
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

EIROPAS KOPIENU TIESA 

 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

  
Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 16/09 

της 17ης Φεβρουαρίου 2009 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-552/07 

 Commune de Sausheim κατά Pierre Azelvandre  

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επικαλεστούν εξαίρεση δηµόσιας τάξης για να αντιταχθούν στη 
δηµοσιοποίηση του τόπου στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση γενετικώς 

τροποποιηµένων οργανισµών 

Ο Pierre Azelvandre επιθυµεί να µάθει την τοποθεσία των ελευθερώσεων στην ύπαιθρο 
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) που πραγµατοποιήθηκαν στο έδαφος του δήµου 
του. Στις 21 Απριλίου 2004, ζήτησε από τον δήµαρχο του Sausheim (Άνω Αλσατία) να του 
γνωστοποιήσει, σχετικά µε κάθε σκόπιµη ελευθέρωση που πραγµατοποιήθηκε στον δήµο αυτό, 
την ανακοίνωση προς το κοινό, το δελτίο εµφύτευσης, βάσει του οποίου καθίσταται δυνατός ο 
εντοπισµός του γαιοτεµαχίου στο έδαφος του οποίου πραγµατοποιήθηκε η ελευθέρωση, και τη 
συνοδευτική επιστολή του νοµάρχη. Ζήτησε επίσης τα ενηµερωτικά δελτία για κάθε νέα 
ελευθέρωση που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί το 2004. 

Ελλείψει απαντήσεως στο αίτηµά του, ο Ρ. Azelvandre προσέφυγε ενώπιον της επιτροπής 
προσβάσεως στα διοικητικά έγγραφα (CADA), ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα έγγραφα 
αυτά. Στις 24 Ιουνίου 2004, η επιτροπή αυτή διατύπωσε γνώµη υπέρ της γνωστοποιήσεως της 
ανακοινώσεως προς το κοινό και της πρώτης σελίδας της συνοδευτικής επιστολής του νοµάρχη. 
Αντιθέτως, διατύπωσε γνώµη κατά της γνωστοποιήσεως του δελτίου εµφύτευσης και της κάρτας 
εντοπισµού των ελευθερώσεων, µε το σκεπτικό ότι η γνωστοποίηση αυτή θα προσέβαλε το 
απόρρητο του ιδιωτικού βίου και την ασφάλεια των ενδιαφεροµένων επιχειρηµατιών. 

Κατόπιν της γνωµοδοτήσεως αυτής, εφόσον ο δήµαρχος του Sausheim δεν γνωστοποίησε το 
σύνολο των εγγράφων του φακέλου, ο Ρ. Azelvandre προσέβαλε την άρνηση αυτή ενώπιον των 
γαλλικών διοικητικών δικαστηρίων.  

Το Conseil d'État, επιληφθέν σε τελευταίο βαθµό της διαφοράς, ερωτά το ∆ικαστήριο για τον 
ορισµό του «τόπου στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση» που δεν µπορεί να 
παραµείνει απόρρητος υπό την έννοια της οδηγίας της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιµη 



ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον 1 και την ερµηνεία των 
υποχρεώσεων πληροφόρησης του κοινού συναφώς, όπως απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο. 
Ειδικότερα, ζητείται από το ∆ικαστήριο αν οι εθνικές αρχές µπορούν να αντιταχθούν στη 
γνωστοποίηση του δελτίου εµφύτευσης του γαιοτεµαχίου και της κάρτας εντοπισµού των 
ελευθερώσεων µε το σκεπτικό ότι θα θιγεί η δηµόσια τάξη ή άλλα προστατευόµενα από το νόµο 
συµφέροντα. 

Ο τόπος στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση 

∆υνάµει της αρχής της προφύλαξης και της προστασίας κατά των κινδύνων για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία, η οδηγία καθόρισε ένα καθεστώς διαφάνειας της διαδικασίας λήψης 
µέτρων για την προετοιµασία και την εφαρµογή των ελευθερώσεων. Με την οδηγία δεν 
θεσπίστηκαν µόνον οι µηχανισµοί για διαβούλευση του κοινού και, ενδεχοµένως, ορισµένων 
οµάδων σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ, αλλά και το δικαίωµα 
πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά µε την ελευθέρωση αυτή καθώς και η 
δηµιουργία δηµόσιων µητρώων στα οποία πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία κάθε ελευθέρωσης 
ΓΤΟ. 

Εποµένως, τα πρόσωπα που επιθυµούν να προβούν σε σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο 
περιβάλλον υποχρεούνται, δυνάµει της οδηγίας, να απευθύνουν κοινοποίηση στις αρµόδιες 
εθνικές αρχές, στην οποία πρέπει να περιλαµβάνεται τεχνικός φάκελος που να περιέχει τις 
απαιτούµενες πληροφορίες, ήτοι:  

1) τη γεωγραφική θέση και το µέγεθος των τόπων στους οποίους θα πραγµατοποιηθεί η 
ελευθέρωση καθώς και την περιγραφή του οικοσυστήµατος των τόπων στους οποίους θα 
πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση, συµπεριλαµβανοµένου του κλίµατος, της χλωρίδας, της 
πανίδας, καθώς και την εγγύτητα σε αναγνωρισµένους βιότοπους ή προστατευόµενες περιοχές 
που ενδέχεται να επηρεαστούν, για τα γενετικώς τροποποιηµένα ανώτερα φυτά·  

2) τη γεωγραφική θέση και το στίγµα του ή των τόπων στους οποίους θα πραγµατοποιηθεί η 
ελευθέρωση καθώς και την περιγραφή των οικοσυστηµάτων, τα οποία, ανεξαρτήτως του αν 
αποτελούν στόχους, ενδέχεται να επηρεαστούν, για τους άλλους ΓΤΟ. 

Έτσι, τα στοιχεία σχετικά µε τη γεωγραφική θέση µιας σκόπιµης ελευθέρωσης ΓΤΟ που πρέπει 
να περιλαµβάνονται στην κοινοποίηση της ελευθέρωσης αυτής πληρούν τις απαιτήσεις που 
αφορούν τον καθορισµό των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της ελευθέρωσης αυτής στο 
περιβάλλον. Εποµένως, τα στοιχεία που αφορούν τον τόπο στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 
ελευθέρωση αυτή πρέπει να καθορίζονται σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά καθεµίας και των 
ενδεχοµένων επιπτώσεών της στο περιβάλλον. 

Συνεπώς, από τη δεδοµένη αυτή σχέση µεταξύ της διαδικασίας κοινοποίησης και της πρόσβασης 
στα δεδοµένα στοιχεία σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ προκύπτει ότι, 
πλην εξαιρέσεως προβλεπόµενης στην οδηγία αυτή, το ενδιαφερόµενο κοινό µπορεί να 
ζητήσει τη γνωστοποίηση κάθε πληροφοριακού στοιχείου που έχει διαβιβασθεί από τον 
κοινοποιούντα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας σχετικής µε τέτοια 
ελευθέρωση. 

Εποµένως, ο «τόπος στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση» καθορίζεται από κάθε 
πληροφορία σχετική µε την τοποθεσία της ελευθέρωσης αυτής, την οποία προσκοµίζει ο 
                                                 
1 Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ 
(ΕΕ L 106, σ. 1). 



κοινοποιών ενώπιον των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους, στο έδαφος του οποίου 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση αυτή, σύµφωνα µε την οδηγία. 

 

Το δικαίωµα πρόσβασης των τρίτων στις σχετικές µε την ελευθέρωση πληροφορίες 

Η οδηγία διευκρινίζει επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που κοινοποιούνται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κοινοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών της οδηγίας, τα οποία µπορούν να 
παραµείνουν απόρρητα. Έτσι, δεν µπορούν να δηµοσιοποιηθούν οι εµπιστευτικές πληροφορίες 
που κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στην αρµόδια αρχή ή ανταλλάσσονται βάσει της οδηγίας 
αυτής, καθώς και οι πληροφορίες που δύνανται να βλάψουν την ανταγωνιστική θέση του 
κοινοποιούντος, και πρέπει να προστατεύονται τα σχετικά µε τα στοιχεία αυτά δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου, η αρµόδια αρχή αποφασίζει, ύστερα από διαβούλευση µε 
τον κοινοποιούντα, ποια στοιχεία θα παραµείνουν απόρρητα, κατόπιν της «κατά επαληθεύσιµο 
τρόπο αιτιολογίας» που προσκοµίζει ο κοινοποιών. Συνεπώς, η πληροφόρηση σχετικά µε τον 
τόπο στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση δεν µπορεί, σε καµιά περίπτωση, να 
παραµείνει απόρρητη. Υπό τις συνθήκες αυτές, στοιχεία αναγόµενα στην προάσπιση της 
δηµόσιας τάξης ή άλλων απορρήτων που προστατεύει ο νόµος, όπως τίθενται από το αιτούν 
δικαστήριο, δεν αποτελούν λόγους δυνάµενους να περιορίσουν την πρόσβαση στα στοιχεία 
που απαριθµούνται στην οδηγία, στα οποία περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, ο τόπος στον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η ελευθέρωση. 

Η ερµηνεία αυτή ενισχύεται από την απαίτηση, που περιλαµβάνεται στην οδηγία, ότι τα στοιχεία 
που αφορούν την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων δεν µπορούν να παραµείνουν 
απόρρητα. Εξάλλου, ένα κράτος µέλος δεν δύναται να επικαλείται εισάγουσα παρέκκλιση 
διάταξη των οδηγιών των σχετικών µε την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες για να 
αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες που άπτονται του δηµόσιου τοµέα 2. 

Κατά συνέπεια, επιφύλαξη αναγόµενη στην προστασία της δηµόσιας τάξης ή άλλων 
συµφερόντων που προστατεύει ο νόµος δεν µπορεί να αντιταχθεί στη δηµοσιοποίηση των 
πληροφοριών που ορίζει η οδηγία. Ο φόβος για εσωτερικές δυσχέρειες δεν µπορεί να 
δικαιολογήσει την παράλειψη ενός κράτους µέλους να εφαρµόσει ορθώς το κοινοτικό δίκαιο. 

                                                 
2 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 41, σ. 26). 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, PL, PT, SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-552/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-552/07

