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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2965/941 του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 1994 για τη δηµιουργία
Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1645/20032 του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, και κυρίως από το άρθρο 18α,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

Η διαφάνεια εγγυάται µεγαλύτερη νοµιµότητα, αποτελεσµατικότητα και υπευθυνότητα της
διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δηµοκρατικό σύστηµα και συµβάλλει στην ενίσχυση των
αρχών της δηµοκρατίας και του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων, όπως θεσπίζονται από
το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Το άρθρο 18α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 1994 για
τη δηµιουργία του Κέντρου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του
Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, ορίζει ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής εφαρµόζεται επίσης
στα έγγραφα που κατέχονται από το Κέντρο. Ορίζει επίσης ότι το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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2

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2610/95 (ΕΕ L 268 της
10.10.1995, σ. 1).
ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 13

Άρθρο 1
∆ικαιούχοι και πεδίο εφαρµογής
1.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των Μεταφραστικού
Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») υπό την επιφύλαξη των
αρχών, όρων και περιορισµών που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής (εφεξής «κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001»), σύµφωνα µε τις διατάξεις που
προβλέπονται από την παρούσα απόφαση.

2.

Τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του Κέντρου µόνο για µεταφραστικούς σκοπούς δεν
βρίσκονται εις χείρας του Κέντρου σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, νοείται ως:
α) «έγγραφο»: οποιοδήποτε περιεχόµενο ανεξάρτητα από το χρησιµοποιηθέν υπόθεµα
(γραµµένο σε χαρτί ή αποθηκευµένο υπό ηλεκτρονική µορφή, ή µε ηχητική, οπτική ή
οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις δράσεις και τις αποφάσεις
αρµοδιότητας του Κέντρου,
β) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του Κέντρου, περιλαµβανοµένων
των κρατών µελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσµών και φορέων και των τρίτων
κρατών.
Άρθρο 3
Αιτήσεις πρόσβασης

1.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο υποβάλλεται στο Κέντρο µέσω του δικτυακού του τόπου
(www.cdt.eu.int), µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (cdt@cdt.eu.int), ταχυδροµικώς (Centre de
traduction des organes de l’Union européenne, Bâtiment Nouvel Hémicycle, 1 rue du Fort
Thüngen, L-1499 Luxembourg), ή µε τηλεοµοιοτυπία ((352)421711 220). Το Κέντρο απαντά στις
αρχικές και επιβεβαιωτικές αιτήσεις εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία καταχώρισης της αίτησης. Στις περιπτώσεις πολύπλοκων ή ογκωδών αιτήσεων, η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά 15 εργάσιµες ηµέρες. Κάθε παράταση της
προθεσµίας πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να ανακοινώνεται προηγουµένως στον αιτούντα.

2.

Σε περίπτωση ασαφούς αίτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το Κέντρο καλεί τον αιτούντα να του παράσχει συµπληρωµατικές
πληροφορίες ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός των αιτούµενων εγγράφων. Η
προθεσµία απάντησης αρχίζει να τρέχει από τη στιγµή που το Κέντρο έχει στη διάθεσή του τις
εν λόγω πληροφορίες.

3.

Κάθε, ακόµη και εν µέρει, αρνητική απόφαση, αναφέρει το λόγο της άρνησης ο οποίος βασίζεται
σε µία από τις εξαιρέσεις που απαριθµούνται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 και γνωστοποιεί στον αιτούντα τα µέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του.
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Άρθρο 4
Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων
1.

Μόλις καταχωρηθεί η αίτηση αποστέλλεται στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής, εκτός εάν η
απάντηση δοθεί µε επιστολή. Η απόδειξη παραλαβής και η απάντηση αποστέλλονται γραπτώς
και, ενδεχοµένως, ηλεκτρονικά.

2.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία διοίκησης είναι αρµόδια
να αποφασίζει για τη συνέχεια που θα δοθεί στις αρχικές αιτήσεις. Για το σκοπό αυτό, ορίζεται
υπάλληλος ο οποίος εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης και αναλαµβάνει τον συντονισµό σχετικά
µε τη θέση που θα ληφθεί.
Ο αιτών ενηµερώνεται για τη συνέχεια που δίνεται στην αίτησή του.
Κάθε, ακόµη και εν µέρει, αρνητική απάντηση πρέπει να γνωστοποιεί στον αιτούντα ότι έχει το
δικαίωµα να υποβάλει, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απάντησης,
επιβεβαιωτική αίτηση στο Κέντρο.

3.

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

4.

Η απουσία απάντησης εκ µέρους του Κέντρου εντός της καθορισµένης προθεσµίας παρέχει
στον αιτούντα το δικαίωµα να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.
Άρθρο 5
Επεξεργασία των επιβεβαιωτικών αιτήσεων

1.

Ο διευθυντής του Κέντρου εγκρίνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις.
Ενηµερώνει σχετικά το διοικητικό συµβούλιο του Κέντρου.

2.

Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα γραπτώς και, ενδεχοµένως, ηλεκτρονικά,
ενηµερώνοντάς τον για το δικαίωµά του να ασκήσει προσφυγή στο Πρωτοδικείο ή να καταθέσει
καταγγελία στον ευρωπαίο διαµεσολαβητή.
Άρθρο 6
∆ιαβουλεύσεις

1.

Όταν στο Κέντρο υποβάλλεται αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή
του αλλά προέρχεται από τρίτο, το Κέντρο ελέγχει εάν εφαρµόζεται µία από τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.

Μετά την εξέταση αυτή, εάν το Κέντρο κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η αίτηση πρόσβασης
βάσει µιας από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, η αρνητική απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα χωρίς να ζητηθεί η γνώµη του
συντάκτη τρίτου.

3.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Κέντρο δίνει
ευνοϊκή συνέχεια στην αίτηση χωρίς διαβουλεύσεις µε τον τρίτο εφόσον:
α)

το αιτούµενο έγγραφο έχει ήδη δηµοσιοποιηθεί είτε από το συντάκτη του είτε δυνάµει
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ή ανάλογων διατάξεων
β)
η δηµοσιοποίηση, ενδεχοµένως εν µέρει, του περιεχοµένου του δεν θίγει εµφανώς ένα
από τα συµφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ζητείται η γνώµη του τρίτου.
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4.

Σε περίπτωση που η αίτηση πρόσβασης αφορά έγγραφο που προέρχεται από κράτος µέλος, το
Κέντρο ζητεί τη γνώµη της αρχής από την οποία προέρχεται το έγγραφο, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

5.

Ο τρίτος του οποίου ζητήθηκε η γνώµη διαθέτει προθεσµία απάντησης η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των 5 εργάσιµων ηµερών αλλά και η οποία να επιτρέπει στο Κέντρο να τηρήσει
τις δικές του προθεσµίες απάντησης. Ελλείψει απάντησης εντός της καθορισµένης προθεσµίας,
ή αν ο τρίτος δεν είναι δυνατόν να εντοπισθεί ή είναι αγνώστων στοιχείων, το Κέντρο
αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εξαιρέσεων του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001, λαµβάνοντας υπόψη τα έννοµα συµφέροντα του τρίτου βάσει των στοιχείων που
έχει στη διάθεσή του.

6.

Σε περίπτωση που το Κέντρο προτίθεται να δώσει πρόσβαση σε έγγραφο χωρίς τη ρητή γνώµη
του συντάκτη του, τον ενηµερώνει για την πρόθεσή του να δώσει στη δηµοσιότητα το έγγραφο
µετά από περίοδο δέκα εργάσιµων ηµερών και εφιστά την προσοχή του στα µέσα προσφυγής
που έχει στη διάθεσή του για να αντιταχθεί στην εν λόγω δηµοσιοποίηση.
Άρθρο 7
Άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης

1.

Τα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδροµικώς, µε τηλεοµοιοτυπία ή, εφόσον διατίθεται, µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Σε περίπτωση ογκωδών ή δύσκολων στον χειρισµό τους εγγράφων, ο
αιτών µπορεί να κληθεί να εξετάσει το έγγραφο επί τόπου. Η επιτόπια αυτή εξέταση είναι
δωρεάν.

2.

Εάν το έγγραφο έχει δηµοσιευτεί, η απάντηση συνίσταται στη γνωστοποίηση των στοιχείων
αναφοράς της δηµοσίευσης ή/και του τόπου όπου είναι διαθέσιµο το έγγραφο και, ενδεχοµένως,
της διεύθυνσης του εγγράφου στον δικτυακό τόπο www.cdt.eu.int.

3.

Εάν ο όγκος των αιτούµενων εγγράφων υπερβαίνει τις είκοσι σελίδες, µπορεί να ζητηθεί από
τον αιτούντα να καταβάλει αντίτιµο 0,10 ευρώ προσαυξηµένο µε τα έξοδα αποστολής. Τα
σχετικά µε άλλα µέσα αποστολής έξοδα αποφασίζονται κατά περίπτωση και δεν µπορούν να
υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό.
Άρθρο 8
Μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στα έγγραφα

1.

Προκειµένου να πραγµατωθούν τα δικαιώµατα των πολιτών στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001, το Κέντρο προσφέρει πρόσβαση σε µητρώο εγγράφων. Η πρόσβαση στο
µητρώο παρέχεται µε ηλεκτρονική µορφή.

2.

Το µητρώο περιέχει τον τίτλο του εγγράφου (στις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιµο),
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, άλλων χρήσιµων στοιχείων αναφοράς, µνεία του
συντάκτη του και της ηµεροµηνίας της σύνταξης ή της έγκρισής του

3.

Μία σελίδα βοηθείας (σε όλες τις επίσηµες γλώσσες) ενηµερώνει το κοινό για τον τρόπο µε τον
οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση στο έγγραφο. Εάν το έγγραφο έχει δηµοσιευτεί, δηµιουργείται
σύνδεση µε το πρωτότυπο κείµενο.
Άρθρο 9
Έγγραφα στα οποία το κοινό έχει άµεση πρόσβαση
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1.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο στα έγγραφα που
συντάσσονται ή παραλαµβάνονται µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.

Τα ακόλουθα έγγραφα παραδίδονται αυτοµάτως κατόπιν αιτήσεως και, στο µέτρο του δυνατού,
διατίθενται άµεσα σε ηλεκτρονική µορφή:
α)
β)
γ)

τα κείµενα που εγκρίνονται από τον διευθυντή ή το διοικητικό συµβούλιο του Κέντρου
και προορίζονται να δηµοσιευτούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή στον δικτυακό τόπο του Κέντρου
τα προερχόµενα από τρίτους έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη δηµοσιότητα από το
συντάκτη τους ή µε τη συγκατάθεσή του
τα έγγραφα που έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί κατόπιν προγενέστερης αίτησης.
Άρθρο 10
Εκθέσεις

Το Κέντρο δηµοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, και συγκεκριµένα στατιστικές σχετικά µε τον αριθµό των
αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα του Κέντρου, τον αριθµό των περιπτώσεων στις οποίες το Κέντρο
αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2004.
Άρθρο 12
∆ηµοσίευση
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λουξεµβούργο, 13 Απριλίου 2004
Για το διοικητικό συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
K.-J. LÖNNROTH
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