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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

τηr 3ηr Νοεµβρ�ου 1998

σχετικ� µε την πρ�σβαση του κοινο� στα �γγραφα και τα αρχε�α τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r
Τρ�πεζαr

(ΕΚΤ/1998/12)

(1999/284/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη:

το καταστατικ� του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν
Τραπεζ�ν και τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr (εφεξ�r
καλο�µενο «καταστατικ�»), και ιδ�ωr το �ρθρο 12 παρ�-
γραφοr 3,

τον εσωτερικ� κανονισµ� τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�-
πεζαr (ΕΚΤ) και ιδ�ωr το �ρθρο 23, παρ�γραφοι 2 και 3,

Εκτιµ�νταr:

�τι στη δ�λωση για το δικα�ωµα τηr πρ�σβασηr στην
πληροφ�ρηση, που �χει προσαρτηθε� στην τελικ� πρ�ξη τηr
συνθ�κηr για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr, υπο-
γραµµ�ζεται �τι η διαφ�νεια τηr διαδικασ�αr λ�ψηr αποφ�-
σεων ενισχ�ει τη δηµοκρατικ�τητα των οργ�νων, καθ�r
και την εµπιστοσ�νη τον κοινο� προr το διοικητικ� µηχα-
νισµ�·

�τι το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο, κατ� τιr συν�δουr του στο
Μπ�ρµινγχαµ και στο Εδιµβο�ργο, καθ�ρισε ορισµ�νεr
αρχ�r για την προ�θηση µιαr Ευρ�πηr που βρ�σκεται
πλησι�στερα στουr πολ�τεr τηr·

�τι το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο τηr Κοπεγχ�γηr επιβεβα�ωσε
την αρχ� µιαr �σο το δυνατ�ν ευρ�τερηr πρ�σβασηr των
πολιτ�ν στιr πληροφορ�εr·

�τι οι πολ�τεr �χουν �ννοµο συµφ�ρον να γνωρ�ζουν την
οργ�νωση και λειτουργ�α των θεσµικ�ν και �λλων
οργ�νων που χρηµατοδοτο�νται απ� δηµ�σιουr π�ρουr·

�τι η απ�φαση αριθ. 9/97 του Συµβουλ�ου τον Ευρωπαϊκο�
Νοµισµατικο� Ιδρ�µατοr (ΕΝΙ) (1) προβλ�πει �τι το κοιν�
�χει δικα�ωµα πρ�σβασηr στα διοικητικ� �γγραφα του ΕΝΙ·
�τι το ΕΝΙ τ�θηκε υπ� εκκαθ�ριση την 1η Ιουν�ου 1998· �τι
απαιτε�ται να καθοριστο�ν οι αρχ�r οι οπο�εr θα δι�πουν
την πρ�σβαση στα �γγραφα και τα αρχε�α τηr ΕΚΤ·

�τι ο Ευρωπα�οr ∆ιαµεσολαβητ�r εξ�δωσε απ�φαση στο
πλα�σιο �ρευναr που διεξ�γαγε µε δικ� του πρωτοβουλ�α
σχετικ� µε την πρ�σβαση του κοινο� στα �γγραφα που

�χουν στην κατοχ� τουr τα κοινοτικ� �ργανα (2)· �τι οι
συστ�σειr αυτ�r τηr απ�φασηr �σχυσαν για το ΕΝΙ µ�νο
�σον αφορ� τα διοικητικ� �γγραφα· �τι οι περιορισµο� του
πεδ�ου εφαρµογ�r τηr συγκεκριµ�νηr απ�φασηr εφαρµ�ζο-
νται και για την ΕΚΤ·

�τι, δυν�µει του �ρθρου 10 παρ�γραφοr 4 τον καταστατι-
κο�, οι εργασ�εr των συνεδρι�σεων του ∆ιοικητικο�
Συµβουλ�ου τηr ΕΚΤ ε�ναι µυστικ�r· εντο�τοιr, το ∆ιοικη-
τικ� Συµβο�λιο τηr ΕΚΤ µπορε� να αποφασ�σει να δηµο-
σιε�σει το αποτ�λεσµα των συσκ�ψε�ν τουr·

�τι, δυν�µει του �ρθρου 23, παρ�γραφοr 1, του εσωτερικο�
κανονισµο� τηr ΕΚΤ, οι εργασ�εr των αρµοδ�ων για τη
λ�ψη αποφ�σεων οργ�νων τηr ΕΚΤ και οποιασδ�ποτε επι-
τροπ�r � οµ�δαr η οπο�α �χει συσταθε� απ� αυτ� ε�ναι
εµπιστευτικ�r, εκτ�r ε�ν το ∆ιοικητικ� Συµβο�λιο τηr ΕΚΤ
εξουσιοδοτ�σει τον πρ�εδρο τηr ΕΚΤ να δηµοσιοποι�σει το
αποτ�λεσµα των συσκ�ψε�ν τουr·

�τι, δυν�µει του �ρθρου 23, παρ�γραφοr 2, του εσωτερικο�
κανονισµο� τηr ΕΚΤ, �λα τα �γγραφα που συντ�σσονται
απ� την ΕΚΤ ε�ναι εµπιστευτικ�, εκτ�r ε�ν αποφασ�σει
διαφορετικ� το ∆ιοικητικ� Συµβο�λιο τηr ΕΚΤ·

�τι η παρο�σα απ�φαση αποτελε� συµπληρωµατικ� στοι-
χε�ο τηr πολιτικ�r ενηµ�ρωσηr και επικοινων�αr τηr ΕΚΤ·
�τι οι σαφε�r καν�νεr συµβ�λλουν στην προ�θηση τηr
ε�ρυθµηr λειτουργ�αr του διοικητικο� µηχανισµο�, διευ-
κολ�νονταr τουr υπαλλ�λουr να διεκπεραι�νουν µε ακρ�-
βεια και ταχ�τητα τιr αιτ�σειr του κοινο� για πρ�σβαση σε
�γγραφα·

�τι η ΕΚΤ, προτο� να επιτρ�ψει την πρ�σβαση σε οποιοδ�-
ποτε �γγραφο το οπο�ο περι�χει πληροφορ�εr οι οπο�εr
προ�ρχονται απ� την κεντρικ� τρ�πεζα εν�r κρ�τουr
µ�λουr, θα ζητ� τη γν�µη αυτ�r τηr εθνικ�r κεντρικ�r
τρ�πεζαr·

�τι, δυν�µει του �ρθρου 11 παρ�γραφοr 6 του καταστατι-
κο�, η εκτελεστικ� επιτροπ� τηr ΕΚΤ ε�ναι υπε�θυνη για τα
τρ�χοντα θ�µατα τηr ΕΚΤ·

(1) ΕΕ L 90 τηr 25.3.1998, σ. 43. (2) 616/PUBAC/F/IJH τηr 20�r ∆εκεµβρ�ου 1996.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

Πρ�σβαση στα διοικητικ� �γγραφα

1. Το κοιν� �χει δικα�ωµα πρ�σβασηr στα �γγραφα και
τα αρχε�α τηr ΕΚΤ, �σον αφορ� τα διοικητικ� �γγραφα,
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr απ�φασηr.

2. Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr απ�φασηr, ωr
«διοικητικ� �γγραφο» νοε�ται κ�θε γραπτ� κε�µενο, ανε-
ξ�ρτητα απ� τον χρησιµοποιο�µενο υλικ� φορ�α, που περι�-
χει υφιστ�µενα στοιχε�α και αφορ� την τρ�χουσα
οργ�νωση και λειτουργ�α τηr ΕΚΤ. Επιπλ�ον, ωr «διοικη-
τικ� �γγραφο» νοε�ται κ�θε γραπτ� κε�µενο που αφορ� την
οργ�νωση και λειτουργ�α του ΕΝΙ.

�ρθρο 2

Α�τηση πρ�σβασηr

Η α�τηση πρ�σβασηr σε �να διοικητικ� �γγραφο τηr ΕΚΤ
υποβ�λλεται εγγρ�φωr σε αυτ� (1). Η ΕΚΤ προσπαθε� να
ικανοποι�σει το σχετικ� α�τηµα. Ε�ν η α�τηση δεν
διατυπ�νεται µε σαφ�νεια � δεν περι�χει στοιχε�α που να
επιτρ�πουν τον προσδιορισµ� τον συγκεκριµ�νου εγγρ�φου,
η ΕΚΤ καλε� τον αιτο�ντα να συµπληρ�σει την α�τηση,
παρ�χονταr περαιτ�ρω διευκριν�σειr.

�ρθρο 3

Μορφ� τηr πρ�σβασηr, �ξοδα, αναπαραγωγ� για εµπορι-
κο�r σκοπο�r

1. Στο πλα�σιο τηr πρ�σβασηr σε �να διοικητικ�
�γγραφο τηr ΕΚΤ, ο αιτ�ν µπορε� ε�τε να συµβουλευθε� το
�γγραφο στα γραφε�α τηr ΕΚΤ, ε�τε να ζητ�σει την απο-
στολ� αντιγρ�φου µε δικ� του �ξοδα. Επιβ�λλεται χρηµα-
τικ� επιβ�ρυνση 10 Ecu (10 ευρ� απ� 1ηr Ιανουαρ�ου 1999)
για την αποστολ� αντιγρ�φων �ντυπου υλικο� που υπερβα�-
νει συνολικ� τιr 100 σελ�δεr, µε πρ�σθετη επιβ�ρυνση 0,05
Ecu (0,05 ευρ� απ� 1ηr Ιανουαρ�ου 1999) αν� σελ�δα.

2. Η ΕΚΤ επιδι�κει την εξε�ρεση δ�καιηr λ�σηr στο
ζ�τηµα των επαναλαµβαν�µενων αιτ�σεων απ� τον �διο
αιτο�ντα για το �διο διοικητικ� �γγραφο � των αιτ�σεων
που αφορο�ν µεγ�λο αριθµ� εγγρ�φων � πολυσ�λιδα
διοικητικ� �γγραφα.

3. Σε περ�πτωση πο� επιτραπε� η πρ�σβαση σε διοικη-
τικ� �γγραφο, δυν�µει του �ρθρου αυτο�, απαγορε�εται η
αναπαραγωγ� � η κυκλοφορ�α του εγγρ�φου για εµπορι-
κο�r σκοπο�r µε �µεση δι�θεση αυτο� χωρ�r την προηγο�-
µενη �δεια τηr ΕΚΤ, η οπο�α µπορε� να απορρ�ψει το

σχετικ� α�τηµα χωρ�r να υποχρεο�ται να αναφ�ρει τουr
σχετικο�r λ�γουr.

�ρθρο 4

Εξαιρ�σειr

Η πρ�σβαση σε διοικητικ� �γγραφο δεν επιτρ�πεται σε
περ�πτωση που η κοινοπο�ησ� του θα µπορο�σε να αποβε�
ειr β�ροr:

 τηr προστασ�αr του δηµοσ�ου συµφ�ροντοr, ιδ�ωr �σον
αφορ� τη δηµ�σια ασφ�λεια, τιr διεθνε�r σχ�σειr, τη
νοµισµατικ� και συναλλαγµατικ� σταθερ�τητα, τιr
δικαστικ�r διαδικασ�εr, τιr επιθεωρ�σειr και τιr �ρευνεr,

 τηr προστασ�αr τηr προσωπικ�τηταr και του ιδιωτικο�
β�ου,

 τηr προστασ�αr τηr πνευµατικ�r ιδιοκτησ�αr, καθ�r και
του εµπορικο�, τραπεζικο� και βιοµηχανικο� απορρ�-
του,

 τηr προστασ�αr των οικονοµικ�ν συµφερ�ντων τηr
ΕΚΤ,

 τηr προστασ�αr του απορρ�του την οπο�α ζητ� το
φυσικ� � νοµικ� πρ�σωπο το οπο�ο παρ�σχε οποιαδ�-
ποτε απ� τιr πληροφορ�εr που περι�χει το �γγραφο �
την οπο�α επιβ�λλει η νοµοθεσ�α η οπο�α δι�πει τιr
�ννοµεr σχ�σειr αυτο� του προσ�που.

�ρθρο 5

Απ�φαση επ� τηr αιτ�σεωr, επαναληπτικ� α�τηση,
δικαστικ�r �λεγχοr

1. Η ΕΚΤ επιδι�κει τη διεκπερα�ωση των αιτ�σεων εντ�r
ε�λογηr προθεσµ�αr. Το αργ�τερο εντ�r εν�r µην�r, η διε�-
θυνση εξωτερικ�ν σχ�σεων τηr ΕΚΤ πληροφορε� γραπτ�r
τον αιτο�ντα ε�ν η α�τησ� του εγκρ�θηκε � ε�ν υπ�ρχει
πρ�θεση απ�ρριψ�r τηr. Στη δε�τερη περ�πτωση, γνωστο-
ποιο�νται στον αιτο�ντα και οι λ�γοι αυτ�r τηr πρ�θεσηr
και του υποδεικν�εται �τι διαθ�τει προθεσµ�α εν�r µην�r
για να υποβ�λει επαναληπτικ� α�τηση, προκειµ�νου να
επιτ�χει την αναθε�ρηση αυτ�r τηr θ�σηr, ειδ�λλωr θεωρε�-
ται �τι παραιτε�ται απ� την αρχικ� α�τησ� του.

2. Η παρ�λειψη απ�ντησηr σε α�τηση εντ�r εν�r µην�r
απ� την υποβολ� τηr ισοδυναµε� µε απ�ρριψη, εκτ�r ε�ν ο
αιτ�ν υποβ�λει επαναληπτικ� α�τηση εντ�r του µ�να που
ακολουθε�, σ�µφωνα µε τα προαναφερθ�ντα.

3. Η εκτελεστικ� επιτροπ� τηr ΕΚΤ αποφασ�ζει σχετικ�
µε την επαναληπτικ� α�τηση εντ�r εν�r µην�r απ� την
παραλαβ� τηr.

4. Στην απ�φαση απ�ρριψηr µιαr επαναληπτικ�r α�τησηr
αναφ�ρονται οι λ�γοι στουr οπο�ουr βασ�ζεται η εν λ�γω
απ�ρριψη. Η απ�φαση γνωστοποιε�ται στον αιτο�ντα
γραπτ�r το συντοµ�τερο δυνατ�ν, εν� συγχρ�νωr αυτ�r

(1) Η α�τηση πρ�πει να απευθ�νεται στην Ευρωπαϊκ� Κεντρικ�
Τρ�πεζα, ∆ιε�θυνση Εξωτερικ�ν Σχ�σεων, Kaiserstrasse 29,
D-60311 Vρανκφο�ρτη επ� του Μ�ιν.
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ενηµερ�νεται σχετικ� µε το περιεχ�µενο των �ρθρων 138 Ε
και 173 τηr συνθ�κηr για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοι-
ν�τηταr, �σον αφορ� τη δυνατ�τητα των φυσικ�ν
προσ�πων για υποβολ� καταγγελ�αr στο διαµεσολαβητ�,
καθ�r και τον �λεγχο τηr νοµιµ�τηταr των πρ�ξεων τηr
ΕΚΤ απ� το ∆ικαστ�ριο.

5. Η παρ�λειψη απ�ντησηr στην επαναληπτικ� α�τηση
εντ�r εν�r µην�r απ� την υποβολ� τηr ισοδυναµε� µε απ�ρ-
ριψη.

�ρθρο 6

Αντικατ�σταση τηr απ�φασηr αριθ. 9/97 του ΕΝΙ

Η απ�φαση αριθ. 9/97 του Συµβουλ�ου του ΕΝΙ αντικαθ�-
σταται µε την παρο�σα απ�φαση η οπο�α �χει �µεση ισχ�.

Vρανκφο�ρτη επ� του Μ�ιν, 3 Νοεµβρ�ου 1998.

Ο πρ�εδροr τηr ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG


