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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

της 4ης Μαρτίου 2004

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου

και της Επιτροπής

(2004/508/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1654/2003 του Συµβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2062/94 σχετικά µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού για την
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (1),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

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 στενό-
τερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις
λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύ-
τερα στους πολίτες.

Η διαφάνεια εγγυάται µεγαλύτερη νοµιµότητα, αποτελεσµατικότητα
και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι των πολιτών σε ένα δηµο-
κρατικό σύστηµα. Η διαφάνεια 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 Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1654/2003 περιέχει διατάξεις οι οποίες
εγγυώνται την πρόσβαση του κοινού στα αρχεία του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (εφεξής
«ο οργανισµός»), καθιστώντας τα προσιτά στο κοινό και επιτρέπο-
ντας την πρόσβαση στο µητρώο.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να καταστεί 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 Συµ-
βουλίου και της Επιτροπής (2) [εφεξής «ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
1049/2001»], εφαρµόσιµος για όλα τα έγγραφα που δεν καλύ-
πτονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Οι αποφάσεις σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις
αρχικές αιτήσεις λαµβάνονται από τους υπαλλήλους ή τα µέλη του
προσωπικού του οργανισµού που είναι αρµόδια για την εξέταση
των αιτήσεων πρόσβασης. Οι αποφάσεις άρνησης της πρόσβασης
έπειτα από επιβεβαιωτικές αιτήσεις λαµβάνονται από τον διευθυντή
του οργανισµού.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1654/2003 ορίζει επίσης ότι το διοικη-
τικό συµβούλιο θεσπίζει τις πρακτικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός προθεσµίας έξι µηνών
από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1654/2003.

Οι σαφείς κανόνες επιτρέπουν την οµαλή λειτουργία βοηθώντας
τους αρµοδίους στην ακριβή και ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων
του κοινού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

∆ικαιούχοι

1. Το δικαίωµα πρόσβασης αφορά τα έγγραφα που βρίσκονται
στον οργανισµό, δηλαδή εκείνα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί
από αυτόν και βρίσκονται στην κατοχή του.

2. Οι πολίτες της Ένωσης και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος µέλος ασκούν το
δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του οργανισµού µε βάση το
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001
σύµφωνα µε τους εν λόγω λεπτοµερείς κανόνες.

3. Κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, οι πολίτες τρίτης χώρας που δεν κατοικούν
σε κράτος µέλος καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν την
έδρα τους σε ένα από τα κράτη µέλη, έχουν δικαίωµα πρόσβασης
στα έγγραφα του οργανισµού υπό τους ίδιους όρους µε τους
δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.
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(1) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 38.
(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.



Άρθρο 2

Αιτήσεις πρόσβασης

1. Οι αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα του οργανισµού που δεν
τίθενται στη διάθεση του κοινού διατυπώνονται µε οιαδήποτε
γραπτή µορφή και αποστέλλονται στον οργανισµό µέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου (docrequest@osha.eu.int), ταχυδροµικώς
[European Agency for Safety and Health at Work, Documenta-
tion, Gran Via, 33, Ε-48009 Bilbao] ή µε φαξ [(0034)
944794383]. Ο οργανισµός απαντά στις αρχικές και επιβεβαιω-
τικές αιτήσεις εντός προθεσµίας 15 εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία καταχώρισης της αίτησης. Στις περιπτώσεις πολύπλο-
κων 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, ο οργανι-
σµός καλεί τον αιτούντα να του παράσχει συµπληρωµατικές πληρο-
φορίες ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός των
αιτούµενων εγγράφων. Η προθεσµία απάντησης αρχίζει να τρέχει
από τη στιγµή που ο οργανισµός 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.

Άρθρο 3

Επεξεργασία των αρχικών αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης,
µόλις καταχωρισθεί 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. Ο αιτών ενηµερώνεται για τη συνέχεια που δίνεται στην
αίτησή του από τον προϊστάµενο της µονάδας που αφορά η
αίτηση.

3. Κάθε, ακόµη και εν µέρει, αρνητική απάντηση πρέπει να γνω-
στοποιεί στον αιτούντα ότι έχει το δικαίωµα να υποβάλει, εντός 15
εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απάντησης, επιβεβαιωτική
αίτηση στον οργανισµό για επανεξέταση της θέσης του.

4. Η απουσία απάντησης εκ µέρους του οργανισµού εντός της
καθορισµένης προθεσµίας παρέχει στον αιτούντα το δικαίωµα να
υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση.

Άρθρο 4

Επεξεργασία των επιβεβαιωτικών αιτήσεων

1. Ο διευθυντής του οργανισµού λαµβάνει τις αποφάσεις
άρνησης της πρόσβασης που αφορούν επιβεβαιωτικές αιτήσεις και
ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού σχετικά µε τις
εν λόγω ενέργειες.

2. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα γραπτώς και, ενδε-
χοµένως, ηλεκτρονικά, ενηµερώνοντάς τον για το δικαίωµά του να
ασκήσει προσφυγή στο Πρωτοδικείο ή να καταθέσει καταγγελία
στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή.

Άρθρο 5

∆ιαβουλεύσεις

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

2 Μετά την εξέταση αυτή, εάν ο οργανισµός 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 Ο οργανισµός δίνει ευνοϊκή συνέχεια στην αίτηση χωρίς δια-
βουλεύσεις µε τον συντάκτη 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) είναι προφανές ότι η δηµοσιοποίηση, ενδεχοµένως εν µέρει, του
περιεχοµένου του δεν θίγει ένα από τα συµφέροντα που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ζητείται η γνώµη του
συντάκτη τρίτου. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η αίτηση πρό-
σβασης αφορά έγγραφο που προέρχεται από κράτος µέλος, ο οργα-
νισµός ζητεί τη γνώµη της αρχής από την οποία προέρχεται το
έγγραφο εφόσον:

α) το έγγραφο διαβιβάστηκε στον οργανισµό πριν από την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

β) το κράτος µέλος ζήτησε από τον οργανισµό να µην δηµοσιο-
ποιήσει το έγγραφο χωρίς την προηγούµενη συµφωνία του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

5. Ο τρίτος του οποίου ζητήθηκε η γνώµη διαθέτει προθεσµία
απάντησης η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε εργάσι-
µων ηµερών αλλά και η οποία να επιτρέπει στον οργανισµό να
τηρήσει τις δικές του προθεσµίες απάντησης. Ελλείψει απάντησης
εντός της καθορισµένης προθεσµίας, ή αν ο τρίτος δεν είναι δυνα-
τόν να εντοπισθεί ή είναι αγνώστων στοιχείων, ο οργανισµός απο-
φασίζει 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 ο οργανισµός προτίθεται να δώσει πρό-
σβαση σε έγγραφο χωρίς τη ρητή γνώµη του συντάκτη του, τον
ενηµερώνει για την πρόθεσή του να δώσει στη δηµοσιότητα το
έγγραφο ύστερα 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.
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Άρθρο 6

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
στην γνωστοποίηση των στοιχείων αναφοράς της δηµοσίευσης ή/και
του τόπου όπου είναι διαθέσιµο το έγγραφο και, ενδεχοµένως, της
διεύθυνσης του εγγράφου στον δικτυακό τόπο του οργανισµού
www.agency.osha.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 7

Μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στα έγγραφα

1. Προκειµένου να πραγµατωθούν τα δικαιώµατα των πολιτών
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο οργανισµός
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) και άλλα χρήσιµα στοιχεία αναφοράς
για την ταυτοποίηση του εγγράφου.

3. Μία σελίδα βοηθείας (σε όλες τις επίσηµες γλώσσες) ενηµερώ-
νει 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 8

Έγγραφα στα οποία το κοινό έχει άµεση πρόσβαση

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αποκλει-
στικά 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 ηλεκ-
τρονική µορφή:

α) τα προερχόµενα από τρίτους έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη
δηµοσιότητα από το συντάκτη τους ή µε τη συγκατάθεσή του·

β) τα έγγραφα που έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί κατόπιν προγενέ-
στερης αίτησης.

Άρθρο 9

Εκθέσεις

Ο οργανισµός δηµοσιεύει ετησίως, στο πλαίσιο της ετήσιας
έκθεσης, πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας από-
φασης, και ιδιαίτερα στατιστικές σχετικά µε τον αριθµό των
αιτήσεων πρόσβασης στα έγγραφα του οργανισµού, τον αριθµό
αρνήσεων και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έγκρισής της
και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Μπιλµπάο, 4 Μαρτίου 2004.

Για το διοικητικό συµβούλιο

Christa SCHWENG

Πρόεδρος
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