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BEKNOPTE MOTIVERING

Overeenkomstig artikel 1, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (zoals 
gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam van 1997) moeten de communautaire instellingen 
er organen de besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
nemen. Om de burgers en de gekozen organen in staat te stellen daadwerkelijk deel te nemen 
aan het beleidsproces en de overheid ter verantwoording te roepen, moeten zij in een zo ruim 
mogelijke mate toegang hebben tot bij de Europese instellingen berustende documenten. 

Hoewel de Europese instellingen vorderingen hebben gemaakt op het stuk van openheid en 
transparantie, is de situatie nog verre van perfect, en de onderhavige herschikking van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de 
Europese instellingen moet worden gezien als een nieuwe stap naar de verwezenlijking van 
een bestuurlijk milieu waarin beschikbaarheid en eenvoudige toegankelijkheid van 
documenten eerder de regel vormen dan de uitzondering.

De feitelijke wijzigingen die de Commissie thans in de verordening aanbrengt zijn echter 
teleurstellend: in een aantal gevallen betekenen haar voorstellen eerder een stap achteruit 
betekenen dan een forse stap vooruit in het streven naar meer transparantie. Uw rapporteur 
meent dat de effectieve integratie en consolidering in de verordening van de inmiddels 
uitgebreide jurisprudentie en andere relevante teksten, zoals het Verdrag van Aarhus, eigenlijk 
al tot een andere aanpak van de herziening had moeten leiden.

Verder vindt uw rapporteur de keuze van de Commissie om gebruik te maken van de 
herschikkingsprocedure ongelukkig en niet in overeenstemming met de doelstellingen van het 
interinstitutioneel akkoord over een systematischer gebruik van de herschikking van 
besluiten, waarin voor aanwending van deze procedure heel andere omstandigheden worden 
bedoeld. Aangezien deze procedure de mogelijkheden van het Parlement tot amendering van 
het voorstel a priori beperkt tot de door de Commissie gewijzigde elementen, moet over het 
gebruik ervan zorgvuldig worden nagedacht. Het feit dat de herschikkingsprocedure niet 
geschikt is voor een complexe herziening, waarbij veranderingen op bepaalde punten 
wijzigingen in andere bepalingen impliceren, betekent in de praktijk dat het Parlement 
veelvuldig gebruik moet maken van de uitzonderingsclausule van het IA. 

De meest opvallende stap achteruit in het Commissievoorstel is de herformulering van de 
definitie (artikel 3) van “document”, het kernconcept van de verordening. Uw rapporteur is 
van oordeel dat de definitie niet enger moet worden gemaakt, zoals de Commissie in feite 
voorstelt, maar juist breder moet worden en alle inhoud moet beslaan, ongeacht de gebruikte 
drager of de fase van het besluitvormingsproces, wanneer het gaat om zaken die binnen de 
verantwoordelijkheidssfeer van de instellingen vallen.

De Commissie verzoekschriften houdt de vinger aan de pols van de Unie met betrekking tot 
tekortkomingen en lacunes bij de toepassing van het recht, het beleid en de programma’s van 
de Gemeenschap, en zij merkt daarbij voortdurend dat de burgers zich zeer wel bewust zijn 
van die tekortkomingen, omdat die hen rechtstreeks raken en omdat zij er rechtsreeks belang 
bij hebben dat inbreuksituaties worden beëindigd en/of dat zij over beroepsmogelijkheden 
beschikken. 
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Voor de burgers is het van bijzonder belang dat bijvoorbeeld bij inbreukprocedures, die vaak 
het gevolg zijn van verzoekschriften van burgers, alle documenten in alle fasen van het 
onderzoek in de loop van dergelijke procedures volledig toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor 
door lidstaten verstrekte documenten. Daarom wijst uw rapporteur erop dat het voorstel van 
de Commissie om lidstaten het recht te geven toegang tot documenten te weigeren (artikel 5) 
op grond van hun eigen wetgeving, in strijd is met de jurisprudentie van het Europese Hof van 
Justitie en dus onaanvaardbaar is. Voor het recht van burgers op toegang tot documenten 
moeten geen andere uitzonderingen worden toegestaan dan die welke in artikel 4 
(“Uitzonderingen”) zijn neergelegd. Met betrekking tot artikel 9 (“Behandeling van gevoelige 
documenten”) is het van belang dat de instellingen gemeenschappelijke regels invoeren voor 
de indeling van documenten in deze categorie, en dat die regels openbaar worden gemaakt.

Uw rapporteur is tevens van mening dat het de moeite waard zou zijn om in de verordening 
de suggestie van de Europese ombudsman op te nemen dat hij als objectieve bemiddelaar 
fungeert in gevallen waarin een instelling de toegang tot een bepaald document volledig of 
gedeeltelijk weigert en de verzoeker in twijfel trekt of met openbaarmaking werkelijk 
bepaalde belangen worden geschaad en/of aanvoert dat een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt; de ombudsman zou dan, zonder het betrokken document openbaar 
te maken, advies kunnen uitbrengen aan de betrokken instelling en de verzoeker. Indien ook 
na raadpleging van de ombudsman wordt vastgehouden aan de afwijzing, dan kan de 
verzoeker desgewenst een confirmatief verzoek indienen.

Deze procedure zou op generlei wijze afbreuk doen aan de rechten die de verzoeker krachtens 
de verordening geniet, maar zou een praktische hulp en leidraad vormen voor de instelling, 
die van mening kan zijn dat zij de toegang om wettelijke redenen moet weigeren, en 
tegelijkertijd zou zo het vertrouwen van de verzoeker worden versterkt dat de weigering van 
zijn verzoek werkelijk gebaseerd is op de waarschijnlijkheid dat openbaarmaking bepaalde 
belangen zou schaden en dat de hypothese van hoger openbaar belang serieus en objectief is 
overwogen. Een ander voordeel van deze procedure zou zijn dat aan de ombudsman 
voorgelegde afwijzingen afkomstig van verschillende instellingen op coherente en gelijke 
wijze zouden worden behandeld.

Uw rapporteur acht het moeilijk denkbaar dat het Europees Transparantie-initiatief enige kans 
van slagen heeft zolang verzoekers niet op eenvoudige wijze de gewenste informatie kunnen 
vinden en opvragen. In de context van deze verordening zouden de instellingen er dus voor 
moeten zorgen dat documenten worden verstrekt via een gemeenschappelijke interface voor 
hun documentenregisters en dat er een gemeenschappelijk toegangspunt komt.

Elektronische verstrekking van documenten moet geschieden in een openstandaardformaat. 
Het streven naar transparantie is tot mislukken gedoemd als de burgers zich gedwongen zien 
specifieke software te gebruiken die compatibel is met de IT-omgeving van de instellingen. 
Uw rapporteur heeft amendementen ingediend (artikelen 10 en 11) waarin onder meer een 
uiterste termijn wordt voorgesteld waarbinnen de instellingen ervoor moeten zorgen dat 
elektronische documenten aan een openstandaardformaat beantwoorden en dat hun IT-
omgeving geen obstakel vormt voor openbare toegang tot documenten. 

Met het oog op de parlementaire controle benadrukt uw rapporteur dat het Parlement 
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passende controle moet kunnen uitoefenen met betrekking tot gevoelige documenten. 
Bilaterale overeenkomsten met derde landen of internationale organisaties mogen voor de 
Raad en de Commissie geen beletsel vormen om informatie te delen met het Parlement. In dit 
verband is het van belang dat er termijnen worden vastgesteld voor de aanpassing van de 
reglementen van orde van de instellingen en dat de Commissie controleert of deze in 
overeenstemming zijn met de herziene verordening. Ook moet de Commissie, net zoals dat in 
de bestaande verordening het geval was, worden verzocht een verslag op te stellen over de 
tenuitvoerlegging van de herziene verordening en waar nodig aanbevelingen te doen voor 
verbetering.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen.

(2) In artikel 1, tweede alinea, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vindt het begrip "openheid" zijn 
verankering: het Verdrag markeert een 
nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter 
verbond tussen de volkeren van Europa, 
waarin de besluiten in zo groot mogelijke 
openheid en zo dicht mogelijk bij de burger 
worden genomen. Dit wordt herbevestigd 
in artikel 42 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en in 
Verklaring nr. 17 bij het Verdrag van 
Maastricht, alsook in de Verklaring van 
Laken, waarin het verband wordt gelegd 
tussen een transparanter 
besluitvormingsproces en betere toegang 
van het publiek tot informatie als bedoeld 
in artikel 255 van het EG-Verdrag, dat op 
zijn beurt de democratische natuur van de 
instellingen en het vertrouwen van het 
publiek in het bestuur bevestigt. Er dient 
in passende middelen te worden voorzien 
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om het beginsel van openheid in praktijk 
te brengen en daarbij een grotere mate 
van legitimiteit, effectiviteit en 
verantwoordingsplicht ten opzichte van de 
burgers te verwezenlijken en de 
beginselen inzake democratie en 
eerbiediging van de grondrechten te 
versterken. 

Motivering

Het beheren van informatie, documenten en van openbaretoegangsrechten en communiceren 
met de burgers zijn activiteiten die veel middelen vergen. Beschikbaarstelling van passende 
middelen hiervoor moet worden gezien als een noodzakelijke investering met het oog op de 
efficiëntie, de effectiviteit en de transparantie van de instellingen en organen van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening heeft ten doel: Deze verordening heeft ten doel:
(a) de bepaling van de beginselen, 
voorwaarden en beperkingen op grond van 
openbare of particuliere belangen 
betreffende het in artikel 255 van het EG-
Verdrag neergelegde recht van toegang tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie (hierna "de 
instellingen"), en wel zodanig, dat het 
publiek een zo ruim mogelijke toegang tot 
deze  documenten wordt geboden;

(a) de bepaling van de beginselen, 
voorwaarden en beperkingen op grond van 
openbare of particuliere belangen 
betreffende het in artikel 255 van het EG-
Verdrag neergelegde recht van toegang tot 
documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie (hierna "de 
instellingen"), en wel zodanig, dat een zo 
ruim mogelijke toegang tot deze
documenten voor het publiek wordt 
gewaarborgd ;

(b) de vaststelling van regels die een zo 
gemakkelijk mogelijke uitoefening van dit 
recht verzekeren;

(b) de vaststelling van regels die een zo 
gemakkelijk mogelijke uitoefening van dit 
recht verzekeren;

(c) de bevordering van goede 
administratieve praktijken met betrekking 
tot de toegang tot documenten.

(c) de waarborging van goede 
administratieve praktijken met betrekking 
tot de toegang tot documenten.

Motivering

De instellingen hebben de plicht openheid en transparantie te waarborgen als een goede 
bestuurlijke praktijk.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een recht van toegang tot documenten van 
de instellingen, volgens de beginselen en 
onder de voorwaarden en beperkingen die 
in deze verordening worden bepaald.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een recht van toegang tot documenten van 
de instellingen, volgens de beginselen en 
onder de voorwaarden en beperkingen die 
in deze verordening worden bepaald.

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk  documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties en besluiten die tot de bevoegdheid
van de instelling behoren  , op alle 
werkterreinen van de Europese Unie

2. Deze verordening is van toepassing op
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties, onderzoeken en besluiten die tot de 
directe en indirecte bevoegdheden en 
taken van de instelling behoren, op alle 
werkterreinen van de Europese Unie.

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register. 
In het bijzonder worden documenten die in 
het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12.

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register. 
In het bijzonder worden documenten die in 
het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12. De diverse 
aanvraagformulieren zijn identiek voor 
alle onder deze verordening vallende 
organen en worden naar behoren vertaald 
in alle officiële talen van de Europese 
Unie.

4. Voor gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9, lid 1, geldt overeenkomstig 
dat artikel een bijzondere behandeling.

4. Voor gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9, lid 1, geldt overeenkomstig 
dat artikel een bijzondere behandeling.

5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.

5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.

6. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden op 

6. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden op 
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grond van het Gemeenschapsrecht, zijn 
documenten die deel uitmaken van een 
dossier over een onderzoek of over een 
procedure betreffende een besluit van 
individuele strekking niet toegankelijk
voor het publiek tot het onderzoek is 
afgesloten of het besluit definitief is 
geworden. Documenten met informatie die 
in het kader van een dergelijk onderzoek 
door een instelling is verkregen van 
natuurlijke of rechtspersonen zijn niet 
toegankelijk voor het publiek.

grond van het Gemeenschapsrecht, zijn 
documenten die deel uitmaken van een 
dossier over een onderzoek of over een 
procedure betreffende een besluit van 
individuele strekking niet toegankelijk 
voor het publiek tot het onderzoek is 
afgesloten of het besluit definitief is 
geworden. Documenten met informatie die 
in het kader van een dergelijk onderzoek 
door een instelling is verkregen van 
natuurlijke of rechtspersonen zijn niet 
toegankelijk voor het publiek.

7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van toegang van het 
publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter uitvoering 
daarvan.

7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van ruimere toegang van 
het publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter uitvoering 
daarvan.

Motivering

Met betrekking tot de toegangsrechten welke voortvloeien uit het internationale recht, zoals 
het Verdrag van Aarhus en de wetbesluiten waarbij dat ten uitvoer wordt gelegd, is de 
toevoeging van het woord "ruimere" niet bedoeld om de tekst in wettelijk opzicht te 
veranderen, maar uitsluitend om de tekst te verduidelijken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter (e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het milieu, zoals broedplaatsen van 
zeldzame soorten.

Schrappen

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toegang tot de volgende documenten 3. De toegang tot de volgende documenten
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wordt geweigerd indien de openbaarmaking 
ervan het besluitvormingsproces van de 
instellingen ernstig zou ondermijnen:

wordt geweigerd indien de openbaarmaking 
ervan het besluitvormingsproces van de 
instellingen ernstig zou ondermijnen:

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen;

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen en 
ten aanzien waarvan de 
transparantieregels in acht zijn genomen;

(b) documenten  met standpunten voor 
intern gebruik in het kader van 
beraadslagingen en voorafgaand overleg 
binnen de betrokken instellingen, ook nadat 
het besluit genomen is.

(b) documenten  met standpunten voor 
intern gebruik in het kader van 
beraadslagingen en voorafgaand overleg 
binnen de betrokken instellingen, ook nadat 
het besluit genomen is en binnen een 
redelijke termijn.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Documenten waarvan 
openbaarmaking een risico zou inhouden 
voor milieubeschermingswaarden, zoals 
broedplaatsen van zeldzame soorten, 
worden uitsluitend openbaar gemaakt 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1367/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 september 2006 
betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
op de communautaire instellingen en 
organen1. 
______________________________
1 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.

Motivering

Artikel 4 bis (nieuw) is gecreëerd om volledig rekening te houden met het Verdrag van 
Aarhus en de beginselen die in het arrest-Turco (C-39/05 P en C-52/05) zijn verwoord.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie en de Raad informeren
het Europees Parlement over gevoelige 
documenten overeenkomstig de door de 
instellingen overeengekomen regelingen.

7. De Commissie en de Raad dragen zorg 
voor passende toezichtmogelijkheden voor
het Europees Parlement met betrekking tot 
gevoelige documenten overeenkomstig de 
door de instellingen overeengekomen, 
welke openbaar worden gemaakt.

Motivering

In Aanbeveling 3 van de resolutie-Cashman wordt in verband met het parlementair toezicht 
gesteld dat de verordening moet zorgen voor passende controle van het Europees Parlement 
met betrekking tot gevoelige documenten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De documenten worden geleverd in een 
bestaande versie en een bestaand formaat 
(inbegrepen in elektronische vorm of in 
een alternatieve vorm, zoals braille, 
grootgedrukt of op band), ten volle 
rekening houdend met de door de 
aanvrager te kennen gegeven voorkeur.

3. De documenten worden geleverd in een 
bestaande versie en een bestaand formaat 
(inbegrepen in elektronische vorm of in 
een alternatieve vorm, zoals braille, 
grootgedrukt of op band), ten volle 
rekening houdend met de door de 
aanvrager te kennen gegeven voorkeur en 
in een van de officiële talen van de 
Europese Unie. De toegang tot 
documenten mag niet worden belemmerd 
door in de computeromgeving van de 
instelling gebruikte software of 
besturingssystemen.

Motivering

De instellingen moeten de herziening van deze verordening aangrijpen om open standaards in 
te voeren. Uit de basisbeginselen en de rechtsgrondslag van de verordening volgt dat toegang 
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tot documenten niet mag worden beperkt door in de instellingen gebruikte software of 
besturingssystemen. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien mogelijk worden  andere
documenten, met name documenten die 
verband houden met de ontwikkeling van 
beleid of strategie, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt in elektronische 
vorm .

2. Met name documenten die zijn 
opgesteld of ontvangen in de loop van 
procedures tot aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking, worden,  met inachtneming van 
de artikelen 4 en 9, rechtstreeks 
toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Motivering

Zie motivering bij artikel 12, lid 4.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke instelling bepaalt in haar 
reglement van orde welke andere 
categorieën documenten rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor het publiek.

4. De instellingen ontwikkelen een 
gemeenschappelijke interface voor hun 
documentenregisters, en zorgen met name 
voor een gemeenschappelijk toegangspunt 
dat rechtstreeks toegang verschaft tot 
documenten die worden opgesteld of 
ontvangen in het kader van procedures 
voor de vaststelling van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking.

Motivering

De leden 2 en 4 van artikel 12 worden geamendeerd om rekening te houden met de 
aanbevelingen 2 en 5 van de Cashman-resolutie met het oog op de verbetering van de 
bestaande standaards. 
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13  lid 2  letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven door een lidstaat aan de 
Raad voorgelegd overeenkomstig artikel 
67, lid 1, van het EG-Verdrag of artikel 
34, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

(a) initiatieven door een lidstaat aan de 
Raad voorgelegd overeenkomstig artikel 
34, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Motivering

Initiatieven van een lidstaat overeenkomstig artikel 67, lid 1 van het EG-Verdrag zijn niet 
langer mogelijk.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 17  lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op ... publiceert de 
Commissie een verslag over de toepassing 
van deze verordening en doet zij 
aanbevelingen die, indien noodzakelijk, 
ook voorstellen bevatten voor de 
herziening van deze verordening en voor 
een actieprogramma van door de 
instellingen te treffen maatregelen.

Motivering
Net als in de huidige verordening moet worden bepaald dat de Commissie een verslag opstelt 
over de tenuitvoerlegging van de herziene verordening waarin zij aanbevelingen opneemt en 
zonodig ook voorstellen voor verbetering. Uitsluiting van een bepaling betekent de facto 
amendering van de verordening. 
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