματος προσβάσεως στα έγγραφα που κατέχουν οι δημόσιες αρχές, η διαφάνεια σκοπεί
περισσότερο στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμότητας της κοινοτικής δράσης. Αφότου το
δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων κατέστη θεμελιώδες δικαίωμα
συνταγματικής ισχύος, συνδεόμενο προς τις αρχές της δημοκρατίας και της ανοικτής
προσβάσεως, οποιαδήποτε πράξη του παράγωγου δικαίου πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως
αυτού, τα δε όρια που του επιβάλλονται πρέπει να ερμηνεύονται κατ’ ακόμη περιοριστικότερο
τρόπο.»
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης για την τροποποίηση του Κανονισμού 1049/2001,275
επισημαίνεται ότι η νομική βάση για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα είναι το άρθρο 15
παράγραφος 3 της ενοποιημένης έκδοσης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η εφαρμογή του Κανονισμού έχει επεκταθεί στους οργανισμούς με ειδική διάταξη
που περιλαμβάνεται στις εκάστοτε ιδρυτικές πράξεις. Επιπλέον, διάφορα όργανα και
οργανισμοί έχουν προβεί ιδία πρωτοβουλία στη θέσπιση κανόνων όσον αφορά την πρόσβαση
στα έγγραφά τους, οι οποίοι είναι ταυτόσημοι ή παρόμοιοι με τον Κανονισμό (EΚ) αρ.
1049/2001. Η τροποποίηση αυτή είναι προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής και ανοικτής
λειτουργίας.
Στην ίδια παράγραφο,276 υπάρχει μια βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο
άρθρο 255, όπου πλέον καθιερώνεται το δικαίωμα πρόσβασης για έγγραφα όλων των οργάνων
και όχι των τριών βασικών. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ΕΚΤ, αλλά και η ΕΤΕΠ
δεν μπορούν να επικαλούνται τη θεσμική τους ανεξαρτησία κατά την άσκηση των διοικητικών
τους καθηκόντων προκειμένου να μη χορηγούν πρόσβαση στα έγγραφα. Επιπλέον στο ίδιο
άρθρο, πολύ σημαντική μπορεί να θεωρηθεί και η διάταξη που θεσπίζει την υποχρεωτική
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,
COM(2011) 137 τελικό, Βρυξέλλες, 21.3.2011, σ. 2 (παρ. 3). Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0137:FIN:EN:PDF (τελευταία πρόσβαση 6/3/2018).
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Ενοποιημένη απόδοση της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ, ό.π., σ. 55, άρθ. 15 παρ. 3 (πρώην άρθ. 255 ΣΕΚ).
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δημοσιοποίηση, άρα και την υποχρέωση ενεργειών πληροφόρησης από την πλευρά του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εγγράφων σχετικών με την νομοθετική διαδικασία.
Η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διέπεται
από την Απόφαση 2004/258/EΚ της ΕΚΤ της 4ης Μαρτίου 2004,277 με την οποία καθορίζει
τους όρους και τους περιορισμούς σύμφωνα με τους οποίους η ΕΚΤ χορηγεί στο κοινό
πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ, προωθώντας την ορθή διοικητική πρακτική.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 11 Δεκεμβρίου 2012278 και στο πλαίσιο της
ασκήσεως των διοικητικών λειτουργιών, έλαβε απόφαση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα που κατέχει. Η απόφαση αυτή αντικαταστάθηκε με αντίστοιχη στις 11
Οκτωβρίου 2016.279
Η ισχύουσα πολιτική διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)280 εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στις 6 Μαρτίου 2015 και αντικατέστησε την
αντίστοιχη που ίσχυε από το 2010, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού της
Τράπεζας και μετά από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Σε αυτήν τονίζεται ότι τα μέλη
του Ομίλου ΕΤΕπ πρέπει να διατηρούν την εμπιστοσύνη των πελατών τους, των
συγχρηματοδοτών και των επενδυτών και να κατευνάζουν τις ανησυχίες σχετικά με τον
χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών. Στην αναφερόμενη πολιτική διαφάνειας υπάρχει ειδικό
κεφάλαιο που ρυθμίζει τις αρχές που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τις εξαιρέσεις
αλλά και την διαδικασία χειρισμού των αιτημάτων παροχής πληροφοριών. Τονίζεται ότι η
απουσία απάντησης εκ μέρους της ΕΤΕπ σε αίτημα εντός των προθεσμιών που καθορίζονται
θεωρείται ως αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει
καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ ή να προσφύγει κατά της Τράπεζας
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Απόφαση της 4ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/3). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 183-2004, L80/42.
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διοικητικών λειτουργιών του. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.2.2013, C 38/02.
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόφαση της 11ης Οκτωβρίου 201, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30.11.2016, C 445/3.
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ηλ.
διεύθυνση:
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_group_transparency_policy_el.pdf (τελευταία πρόσβαση 7/3/2018).
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Η κατοχύρωση του ανοιχτού τρόπου λειτουργίας των ενωσιακών οργάνων (oppeness)
προκύπτει στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα χρηστής διοίκησης (άρθρο 41).281 Σε επίπεδο πρωτογενούς
δικαίου, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί μια προσπάθεια ενοποιημένης και
κωδικοποιημένης απόδοσης των δικαιωμάτων, αρχών και αξιών που διέπουν το ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των οργάνων κατοχυρώνεται στο άρθρο 42
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η νομική βαρύτητα του Χάρτη είναι αναμφισβήτητη,
αφού μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθ. 6,
αναγνωρίζεται ευθέως η δεσμευτικότητα και η συνακόλουθη νομική ισοδυναμία του με τις
Συνθήκες.
Συνοψίζοντας, θα τονίζαμε ότι η αναγνώριση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα
αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση αλλά και την ουσιαστική συνιστώσα εξασφάλισης ενός
ανοικτού και δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας των ενωσιακών οργάνων μέσα από διαφανείς
διαδικασίες. Η διαφάνεια είναι μια σημαντική αρχή σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές, όπως
επισημαίνει και ο P. Craig, και η πρόσβαση στα έγγραφα συνιστά την πλέον αναγνωρισμένη
και αναπτυγμένη πτυχή της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη τάξη.282
To Δικαστήριο της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση Βασίλειο της Σουηδίας και My Travel
Group κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσισε: «[…] Όσον αφορά τον φόβο ότι η
δημοσιοποίηση απόψεως της νομικής υπηρεσίας σχετικά με σχέδιο αποφάσεως μπορεί να
γεννήσει αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της τελικής αποφάσεως, ακριβώς η διαφάνεια, η
οποία παρέχει τη δυνατότητα να τίθενται σε ανοικτό διάλογο οι διάφορες διιστάμενες απόψεις,
συμβάλλει συναφώς στο να αποκτούν τα θεσμικά όργανα μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην κοινή
γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών και στο να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτά.
Στην πραγματικότητα, τις αμφιβολίες στον πολίτη, όχι μόνον ως προς τη νομιμότητα μιας
μεμονωμένης πράξης, αλλά και ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο
σύνολό της.»283
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Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό.π, σ. 403.
Craig P., EU Administrative Law, ό.π., σ. 360.
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C-506/08, Απόφαση 21/7/2011, Βασίλειο της Σουηδίας και My Travel Group κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σκέψεις 113-114.
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Τέλος, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αποτελεί μέρος του δικαιώματος στη χρηστή
διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής
Συμπεριφοράς,284 και καλύπτει και τις εξαιρέσεις, τονίζοντας την ανάγκη εξέτασής τους πριν η
διοίκηση αρνηθεί την πρόσβαση.
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Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, 2015.
Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση: www.ombudsman.europa.eu/el/resources/code.faces ή http://europa.eu/!Db64yq
(τελευταία πρόσβαση 7/3/2018), σελ. 22, άρθ. 23 Αιτήσεις για δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα. Ο υπάλληλος
διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνονται από το όργανο
και σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τα όρια που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ. 1049/2001
Ο Κανονισμός 1049/2001 εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες που θωρακίζουν τη συνταγματική
βάση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και σχετίζονται με τη δημοκρατική δομή της
ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης. Δεν μπορεί όμως να απαγκιστρωθεί από την τρέχουσα
κατάσταση της διοικητικής και δικονομικής ευρωπαϊκής πρακτικής σχετικά με την πρόσβαση
στα έγγραφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Κανονισμός να συνοδεύεται από έναν κατάλογο
εξαιρέσεων από τη γενική αρχή της διασφάλισης της ευρύτερης δυνατότητας πρόσβασης.285
Προβλέπει πολλές ευρείες εξαιρέσεις και άλλες που μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν θα έπρεπε
να υπάρχουν.286
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, βάσει του άρθρου 15 παρ. 3 της ΣΛΕΕ και του άρθρου
42 του ΧΘΔ, αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για
μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή διοίκηση.287 Οι αρχές της διαφάνειας
και οι συμμετοχικές διαδικασίες διεκδικούν περισσότερο ζωτικό χώρο έκφρασης.288 Παρά το
γεγονός ότι υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι η πρόσβαση στα έγγραφα προάγει τον δημοκρατικό
χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων, η πρόταση μεταρρύθμισης βρίσκεται σε νομοθετικό
αδιέξοδο.289
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη
μεταρρύθμιση του Κανονισμού 1049/2001. Στο πλαίσιο ενδεχόμενης μεταρρύθμισης,
συζητήθηκε επίσης κατά πόσον η νομολογία του Δικαστηρίου θα μπορούσε να αιτιολογήσει
είτε τη συμπερίληψη ορισμένων αποφάσεων από τη νομολογία στον Κανονισμό είτε,
εναλλακτικά, να τροποποιήσει ή να διευκρινίσει ορισμένες από τις σχετικές διατάξεις. Το
2007, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία μεταρρύθμισης εκδίδοντας Πράσινη Βίβλο, την
οποία ακολούθησε το 2008 νομοθετική πρόταση για την αναδιατύπωση του Κανονισμού.290 Οι
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Nieto E., Relevant provisions of the Lisbon treaty on EU Administrative Law, ό.π., p. 18.
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σημαντικότερες τροποποιήσεις291 που αναφέρονται στην πρόταση σχετίζονται με το σκοπό του
Κανονισμού, τους δικαιούχους και το πεδίο εφαρμογής σε σχέση με τα έγγραφα που
υποβάλλονται στα Δικαστήρια από τρίτα μέρη και τα έγγραφα που σχετίζονται με την έρευνα,
εφόσον αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ή η σχετική απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τον ορισμό
της έννοιας του εγγράφου που θα πρέπει να καλύπτει τα δεδομένα που περιέχουν τα
ηλεκτρονικά συστήματα. Τις εξαιρέσεις του Κανονισμού που σχετίζονται με τα προσωπικά
δεδομένα. Το πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τρίτα μέρη. Οι αιτήσεις για έγγραφα, οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη τη σαφήνεια με την οποία ζητείται και προσδιορίζεται το έγγραφο. Ως προς
τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις και την προθεσμία επεξεργασίας τους, η οποία παρατείνεται από
15 σε 30 εργάσιμες ημέρες. Από το 2009, οι διαπραγματεύσεις για τον φάκελο πάγωσαν
ελλείψει κλίματος συναίνεσης κυρίως στο Συμβούλιο.292
Η ανάγκη μεταρρύθμισης του Κανονισμού είναι πλέον επιτακτική, αφού φέτος κλείνει 17
χρόνια από την έναρξη της ισχύος του και η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στα
έγγραφα μετά και την Συνθήκη της Λισαβόνας θεωρείται ξεπερασμένη. Το θεσμικό πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού 1049/2001 πρέπει να επικαιροποιηθεί, καλύπτοντας το σύνολο
των θεσμικών οργάνων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Συνθήκης. Το στόχο αυτό
επισημαίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και το
Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016,293 ζητώντας να διευρυνθεί το πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ώστε να συμπεριλάβει όλα τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα που δεν υπάγονται σήμερα σε αυτό, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο και όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της
ΕΕ.
Ως λόγοι επανεξέτασης του Κανονισμού 1049/2001 αναφέρονται επιγραμματικά: «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για
τη διαφάνεια» (Πρακτικά της 1721ης συνεδρίασης της Επιτροπής, της 9/11/2005). Ψήφισµα που εξέδωσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4/4/2006 (P6_A(2006) 052). Έκδοση νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 για
την εφαρμογή της σύμβασης του Århus, ο οποίος βρίσκεται σε στενή συσχέτιση µε τον Κανονισμό 1049/2001
όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες (ΕΕ L 264 της 25.9.2006,
σ. 13). Δημιουργήθηκε ένα σύνολο νοµολογίας. Διευθετήθηκαν καταγγελίες από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
Δημοσίευση, στις 18 Απριλίου 2007, Πράσινης Βίβλου «Η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Γενική επισκόπηση», COM(2007) 185.
291
Lawspot.gr, Η πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αρχές, οι όροι και τα όρια του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,
του
Συμβουλίου
και
της
Επιτροπής,
διαθέσιμο
στην
ηλ.
διεύθυνση:
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/i-prosvasi-sta-eggrafa-toy-eyropaikoykoinovoylioy-toy (τελευταία πρόσβαση 7/3/2018).
292
Naglič Vesna, National practices with regard to the accessibility of court documents accessibility of court
documents, [STUDY PE 474.406 (EN)], European Union: Εuropean Parliament, Directorate General for internal
policies, Brussels, 2013, p. 45.
293
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τονίσαμε, θα μπορούσε να δώσει ώθηση προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των πολιτών, παρ’ όλα αυτά το αντίθετο φαίνεται
να συμβαίνει. Αναγκαστικά λοιπόν το Δικαστήριο της ΕΕ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μετατόπιση της ευθύνης στους παραπάνω φορείς
αντιμετωπίζει το πρόβλημα περιστασιακά και μεταθέτει τη λύση του για το μακρινό μέλλον.
Παρά τις κατά περίπτωση νομολογιακές διευκρινίσεις και ερμηνείες των δικαστηρίων, είναι
αναγκαία η πρόβλεψη ενός γενικού νομικού πλαισίου, το οποίο θα ενσωματώνει τις επιταγές
που ορίζει η Συνθήκη της Λισσαβόνας, παρέχοντας ουσιαστική καθοδήγηση στις αρμόδιες
αρχές για την επίτευξη ορθής ισορροπίας μεταξύ της διαφάνειας και της απρόσκοπτης
θεσμικής λειτουργίας.
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού
το 2011,294 αναφέρεται ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (1η
Δεκεμβρίου 2009), εξακολουθεί να υπάρχει προοπτική έκδοσης νέου Κανονισμού σχετικά µε
την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, σε αντικατάσταση του Κανονισμού (EΚ) αριθ.
1049/2001. Οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έχουν δείξει ότι
υπάρχει μεγάλη απόκλιση απόψεων σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισμού. Η Επιτροπή
περιόρισε την πρότασή της στην επέκταση του θεσμικού πεδίου εφαρμογής του, σύμφωνα με
την νέα νομική βάση όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα, την οποία παρέχει το άρθρο 15
παρ. 3 ΣΛΕΕ. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η εν λόγω περιορισμένης έκτασης τροποποίηση δεν
προδικάζει την τρέχουσα διαδικασία αναδιατύπωσης του Κανονισμού επί τη βάσει της
πρότασης που είχε υποβάλει τον Απρίλιο του 2008. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σταθερή
συναίνεση στην ΕΕ ότι η πρόσβαση στα έγγραφα προάγει τον δημοκρατικό χαρακτήρα των
θεσμικών οργάνων, η πρόταση μεταρρύθμισης έχει ήδη κολλήσει σε νομοθετικό αδιέξοδο για
πολλά χρόνια, χωρίς καμία πρόοδο.
Ο πρώην εισηγητής του ΕΚ Michael Cashman, αναφερόμενος στην απουσία του Συμβουλίου
από τη συζήτηση295 στο ΕΚ, επεσήμανε ότι είναι λυπηρό που το Συμβούλιο απουσιάζει και
έτσι δεν μπορεί να δοθεί η δέουσα σημασία σε μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση. Ο Cashman
επέλεξε να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του Κοινοβουλίου στις
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πληροφορίες στο ευρύτερο σχέδιο νομικού πλαισίου για την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα της ΕΕ296 και στην προσπάθειά του να τονίσει τη σημασία της διαφάνειας και της
συμμετοχής χρησιμοποίησε τα λόγια του Barack Obama: «Η διακυβέρνησή (μου) δεσμεύεται να
δημιουργήσει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ανοίγματος στην κυβέρνηση. Θα συνεργαστούμε
για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού και να θεσπίσουμε ένα σύστημα διαφάνειας,
συμμετοχής του κοινού και συνεργασίας. Το άνοιγμα θα ενισχύσει τη δημοκρατία μας και θα
προωθήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης».
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (TTIP)
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ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΕ
Στην περίπτωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 218 και 207 της
ΣΛΕΕ. Το άρθρο 218 παρ. 10 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι, στην περίπτωση διαπραγμάτευσης και
σύναψης διεθνούς συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως
και τακτικά. Αυτή η αυτοτελής υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα από το πεδίο δράσης και τον
ρόλο που προβλέπει η ΣΛΕΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να
γνωρίζει τις θέσεις της Επιτροπής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μιας και η τελική
συμφωνία θα πρέπει να λάβει την θετική ψήφο του.
Το συμβατικό και θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις
Η διαφάνεια στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις και στις διεθνείς συμφωνίες φαντάζει σχήμα
οξύμωρο,297 μιας και συνήθως οι συζητήσεις χαρακτηρίζονται από μυστικότητα και ελλιπή
πληροφόρηση. Αντίστοιχα, η συμπεριφορά των θεσμικών οργάνων στις διεθνείς σχέσεις
διακρίνεται από μια λογική μυστικοπάθειας, η οποία σε θεωρητικό επίπεδο θα έπρεπε να
οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτωση, η αποτελεσματικότητα αποκτά
προτεραιότητα έναντι άλλων αξιών και παραγκωνίζει τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής
των πολιτών στην ουσία των διαδικασιών και υποβιβάζει την αξία της διαφάνειας.298 Παρ’ όλα
αυτά, η διαφάνεια διεκδικεί ρόλο στη σύγχρονη διακυβέρνηση και μάλιστα έχει θεωρηθεί ως
θετικά συνδεδεμένη με τη νομιμότητα και τις δημοκρατικές αρχές.
Η διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και στα αρχικά στάδια,
θα είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καχυποψία, η απροθυμία ή και η
αντίθεση του κοινού σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών.299 Αν και τα εμπορικά θέματα
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται από τη
ΣΛΕΕ για την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην περίπτωση της ΕΕ, η
διαφανής εμπορική διπλωματία είναι πολύ σημαντική για συνταγματικούς και πολιτικούς
λόγους, αφού η ενημέρωση και η πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας
για την εποπτεία και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού επιπέδου ελέγχου της πολιτικής.
297

Delimatsis P., TTIP, CETA, TiSA Behind Closed Doors: Transparency in the EU Trade Policy, ό.π., p. 4.
Päivi Leino, Secrecy Efficiency Transparency in EU Negotiations Conflicting Paradigms, ό.π., p. 6.
299
Delimatsis P., TTIP, CETA, TiSA Behind Closed Doors: Transparency in the EU Trade Policy, ό.π., p. 1.
298

106

Στην υπόθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποδεικνύεται ότι ακόμη και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
της ΕΕ δεν αποτελεί εξαίρεση από τα αιτήματα του ΕΚ για μεγαλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα
περιορισμένης πρόσβασης.300 Η Επιτροπή, παραλείποντας να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, είχε
εμποδίσει το ΕΚ να ασκήσει τον «δημοκρατικό έλεγχό» του. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι
έπρεπε να είχε δώσει τη συγκατάθεσή του ή τουλάχιστον να είχε ζητηθεί η γνώμη του πριν από
τη λήψη της απόφασης από το Συμβούλιο και ότι έπρεπε να έχει ενημερωθεί δεόντως καθ’ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά την έκδοση της προσβαλλομένης απόφασης. Το
Συμβούλιο έστειλε στο Κοινοβούλιο την απόφαση σύναψης συμφωνίας με τον Μαυρίκιο μετά
από τρεις μήνες από την έγκριση και την υπογραφή της και 17 ημέρες μετά τη δημοσίευσή
της.301
Το ΔΕΚ με απόφασή του302 επιβεβαίωσε την ισχύ του άρθρου 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ,
σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας,303 και ακύρωσε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή
και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του
Μαυρικίου για τους όρους της μεταγωγής των υπόπτων πειρατείας και των συναφών
κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από τη ναυτική δύναμη υπό την ηγεσία της Ε.Ε. στη
Δημοκρατία του Μαυρικίου και για τους όρους μεταχείρισης των υπόπτων πειρατείας μετά τη
μεταγωγή.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου,304 το άρθρο 218 παράγραφος 10
ΣΛΕΕ αποτελεί ουσιώδη διαδικαστική απαίτηση και η μη τήρηση της υποχρέωσης παροχής
πληροφοριών συνεπάγεται την ακυρότητα της προσβαλλομένης πράξεως. Ειδικότερα, τονίζει
ότι «η απαίτηση πληροφόρησης αποβλέπει στο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του Κοινοβουλίου
να ασκήσει δημοκρατικό έλεγχο στην εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικότερα, να
εξασφαλίσει τον σεβασμό των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο ακριβώς της επιλογής της νομικής
βάσεως μιας αποφάσεως για τη σύναψη συμφωνίας». Επιπλέον, υποστήριξε ότι η διάταξη
«εκφράζει, στο επίπεδο της Ένωσης, τη θεμελιώδη δημοκρατική αρχή ότι οι λαοί μετέχουν στην
300
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άσκηση της εξουσίας μέσω αντιπροσωπευτικής συνελεύσεως», καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι «το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
όπως επιτάσσει το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, περιλαμβανομένου και του σταδίου που
προηγείται της συνάψεως της συμφωνίας, το θεσμικό αυτό όργανο δεν είναι σε θέση να ασκήσει
το δικαίωμα παρακολουθήσεως που έχει εκ των Συνθηκών». Υπό τις περιστάσεις αυτές, «η μη
τήρηση της εν λόγω υποχρεώσεως ενημερώσεως επηρεάζει αρνητικά τους όρους ασκήσεως των
λειτουργιών του Κοινοβουλίου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ». Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, το
Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση περί θεσπίσεως συμφωνίας με τον
Μαυρίκιο έπρεπε να ακυρωθεί.
Περιορισμοί στο δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και έγγραφα των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ρυθμίζεται,
όπως είδαμε, από τον Κανονισμό 1049/2001. Η συζήτηση σχετικά με την πρόσβαση των
βουλευτών του Ε.Κ. σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ήταν ένα ανοιχτό ζήτημα στις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού. Τα σχετικά με τις διεθνείς
σχέσεις έγγραφα θα πρέπει να υπόκεινται στη γενική αρχή της διαφάνειας και να
αποδεσμεύονται, εκτός εάν η γνωστοποίησή τους μπορεί να βλάψει τα προστατευόμενα
συμφέροντα.305
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι απόρρητες για τους πολίτες θα πρέπει τουλάχιστον να
είναι στη διάθεση των εκλεγμένων ευρωβουλευτών προκειμένου αυτοί να μπορούν να
ελέγχουν όσους διαπραγματεύονται συμφωνίες για λογαριασμό των πολιτών. Η πρόσβαση σε
διαβαθμισμένες πληροφορίες από το Ε.Κ. πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη
διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Η δέσμευση
των βουλευτών του ΕΚ να χειρίζονται τις διαβαθμισμένες πληροφορίες με επαγγελματικό
τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.306
Το δικαίωμα πρόσβασης του ΕΚ σε περιορισμένα έγγραφα της ΕΕ περιορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από ένα σύνολο εσωτερικών θεσμικών κανόνων και διοργανικών συμφωνιών. Τον
Μάρτιο του 2011, τα κράτη μέλη επικαιροποίησαν τους εσωτερικούς κανόνες ασφαλείας και
επισημοποίησαν το σύστημα των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών ΕΕ (ΔΠΕΕ). Σύμφωνα με
305
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τους κανόνες διαβάθμισης του Συμβουλίου, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση
και δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την ταξινόμηση των εγγράφων ούτε έχουν την
εξουσιοδότηση να αγγίξουν ένα έγγραφο ΔΠΕΕ χωρίς να έχουν λάβει άδεια ασφαλείας από τις
εθνικές τους αρχές.307
Η διαβίβαση των ΔΠΕΕ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο διέπεται από
ένα σύνολο συμφωνιών:
Τη διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ευαίσθητες
πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.308
Το παράρτημα II της συμφωνίας πλαισίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις σχέσεις
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει πρόσβαση
και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών. 309
Τη διοργανική συμφωνία της 12ης Μαρτίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση και τη διεκπεραίωση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διαβαθμισμένων πληροφοριών που κατέχει το Συμβούλιο σε θέματα εκτός από
εκείνα στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.310
Η εσωτερική μεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών (ΔΠΕΕ) στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διέπεται από την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
15ης Απριλίου 2013 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη μεταχείριση των εμπιστευτικών
πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2014. Η
απόφαση του Προεδρείου καθορίζει τους ελάχιστους κανόνες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την προστασία των ΔΠΕΕ εντός των εγκαταστάσεών του.311
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.4.2014, C 95, σ. 1-7.
311
Απόφαση του Προεδρείου Ευρ. Κοινοβουλίου, OJ C 96, Κανόνες που διέπουν την επεξεργασία των
εμπιστευτικών πληροφοριών. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.4.2014, C 96, σ. 1-51.
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Στην πρόσφατη διοργανική συμφωνία,312 τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συν-νομοθέτες, ασκούν τις εξουσίες τους επί
ίσοις όροις. Η Επιτροπή, ως διαπραγματευτής και εκπρόσωπος της ΕΕ, είναι ο υπεύθυνος
θεσμικός φορέας σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Λαμβάνει οδηγίες από το
Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και ενεργεί πρωτίστως για τη διαμόρφωση της
διαπραγματευτικής θέσης καθώς και για την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με αυτές τις
διαπραγματεύσεις.313
Τα τρία θεσμικά όργανα θα αλληλοενημερώνονται τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
νομοθετικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ως συννομοθέτες ότι είναι σημαντικό να διατηρούν στενές επαφές ήδη πριν από τις διοργανικές
διαπραγματεύσεις, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντιστοίχων
θέσεών τους. Για το σκοπό αυτό θα διευκολύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και
πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων προσκαλώντας
εκπροσώπους των λοιπών θεσμικών οργάνων για άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε τακτική βάση.

312

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12.5.2016, L 123/1, παρ. 32-34.
313
Coremans E., From Access to Documents to Consumption of Information: The European Commission
Transparency Policy for the TTIP Negotiations, ό.π., σ. 32.

110

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ TTIP

Οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος και η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ. Το
2015 οι εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ και οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ από επιχειρήσεις της
ΕΕ ανήλθαν σε 371 και 249 δισ. € αντίστοιχα. Η Επιτροπή έχει αναφέρει 314 ότι πάνω από 10
εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας εξαρτώνται ήδη από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.
Τον Ιούνιο του 2013, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε διαπραγματευτικές οδηγίες προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της ΕΕ, για
μια συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις με τις
Ηνωμένες Πολιτείες «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων» (TTIP). Οι
διαπραγματεύσεις της TTIP καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο την επίτευξη
φιλόδοξης συμφωνίας με διατάξεις που υπερβαίνουν τους κανόνες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σε διάφορους τομείς: πρόσβαση στην αγορά αγαθών και
υπηρεσιών, ρυθμιστικές διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις
δημόσιες συμβάσεις. Η TTIP στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κανόνων σχετικά με την αειφορία,
τον ανταγωνισμό, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ, την επενδυτική και ρυθμιστική
συνεργασία.
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Puccio Laura, (2016 a), EU-US negotiations on TTIP: A survey of current issues [In-depth analysis PE 586.606
EN], European Union: EPRS | European Parliamentary Research Service, July 2016, σ. 5-6.
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Παρεμβάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Όταν οι διαπραγματεύσεις της TTIP άρχισαν να τραβούν την προσοχή των πολιτών και
αυξήθηκαν οι φωνές διαμαρτυρίας για περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και για
αποχαρακτηρισμό της διαπραγματευτικής εντολής, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily
O’Reilly ξεκίνησε δύο αυτεπάγγελτες έρευνες επί του θέματος.
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ως ανεξάρτητος και αμερόληπτος θεσμός στον οποίο
λογοδοτεί η διοίκηση, διερευνά αναφορές για περιπτώσεις κακοδιοίκησης εκ μέρους των
θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, μπορεί επίσης να ανοίξει έρευνες με
δική του πρωτοβουλία. Μέσα από τη στρατηγική διερεύνηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση
των

συστημικών

προβλημάτων

στη

διοίκηση

της

ΕΕ,

συμβάλλοντας

στην

αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της.
Υπόθεση OI/11/2014/RA
Στην αρχή των συνομιλιών για την TTIP δεν γινόταν λόγος για δημοσιοποίηση των εγγράφων
διαπραγμάτευσης. Ένα χρόνο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο δεν είχε
δημοσιοποιήσει ακόμα τη διαπραγματευτική εντολή, παρά το γεγονός ότι αυτή φαινόταν να
είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου.
Η Διαμεσολαβήτρια κίνησε έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας, καλώντας το Συμβούλιο, για λόγους
διαφάνειας, χρηστής διοίκησης, αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και, εν τέλει,
ενθάρρυνσης της εμπιστοσύνης του κοινού, να εξετάσει την προληπτική δημοσίευση του
εγγράφου. Η Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, σε επιστολή της προς το
Συμβούλιο στις 29/7/2014,315 εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα ήταν προς όφελος
του δημόσιου συμφέροντος να δημοσιευθεί η διαπραγματευτική εντολή, κάλεσε το Συμβούλιο
να μη φοβηθεί το γεγονός ότι η αποδέσμευση του εγγράφου θα αποτελέσει προηγούμενο για
μελλοντικές διαπραγματεύσεις και να εξετάσει την προληπτική δημοσίευση του εν λόγω
εγγράφου, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση, την αποτελεσματική χρήση των
πόρων και την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης του κοινού.
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Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O’Reilly, Letter to the Council of the EU, Requesting an opinion in the
European Ombudsman’s own-initiative inquiry OI/11/2014/MMN concerning transparency and public
participation in relation to the TTIP negotiations, 29/07/2014. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/54634/html.bookmark , ή
http://europa.eu/!xQ78Nf (τελευταία πρόσβαση 8/3/2018).
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Στην απάντησή του,316 το Συμβούλιο διατηρώντας αρχικά αμυντική και επιφυλακτική στάση,
υποστηρίζει ότι δεν διακρίνει στις ενέργειές του καμία περίπτωση κακοδιοίκησης που θα
μπορούσε να δικαιολογήσει την έρευνά του Ε.Δ. Αναγνωρίζει τη σημασία ενός υψηλού
επιπέδου διαφάνειας των στόχων και των στόχων της Ε.Ε στις διαπραγματεύσεις για την TΤIP
και στη βελτιστοποίηση της παροχής πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Κλείνοντας, επισημαίνει
ότι με πνεύμα προνοητικής προσέγγισης της διαφάνειας, έχουν αρχίσει διαβουλεύσεις με τα
κράτη μέλη σχετικά με τη δημοσίευση των οδηγιών διαπραγμάτευσης.
Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων, στις 9 Οκτωβρίου 2014 το Συμβούλιο δήλωσε ότι
αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία ενός υψηλού επιπέδου διαφάνειας και αποφάσισε με κοινή
συμφωνία να αποχαρακτηρίσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες, σηματοδοτώντας την έναρξη
της πορείας προς την ουσιαστική διαφάνεια.317
Εικόνα 1318
Έγγραφο αποχαρακτηρισμού της διαπραγματευτικής οδηγίας
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Council of the EU, Οpinion in the letter of 27 July 2014 relating to own initiative inquiry 01111/2014/MMN
concerning transparency and public participation in relation to the Transatlantic Trade and Investment Partnership
negotiations, SGS14112023 30.SEP.2014, διαθέσιμες στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/57621/html.bookmark και
https://www.ombudsman.europa.eu/showResource?resourceId=1412322752444_OPINION%20201401291_20141
002_150400_Redacted.pdf&type=pdf&download=true&lang=en (τελευταία πρόσβαση 8/3/2018).
317
Coremans E., From Access to Documents to Consumption of Information: The European Commission
Transparency Policy for the TTIP Negotiations, ό.π., p. 32.
318
Council of the European Union, PRESS RELEASE, ST 14095/14, DECLASSIFICATION of document: ST
11103/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED, 9 October 2014, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf (τελευταία πρόσβαση 8/3/2018).
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Από την πλευρά της, η Emily O’Reilly εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του
Συμβουλίου

να

δημοσιεύσει

τις

οδηγίες

διαπραγμάτευσης

για

τις

συνεχιζόμενες

διαπραγματεύσεις για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις (TTIP). Σε δελτίο τύπου319
που εκδόθηκε στις 9/10/2014 δήλωσε ότι είναι μια καλή μέρα για τη διαφάνεια της TTIP,
εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου
συμμεριζόμενοι την επίδραση της συμφωνίας στη ζωή των πολιτών, συμφωνούν με την άποψη
να δημοσιευθούν οι οδηγίες διαπραγμάτευσης. Στο τέλος του ίδιου μήνα, η Emily O’Reilly
έκλεισε την υπόθεση320 με το ακόλουθο συμπέρασμα: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διευθέτησε το θέμα.
Υπόθεση OI/10/2014/RA
Όπως είδαμε, ο ρόλος της O’Reilly θεωρείται κομβικός στην διαδικασία. Παράλληλα με την
πρώτη αυτεπάγγελτη έρευνα, ξεκίνησε και μια δεύτερη στις 29 Ιουλίου 2014 σχετικά με το
ρόλο της Επιτροπής. Αυτή ήταν ευρύτερη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα και
περιελάμβανε μια δημόσια διαβούλευση. Στόχος της έρευνας της Διαμεσολαβήτριας ήταν να
διασφαλιστεί ότι το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να
συμμετέχει στη διαμόρφωση της συμφωνίας.
Το Μάρτιο του 2014, η ΓΔ Εμπορίου δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την TTIP, με γενικό
τίτλο «We’re listening and engaging»,321 στην οποία έκανε μια γενική περιγραφή του τρόπου
διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, τους εμπλεκομένους φορείς, το ρόλο των εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων καθώς και τις προτεραιότητες σχετικά με τις προθέσεις πρόσβασης και
ενημέρωσης του κοινού, των κυβερνήσεων και των ευρωβουλευτών.

319

Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O’Reilly, Press release No. 19/2014. Ombudsman welcomes Council
decision
to
publish
TTIP
negotiating
directives.
Διαθέσιμo
στην
ηλ.
διεύθυνση:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/58057/html.bookmark ή http://europa.eu/!vf84mb
(τελευταία πρόσβαση 8/3/2018).
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European Ombudsman. Emily O’Reilly Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative
inquiry OI/11/2014/RA concerning the Council of the European Union, Decision on 31 Oct 2014. βλέπε
συμπεράσματα της απόφασης. Διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση: http://europa.eu/!yu34WB (τελευταία πρόσβαση
8/3/2018).
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European Commission, TTIP: We’re listening and engaging., 2014. Towards an EU-US trade deal. Brussels:
European Commission, Last updated: 28 March 2014, σ. 1-4. Διαθέσιμο στην ηλ διεύθυνση:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152276.pdf (τελευταία πρόσβαση 8/3/2018).
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Η Διαμεσολαβήτρια, σε επιστολή της προς τον τότε πρόεδρο José Manuel Barroso,322 ζήτησε
τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα που αφορούν στην
TTIP καθώς και για τη δημιουργία δημόσιου μητρώου εγγράφων και καταλόγου συναντήσεων,
τονίζοντας πως θα ήταν προς το συμφέρον της χρηστής διοίκησης να διατηρεί η Επιτροπή ένα
τέτοιο μητρώο, το οποίο θα συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση της διαφάνειας.
Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα αυτό και εκφράζοντας τις απόψεις της,323 δήλωσε
τη δέσμευσή της να λειτουργεί με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας γύρω από τις εμπορικές
διαπραγματεύσεις, ιδίως για την TTIP. Γνωστοποίησε ένα αριθμό νέων πρωτοβουλιών και
δράσεων που έγιναν σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και σχετίζονται:
με το θέμα της δημοσίευσης ηλεκτρονικών εγγράφων που σχετίζονται με το TTIP,
με τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων με
οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενους σε θέματα σχετικά με τη χάραξη πολιτικής,
με την αναθεώρηση των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με την εμπορική πολιτική.
Καταλήγοντας, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να εξετάσει κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν
να παραταθούν με την πάροδο του χρόνου και σε άλλες διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο μιας
συνολικότερης προσέγγισης της διαφάνειας.
Μετά την αρχική έκθεση της Emily O’Reilly τον Νοέμβριο του 2014 και τις ανησυχίες που
εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών, η νέα Επίτροπος
Εμπορίου Cecilia Malmström παρουσίασε σειρά μέτρων διαφάνειας σχετικά με την εμπορική
πολιτική της ΕΕ στο σύνολό της.324 Εκεί περιγράφει τις ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο
της «νέας εκκίνησης» και οι οποίες θα συμβάλουν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης
στα έγγραφα τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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1. Πρώτη ενέργεια είναι η παροχή ευρύτερης πρόσβασης στα έγγραφα της TTIP, ιδίως με τη
δημοσιοποίηση όλων των διαπραγματευτικών κειμένων της ΕΕ. Να σημειώσουμε ότι εδώ δεν
αναφέρεται η πρόθεση να δημοσιεύονται αμερικανικά έγγραφα ή κοινά έγγραφα
διαπραγμάτευσης χωρίς τη ρητή συμφωνία των ΗΠΑ.
2. Δεύτερη ενέργεια θα είναι η αναθεώρηση της διαδικασίας διαβάθμισης των πληροφοριών
που σχετίζονται με την TTIP, δηλαδή περισσότερα έγγραφα με την ένδειξη “Limited EU” σε
σχέση με έγγραφα με την ένδειξη “Restreint UE”, όπου αυτό είναι νομικά εφικτό.
3. Η τρίτη δράση αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κοινοβούλιο, κυρίως με την
παροχή ευρείας πρόσβασης σε όλους τους ευρωβουλευτές (και, όπου απαιτείται, σε ορισμένες
κατηγορίες μελών του προσωπικού που συμβουλεύουν τους ευρωβουλευτές), υπό τον όρο ότι
θα συμφωνηθούν οι κατάλληλες λεπτομέρειες με το Κοινοβούλιο για να διασφαλιστεί η
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται, στην περίπτωση αδικαιολόγητης
αποκάλυψης των ίδιων των εγγράφων ή του περιεχομένου τους. Αυτό συνεπάγεται την
επέκταση της χρήσης μιας «αίθουσας ανάγνωσης» σε εκείνους τους ευρωβουλευτές που δεν
έχουν μέχρι στιγμής πρόσβαση στα έγγραφα «Restreint UE».
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, η Διαμεσολαβήτρια, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, ξεκίνησε
δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2014. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν
να δοθεί στο κοινό η ευκαιρία να γνωστοποιήσει τις απόψεις του επί των ζητημάτων που
εγείρει η αυτεπάγγελτη έρευνα. Υπογραμμίζεται ότι η δημόσια διαβούλευση δεν αφορά την
ουσία των διαπραγματεύσεων.
Η Διαμεσολαβήτρια καλούσε τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν στα εξής τρία θέματα:325
1: Παρακαλούμε, εκθέστε την άποψή σας για τα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσε να
λάβει η Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για την
TTIP. Σε ποια σημεία, συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι είναι δυνατό να επέλθουν βελτιώσεις
(παρακαλούμε να είστε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι στις απαντήσεις σας και, επίσης, να
εξετάσετε το εφικτό των προτάσεών σας, με βάση το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
Θα βοηθούσε επίσης πολύ να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας κατά σειρά προτεραιότητας).
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2: Παραθέστε παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής που έχετε συναντήσει στον συγκεκριμένο
τομέα (π.χ. σε συγκεκριμένες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής ή άλλους διεθνείς
οργανισμούς) τα οποία πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλες τις υπηρεσίες της
Επιτροπής.
3: Εξηγήστε με ποιον τρόπο, κατά την άποψή σας, θα μπορούσε η μεγαλύτερη διαφάνεια να
επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Εκθέσεως,326 μετά το τέλος της διαβούλευσης
ελήφθησαν 315 απαντήσεις στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναλυτικά, 55
απαντήσεις υποβλήθηκαν από οργανώσεις, 3 από βουλευτές του ΕΚ και 257 από ιδιώτες.
Επίσης ελήφθησαν πάνω από 6.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανησυχία που
εκφράστηκε στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ήταν ότι η ΕΕ πρέπει να είναι πιο διαφανής όσον αφορά την πρωτοβουλία TTIP, ιδίως όσον
αφορά τις επαφές της με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Πολλοί από τους
συμμετέχοντες εξέφρασαν ιδέες για να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων
«υποεκπροσωπούμενων» και τη σημασία να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της
συμμετοχής θα αντικατοπτριστούν πλήρως στον προσανατολισμό των διαπραγματεύσεων.327
Σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, οι ερωτηθέντες ζήτησαν την
έγκαιρη δημοσίευση των χρονοδιαγραμμάτων των συνόδων, καθώς και ημερομηνίες για κάθε
γύρο διαπραγματεύσεων.
Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των μηνυμάτων ήταν τα
ακόλουθα:
Η ΕΕ πρέπει να είναι εξαιρετικά ανοικτή και διαφανής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της
TTIP, απελευθερώνοντας άμεσα όλες τις πληροφορίες που αφορούν σε τομείς όπως τα
περιβαλλοντικά πρότυπα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η υγεία και η ασφάλεια. Η ΕΕ
πρέπει να δημοσιεύσει μια λίστα με επικοινωνίες και συναντήσεις των θεσμικών οργάνων με
ομάδες συμφερόντων μεγάλων επιχειρήσεων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, φαίνεται οι φορείς αυτοί
να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις από τον απλό πολίτη.
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Τα στοιχεία της διαβούλευσης αποτελούν σημαντική πηγή κατανόησης σχετικά με το πώς οι
διάφορες κοινωνικές ομάδες προσεγγίζουν την έννοια της διαφάνειας.328 Ο επιχειρηματικός
κόσμος τάσσεται υπέρ της διαφάνειας των εμπορικών διαπραγματεύσεων και των κειμένων
προς το κοινό και συμβαδίζει με την άποψη ότι η Επιτροπή έχει κάνει πολλά βήματα στον
τομέα της διαφάνειας και αν προχωρούσε περισσότερο θα μπορούσε να βλάψει το αποτέλεσμα
των διαπραγματεύσεων. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ πιο επικριτικές
σε ό,τι έχει επιτευχθεί. Ζητούν ευρεία πρόσβαση στα επίσημα διαπραγματευτικά έγγραφα,
κατάλογους συνεδριάσεων, ονόματα υπαλλήλων και κάθε αλληλογραφία και αντιλαμβάνονται
τη διαφάνεια και τα συμμετοχικά μέτρα ως συνδεόμενα. Η διαφάνεια είναι η προϋπόθεση που
θα επιτρέψει στους πολίτες, μέσω των οργανώσεών τους, να συμμετέχουν ουσιαστικά στις
διαπραγματεύσεις και μόνο αυτό μπορεί να φέρει ισορροπία. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
εκφράζουν μια πάγια θέση, υποστηρίζοντας ότι τα πάντα θα πρέπει να είναι δημόσια,
αφήνοντας περιθώρια για εξαιρέσεις εάν υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη. Η διαφορά μεταξύ
των απαιτήσεων των επιχειρήσεων και των Μ.Κ.Ο. είναι πως οι δεύτερες αντιλαμβάνονται τη
διαφάνεια και τα συμμετοχικά μέτρα ως αλληλένδετα, υποστηρίζοντας πως η έλλειψη νέων
τρόπων συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην αμφίδρομη συζήτηση των
διαπραγματεύσεων δεν υφίσταται.
Η Emily O’Reilly έκλεισε την έρευνα αυτή στις 7 Ιανουαρίου 2015 και εξέδωσε την τελική της
έκθεση,329 στην οποία εκφράζει κάποιες θέσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από την
Επιτροπή για την αύξηση της διαφάνειας. Οι θέσεις αυτές σχετίζονται με το επίπεδο
συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της δημοσιοποίησης εγγράφων, προτείνοντας την
ανάρτηση ειδικού κατάλογου εγγράφων TTIP σε ιστοσελίδα η οποία θα ενημερώνεται τακτικά
με τα διαθέσιμα έντυπα, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ίση μεταχείριση όλων των
πολιτών. Υποστηρίζει πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές προτάσεις που προέκυψαν
κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Διαμεσολαβητή. Βαρύτητα δίνει στη
διαφάνεια των διαδικασιών και τη σημασία του Μητρώου Διαφάνειας αναφορικά με τις επαφές
με επιχειρηματικές οργανώσεις, ομάδες συμφερόντων και Μ.Κ.Ο., στοχεύοντας στην
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εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας και της αντιπροσωπευτικότητας στις συναντήσεις με
τις επαγγελματικές οργανώσεις.
Σε ομιλία της330 για τη διαφάνεια στην TTIP, η Ε.Δ. τονίζει ότι το δικαίωμα των πολιτών να
έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι θεμελιώδες. Αυτό το
δικαίωμα εμβαθύνει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της ΕΕ και των θεσμικών της οργάνων και
προστατεύει τους πολίτες από την παραπληροφόρηση. Όσο πιο διαφανείς είναι οι
διαπραγματεύσεις, τόσο περισσότερο το κοινό είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδό τους
και να συμβάλει στη διαμόρφωση του αποτελέσματός τους. Η έγκαιρη ανατροφοδότηση
μπορεί να δώσει απάντηση σε σχέση με τμήματα της συμφωνίας που δημιουργούν
προβλήματα. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με μία οριστική εκδοχή μιας
συμφωνίας που δεν μπορούν πλέον να διαμορφώσουν.
Η πρόοδος της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα στην TTIP
Σύμφωνα με τη συμβατική επιταγή των άρθρων 207 και 218 ΣΛΕΕ, κάθε εμπορική συμφωνία
της ΕΕ θα πρέπει να λάβει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να
υπογραφεί από το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της θεσμικής υποχρέωσης, ο νέος
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε στις πολιτικές του
εξαγγελίες331 σχετικά με την συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ ότι δέσμευσή του
ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας υπέρ των πολιτών αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το οποίο και θα έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας (TTIP) σε όλα
τα στάδια των διαπραγματεύσεων.
Οι προηγούμενες εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονταν από μια
μυστικότητα στην διαδικασία. Το επίπεδο διαφάνειας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις διαπραγματεύσεις του TTIP είναι πλέον αρκετά ικανοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν επιδέχεται βελτίωση.332 Το σίγουρο είναι πως η σημερινή κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί
επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ των αρχών της διαφάνειας και του δημοκρατικού
ελέγχου, αφενός, και της ανάγκης διασφάλισης ορθής διαπραγματευτικής διαδικασίας,
αφετέρου.
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Η Emily O’Reilly, αναγνωρίζοντας τη σημασία της TTIP ως της μεγαλύτερης γεωστρατηγικής
σημασίας διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στην ιστορία της ΕΕ, τονίζει ότι μπορεί
να αποτελέσει πρότυπο για κάθε μελλοντική περιφερειακή, ακόμη και παγκόσμια, εμπορική
συμφωνία. Η TTIP χαρακτηρίζεται ως μια εμπορική συμφωνία του εικοστού πρώτου αιώνα,
που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αυξημένα πρότυπα διαφάνειας και να αντικατοπτρίζει τις
ευκαιρίες που προσφέρει η σημερινή τεχνολογική εξέλιξη.333
Η Επιτροπή έχει ανταποκριθεί θετικά στην πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας για να αυξήσει
τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων της TTIP, αφού έχει περάσει από μια στρατηγική
παροχής διαφάνειας με τη μορφή της πρόσβασης στα έγγραφα σε μια πρόσβαση στην
πληροφόρηση,

η

οποία

αποσκοπεί

συγκεκριμένα

στην

αύξηση

των

διαθέσιμων

πληροφοριών.334 Η πολιτική διαφάνειας επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται
η Επιτροπή στη σχέση της με τα άλλα θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή καλείται να παίξει ρόλο
μεσάζοντα στην προβληματική επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την εμπορική πολιτική. Από τα τέλη του 2014 διαφάνηκε από την Επιτροπή η
πρόθεση ύπαρξης μιας ουσιαστικής προληπτικής προσέγγισης της διαφάνειας. Το έπραξε
κάνοντας διαθέσιμα online έγγραφα θέσης της ΕΕ και κείμενα διαπραγμάτευσης, χωρίς να
υπάρχει οποιαδήποτε συγκεκριμένη απαίτηση.335 Στο πλαίσιο της νέας αναθεωρημένης
στρατηγικής διαφάνειας η οποία βασίζεται στις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας, η Επιτροπή
δημοσιεύει έναν πίνακα336 που απαριθμεί έγγραφα σχετικά με τις συνεχιζόμενες
διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές και επενδυτικές διατλαντικές εταιρικές σχέσεις (TTIP). Ο
πίνακας περιλαμβάνει όλα τα κείμενα που ετοίμασε η Επιτροπή και τα οποία μοιράστηκαν με
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.
Την ίδια χρονική περίοδο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να δώσουν σε διαπιστευμένους υπάλληλους
των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ δυνατότητα πρόσβασης στα ενοποιημένα
έγγραφα του TTIP, τα οποία διατίθενται στις αμερικανικές πρεσβείες των κρατών μελών της
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ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι έπρεπε να υπογράψουν δήλωση στην οποία να δηλώνουν
ότι δεν θα αποκαλύπτουν την ουσία των εγγράφων.337
Τον Ιούλιο του 2015, το Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του
TTIP, απευθύνει μεταξύ πολλών άλλων συστάσεις για να μετατραπούν οι προσπάθειες για
διαφάνεια σε ουσιαστικά έμπρακτα αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρει την πρόσβαση
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων εγγράφων, με παράλληλη τήρηση της δέουσας
εμπιστευτικότητας, προκειμένου να δοθεί στους βουλευτές του Κοινοβουλίου και στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να έχουν εποικοδομητικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το
κοινό. Επιπρόσθετα, παρακινεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των εθνικών
τους κοινοβουλίων σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους υποχρεώσεις, να παράσχει
την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή αυτή και να
ενισχύσει την πρόσβαση στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να διαθέτουν ανά πάσα
στιγμή την κατάλληλη ενημέρωση όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.338
Με τη δημοσίευση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» τον Οκτώβριο του 2015, η Επιτροπή
κατέταξε στην κορυφή των πολιτικών προτεραιοτήτων της το εμπόριο, καταδεικνύοντας ότι η
εμπορική πολιτική της ΕΕ αφορά τους πάντες. Επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες για τους
πολίτες, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την
καινοτομία. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές αξίες, να είναι διαφανής
και ανοικτή στον δημόσιο έλεγχο.339 Η αρμόδια Επίτροπος Cecilia Malmström δήλωσε πως για
να καταστούν διαφανέστερες όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, απαιτείται δέσμευση
δημοσίευσης των βασικών διαπραγματευτικών κείμενων, όπως συμβαίνει ήδη με την TTIP.340
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Πρόσβαση στα ενοποιημένα έγγραφα
Περαιτέρω θετική εξέλιξη στον τομέα της ενδοθεσμικής διαφάνειας παρατηρείται στα τέλη του
2015, όταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz και ο Πρόεδρος της
κοινοβουλευτικής επιτροπής INTA341 Bernt Lange, σε κοινή επιστολή τους342 απευθυνόμενοι
προς την Επίτροπο Εμπορίου κα. Cecilia Malmström, την ευχαριστούν για τις νέες ρυθμίσεις
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πρόσβαση στα έγγραφα που σχετίζονται με την
TTIP. Οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν την πρόσβαση και στα λεγόμενα «ενοποιημένα έγγραφα»
και σε άλλα παρόμοια ευαίσθητα έγγραφα σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση της νομιμοποίησης της εμπορικής πολιτικής της
ΕΕ, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να ασκεί τις ευθύνες του στο πλαίσιο
της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Ένωσης,
ενισχύοντας έτσι τον δημοκρατικό έλεγχο και τη λογοδοσία της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.
Τα ενοποιημένα έγγραφα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης
συμφωνίας. Συνδυάζουν τις γραπτές προτάσεις των διαπραγματευόμενων μερών για κάθε
κεφάλαιο σε ένα ενιαίο έγγραφο για τη διευκόλυνση της συζήτησης και την επίτευξη
συμφωνίας. Είναι «ελλιπή έγγραφα», αφού οι θέσεις που περιέχουν υπόκεινται σε συνεχή
αναθεώρηση και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα από αυτά.
Παρέχουν ένα στιγμιότυπο των υπό διαπραγμάτευση θεμάτων που παραμένουν αμφιλεγόμενα,
καθώς και ορισμένες ενδείξεις για τις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ. Στα ενοποιημένα έγγραφα
ενδέχεται να μην υπάρχουν διατάξεις που θα μπορούσαν να προστεθούν μεταγενέστερα ή να
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κανονισμός, Παράρτημα V, Αρμοδιότητες των μόνιμων κοινοβουλευτικών
επιτροπών, 8η κοινοβουλευτική περίοδος 2017. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΙΝΤΑ είναι αρμόδια για
ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης
και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, και ειδικότερα: 1. τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές
σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· 2. το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο και τη διευκόλυνση
του εμπορίου, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διατάξεων και της διαχείρισης των
τελωνείων· 3. την έναρξη, παρακολούθηση, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την εξασφάλιση συνέχειας
για διμερείς, πολυμερείς και πλειομερείς εμπορικές συμφωνίες που διέπουν τις οικονομικές, εμπορικές και
επενδυτικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς· 4. τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή
τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου· 5. τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς
οργανισμούς και τα διεθνή φόρα για εμπορικά θέματα και τις οργανώσεις για την προαγωγή της περιφερειακής
οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ένωσης· 6. τις σχέσεις με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης
της κοινοβουλευτικής διάστασής του. Η επιτροπή έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές, ειδικές
αντιπροσωπείες όσον αφορά οικονομικά και εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες. Διαθέσιμο στην
ηλ.
διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULESEP+20170116+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
342
Schulz Martin, Lange Bernt, κοινή επιστολή προς την Επίτροπο Εμπορίου Cecilia Malmström, Access to TTIPrelated documents: Comprehensive agreement on operational arrangements between the INTA Committee and DG
TRADE, D 321485 10.12.2015 Ref. Ares(2015)5740097, σ. 1-2. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/110464/access-to-ttip-related-docs.pdf (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).

122

υπάρχουν άλλες που μπορεί να διαγραφούν ή θα τροποποιηθούν στο τέλος της
διαπραγμάτευσης, καθώς επιτυγχάνονται συμβιβασμοί μέχρι την τελευταία στιγμή. Το τελικό
κείμενο εκδίδεται στο τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας και είναι το μόνο που μπορεί
να αποτελέσει τη βάση για μια σωστή ανάλυση της συμφωνίας και των συνεπειών της
πολιτικής της.343
Στις «Λειτουργικές ρυθμίσεις πρόσβασης σε έγγραφα που σχετίζονται με την TTIP μεταξύ
Επιτροπής INTA και ΓΔ Εμπορίου»344 αναφέρονται τα είδη των διαβαθμισμένων εγγράφων
και οι κανόνες που διέπουν την κάθε κατηγορία. Ειδικότερα:
Έγγραφα που φέρουν τη σήμανση Limited. Γενική αρχή: Όλοι οι βουλευτές του ΕΚ
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, που διαβιβάζονται σε ασφαλή
ηλεκτρονική μορφή από τη ΓΔ Εμπορίου στη Γραμματεία της INTA. Στο εσωτερικό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτά τα έγγραφα διαμοιράζονται υδατογραφημένα,
μέσω ασφαλούς συστήματος "SharePoint". Η πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα μπορεί
επίσης να είναι δυνατή και εκτός του Κοινοβουλίου, εφόσον οι συνθήκες ασφάλειας
είναι εγγυημένες. Επιτρέπεται η πρόσβαση στο διορισμένο προσωπικό της Γραμματείας
και στους συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αναγνωρίζει πλήρως ότι τα έγγραφα που επισημαίνονται ως περιορισμένα περιέχουν
ευαίσθητες και μη δημόσιες πληροφορίες και πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη
προσοχή ώστε να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη αποκάλυψή τους.
Έγγραφα που φέρουν τη σήμανση RESTREINT UE / EU RESTRICTED. Γενική αρχή:
Επέκταση πρόσβασης στα έγγραφα RESTREINT UE / EU RESTRICTED σε όλους
τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται σε ένα ασφαλές αναγνωστήριο, που διαχειρίζεται
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν τη μεταχείριση των
εμπιστευτικών πληροφοριών.345 Επιτρέπεται η λήψη σημειώσεων σε χαρτί στην
αίθουσα ανάγνωσης, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των εγγράφων με φωτοαντίγραφα
ή φωτογραφίες. Οι ευρωβουλευτές που χρησιμοποιούν την αίθουσα ανάγνωσης
υπογράφουν μια δέσμευση ότι κατανοούν και δεσμεύονται να σέβονται τους κανόνες
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Puccio Laura, (2016 b). TTIP: Access to consolidated texts and confidential documents [PE 580.909 EN],
European Union, EPRS, European Parliamentary Research Service, 2016, p. 3.
344
Schulz M., Lange B., κοινή επιστολή προς την Επίτροπο Εμπορίου Cecilia Malmström, D 321485 10.12.2015
Ref. Ares(2015)5740097 ό.π, σ. 3-6, Λειτουργικές ρυθμίσεις πρόσβασης σε έγγραφα που σχετίζονται με την TTIP
μεταξύ Επιτροπής INTA και ΓΔ Εμπορίου (όπως εγκρίθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων στις 02/12/2015) και
επισυνάφθηκαν στην προαναφερόμενη κοινή επιστολή.
345
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Απόφαση του Προεδρείου Ευρ. Κοινοβουλίου OJ-C 96, Κανόνες που διέπουν την
επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, ό.π.
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ασφαλείας. Κατά παρέκκλιση και σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, θα
συνεχίσουν να λαμβάνουν αντίγραφο σε χαρτί ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, καθώς
και ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι, οι συντονιστές και οι εισηγητές της επιτροπής INTA.
Ενοποιημένα έγγραφα και άλλα παρόμοια ευαίσθητα έγγραφα. Γενική αρχή: Επέκταση
της πρόσβασης σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ασφαλή
αίθουσα ανάγνωσης σε έγγραφα ταξινομημένα ως RESTREINT UE / EU
RESTRICTED και που περιέχουν τις θέσεις και των δύο μερών (τα αποκαλούμενα
«Ενοποιημένα» έγγραφα) και άλλες κατηγορίες παρόμοιων ευαίσθητων εγγράφων. Δεν
διατίθενται αντίγραφα σε χαρτί των εν λόγω εγγράφων εκτός της αίθουσας ανάγνωσης
του Ε.Κ.
Σε περίπτωση αθέμιτης αποκάλυψης πληροφοριών, θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των
αρμοδίων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά, να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο
θα αποφευχθεί η επανάληψη και άλλως να συμβάλουν στην επίλυση του θέματος. Σε
περίπτωση πρόδηλων παραβιάσεων ή σοβαρών κινδύνων παραβίασης αυτών των λειτουργικών
ρυθμίσεων, η Επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για τα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες
αυτές, διατηρεί το δικαίωμά της να αναστέλλει αυτές τις λειτουργικές ρυθμίσεις κατόπιν
διαβουλεύσεων με τον πρόεδρο της INTA.
Το επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση της επέκτασης του εύρους της διαφάνειας έρχεται την
άνοιξη του 2016, με τη δημιουργία εθνικών αναγνωστηρίων σε όλα τα κράτη μέλη για την
ενημέρωση

των

βουλευτών

των

εθνικών

κοινοβουλίων.

Τα

εθνικά

κοινοβούλια,

συμπεριλαμβανομένης της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής και της Γερουσίας της Γαλλίας
και της Ιταλίας, ζήτησαν επίσης πρόσβαση στα διαπραγματευτικά έγγραφα.346 Τον Δεκέμβριο
του 2015, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα τα
μέλη των εθνικών κοινοβουλίων να μπορούν πλέον να διαβουλεύονται με τα ενοποιημένα
έγγραφα διαπραγμάτευσης σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες ανάγνωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις
συζητήθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων στο
Συμβούλιο. Η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής347 εξέτασε πιθανά μέτρα για τη διευκόλυνση της
346

European Parliamentary Research Service Blog, TTIP Reading Rooms In EU Member States, 2016. Διαθέσιμο
στην ηλ. διεύθυνση: https://epthinktank.eu/2016/07/15/eu-us-negotiations-on-ttip-state-of-play/ttip-reading-roomsin-eu-member-states/ (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
347
Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής, Ο ρόλος και η σύνθεση της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής (ΕΕΠ)
αναλύονται στο άρθ. 207 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Η επιτροπή αυτή συμβουλεύει και επικουρεί την Επιτροπή στη
διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανώσεις στον τομέα της κοινής εμπορικής
πολιτικής. Επίσης, λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό όργανο κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
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προσβασιμότητας των κρατών μελών της ΕΕ σε ορισμένα διαβαθμισμένα έγγραφα της TTIP
και

ενέκρινε,

στις

17

Δεκεμβρίου

2015,348

την

προαναφερθείσα

προσέγγιση,

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των λεπτομερειών για τις αίθουσες ανάγνωσης.
Συμφώνησε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες από τα κράτη μέλη, τα
οποία είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία χώρου ανάγνωσης για τα μέλη του κοινοβουλίου τους
στο υπουργείο της επιλογής τους. Για όλους τους χώρους ανάγνωσης, το απόρρητο είναι ο
κανόνας και στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων επιτρέπεται η χρήση μόνο ενός μολυβιού για
να σημειώνουν. Τα διαβαθμισμένα έγγραφα δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με
τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Οι
περισσότερες αίθουσες ανάγνωσης ιδρύθηκαν τους πρώτους μήνες του 2016. Σε αυτούς τους
χώρους τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων έχουν πρόσβαση στις θέσεις της ΕΕ, σε έγγραφα
της ΕΕ που περιέχουν αναφορές σε θέσεις των ΗΠΑ καθώς και σε ενοποιημένα κείμενα.349
Σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η πρόσβαση στα έγγραφα TTIP επεκτάθηκε, υπό
προϋποθέσεις, από έναν επιλεγμένο αριθμό μελών της INTA σε όλους τους ευρωβουλευτές και
έπειτα και στους εθνικούς βουλευτές.

Συμβουλίου
όσον
αφορά
την
εμπορική
πολιτική
της
ΕΕ.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/preparatory-bodies/trade-policy-committee/
(πρόσβαση
20/11/2017).
348
Council of the EU, Improving access of Member States to certain classified documents concerning the
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 14029, 17/12/2015, Brussels. Διαθέσιμο στην ηλ.
διεύθυνση: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2015-INIT/en/pdf (τελευταία πρόσβαση
8/3/2018).
349
Delimatsis P., TTIP, CETA, TiSA Behind Closed Doors: Transparency in the EU Trade Policy, ό.π., p. 20.
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Πίνακας 6

Αίθουσες ανάγνωσης TTIP στην έδρα των Κ.Μ.350

350

Puccio L., (2016 b). TTIP: Access to consolidated texts and confidential documents ό.π., σ. 10.
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Πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Η περίπτωση της «STOP TTIP»
Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό δείκτη και συνιστώσα της δημοκρατικής
νομιμοποίησης κάθε πολιτείας. Επιβάλλεται από το άρθρο 11 ΣΕΕ και θεωρείται
αναπόσπαστο μέρος της αρχής της ανοικτής διακυβέρνησης. Το άρθρο 4 παρέχει μέσω των
Πρωτοβουλιών ένα άμεσο δημοκρατικό εργαλείο, που δίνει στους Ευρωπαίους πολίτες την
δυνατότητα να επηρεάσουν τη θεσμική λήψη αποφάσεων της ΕΕ.351
Η

Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία

Πολιτών

αποτελεί πρόσκληση προς

την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί.
Η

πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να προταθεί από επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από

τουλάχιστο 7 πολίτες της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου που ζουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά
Κ.Μ, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και υπήκοοι 7 διαφορετικών Κ.Μ. Μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να συνυπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό των 7
πολιτών που απαιτείται για τον σχηματισμό επιτροπής πολιτών.352 Προτού αρχίσουν οι
διοργανωτές να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες, πρέπει να ζητήσουν την
ηλεκτρονική καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας στο μητρώο.353 Η Πρωτοβουλία
Ευρωπαίων Πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της
ΕΕ, που προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 28 (σύντομα 27) κράτη μέλη. Σε καθένα από
τα 7 κατ’ ελάχιστον κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων354. Μόλις οι
διοργανωτές λάβουν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές τουλάχιστον 7 πιστοποιητικά που
αποδεικνύουν ότι έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης,
μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία τους στην Επιτροπή – μαζί με τα στοιχεία για τη
στήριξη και τη χρηματοδότησή της.
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Organ James, EU Citizen Participation and the ECI: The TTIP Legacy, 2017, σ. 3. Διαθέσιμο στην ηλ.
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μέλος. Για την Ελλάδα, ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων για τις πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν από την
01/07/2014 και μετά, είναι 15.750. Για τον ακριβή ελάχιστο αριθμό υπογράφων που πρέπει να συγκεντρωθούν
ανά κράτος μέλος, βλέπε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories (τελευταία
πρόσβαση 9/3/2018).
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Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται
στον Κανονισμό αριθ. 211/2011355 της ΕΕ, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011. Πρωτοβουλίες πολιτών δεν
μπορούν να αναλαμβάνονται από οργανώσεις. Οι οργανώσεις όμως μπορούν να προωθούν ή
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες, υπό την προϋπόθεση ότι το πράττουν με απόλυτη διαφάνεια.
Η επιτροπή πολιτών, προτού αρχίσει να συγκεντρώνει δηλώσεις υποστήριξης από τους
πολίτες, πρέπει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία της. Μετά την επιβεβαίωση της
καταχώρισης, οι διοργανωτές έχουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν τις υπογραφές.
Οι διαπραγματεύσεις για την TTIP δημιούργησαν τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά και
μεγάλες προστριβές. Η διαφάνεια αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση σχετικά με την
TTIP, ιδιαίτερα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη διαφάνειας στη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε μια από τις κύριες επικρίσεις των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών. Η πιο διαδεδομένη αφορά την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες
διαπραγμάτευσης και κυρίως στη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα
διαπραγμάτευσης, στα έγγραφα θέσης και στα ενοποιημένα σχέδια κειμένων. Σε αρκετά κράτη
μέλη είχαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και μια πρωτοβουλία που συγκέντρωσε πάνω από 3
εκατομμύρια υπογραφές. Οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών επιδίωκαν να έχουν πρόσβαση
σε αυτές τις κατηγορίες εγγράφων προκειμένου να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο και τις
συνέπειες που έχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις στη ζωή των Ευρωπαίων. Το κύριο επιχείρημα
είναι ότι η συμφωνία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το ισχύον καθεστώς σε σχέση με την
παροχή δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη.356
Οι διοργανωτές υπέβαλαν αίτημα εγγραφής για την πρωτοβουλία «Stop TTIP» στο πλαίσιο της
επίσημης διαδικασίας τον Απρίλιο του 2014. Το Σεπτέμβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με απόφασή της357 αρνήθηκε να εγγράψει την πρωτοβουλία «Stop TTIP» διότι, κατά την
άποψή της, η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη,
που δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο συγκεκριμένη νομική πράξη. Οι
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, 11 Μαρτίου 2011/ L 65, σ. 1-22.
καθώς και στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R021120150728&from=EL σχετικά με τις τροποποιήσεις. (Τελευταία πρόσβαση στις 9/3/2018).
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Delimatsis P., TTIP, CETA, TiSA Behind Closed Doors: Transparency in the EU Trade Policy, ό.π., p. 21.
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European Commission, C(2014) 6501 final, 10.09.2014. Commission decision of 10 September 2014 on the
refusal to register the European Citizens’ Initiative ‘Stop TTIP’. Brussels, European Commission. Διαθέσιμο στην
ηλ. διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/2552 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
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διοργανωτές κινήθηκαν δικαστικά κατά της απόφασης αυτής 358 και παράλληλα αποφάσισαν να
ξεκινήσουν μια ανεπίσημη διαδικασία, η οποία συγκέντρωσε σε ένα χρόνο 3.284.289 δηλώσεις
υποστήριξης.359 Οι δηλώσεις υποστήριξης παρουσιάστηκαν συμβολικά στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 7 Οκτωβρίου 2015 και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11
Νοεμβρίου 2015.
Η δικαστική διαμάχη είχε αίσιο αποτέλεσμα για την πρωτοβουλία «Stop TTIP». Στην πολύ
πρόσφατη αλλά και σημαντική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 10ης
Μαΐου 2017 αναδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο ο σημαντικός ρόλος και ο ειδικός
σκοπός που αποδίδεται στο μηχανισμό των Πρωτοβουλιών Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), ο
οποίος συνίσταται στη βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης μέσα από την
παροχή σε κάθε πολίτη του γενικού δικαιώματος συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της
Ένωσης.
Τα στοιχεία αυτά επιτάσσουν να γίνει δεκτή η ερμηνεία κατά την οποία η απόφαση έναρξης
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας αποσκοπεί αναμφισβήτητα στην
τροποποίηση της έννομης τάξης της Ένωσης. Συνεχίζοντας, το δικαστήριο υποστηρίζει ότι ο
σκοπός της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης μέσω της ΠΕΠ περιλαμβάνει και
τη δυνατότητα να ζητηθεί είτε η τροποποίηση των ισχυουσών νομικών πράξεων είτε η εν μέρει
ή εν όλω ανάκλησή τους. Κατά συνέπεια, η πρόταση της ΠΕΠ δεν αποτελεί ανάμειξη σε εν
εξελίξει νομοθετική διαδικασία, αλλά αποτελεί έκφραση της πραγματικής συμμετοχής των
πολιτών της Ένωσης στη δημοκρατική ζωή αυτής, χωρίς να θίγεται η επιδιωχθείσα με τις
Συνθήκες θεσμική ισορροπία.360
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η Επιτροπή, με σχετική απόφασή της στις 4/7/2017,361
διαπιστώνει ότι η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Stop TTIP» θα πρέπει να
καταχωριστεί.
Η πρωτοβουλία καταχωρήθηκε στο επίσημο μητρώο362 με τα εξής στοιχεία:
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Υπόθεση T-754/14, Απόφαση 10/05/2017 Efler κ.λπ. κατά Επιτροπής. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190563&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=1060210 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
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Βλέπε αναλυτικά στο blog της οργάνωσης Stop-ttip.org, ECI is closed – signature gathering continues. Για τη
διαδικασία αυτή συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα 44.788 δηλώσεις. Διαθέσιμo στην ηλ. διεύθυνση: https://stopttip.org/blog/eci-is-closed-signature-gathering-continues/ (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
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T-754/14, ό.π, σκέψεις 37, 42, 47.
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European Commission. Commission Decision of 4.7.2017 on the proposed citizens’ initiative entitled "Stop
TTIP". C(2017) 4725 final, Strasbourg, 4.7.2017. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση: http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/documents/3801 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
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Ημερομηνία καταχώρισης: 10/07/2017
Αριθμό μητρώου της Επιτροπής: ECI(2017)000008.
Σημερινό καθεστώς: Η συγκέντρωση συνεχίζεται.
Προθεσμία: 10/07/2018.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο αντικείμενο της πρωτοβουλίας περιγράφονται τα εξής:
«Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει στο Συμβούλιο να καταργήσει τη
διαπραγματευτική εντολή για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)
και να μην ολοκληρώσει τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA).» Στο πεδίο
των βασικών στόχων: «Θέλουμε να αποτρέψουμε το TTIP και το CETA γιατί περιλαμβάνουν
πολλά κρίσιμα ζητήματα όπως η διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών και οι
κανόνες για τη συνεργασία στον τομέα της ρύθμισης που απειλούν τη δημοκρατία και το κράτος
δικαίου. Θέλουμε να αποφευχθεί η μείωση της απασχόλησης, των κοινωνικών προτύπων, του
περιβάλλοντος, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των καταναλωτικών προτύπων, καθώς
και την απορύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών αγαθών σε
αδιαφανείς διαπραγματεύσεις. Η ΣΕΚ υποστηρίζει μια εναλλακτική εμπορική και επενδυτική
πολιτική στην ΕΕ.»

362

Βλέπε στην ιστοσελίδα του επίσημου μητρώου των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών των πολιτών για την ΕΠΠ
«Stop
TTIP».
Διαθέσιμο
στην
ηλ.
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/citizensinitiative/public/initiatives/open/details/2017/000008 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018).
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η ανάδειξη και η καθιέρωση της αρχής της διαφάνειας αποτελεί βασική διοικητική πρακτική,
αλλά και συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, αφού αποσκοπεί στην
ενίσχυση της σχέσης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και πολιτών. Προκύπτει ξεκάθαρα από τα
άρθρα της εν ισχύ Συνθήκης που αναφέρονται στη διαφάνεια, από το άρθρο 42 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και από τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΕ,
ότι η αρχή της διαφάνειας εξελίσσεται σε μια γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου.
Η εξελικτική όμως διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από την μια στιγμή στην άλλη,
όμως μοιάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία. Η άνοδος του βιοτικού αλλά και
μορφωτικού επιπέδου καθώς και η μετεξέλιξη του τρόπου ενημέρωσης και πληροφόρησης των
πολιτών μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες και τις δραστικές αλλαγές που επιφέρουν στην
κοινωνική ζωή οι νέες τεχνολογίες, μεταβάλλουν τον τρόπο ελέγχου και νομιμοποίησης της
διοικητικής δράσης.363 Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση της
οικονομίας. Οι παραπάνω αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίον η διοίκηση λειτουργεί,
καθιστώντας τον τρόπο πρόσβασης της πληροφορίας κομβικό στοιχείο για την οργάνωση της
διοίκησης. Η αξιοποίηση των «έξυπνων» τεχνολογιών μπορεί να έχει αντίκτυπο τόσο στην
ενθάρρυνση μιας ενεργούς συμμετοχικής σχέσης μέσα από νέους δίαυλους επικοινωνίας
μεταξύ της διοίκησης και του πολίτη όσο και στην αποτελεσματική εκπλήρωση διοικητικών
λειτουργιών, δίνοντας πλέον βαρύτητα σε μορφές άμεσης δημοκρατίας, συμμετοχής στη
δημόσια διαδικασία.
Όπως υποστηρίζει σχετικά και ο Paul Craig, «μένει να δούμε αν οι διατάξεις που αφορούν τη
διαφάνεια ερμηνεύονται τόσο πολιτικά όσο και νομικά.»364 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
επιλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με τον ΧΘΔ, όπως είναι η προστασία των προσωπικών
δεδομένων, και που έρχονται αντιμέτωπα με αυτή την γενική ερμηνεία περί διαφάνειας και
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Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ, Συστηματικά Θεμέλια του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου, ό.π., σ. 83.
Craig P., EU Administrative Law, ό.π., σ. 366.
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δικαιωμάτων. Θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και
προστασίας των δεδομένων και να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η διαφάνεια θα πρέπει να
υπερισχύει στις περιπτώσεις όπου η αποκάλυψη δεν προκαλεί βλάβη στην ιδιωτική ζωή.
Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και το άνοιγμα μέσω της συμμετοχής, που
στοχεύει στη δημοκρατική ενίσχυση της κοινωνίας και την βελτίωση της ποιότητας της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αποτελεί πηγή πίεσης για την αλλαγή της φύσης των σχέσεων
μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης και για την ανάπτυξη νέων μορφών λήψης αποφάσεων που θα
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απαίτηση για λογοδοσία.365
Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα που
κατέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ
επιδιώκει την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας έναντι των πολιτών της. Η πρόσβαση
στα έγγραφα αποτελεί πτυχή και αναπόσπαστο μέρος της διαφάνειας στην ενωσιακή έννομη
τάξη και ο Κανονισμός 1049/2001 συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση σε διοικητικό και
νομοθετικό επίπεδο.
Όπως προκύπτει από την κατηγοριοποίηση των αιτημάτων του έτους 2015 ως προς το
κοινωνικοεπαγγελματικό προφίλ των αιτούντων,366 το ένα τέταρτο περίπου των αιτήσεων
προέρχονταν από πολίτες που δεν προσδιόριζαν το προφίλ, ακολουθεί η πανεπιστημιακή
κοινότητα, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η κοινωνία των πολιτών (ομάδες συμφερόντων,
βιομηχανία, ΜΚΟ κλπ.). Οι αιτήσεις από δικηγόρους μειώθηκαν σημαντικά και βρέθηκαν
στην τέταρτη θέση.
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Alemanno Alberto, Unpacking the Principle of Openness in EU Law Transparency, Participation and
Democracy, ό.π., σ. 22.
366
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, COM(2016) 533 final, Βρυξέλλες, 24.8.2016, σ. 5.
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Πίνακας 7367

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ (%)

2011

2012

Πανεπιστημιακοί

23,24

22,7 22,08

19,8 22,33

10,69 13,58 14,46

18,3 13,06

Δικηγόροι
Κοινωνία των πολιτών
(ομάδες συμφερόντων, βιομηχανία, ΜΚΟ)

2013

2014

2015

8,18 10,32 16,62 16,04 15,64

Δημόσιες αρχές
(πλην των θεσμικών οργάνων της ΕΕ)

13,56

7,12

8,24

8,23

Άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

8,32

7,64

8,76

12,8 12,56

Δημοσιογράφοι

3,35

4,81

4,58

Δεν προσδιορίζεται
Σύνολο

6

6,38

7,03

32,68 33,83 25,26 18,83 22,99
100

100

100

100

100

Πάρα το γεγονός ότι στόχος του Κανονισμού είναι η διευκόλυνση των Ευρωπαίων πολιτών
στην άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων μέσω της διασφάλισης πρόσβασης στα
έγγραφα των ενωσιακών οργάνων, παρατηρούμε ότι η υποβολή αιτημάτων από μεμονωμένους
πολίτες συνιστά την εξαίρεση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, είτε επειδή τα αιτήματα επιδιώκουν
σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους θεσπίστηκε ο Κανονισμός, είτε επειδή τα
αιτήματα των πολιτών εκφράζονται ως επί το πλείστον έμμεσα από τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Το γεγονός της ύπαρξης μεγάλου βαθμού αιτημάτων από οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών πρέπει να καταλογισθεί στα θετικά σημεία της διαδικασίας, ως συντονισμένη
δυνατότητα έκφρασης κοινωνικών συμφερόντων που σχετίζονται κυρίως με το περιβάλλον και
τους καταναλωτές.
Η πρόσβαση στα έγγραφα εξασφαλίζει την διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δημοκρατική λειτουργία και δράση. Πέρα όμως από την επίτευξη
βέλτιστου αποτελέσματος στους τομείς ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας, θα πρέπει να
συνυπολογίζονται και οι κίνδυνοι που κυρίως σχετίζονται με την αποδυνάμωση της
δυνατότητας των οργάνων να λαμβάνουν ευαίσθητες αποφάσεις. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται
367

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή το 2015 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, COM(2016) 533 final, ANNEX 1, Βρυξέλλες, 24.8.16. Βλ. ό.π., Πίνακας 8 σ. 6.
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με τον περιορισμό της διαπραγματευτικής πρακτικής, την αυτολογοκρισία και την διατύπωση
άτυπων ή προφορικών απόψεων προκειμένου να αποφευχθεί η δημόσια έκθεση. 368 Απαιτείται
η επίτευξη μιας λεπτής ισορροπίας, αφενός μεταξύ της δημοσιότητας της διοικητικής δράσης,
η οποία συνιστά προϋπόθεση για την λογοδοσία των οργάνων, και αφετέρου της διαφύλαξης
της ανεξαρτησίας και ελεύθερης σκέψης, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της
διοικητικής δράσης.
Το μειωμένο ενδιαφέρον για συμμετοχή αυξάνει την απόσταση μεταξύ των θεσμικών οργάνων
και των πολιτών της Ένωσης. Η συμμετοχή δεν αρκεί για να λυθούν ως δια μαγείας όλα τα
ζητήματα ενός γεωγραφικά σύνθετου οικονομικο-πολιτικού και κοινωνικού χώρου. Αποτελεί
όμως το απαραίτητο ουσιαστικό βήμα προς την επίλυση του ζητήματος της λαϊκής
υποεκπροσώπησης, σε επίπεδο ουσιαστικής συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων. Λόγω της αυξανόμενης αυτής απόστασης μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών
της, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά
πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας προκειμένου να προαχθεί η χρηστή
διακυβέρνηση και να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Όταν η ΕΕ ενεργεί μέσω των θεσμικών της οργάνων ως διαπραγματευτής διεθνών
συμφωνιών, τότε θα πρέπει να συγκεντρώνει τα κριτήρια αντιπροσωπευτικής και
δημοκρατικής νομιμότητας. Τα θεσμικά όργανα τείνουν να υπερασπίζονται το απόρρητο των
διαπραγματεύσεων, θεωρώντας πως δίνοντας προτεραιότητα σε μια πιο εσωτερική διαδικασία
των συνομιλιών επιτυγχάνουν πιο εύκολα το στόχο. Αυτή η στάση προκαλεί ανησυχία και
αμφισβήτηση διότι αντικατοπτρίζει μια αντίληψη που δεν συνάδει με την διαφάνεια και την
ειλικρινή και ανοιχτή στάση που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα θεσμικά όργανα. Ένα
ανεπτυγμένο και κοινωνικά αποδεκτό σύστημα συμμετοχικής δημοκρατίας έχει ανάγκη την
δημόσια συμμετοχή στις διεθνείς υποθέσεις, η οποία αυξάνει εν τέλει τις πιθανότητες
κατανόησης και αποδοχής οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με μια διεθνή διαπραγμάτευση,
ανεξάρτητα από το εάν αυτή τελικά θα επικυρωθεί ή θα απορριφθεί.
Συνεπώς, τα θεσμικά και δικαιοδοτικά όργανα θα πρέπει να στοχεύουν στη χρυσή τομή ως
προς τη διαφάνεια και την επίτευξή της. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα πλεονεκτήματα
που απορρέουν από τη συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς
να μπαίνουν εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της θεσμικής λειτουργίας και των θεσμικών
εγγυήσεων που τη συνοδεύουν.
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Η ενημέρωση και η διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα και στις πληροφορίες
ισχυροποιούν τη διοικητική λειτουργία της ΕΕ και αναβαθμίζουν ταυτόχρονα το ρόλο των
Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύοντάς τον τόσο από την παραπληροφόρηση όσο και από την
εξαγωγή λανθασμένων ή βιαστικών συμπερασμάτων. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά
που θωρακίζουν το ενωσιακό οικοδόμημα και τον δημοκρατικό του χαρακτήρα,
δημιουργώντας υγιείς συνθήκες ανατροφοδότησης και ενεργούς συμμετοχής. Όπως
υποστηρίζει και ο Ingolf Pernice, «Η Δημοκρατία δεν είναι ένα δώρο, αλλά μια ευκαιρία. Μια
αλλαγή στη σκέψη και στην αντίληψη περί της «κυριότητας» της ΕΕ θα επέφερε και αλλαγή
στην προσέγγιση των Συνθηκών και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Κυρίαρχοι δεν θα ήταν πια τα
κράτη μέλη, αλλά οι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες».369
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Παράρτημα Ι
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το άρθρο 16 του Ν. 1599/1986
Η ανάγκη αναγνώρισης του δικαιώματος αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη για τη διοικητική
διαδικασία, μιας και μέχρι πρόσφατα η αρχή του απορρήτου και της διασφάλισης της
πληροφορίας αποτελούσε πάγιο θεμέλιο του ευρωπαϊκού διοικητικού οικοδομήματος. Στον
ευρωπαϊκό χώρο η διαφάνεια της διοικητικής δράσης παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τη
νομοθετική διαμόρφωση, με τις σκανδιναβικές χώρες να κατοχυρώνουν ευρέως το δικαίωμα,
σε αντίθεση με την Γερμανία και την Αυστρία που θεσπίζουν αυστηρές προϋποθέσεις.370
Στην Ελλάδα, το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των δημόσιων αρχών
θεσπίσθηκε για πρώτη φορά με το άρθ. 16 ν. 1599/1986. Επρόκειτο για ένα πολύ περιορισμένο
δικαίωμα, αφού απονεμόταν μόνο σε όσους είχαν εύλογο ενδιαφέρον και αφορούσε
αποκλειστικά έγγραφα συνταχθέντα από τις ίδιες τις δημόσιες αρχές.371
Σημαντικές αναφορικά με το δικαίωμα θεωρούνται δύο συνταγματικές διατάξεις.372 Η πρώτη
συνταγματική διάταξη είναι το άρθ. 5A παρ. 1 «Δικαίωμα στην πληροφόρηση», το οποίο
αναφέρει ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως ο νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο
δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και
δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας
δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.» Η δεύτερη διάταξη του άρθ. 10 παρ. 3 αναφέρει ότι
«αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και
χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη
προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης
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της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων
συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.»
Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας (νόμος 2690/1999)
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της Εισηγητικής Έκθεσης στο Σχέδιο Νόμου του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας:373
«Η ανάγκη για την κατάρτιση ενός Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας απορρέει από τις σύγχρονες
τάσεις που χαρακτηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, αναφορικά με τη διαχείριση των υποθέσεων
των πολιτών και τις αρχές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των τελευταίων με το κράτος.
Παράλληλα, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με την πολυνομία που ταλαιπωρεί
τόσο τους πολίτες, όσο και τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες, επιβάλλουν τη σύνταξη του Κώδικα,
με τον οποίο επιδιώκεται η δημιουργία κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που οδηγεί στην
αποτελεσματική συνεργασία Δημοσίου και πολιτών, χωρίς τριβές και προβλήματα, που
προκαλούνται από την άγνοια ή την ασάφεια των κανόνων δικαίου.
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας θέτει όρους για την επικοινωνία και τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων των πολιτών, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του
σεβασμού της προσωπικότητας και έτσι συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τον πολίτη και στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.»
Ο ελληνικός Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας διέπεται από δύο ειδών αρχές.374
Στις αρχές που συνιστούν εγγυήσεις για τα δικαιώματα των διοικουμένων και στις αρχές που
διέπουν το καθεστώς των διοικητικών πράξεων.
Από την πρώτη κατηγορία αρχών τρεις είναι εκείνες που αποτελούν εγγύηση του κράτους
δικαίου και κατοχυρώνονται ως θεμέλιο εγγυήσεις της ευρωπαϊκής διοικητικής διαδικασίας.
Είναι η αρχή στην πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5), η αρχή της προηγούμενης ακρόασης
(άρθρο 6) και η αρχή της αμεροληψίας (άρθρο 7).
Στο σημείο αυτό και για τις ανάγκες του παρόντος πονήματος, θα αναφερθώ στο δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφα των διοικούμενων ως συστατικό στοιχείο της διοικητικής δράσης που
στηρίζεται στη δημοσιότητα και τη διαφάνεια.
373

Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, 1999. Διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950340c4fb76a24/NOM_NOM_EE_2690_UG16.DOC (τελευταία πρόσβαση 10/3/2018).
374
Καραγεώργου, Η διοικητική διαδικασια υπό την επίδραση της Ευρωπαικής Ενοποίησης, ό.π., σ. 67.

137

Το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος παραμένει περιορισμένο, αν και σε μικρότερο βαθμό σε
σύγκριση με το παρελθόν. Τα συνταχθέντα από τρίτους έγγραφα είναι πλέον προσβάσιμα,
αλλά υπό τον όρο ότι ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη ειδικού έννομου
συμφέροντος.375
Πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5 Κ. Δ. Διαδικασίας)
Για να υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να επιτρέψει την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα,
απαιτείται να υποβληθεί γραπτή αίτηση, η οποία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα έγγραφα.
Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση της Διοίκησης να παράσχει
πρόσβαση στα στοιχεία που ζητούνται από τους διοικούμενους, πρέπει η σχετική αίτηση να
προσδιορίζει τα έγγραφα που ζητούνται, είτε ονομαστικά, είτε βάσει συγκεκριμένου κριτηρίου
ικανού να τα κατατάξει σε ορισμένη κατηγορία ή ομάδα.376
Ο ελληνικός κώδικας στο άρθ. 5 παρ. 1 ορίζει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα,
ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. «Ως
διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις,
μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης,
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.»377 Στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 1599/1986 αναφέρεται ότι
με τον όρο «διοικητικά έγγραφα» νοούνται όχι μόνο τα έγγραφα με τη στενή έννοια του όρου,
αλλά και «ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της διοίκησης». Θεωρούνται επομένως ως έγγραφα
και τα διάφορα στοιχεία και αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι διάφορες
φωτογραφικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, οι φωνοληψίες και οι παντός είδους
μηχανικές και ηλεκτρονικές απεικονίσεις.378 Η παρ. 2 ορίζει ότι δικαιούται, όποιος έχει ειδικό
έννομο συμφέρον, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών
εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία
εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.
Συνεπώς, το άρθρο 5 του ΚΔΔ διαχωρίζει το εύρος του δικαιώματος ανάλογα με το είδους του
εγγράφου. Το δικαίωμα πρόσβασης «κάθε ενδιαφερομένου» αφορά τα διοικητικά έγγραφα,
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όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1. Όσον αφορά δε τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως ορίζεται στην
παρ. 2, απαιτείται η ύπαρξη ειδικού εννόμου συμφέροντος για την πρόσβαση σε αυτά. 379
Οι περιορισμοί (παρ. 3) που θεσπίζονται στο δικαίωμα πρόσβασης διακρίνονται σε απόλυτους
και σε σχετικούς.380 Απόλυτοι θεωρούνται οι περιορισμοί στις περιπτώσεις που το έγγραφο
αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Αντιθέτως, σχετικοί είναι οι περιορισμοί όταν η αρμόδια
διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο
αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του
δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών,
διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή
διοικητικής παράβασης.
Όπως ορίζεται στην παρ. 5, η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την
επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΔΔ, μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, η διοίκηση οφείλει
να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένως, εκτιμώντας τη νομική αλλά και την πραγματική
δυνατότητα ικανοποίησής του. Απάντηση πρέπει να δοθεί εντός είκοσι ημερών. Εάν είναι
θετική, ο αιτών ασκεί το δικαίωμα, είτε με μελέτη του πρωτοτύπου στο κατάστημα της
υπηρεσίας, είτε με χορήγηση αντιγράφου, εκτός και αν η διαδικασία αναπαραγωγής ενδέχεται
να βλάψει το πρωτότυπο. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές
γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.
Εάν είναι αρνητική, δικαιούται να ασκήσει αίτηση θεραπείας στην αρχή που την εξέδωσε,
ενδικοφανή προσφυγή στην ιεραρχικά ανώτερη αρχή και, στη συνέχεια, αίτηση ακυρώσεως
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όταν η χορήγηση αντιγράφων δεν είναι δυνατή επειδή δεν τηρείται σχετικό αρχείο στη
δημόσια υπηρεσία, αυτή μπορεί να απαντήσει αρνητικά. Η αρνητική απάντηση είναι κατ’
αρχήν νόμιμη, εφόσον δεν αμφισβητείται η πραγματική βάση της.381 Προσβλητή ενώπιον του
Συμβούλιου της Επικρατείας είναι και η απουσία απάντησης, καθώς συνιστά παράλειψη
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Ο αιτών έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον
Συνήγορο του Πολίτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούμε στη χρησιμότητα της
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απόφασης χορήγησης εξουσίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών να παραγγείλει, κατόπιν
αιτήματος των προσώπου που έχει δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, στην αρμόδια δημόσια αρχή
την παράδοση εγγράφων ή αντιγράφου τους.382
Πρόσβαση στα κοινοτικά έγγραφα βάσει εθνικής νομοθεσίας
Οι διατάξεις του Κανονισμού 1049/2001/ΕΚ δεν έχουν ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα
την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών και εφαρμόζονται παράλληλα και συμπληρωματικά
προς την εθνική νομοθεσία (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 491/2003 Τμήμα Β’). Από τον συνδυασμό των
παραπάνω διατάξεων της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας συνάγεται ότι: Κάθε
ενδιαφερόμενος Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα. Όποιος
έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται να λαμβάνει γνώση ιδιωτικών εγγράφων φυλασσομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999.383
Για να εξασφαλιστεί σχετική συνέπεια ως προς τον χειρισμό των αιτήσεων πρόσβασης σε
κοινοτικά έγγραφα από τις εθνικές αρχές, το άρθρο 5 του Κανονισμού ορίζει ότι το κράτος
μέλος που λαμβάνει αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφο ενός θεσμικού οργάνου πρέπει να ζητεί
τη γνώμη του οργάνου, εκτός και αν είναι σαφές ότι το έγγραφο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να
δημοσιοποιηθεί. Η απάντηση του κράτους μέλους στην αίτηση πρόσβασης έχει ως στόχο να
μην θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του Κανονισμού 1049/2001.
Ένα θεσμικό όργανο που λαμβάνει αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο ενός κράτους μέλους
υποχρεούται να μην το γνωστοποιεί εάν οι εθνικές αρχές που το συνέταξαν αντιτίθενται σε
αυτό. Το κράτος μέλος που λαμβάνει αίτηση πρόσβασης σε ένα έγγραφο ενός εθνικού οργάνου
εφαρμόζει τη δική του νομοθεσία. Όμως, κάθε κράτος μέλος οφείλει να ζητήσει τη γνώμη του
οικείου θεσμικού οργάνου σε περίπτωση αμφιβολίας και να λάβει απόφαση που δεν θα
υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του Κανονισμού. Στην πράξη, το κράτος μέλος οφείλει
να προσαρμόσει τη νομοθεσία του στις διατάξεις του Κανονισμού.
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άνοιξη 2012, σ. 20-24.
383
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Παράρτημα ΙΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ –
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1049/2001384
Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

1.

C-491/15 P

C:2017:5

11/01/2017

Typke κατά Επιτροπής

2.

C-331/15 P

C:2017:639

07/09/2017

Γαλλία κατά Schlyter

3.

C-213/15 P

C:2017:563

18/07/2017

Επιτροπή κατά Breyer

4.

C-60/15 P

C:2017:540

13/07/2017

Saint-Gobain Glass
Deutschland κατά
Επιτροπής

5.

C-562/14 P

C:2017:356

11/05/2017

Σουηδία κατά Επιτροπής

6.

C-673/13 P

C:2016:889

23/11/2016

Επιτροπή κατά Stichting
Greenpeace Nederland και
PAN Europe

7.

C-615/13 P

C:2015:489

16/07/2015

ClientEarth και PAN
Europe κατά EFSA

8.

C-612/13 P

C:2015:486

16/07/2015

ClientEarth κατά
Επιτροπής

9.

C-399/13 P

C:2015:360

4/6/2015

10.

C-127/13 P

C:2014:2250

02/10/2014

Stichting Corporate Europe
Observatory κατά
Επιτροπής
Strack κατά Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία

link

Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Προσέγγιση
νομοθεσιών
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Περιβάλλον
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Γεωργία και Αλιεία
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Εξωτερικές σχέσεις
διεθνείς συμφωνίες
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

Η αναζήτηση των αποφάσεων πραγματοποιήθηκε από την ιστοσελίδα CURIA, Info Curia – Νομολογία του
Δικαστηρίου.
Διαθέσιμη
στην
ηλ.
διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=el&jur=C,T,F&td=ALL (τελευταία πρόσβαση 9/3/2018), με τα
κάτωθι κριτήρια αναζήτησης: Γλώσσα Αγγλική, Court = "Court of Justice, General Court" Documents =
Documents published in the ECR : Judgments Documents not published in the ECR : Judgments Text =
1049 Subject-matter = "Access to documents" .
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Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

11.

C-576/12 P

C:2013:777

28/11/2013

Jurašinović κατά
Συμβουλίου

12.

C-365/12 P

C:2014:112

27/02/2014

Επιτροπή κατά EnBW

13.

C-350/12 P

C:2014:2039

03/07/2014

Συμβούλιο κατά In 't Veld

14.

C-514/11 P

C:2013:738

14/11/2013

LPN κατά Επιτροπής

15.

C-280/11 P

C:2013:671

17/10/2013

Συμβούλιο κατά Access
Info Europe

16.

C-135/11 P

C:2012:376

21/06/2012

17.

C-477/10 P

C:2012:394

28/06/2012

IFAW Internationaler
Tierschutz-Fonds κατά
Επιτροπής
Επιτροπή κατά Agrofert
Holding

18.

C-404/10 P

C:2012:393

28/06/2012

Επιτροπή κατά Éditions
Odile Jacob

19.

C-506/08 P

C:2011:496

21/07/2011

Σουηδία κατά MyTravel και
Επιτροπής

20.

C-362/08 P

C:2010:40

26/01/2010

Internationaler Hilfsfonds
κατά Επιτροπής

21.

C-28/08 P

C:2010:378

29/06/2010

Επιτροπή κατά Bavarian
Lager

22.

C-514/07 P
C-528/07 P
C-532/07 P
C-139/07 P

C:2010:541

21/09/2010

Σουηδία κατά API και
Επιτροπής

C:2010:376

29/06/2010

Επιτροπή κατά Technische
Glaswerke Ilmenau

23.
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ανταγωνισμός
Συμπράξεις
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ελεύθερη
κυκλοφορία
εμπορευμάτων
Ποσοτικοί
περιορισμοί
Μέτρα ισοδυνάμου
αποτελέσματος
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Προστασία
δεδομένων
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Διαδικαστικές
διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

24.

C-345/06

C:2009:140

10/03/2009

Heinrich

25.

C-266/05 P

C:2007:75

01/02/2007

Sison κατά Συμβουλίου

26.

C-64/05 P

C:2007:802

18/12/2007

Σουηδία κατά Επιτροπής

27.

C-39/05 P
C-52/05 P

C:2008:374

01/07/2008

Σουηδία και Turco κατά
Συμβουλίου

28.

C-41/00 P

C:2003:125

06/03/2003

Interporc κατά Επιτροπής

29.

T-852/16

T:2018:71

07/02/2018

Access Info Europe κατά
Επιτροπής

30.

T-851/16

T:2018:69

07/02/2018

Access Info Europe κατά
Επιτροπής

31.

T-307/16

T:2018:97

27/02/2018

CEE Bankwatch Network
κατά Επιτροπής

32.

T-74/16

T:2018:75

08/02/2018

POA κατά Επιτροπής

33.

T-729/15

T:2018:67

05/02/2018

34.

T-727/15

T:2017:18

23/1/2017

MSD Animal Health
Innovation και Intervet
international κατά EMA
Justice & Environment
κατά Επιτροπής

35.

T-718/15

T:2018:66

05/02/2018

PTC Therapeutics
International κατά EMA

36.

T-611/15

T:2018:63

05/02/2018

37.

T-451/15

T:2017:588

07/09/2017

Edeka-Handelsgesellschaft
Hessenring κατά
Επιτροπής
AlzChem κατά Επιτροπής

38.

T-344/15

T:2017:250

05/04/2017

Γαλλία κατά Επιτροπής

39.

T-264/15

T:2017:290

28/04/2017

Gameart κατά Επιτροπής

40.

T-235/15

T:2018:65

05/02/2018

Pari Pharma κατά EMA

41.

T-210/15

T:2017:224

28/03/2017

Deutsche Telekom κατά
Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Μεταφορές
Θεσμικές διατάξεις
Εξωτερικές σχέσεις
ΚΕΠΠΑ
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Περιβάλλον
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

42.

T-136/15

T:2017:915

14/12/2017

Evropaïki Dynamiki κατά
Κοινοβουλίου

43.

T-110/15

T:2016:322

26/05/2016

International Management
Group κατά Επιτροπής

44.

T-51/15

T:2016:519

20/9/2016

PAN Europe κατά
Επιτροπής

45.

T-18/15

T:2016:487

15/09/2016

Philip Morris κατά
Επιτροπής

46.

T-800/14

T:2016:486

15/09/2016

Philip Morris κατά
Επιτροπής

47.

T-796/14

T:2016:483

15/09/2016

Philip Morris κατά
Επιτροπής

48.

T-755/14

T:2016:482

15/09/2016

Herbert Smith Freehills
κατά Επιτροπής

49.

T-710/14

T:2016:494

15/09/2016

Herbert Smith Freehills
κατά Συμβουλίου

50.

T-424/14

T:2015:848

13/11/2015

ClientEarth κατά
Επιτροπής

51.

T-363/14

T:2016:521

21/09/2016

Secolux κατά Επιτροπής

52.

T-189/14

T:2017:4

13/01/2017

Deza κατά ECHA

53.

T-677/13

T:2015:473

07/07/2015

Axa Versicherung κατά
Επιτροπής

54.

T-623/13

T:2015:268

12/05/2015

55.

T-496/13

T:2015:374

11/6/2015

Unión de Almacenistas de
Hierros de España κατά
Επιτροπής
McCullough κατά Cedefop

56.

T-395/13

T:2015:648

18/09/2015

Miettinen κατά Συμβουλίου

57.

T-376/13

T:2015:361

04/06/2015

58.

T-214/13

T:2015:448

02/07/2015

Versorgungswerk der
Zahnärztekammer
Schleswig-Holstein κατά
EKT
Typke κατά Επιτροπής

59.

T-115/13

T:2015:497

15/07/2015

Dennekamp κατά
Κοινοβουλίου

60.

T-561/12

T:2013:558

25/10/2013

Beninca κατά Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Προσέγγιση
νομοθεσιών
Περιβάλλον
Δημόσια υγεία
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

61.

T-402/12

T:2015:209

16/04/2015

Schlyter κατά Επιτροπής

62.

T-306/12

T:2014:816

25/09/2014

Spirlea κατά Επιτροπής

63.

T-223/12

T:2014:975

19/11/2014

Ntouvas κατά ECDC

64.

T-188/12

T:2015:124

27/02/2015

Breyer κατά Επιτροπής

65.

T-669/11

T:2014:814

25/09/2014

Spirlea κατά Επιτροπής

66.

T-638/11

T:2013:530

15/10/2013

European Dynamics
Belgium κ.λπ. κατά EMA

67.

T-545/11

T:2013:523

08/10/2013

Stichting Greenpeace
Nederland και PAN Europe
κατά Επιτροπής

68.

T-534/11

T:2014:854

07/10/2014

Schenker κατά Επιτροπής

69.

T-516/11

T:2014:759

9/9/2014

MasterCard κ.λπ. κατά
Επιτροπής

70.

T-480/11

T:2015:272

12/05/2015

Technion και Technion
Research & Development
Foundation κατά
Επιτροπής

71.

T-447/11

T:2014:267

21/05/2014

Catinis κατά Επιτροπής

72.

T-331/11

T:2013:419

12/09/2013

Besselink κατά Συμβουλίου

73.

T-245/11

T:2015:675

23/09/2015

74.

T-214/11

T:2013:483

13/9/2013

ClientEarth και
International Chemical
Secretariat κατά ECHA
ClientEarth και PAN
Europe κατά EFSA

75.

T-111/11

T:2013:482

13/09/2013

ClientEarth κατά
Επιτροπής

76.

T-93/11

T:2013:308

07/06/2013

Stichting Corporate Europe
Observatory κατά
Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Προσέγγιση
νομοθεσιών
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Δημόσιες συμβάσεις
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Γεωργία και Αλιεία
Ευρωπαϊκό Νομ.
Ίδρυμα
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Έρευνα και
τεχνολογική
ανάπτυξη
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Εξωτερικές σχέσεις
διεθνείς συμφωνίες
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

77.

T-590/10

T:2012:635

29/11/2012

Thesing και Bloomberg
Finance κατά EKT

78.

T-339/10

T:2013:38

29/01/2013

Cosepuri κατά EFSA

79.

T-301/10

T:2013:135

19/03/2013

In 't Veld κατά Επιτροπής

80.

T-300/10

T:2012:247

22/05/2012

Internationaler Hilfsfonds
κατά Επιτροπής

81.

T-190/10

T:2012:165

28/3/2012

Egan και Hackett κατά
Κοινοβουλίου

82.

T-181/10

T:2014:139

20/3/2014

Reagens κατά Επιτροπής

83.

Τ-167/10

T:2012:651

06/12/2012

Evropaïki Dynamiki κατά
Επιτροπής

84.

T-63/10

T:2012:516

03/10/2012

85.

T-529/09

T:2012:215

04/05/2012

Jurašinović κατά
Συμβουλίου
In 't Veld κατά Συμβουλίου

86.

T-465/09

T:2012:515

03/10/2012

Jurašinović κατά
Συμβουλίου

87.

T-436/09

T:2011:634

26/10/2011

Dufour κατά EKT

88.

T-233/09

T:2011:105

22/03/2011

Access Info Europe κατά
Συμβουλίου

89.

T-82/09

T:2011:688

23/11/2011

Dennekamp κατά
Κοινοβουλίου

90.

T-59/09

T:2012:75

14/02/2012

Γερμανία κατά Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Δημόσιες συμβάσεις
ΕΕ
Δημοσιονομικές
διατάξεις
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Εξωτερικές σχέσεις
Προστασία των
καταναλωτών
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Προστασία
δεδομένων
Θεσμικές διατάξεις
Θεμελιώδη
δικαιώματα
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ανταγωνισμός
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

91.

T-494/08

T:2010:511

10/12/2010

Ryanair κατά Επιτροπής

92.

T-471/08

T:2011:252

07/06/2011

Toland κατά Κοινοβουλίου

93.

T-437/08

T:2011:752

15/12/2011

CDC Hydrogene Peroxide
κατά Επιτροπής

94.

T-380/08

T:2013:480

13/09/2013

Κάτω Χώρες κατά
Επιτροπής

95.

T-362/08

T:2011:6

13/01/2011

96.

T-344/08

T:2012:242

22/05/2012

IFAW Internationaler
Tierschutz-Fonds κατά
Επιτροπής
EnBW Energie BadenWürttemberg κατά
Επιτροπής

97.

T-250/08

T:2011:236

24/05/2011

Batchelor κατά Επιτροπής

98.

T-221/08

(αποσπ.)
T:2016:242

26/04/2016

Strack κατά Επιτροπής

99.

T-29/08

T:2011:448

09/09/2011

LPN κατά Επιτροπής

100.

T-111/07

T:2010:285

07/07/2010

Agrofert Holding κατά
Επιτροπής

101.

T-437/05

T:2009:318

09/09/2009

Brink's Security
Luxembourg κατά
Επιτροπής

102.

T-403/05

T:2008:316

09/09/2008

MyTravel κατά Επιτροπής

103.

T-237/05

T:2010:224

09/06/2010

Éditions Odile Jacob κατά
Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Πράξεις των
θεσμικών οργάνων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συμπράξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ελευθερία
εγκαταστάσεως
Ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Δημόσιες συμβάσεις
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

Θεματική
κατηγορία

104.

T-166/05

T:2009:65

11/03/2009

Borax Europe κατά
Επιτροπής

105.

T-144/05

T:2008:596

18/12/2008

Muñiz κατά Επιτροπής

106.

T-121/05

T:2009:64

11/3/2009

Borax Europe κατά
Επιτροπής

107.

T-109/05

T:2011:235

24/05/2011

NLG κατά Επιτροπής

108.

T-42/05

T:2008:325

10/09/2008

Williams κατά Επιτροπής

109.

T-380/04

T:2008:19

30/01/2008

Terezakis κατά Επιτροπής

110.

T-355/04

T:2010:15

19/01/2010

Co-Frutta κατά Επιτροπής

111.

T-264/04

T:2007:114

25/04/2007

WWF European Policy
Programme κατά
Συμβουλίου

112.

T-194/04

T:2007:334

08/11/2007

Bavarian Lager κατά
Επιτροπής

113.

T-36/04

T:2007:258

12/09/2007

API κατά Επιτροπής

114.

T-391/03

T:2006:190

06/07/2006

Franchet και Byk κατά
Επιτροπής

115.

T-187/03

T:2005:108

17/03/2005

Scippacercola κατά
Επιτροπής

116.

T-110/03

T:2005:143

26/04/2005

Sison κατά Συμβουλίου

117.

T-84/03

T:2004:339

23/11/2004

Turco κατά Συμβουλίου

Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Γεωργία και Αλιεία
Μπανάνες
Θεσμικές διατάξεις
Εξωτερικές σχέσεις
Εμπορική πολιτική
ΠΟΕ
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ελεύθερη
κυκλοφορία των
εμπορευμάτων
Ποσοτικοί
περιορισμοί
Μέτρα ισοδυνάμου
αποτελέσματος
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Προστασία
δεδομένων
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Εξωτερικές σχέσεις
ΚΕΠΠΑ
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
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link

Υπόθεση

Απόφαση
ECLI:EU:

Ημερ/νία

Ονόματα Διαδίκων

118.

T-2/03

T:2005:125

13/04/2005

Verein für
Konsumenteninformation
κατά Επιτροπής

119.

T-237/02

T:2006:395

14/12/2006

Technische Glaswerke
Ilmenau κατά Επιτροπής

120.

T-168/02

T:2004:346

30/11/2004

IFAW Internationaler
Tierschutz-Fonds κατά
Επιτροπής

121.

T-76/02

T:2003:235

17/09/2003

Messina κατά Επιτροπής

122.

T-47/01

T:2003:272

16/10/2003

Co-Frutta κατά Επιτροπής

123.

T-3/00

T:2007:357

27/11/2007

Pitsiorlas κατά Συμβουλίου
και EKT

124.

T-191/99

T:2001:284

11/12/2001

Petrie κ.λπ. κατά
Επιτροπής
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Θεματική
κατηγορία
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Συμπράξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Διαδικαστικές
διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Περιβάλλον
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Ανταγωνισμός
Κρατικές ενισχύσεις
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Γεωργία και Αλιεία
Οπωροκηπευτικά
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Μπανάνες
Θεσμικές διατάξεις
Πρόσβαση στα
έγγραφα
Θεσμικές διατάξεις
Ελευθερία
εγκαταστάσεως
Πρόσβαση στα
έγγραφα

link
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