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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 3ηr Νοεµβρου 1998
σχετικ µε την πρσβαση του κοινο στα γγραφα και τα αρχεα τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr
Τρπεζαr
(ΕΚΤ/1998/12)
(1999/284/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

χονταr υπψη:
το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν
Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (εφεξr
καλοµενο «καταστατικ»), και ιδωr το ρθρο 12 παργραφοr 3,
τον εσωτερικ κανονισµ τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr (ΕΚΤ) και ιδωr το ρθρο 23, παργραφοι 2 και 3,
Εκτιµνταr:
τι στη δλωση για το δικαωµα τηr πρσβασηr στην
πληροφρηση, που χει προσαρτηθε στην τελικ πρξη τηr
συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, υπογραµµζεται τι η διαφνεια τηr διαδικασαr λψηr αποφσεων ενισχει τη δηµοκρατικτητα των οργνων, καθr
και την εµπιστοσνη τον κοινο προr το διοικητικ µηχανισµ·
τι το Ευρωπαϊκ Συµβολιο, κατ τιr συνδουr του στο
Μπρµινγχαµ και στο Εδιµβοργο, καθρισε ορισµνεr
αρχr για την προθηση µιαr Ευρπηr που βρσκεται
πλησιστερα στουr πολτεr τηr·
τι το Ευρωπαϊκ Συµβολιο τηr Κοπεγχγηr επιβεβαωσε
την αρχ µιαr σο το δυνατν ευρτερηr πρσβασηr των
πολιτν στιr πληροφορεr·
τι οι πολτεr χουν ννοµο συµφρον να γνωρζουν την
οργνωση και λειτουργα των θεσµικν και λλων
οργνων που χρηµατοδοτονται απ δηµσιουr προυr·

χουν στην κατοχ τουr τα κοινοτικ ργανα (2)· τι οι
συστσειr αυτr τηr απφασηr σχυσαν για το ΕΝΙ µνο
σον αφορ τα διοικητικ γγραφα· τι οι περιορισµο του
πεδου εφαρµογr τηr συγκεκριµνηr απφασηr εφαρµζονται και για την ΕΚΤ·
τι, δυνµει του ρθρου 10 παργραφοr 4 τον καταστατικο, οι εργασεr των συνεδρισεων του ∆ιοικητικο
Συµβουλου τηr ΕΚΤ εναι µυστικr· εντοτοιr, το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr ΕΚΤ µπορε να αποφασσει να δηµοσιεσει το αποτλεσµα των συσκψεν τουr·
τι, δυνµει του ρθρου 23, παργραφοr 1, του εσωτερικο
κανονισµο τηr ΕΚΤ, οι εργασεr των αρµοδων για τη
λψη αποφσεων οργνων τηr ΕΚΤ και οποιασδποτε επιτροπr  οµδαr η οποα χει συσταθε απ αυτ εναι
εµπιστευτικr, εκτr εν το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr ΕΚΤ
εξουσιοδοτσει τον πρεδρο τηr ΕΚΤ να δηµοσιοποισει το
αποτλεσµα των συσκψεν τουr·
τι, δυνµει του ρθρου 23, παργραφοr 2, του εσωτερικο
κανονισµο τηr ΕΚΤ, λα τα γγραφα που συντσσονται
απ την ΕΚΤ εναι εµπιστευτικ, εκτr εν αποφασσει
διαφορετικ το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr ΕΚΤ·
τι η παροσα απφαση αποτελε συµπληρωµατικ στοιχεο τηr πολιτικr ενηµρωσηr και επικοινωναr τηr ΕΚΤ·
τι οι σαφεr καννεr συµβλλουν στην προθηση τηr
ερυθµηr λειτουργαr του διοικητικο µηχανισµο, διευκολνονταr τουr υπαλλλουr να διεκπεραινουν µε ακρβεια και ταχτητα τιr αιτσειr του κοινο για πρσβαση σε
γγραφα·

τι η απφαση αριθ. 9/97 του Συµβουλου τον Ευρωπαϊκο
Νοµισµατικο Ιδρµατοr (ΕΝΙ) (1) προβλπει τι το κοιν
χει δικαωµα πρσβασηr στα διοικητικ γγραφα του ΕΝΙ·
τι το ΕΝΙ τθηκε υπ εκκαθριση την 1η Ιουνου 1998· τι
απαιτεται να καθοριστον οι αρχr οι οποεr θα διπουν
την πρσβαση στα γγραφα και τα αρχεα τηr ΕΚΤ·

τι η ΕΚΤ, προτο να επιτρψει την πρσβαση σε οποιοδποτε γγραφο το οποο περιχει πληροφορεr οι οποεr
προρχονται απ την κεντρικ τρπεζα ενr κρτουr
µλουr, θα ζητ τη γνµη αυτr τηr εθνικr κεντρικr
τρπεζαr·

τι ο Ευρωπαοr ∆ιαµεσολαβητr εξδωσε απφαση στο
πλασιο ρευναr που διεξγαγε µε δικ του πρωτοβουλα
σχετικ µε την πρσβαση του κοινο στα γγραφα που

τι, δυνµει του ρθρου 11 παργραφοr 6 του καταστατικο, η εκτελεστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ εναι υπεθυνη για τα
τρχοντα θµατα τηr ΕΚΤ·

(1) ΕΕ L 90 τηr 25.3.1998, σ. 43.

(2) 616/PUBAC/F/IJH τηr 20r ∆εκεµβρου 1996.
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σχετικ ατηµα χωρr να υποχρεοται να αναφρει τουr
σχετικοr λγουr.

ρθρο 1
ρθρο 4

Πρσβαση στα διοικητικ γγραφα
1.
Το κοιν χει δικαωµα πρσβασηr στα γγραφα και
τα αρχεα τηr ΕΚΤ, σον αφορ τα διοικητικ γγραφα,
σµφωνα µε τιr διατξειr τηr παροσαr απφασηr.
2.
Για τουr σκοποr τηr παροσαr απφασηr, ωr
«διοικητικ γγραφο» νοεται κθε γραπτ κεµενο, ανεξρτητα απ τον χρησιµοποιοµενο υλικ φορα, που περιχει υφιστµενα στοιχεα και αφορ την τρχουσα
οργνωση και λειτουργα τηr ΕΚΤ. Επιπλον, ωr «διοικητικ γγραφο» νοεται κθε γραπτ κεµενο που αφορ την
οργνωση και λειτουργα του ΕΝΙ.
ρθρο 2

Εξαιρσειr
Η πρσβαση σε διοικητικ γγραφο δεν επιτρπεται σε
περπτωση που η κοινοποησ του θα µποροσε να αποβε
ειr βροr:
 τηr προστασαr του δηµοσου συµφροντοr, ιδωr σον
αφορ τη δηµσια ασφλεια, τιr διεθνεr σχσειr, τη
νοµισµατικ και συναλλαγµατικ σταθερτητα, τιr
δικαστικr διαδικασεr, τιr επιθεωρσειr και τιr ρευνεr,
 τηr προστασαr τηr προσωπικτηταr και του ιδιωτικο
βου,
 τηr προστασαr τηr πνευµατικr ιδιοκτησαr, καθr και
του εµπορικο, τραπεζικο και βιοµηχανικο απορρτου,

Ατηση πρσβασηr

 τηr προστασαr των οικονοµικν συµφερντων τηr
ΕΚΤ,

Η ατηση πρσβασηr σε να διοικητικ γγραφο τηr ΕΚΤ
υποβλλεται εγγρφωr σε αυτ (1). Η ΕΚΤ προσπαθε να
ικανοποισει το σχετικ ατηµα. Εν η ατηση δεν
διατυπνεται µε σαφνεια  δεν περιχει στοιχεα που να
επιτρπουν τον προσδιορισµ τον συγκεκριµνου εγγρφου,
η ΕΚΤ καλε τον αιτοντα να συµπληρσει την ατηση,
παρχονταr περαιτρω διευκρινσειr.

 τηr προστασαr του απορρτου την οποα ζητ το
φυσικ  νοµικ πρσωπο το οποο παρσχε οποιαδποτε απ τιr πληροφορεr που περιχει το γγραφο 
την οποα επιβλλει η νοµοθεσα η οποα διπει τιr
ννοµεr σχσειr αυτο του προσπου.

ρθρο 5
ρθρο 3
Μορφ τηr πρσβασηr, ξοδα, αναπαραγωγ για εµπορικοr σκοποr
1.
Στο πλασιο τηr πρσβασηr σε να διοικητικ
γγραφο τηr ΕΚΤ, ο αιτν µπορε ετε να συµβουλευθε το
γγραφο στα γραφεα τηr ΕΚΤ, ετε να ζητσει την αποστολ αντιγρφου µε δικ του ξοδα. Επιβλλεται χρηµατικ επιβρυνση 10 Ecu (10 ευρ απ 1ηr Ιανουαρου 1999)
για την αποστολ αντιγρφων ντυπου υλικο που υπερβανει συνολικ τιr 100 σελδεr, µε πρσθετη επιβρυνση 0,05
Ecu (0,05 ευρ απ 1ηr Ιανουαρου 1999) αν σελδα.
2.
Η ΕΚΤ επιδικει την εξερεση δκαιηr λσηr στο
ζτηµα των επαναλαµβανµενων αιτσεων απ τον διο
αιτοντα για το διο διοικητικ γγραφο  των αιτσεων
που αφορον µεγλο αριθµ εγγρφων  πολυσλιδα
διοικητικ γγραφα.
3.
Σε περπτωση πο επιτραπε η πρσβαση σε διοικητικ γγραφο, δυνµει του ρθρου αυτο, απαγορεεται η
αναπαραγωγ  η κυκλοφορα του εγγρφου για εµπορικοr σκοποr µε µεση διθεση αυτο χωρr την προηγοµενη δεια τηr ΕΚΤ, η οποα µπορε να απορρψει το
(1) Η ατηση πρπει να απευθνεται στην Ευρωπαϊκ Κεντρικ
Τρπεζα, ∆ιεθυνση Εξωτερικν Σχσεων, Kaiserstrasse 29,
D-60311 Vρανκφορτη επ του Μιν.

Απφαση

επ

τηr αιτσεωr, επαναληπτικ
δικαστικr λεγχοr

ατηση,

1.
Η ΕΚΤ επιδικει τη διεκπεραωση των αιτσεων εντr
ελογηr προθεσµαr. Το αργτερο εντr ενr µηνr, η διεθυνση εξωτερικν σχσεων τηr ΕΚΤ πληροφορε γραπτr
τον αιτοντα εν η ατησ του εγκρθηκε  εν υπρχει
πρθεση απρριψr τηr. Στη δετερη περπτωση, γνωστοποιονται στον αιτοντα και οι λγοι αυτr τηr πρθεσηr
και του υποδεικνεται τι διαθτει προθεσµα ενr µηνr
για να υποβλει επαναληπτικ ατηση, προκειµνου να
επιτχει την αναθερηση αυτr τηr θσηr, ειδλλωr θεωρεται τι παραιτεται απ την αρχικ ατησ του.
2.
Η παρλειψη απντησηr σε ατηση εντr ενr µηνr
απ την υποβολ τηr ισοδυναµε µε απρριψη, εκτr εν ο
αιτν υποβλει επαναληπτικ ατηση εντr του µνα που
ακολουθε, σµφωνα µε τα προαναφερθντα.
3.
Η εκτελεστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ αποφασζει σχετικ
µε την επαναληπτικ ατηση εντr ενr µηνr απ την
παραλαβ τηr.
4.
Στην απφαση απρριψηr µιαr επαναληπτικr ατησηr
αναφρονται οι λγοι στουr οποουr βασζεται η εν λγω
απρριψη. Η απφαση γνωστοποιεται στον αιτοντα
γραπτr το συντοµτερο δυνατν, εν συγχρνωr αυτr
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ενηµερνεται σχετικ µε το περιεχµενο των ρθρων 138 Ε
και 173 τηr συνθκηr για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, σον αφορ τη δυναττητα των φυσικν
προσπων για υποβολ καταγγελαr στο διαµεσολαβητ,
καθr και τον λεγχο τηr νοµιµτηταr των πρξεων τηr
ΕΚΤ απ το ∆ικαστριο.

28. 4. 1999
ρθρο 6

Αντικατσταση τηr απφασηr αριθ. 9/97 του ΕΝΙ
Η απφαση αριθ. 9/97 του Συµβουλου του ΕΝΙ αντικαθσταται µε την παροσα απφαση η οποα χει µεση ισχ.
Vρανκφορτη επ του Μιν, 3 Νοεµβρου 1998.

5.
Η παρλειψη απντησηr στην επαναληπτικ ατηση
εντr ενr µηνr απ την υποβολ τηr ισοδυναµε µε απρριψη.

Ο πρεδροr τηr ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

