
AM\761528NL.doc PE418.177v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2008/0090(COD)

21.1.2009

AMENDEMENTEN
63 - 137

Ontwerpverslag
Michael Cashman
(PE415.164v02-00)

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie

Voorstel voor een verordening
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))



PE418.177v01-00 2/45 AM\761528NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\761528NL.doc 3/45 PE418.177v01-00

NL

Amendement 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het verlenen van toegang tot 
documenten aan het publiek is een 
hoeksteen van een goede administratieve 
praktijk. Een verdere stap die moet 
worden gezet, is ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden van de instellingen 
worden verbeterd doordat wederzijds 
toegang tot hun documenten wordt 
verleend. Met een Interinstitutioneel 
Akkoord moet de transparantie en de 
toegankelijkheid van documenten worden 
verhoogd.

Or. en

Amendement 64
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De Raad en de Commissie 
handelen in hun hoedanigheid van 
wetgever wanneer zij met inschakeling
van het Europees Parlement, zelfs op 
grond van gedelegeerde bevoegdheden, 
door middel van verordeningen, 
richtlijnen, kaderbesluiten of besluiten op 
basis van de desbetreffende bepalingen 
van de Verdragen regelingen van 
algemene aard vaststellen die in of voor 
de lidstaten wettelijk bindend zijn.
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Or. en

Amendement 65
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De instellingen van de EU 
handelen in hun hoedanigheid van 
wetgever wanneer zij op grond van de 
desbetreffende Verdragsbepalingen 
wettelijk bindende voorschriften van 
algemene aard vaststellen.

Or. en

Amendement 66
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wat de openbaarmaking van
persoonsgegevens betreft dient een 
duidelijk verband te worden gelegd tussen 
deze verordening en Verordening (EG) nr. 
45/2001 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.

(10) De communautaire instellingen en 
organen behandelen persoonsgegevens 
volledig in overeenstemming met de 
rechten van personen over wie gegevens 
worden verzameld zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

Or. en
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Amendement 67
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Ruimere toegang tot documenten 
dient te worden verleend in gevallen 
waarin de instellingen optreden in hun 
hoedanigheid van wetgever, inbegrepen in 
het geval van gedelegeerde bevoegdheden, 
waarbij tegelijkertijd de doeltreffendheid 
van het besluitvormingsproces van de 
instelling behouden moet blijven. 
Dergelijke documenten dienen zo veel 
mogelijk rechtstreeks toegankelijk te 
worden gemaakt.

(12) Overeenkomstig de democratische 
beginselen zoals omschreven in artikel 6, 
lid 1, van het EU-Verdrag en in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 dient 
een ruimere toegang tot documenten te 
worden verleend in gevallen waarin de 
instellingen optreden in hun hoedanigheid 
van wetgever, inbegrepen in het geval van 
gedelegeerde bevoegdheden. Wetsteksten 
moeten op duidelijke en begrijpelijk wijze1

worden opgesteld en worden gepubliceerd 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie; Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie moeten het 
overeenkomstig deze verordening eens 
worden over betere wetgevingspraktijken, 
redactiemodellen en –techniekenen 
alsmede over technische oplossingen voor 
het volgen van de levenscyclus van 
voorbereidende documenten en voor de 
uitwisseling daarvan met de instellingen 
en organen die bij de procedure betrokken 
zijn, en deze dienen in het Publicatieblad 
van de Europese Unie openbaar te 
worden gemaakt.  
1Interinstitutioneel Akkoord van 22 december 
1998 betreffende de gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de 
communautaire wetgeving (PB C 73, 17.3. 1999, 
blz. 1).

Or. en
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Amendement 68
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12bis) Documenten die verband houden 
met niet-wetgevingsprocedures, zoals 
bindende maatregelen met een individuele 
strekking of conclusies, aanbevelingen 
dan wel resoluties moeten eenvoudig 
toegankelijk zijn overeenkomstig het 
beginsel van een goed bestuur zoals 
bedoeld in 41 van het Handvest, terwijl 
echter tevens geen inbreuk mag worden 
gedaan op de doeltreffendheid van het 
besluitvormingsproces van de 
instellingen, de bescherming van 
legitieme particuliere belangen, bij 
voorbeeld in de mededingingswetgeving 
en kartelzaken alsmede in aanbestedings-
en selectieprocedures, dan wel op de 
individuele rechten van personen over wie 
gegevens worden verzameld, zoals bedoeld 
in verordening (EG) 1049/01. 

Or. en

Amendement 69
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In beginsel dienen alle documenten 
van de instellingen voor het publiek 
toegankelijk te zijn. Dit neemt niet weg dat 
de bescherming van bepaalde openbare en 
particuliere belangen door een 
uitzonderingenregeling dient te worden 
gewaarborgd. De instellingen dienen het 
recht te hebben om hun interne 

(17) In beginsel dienen alle documenten 
van de instellingen die betrekking hebben 
op hun activiteiten te worden 
geregistreerd en voor het publiek 
toegankelijk te zijn. De toegang tot het 
gehele document of een deel ervan kan 
echter, onverminderd de democratische 
controle door het Europees Parlement, 
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raadplegingen en beraadslagingen te 
beschermen, wanneer dat voor het behoud 
van hun vermogen om hun taken uit te 
voeren, noodzakelijk is. Bij het beoordelen 
van de uitzonderingen dienen de 
instellingen rekening te houden met de 
beginselen van de communautaire 
wetgeving betreffende de bescherming 
van persoonsgegevens, op alle terreinen 
van de activiteiten van de Unie.

worden geweigerd wegens de bescherming 
van publieke en particuliere belangen, 
aangezien de instellingen het recht hebben 
om hun interne raadplegingen en 
beraadslagingen te beschermen, wanneer 
dat voor het behoud van hun vermogen om 
hun taken uit te voeren, noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 70
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle regels inzake toegang tot de 
documenten van de instellingen dienen in 
overeenstemming te zijn met deze 
verordening.

(18) Overeenkomstig artikel 255, lid 2 van 
het EG-Verdrag wordt in deze 
verordening een nauwkeurige 
omschrijving gegeven van de algemene 
beginselen en de beperkingen vanwege 
publieke of particuliere belangen die van 
toepassing zijn op het recht van toegang 
tot documenten waaraan alle andere EU-
voorschriften dienen te voldoen.

Or. en

Amendement 71
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Alle regels inzake toegang tot de 
documenten van de instellingen dienen in 
overeenstemming te zijn met deze 

(18) Alle regels inzake de toegang tot de 
documenten van de instellingen dienen in 
overeenstemming te zijn met  deze 
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verordening. verordening, aangezien hiermee artikel 
255, lid 2, van het EG-Verdrag ten uitvoer 
wordt gelegd.

Or. en

Amendement 72
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om ervoor te zorgen dat het recht van 
toegang ten volle wordt geëerbiedigd, dient 
een administratieve procedure in twee 
fasen te worden gevolgd, met de 
aanvullende mogelijkheid van beroep op 
de rechter of een klacht bij de 
ombudsman.

(19) Om ervoor te zorgen dat het recht van 
toegang van de burgers ten volle wordt 
geërbiedigd en het gemakkelijk wordt 
gemaakt dit recht uit te oefenen, wordt het 
volgende bepaald:

- teksten die verband houden met 
wetgevingsprocedures moeten langs 
elektronische weg toegankelijk zijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, 
- de overige documenten of althans de 
relevante verwijzingen moeten via een 
register van de instelling bereikbaar zijn. 
Een adminstratieve procedure in twee fasen 
moet gevolgd worden voor de toegang tot 
documenten die niet direct toegankelijk 
dan wel gerubriceerd zijn.
Tegen de weigering van een instelling om 
inzage te geven kan via de rechter of een 
klacht bij de Europese Ombudsman 
beroep worden aangetekend.

Or. en
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Amendement 73
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het opstellen van 
gemeenschappelijke regels voor het 
hergebruik van informatie en documenten 
die bij de instellingen berusten door het 
uitvoeren, mutatis mutandis, van de 
beginselen zoals beschreven in richtlijn 
2003/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 november 2003 inzake 
het hergebruik van overheidsinformatie.
* OJ L 345 , 31.12.2003, p. 90.

Or. en

Motivering

Dit artikel ligt op dezelfde lijn als amendement 17 in het ontwerpverslag en beoogt de EU-
instellingen ertoe te verplichten EU-informatie in de publieke sfeer te hergebruiken op de 
wijze zoals bedoeld in richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 
november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en in punt 15 van de 
“Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal 
Access to Cyberspace”, zoals door de Algemene Vergadering van de UNESCO op haar 32ste

bijeenkomst van oktober 2003 aangenomen.

Amendement 74
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegangsgerechtigden en 
toepassingsgebied

Toegangsgerechtigden

Or. en
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Amendement 75
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegangsgerechtigden en 
toepassingsgebied

Toegangsgerechtigden

Or. en

Amendement 76
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
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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

documenten, dat wil zeggen documenten 
die door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
op alle werkterreinen van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 78
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de artikelen 4 en 9
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 

3. De documenten worden voor het publiek 
toegankelijk gemaakt in elektronische 
vorm in het Publicatieblad van de 
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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.

Europese Unie,  in een officieel register 
van een instelling, dan wel naar aanleiding 
van een schriftelijk verzoek. Documenten 
die in het kader van een 
wetgevingsprocedure zijn opgesteld of 
ontvangen worden direct toegankelijk 
gemaakt overeenkomstig artikel 5 bis.

Or. en

Amendement 80
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 81
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 82
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden op 
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.

2. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden  op 
grond van het Gemeenschapsrecht en 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie, zijn 
documenten die deel uitmaken van een 
dossier over een onderzoek op het gebied 
van het mededingingsrecht of 
handelsbescherming 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.

Or. en

Amendement 83
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 84
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 toegang van het 
publiek van een hogere orde tot 
documenten die bij de instellingen 
berusten, dat voortvloeit uit instrumenten 
van internationaal recht of besluiten van de 
instellingen ter uitvoering daarvan, dan wel 
uit de wetgeving van de lidstaten.

Or. en

Amendement 85
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat  ;

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), betreffende een materie die 
verband houdt met beleidsmaatregelen, 
acties en besluiten welke tot de 
bevoegdheid van de instelling behoren;
informatie in elektronische opslag-, 
verwerkings- en opvraagsystemen (met 
inbegrip van externe systemen die worden 
gebruikt voor het werk van de instelling) 
wordt beschouwd als een document of
documenten indien ze met behulp van de 
instrumenten die redelijkerwijs 
beschikbaar zijn voor het gebruik van het 
systeem, daaraan kunnen worden 
onttrokken in de vorm van één of meerdere
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afdrukken of in elektronisch formaat; Een 
instelling die voornemens is een nieuw 
elektronisch opslagsysteem in te stellen of 
een bestaand systeem aanzienlijk te 
wijzigen moet rekening houden met de 
waarschijnlijke gevolgen daarvan voor 
het door deze verordening gewaarborgde 
recht van toegang en zodanig handelen 
dat de doelstelling van transparantie 
wordt bevorderd.
De functies voor het ophalen van 
informatie die door de instellingen  is 
opgeslagen in elektronische 
opslagsystemen worden zodanig 
aangepast om tegemoet te komen aan 
herhaalde verzoeken van het publiek 
waaraan niet kan worden voldaan met 
gebruikmaking van de instrumenten die 
thans voor de exploitatie van het systeem 
beschikbaar zijn;

Or. en

Motivering

Als aan herhaalde verzoeken van het publiek niet kan worden voldaan met de reeds bestaande 
functies van de databanken van de instellingen, moeten deze nadenken over manieren waarop 
het best op deze verzoeken kan worden ingegaan.

Amendement 86
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 

(a) ‘document’: iedere informatie, alle 
gegevens of iedere inhoud (tekst, geluid, 
visueel of audiovisueel materiaal, 
gegevens en instructies van systemen voor 
gegevensverwerking),ongeacht de fysieke 
drager of het medium voor elektronische 
opslag ervan, betreffende een zaak die 
verband houdt met het beleid, de 
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opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm 
van een afdruk of in elektronisch 
formaat;

activiteiten en besluiten dat/die binnen het 
verantwoordelijkheidsgebied van de 
instelling vallen, met inbegrip van 
informatie in elektronische opslag-, 
verwerkings- en opvraagsystemen (met 
inbegrip van externe systemen die voor de 
werkzaamheden van de instelling worden 
gebruikt).
Een instelling die voornemens is een 
nieuw elektronisch opslagsysteem in te 
stellen of een bestaand systeem 
aanzienlijk te wijzigen moet de 
waarschijnlijke gevolgen daarvan voor 
het door deze verordening gewaarborgde 
recht van toegang evalueren en zodanig 
handelen dat de doelstelling van 
transparantie wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 87
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins is 
geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat  ;

(a) ""document": iedere inhoud, ongeacht 
de drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins is 
geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; informatie in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
(met inbegrip van externe systemen die 
worden gebruikt voor het werk van de 
instelling) wordt beschouwd als een
document of documenten indien ze met 
behulp van de instrumenten die 
redelijkerwijs beschikbaar zijn voor het 
gebruik van het systeem, daaraan kunnen 
worden onttrokken in de vorm van één of 
meerdere afdrukken of in elektronisch 
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formaat; Een instelling die voornemens is 
een nieuw elektronisch opslagsysteem in 
te stellen of een bestaand systeem 
aanzienlijk te wijzigen moet de 
waarschijnlijke gevolgen daarvan voor 
het door deze verordening gewaarborgde 
recht van toegang evalueren en zodanig 
handelen dat de doelstelling van 
transparantie wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat  ;

(a) “document”: iedere inhoud, ongeacht 
de drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname); gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat; Een 
verzameling gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
wordt echter alleen als berustend bij de 
instelling beschouwd als de instelling deze 
met behulp van gewone middelen 
toegankelijk kan maken;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie van “document” is te beperkt. In de zin van de verordening zou een 
document alleen als zodanig worden beschouwd als het formeel wordt doorgezonden of 
anderszins wordt geregistreerd.
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Amendement 89
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins is 
geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat  ; 

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door en berust 
bij een instelling of anderszins is 
geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat  ; 

Or. ro

Motivering

De voorwaarde in verband met het doorgeven van een document is overbodig. Daarentegen is 
de voorwaarde betreffende de houder van een document van essentieel belang.

Amendement 90
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) , waaronder bij delegatie van 
bevoegdheden,  die wettelijk bindend zijn 
in of voor de lidstaten en voor de 
aanneming waarvan het Verdrag al dan 
niet op basis van vrijwilligheid voorziet in 
tussenkomst of inschakeling van het 
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Europees Parlement;

Or. en

Amendement 91
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis)   “wetgevingsdocumenten”: 
documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures voor 
de aanneming van wettelijk bindende 
besluiten van algemene strekking;

Or. en

Amendement 92
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van:

2. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van overheidsbelangen of de  
belangen van particulieren in verband 
met:

Or. en
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Amendement 93
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van:

2. De instellingen weigeren de toegang tot 
een document wanneer de openbaarmaking 
ervan zou leiden tot ondermijning van de 
bescherming van overheidsbelangen of de  
belangen van particulieren in verband 
met:

Or. en

Amendement 94
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) intellectuele-eigendomsrechten; Schrappen

Or. en

Amendement 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en  gerechtelijke , 
arbitrage- en 
geschillenbeslechtingsprocedures  ;

(c) juridisch advies en  gerechtelijke 
procedures, tenzij het gaat om juridisch 
advies in samenhang met procedures die 
tot een wetgevingsbesluit of een niet-
wetgevingsbesluit van algemene strekking 
leiden;
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Or. en

Motivering

Het Hof van Justitie overwoog in zijn arrest in de zaak Turco dat openbaarmaking van het 
juridisch advies inzake wetgevingsinitiatieven de transparantie en openheid van het 
wetgevingsproces verhoogt en het democratisch recht van de Europese burgers versterkt.

Amendement 96
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en  gerechtelijke , 
arbitrage- en 
geschillenbeslechtingsprocedures;

(c) juridisch advies, onverminderd de 
grotere transparantie die vereist is in 
procedures voor de aanneming van 
wetgevingsbesluiten of niet-
wetgevingsbesluiten van algemene 
strekking;  gerechtelijke , arbitrage- en 
geschillenbeslechtingsprocedures;

Or. en

Amendement 97
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en  gerechtelijke, 
arbitrage- en
geschillenbeslechtingsprocedures;

(c) juridisch advies dat uitsluitend is 
opgesteld in het kader van een 
gerechtelijke arbitrageprocedure of 
geschillenbeslechtingsprocedure waarbij 
de instelling partij is;

Or. en
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Amendement 98
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van selectieprocedures.

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van selectieprocedures.

(e) de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van selectieprocedures in verband met 
aanbestedingen of de werving van 
personeel.  

Or. en

Amendement 100
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de grotere transparantie 
die vereist is in procedures voor de 
aanneming van wetgevingsbesluiten of 
niet-wetgevingsbesluiten van algemene 
strekking wordt de toegang tot de volgende 
documenten geweigerd indien de 
openbaarmaking ervan het 
besluitvormingsproces van de instellingen 
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ernstig zou ondermijnen:

Or. en

Amendement 101
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is genomen en 
waarbij door openbaarmaking vóór 
opstelling van de definitieve versie van de 
documenten een constructief resultaat in 
gevaar zou kunnen worden gebracht;

Or. en

Amendement 102
Charlotte Cederschiöld

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Met betrekking tot lid 2, onder a), wordt 
een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
uitstoot in het milieu.

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt.
Van een sterk openbaar belang dat 
openbaarmaking gebiedt is sprake als de 
aangevraagde documenten zijn opgesteld 
of ontvangen in de loop van procedures 
voor de aanneming van 
wetgevingsbesluiten  van de EU of van 
niet-wetgevingsbesluiten met een 
algemene strekking. Bij de beoordeling 
hoe groot het openbaar belang is dat tot 
openbaarmaking moet worden 
overgegaan, wordt – in voorkomend geval 
- speciaal gewicht toegekend aan het feit 
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dat de gevraagde documenten verband 
houden met de bescherming van 
fundamentele rechten of het recht in een 
gezond milieu te wonen.

Or. en

Amendement 103
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Met betrekking tot lid 2, onder a), wordt 
een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
uitstoot in het milieu.

4. De in bovengenoemde leden genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Een dergelijk hoger openbaar belang wordt 
geacht te bestaan indien de gevraagde 
informatie betrekking heeft op uitstoot in 
het milieu, het publiciteitsbeginsel, de 
democratie, de rechtsstaat, de 
bescherming van de grondrechten en met 
name het recht in een gezond milieu te 
leven..

Or. en

Amendement 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Met betrekking tot lid 2, onder a), wordt 
een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Met betrekking tot punt 2, onder a) en d), 
wordt een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
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uitstoot in het milieu. uitstoot in het milieu, met uitzondering 
van onderzoeken, vooral als deze 
betrekking hebben op eventuele 
schendingen van het 
Gemeenschapsrecht.. 
In verband met de andere uitzonderingen 
die in dit artikel worden beschreven houdt 
de instelling rekening met de vraag in 
hoeverre het openbaar belang gediend is 
met de openbaarmaking en – indien een 
aanvraag betrekking heeft op milieu-
informatie – of de informatie waarom 
verzocht wordt betrekking heeft op 
uitstoot in het milieu.

Or. en

Amendement 105
Marco Cappato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onder uitstoot in het milieu wordt 
verstaan het direct of indirect lozen of 
vrijlaten van stoffen, trillingen, warmte of 
lawaai van individuele of diffuse bronnen 
in de lucht, het water of het land 
overeenkomstig richtlijn 96/61/EG. 

Or. en

Amendement 106
Marco Cappato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De openbaarmaking van contracten 
betreffende aanbestedingen of 
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kadercontracten tussen een instelling en 
een leverancier valt niet onder de in lid 2 
bedoelde uitzonderingen.

Or. en

Amendement 107
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 
worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt 
overeenkomstig de voorwaarden die het 
Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

5.  Namen van ambtsdragers, ambtenaren 
en belangenvertegenwoordigers die 
verband houden met hun 
beroepsactiviteiten worden openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 108
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 

5. De instellingen publiceren de namen, 
titels en functies van ambtsdragers, 
ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
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worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt overeenkomstig 
de voorwaarden die het 
Gemeenschapsrecht inzake de bescherming 
van personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens stelt aan 
de rechtmatige verwerking van dergelijke 
gegevens.

houden met hun beroepsactiviteiten tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt overeenkomstig 
de voorwaarden die het 
Gemeenschapsrecht inzake de bescherming 
van personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens stelt aan 
de rechtmatige verwerking van dergelijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 109
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De in dit artikel bedoelde 
uitzonderingen dienen niet te worden 
opgevat als een verwijzing naar 
informatie van algemeen belang 
betreffende de begunstigden van de 
fondsen van de Europese Unie die 
beschikbaar is in het kader van het stelsel 
inzake financiële transparantie.

Or. ro

Motivering

Dergelijke informatie zou kunnen worden geïnterpreteerd als commercieel van aard in het 
geval dat de begunstigden commerciële bedrijven zijn.
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Amendement 110
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het gaat om documenten van 
derden, wordt de derde door de instelling 
geraadpleegd om te kunnen beoordelen of 
een in artikel 4 genoemde uitzondering 
van toepassing is, tenzij het duidelijk is dat 
het document wel of niet openbaar moet 
worden gemaakt.

1. Documenten van derden worden door de 
instelling zonder raadpleging van de 
oorspronkelijke verstrekker openbaar 
gemaakt als duidelijk is dat geen van de in 
deze verordening beschreven 
uitzonderingsgevallen van toepassing is.  
Een derde wordt geraadpleegd als deze bij 
de beschikbaarstelling van het document 
gevraagd heeft om een speciale 
behandeling daarvan om te kunnen 
beoordelen of een van de uitzonderingen
waarin deze verordening voorziet, van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 111
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van 
procedures die uitmonden in een 
wetgevingshandeling of een niet-
wetgevingshandeling van algemene 
strekking, worden de autoriteiten van die 
lidstaat geraadpleegd. De instelling waar 
het document zich bevindt maakt het 
document openbaar, tenzij de betrokken 
lidstaat redenen aanvoert om dat niet te 
doen en zich daarbij baseert op de in artikel 
4 genoemde uitzonderingen of op 
bepalingen in de nationale wetgeving die 

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat die niet optreedt als lid van de 
Raad en de aanvraag niet direct 
betrekking heeft op de aanneming of 
uitvoering van EU-wetgeving of –beleid 
kunnen de autoriteiten van die lidstaat, tot 
het moment waarop eventuele 
gerechtelijke acties zijn begonnen, worden
geraadpleegd De instelling waar het 
document zich bevindt maakt het document 
openbaar, tenzij de betrokken lidstaat 
redenen aanvoert om dat niet te doen en 
zich daarbij baseert op de in artikel 4 
genoemde uitzonderingen.
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openbaarmaking van het betrokken 
document verhinderen. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert voor 
zover deze zijn gebaseerd op de 
uitzonderingen die in deze verordening 
zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 112
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Transparantiebeginselen

1. Overeenkomstig de democratische 
beginselen zoals omschreven in artikel 6, 
lid 1, van het EU-Verdrag en in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
betreffende de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 dienen 
de instellingen, met name wanneer deze  
in hun hoedanigheid van wetgever 
optreden, waaronder bij delegatie van 
bevoegdheden, de ruimst mogelijke 
toegang tot hun activiteiten te verlenen. 
2.  Documenten in verband met hun 
wetgevingssprogramma’s, voorbereidende 
raadplegingen van het maatschappelijk midden, 
effectbeoordelingen en alle andere voorbereidende 
documenten, met inbegrip van documenten die 
betrekking hebben op de uitvoering en toepassing 
van EU-beleid, ook documenten van financiële aard, 
met name in verband met een wetgevingsprocedure, 
moeten toegankelijk zijn via een 
gebruikersvriendelijke interinstitutionele website en 
moeten in een speciale serie van het Publicatieblad 
van de Europese Unie worden gepubliceerd.

3. Ten behoeve van de uitvoering van deze 
verordening moeten wetsvoorstellen 
alsmede andere EU wetgevingsteksten op 
duidelijke en begrijpelijke wijze worden 
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opgesteld en dienen de instellingen tot 
overeenstemming te komen over 
gemeenschappelijke redactierichtsnoeren 
en –modellen ter verbetering van de 
rechtszekerheid overeenkomstig de 
desbetreffende jurisprudentie van het Hof 
van Justitie.
4. Tijdens de wetgevingsprocedure 
publiceert elke instelling of elk orgaan dat 
bij de besluitvormingsprocedure 
betrokken is haar/zijn voorbereidende 
documenten en alle bijbehorende 
informatie, waaronder rechtsadviezen, in 
een speciale serie van het Publicatieblad 
van de Europese Unie en op een 
gemeenschappelijke internetsite waarop 
het verloop van de betrokken procedure te 
zien is.
5. Na aanneming worden 
wetgevingsbesluiten, zoals omschreven in 
artikel 13, gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
6. Op grond van het beginsel van loyale 
samenwerking, dat bepalend is voor de 
betrekkingen tussen de instellingen en de 
lidstaten verlenen de lidstaten hun 
burgers op nationaal niveau tenminste 
detzelfde mate van transparantie als op 
EU-niveau wordt verschaft door middel 
van tijdige en duidelijke openbaarmaking 
in hun respectieve officiële 
publicatiebladen van de teksten of 
verwijzingen naar de nationale 
maatregelen ter uitvoering van de 
besluiten van de instellingen van de 
Europese Unie.
7. Alle van betrokken partijen afkomstige 
initiatieven of documenten die ten doel 
hebben het besluitvormingsproces op 
enigerlei wijze te beïnvloeden, moeten 
openbaar worden gemaakt.
8. De instellingen komen tot een akkoord 
over een gezamenlijk interinstitutioneel 
register waarin alle lobbyisten en andere 
belanghebbenden worden vermeld.



AM\761528NL.doc 31/45 PE418.177v01-00

NL

Or. en

Amendement 113
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verzoek om toegang tot een 
document wordt onmiddellijk behandeld. 
De verzoeker ontvangt een 
ontvangstbevestiging. Binnen vijftien 
werkdagen na registratie van het verzoek 
verleent de instelling de verzoeker toegang 
tot het gevraagde document en maakt zij 
het toegankelijk in de zin van artikel 10, 
ofwel deelt zij de verzoeker schriftelijk de 
redenen mede waarom zij het verzoek 
volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij 
hem attendeert op zijn recht om 
overeenkomstig lid 4 een confirmatief 
verzoek in te dienen.

1. Een verzoek om toegang tot een 
document wordt onmiddellijk behandeld. 
De verzoeker ontvangt een 
ontvangstbevestiging. Binnen ten hoogste 
vijftien werkdagen na registratie van het 
verzoek verleent de instelling de verzoeker 
toegang tot het gevraagde document en 
maakt zij het toegankelijk in de zin van 
artikel 10, ofwel deelt zij de verzoeker 
schriftelijk de redenen mede waarom zij 
het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, 
waarbij zij hem attendeert op zijn recht om 
overeenkomstig lid 4 een confirmatief 
verzoek in te dienen.

Or. ro

Motivering

De diverse termijnen dienen als maximale termijnen te worden opgevat.

Amendement 114
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een zeer omvangrijk 
document of om een zeer groot aantal 
documenten, kan de in lid 1 genoemde 
termijn met vijftien werkdagen worden 

2. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een zeer omvangrijk 
document of om een zeer groot aantal 
documenten, kan de in lid 1 genoemde 
termijn met ten hoogste vijftien werkdagen 
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verlengd, mits de verzoeker daarvan 
tevoren in kennis wordt gesteld met 
nauwkeurige vermelding van de redenen 
daarvoor.

worden verlengd, mits de verzoeker 
daarvan tevoren in kennis wordt gesteld 
met nauwkeurige vermelding van de 
redenen daarvoor.

Or. ro

Motivering

De diverse termijnen dienen als maximale termijnen te worden opgevat.

Amendement 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing kan de verzoeker binnen vijftien 
werkdagen na ontvangst van het antwoord 
van de instelling een confirmatief verzoek 
indienen, welk verzoek ertoe strekt de 
instelling haar standpunt te doen herzien.

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing, indien de verzoeker betwist dat 
met openbaarmaking werkelijk de 
betrokken belangen worden geschaad 
en/of aanvoert dat een hoger openbaar 
belang openbaarmaking gebiedt, kan de 
verzoeker de Europese ombudsman 
vragen om diens onafhankelijke en 
objectieve visie op de vraag of er belangen 
zouden worden geschonden en/dan wel of 
er sprake is van hoger openbaar belang. 
Indien de betrokken instelling, nadat de 
ombudsman advies heeft uitgebracht, 
vasthoudt aan haar volledige of 
gedeeltelijke afwijzing, kan de verzoeker 
binnen vijftien werkdagen na ontvangst 
van het antwoord van de instelling een 
confirmatief verzoek indienen, welk 
verzoek ertoe strekt de instelling haar 
standpunt te doen herzien.

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 3, wordt zodanig veranderd dat er een procedure komt voor gevallen waarin een 
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verzoeker twijfels heeft over de vraag of er belangen worden geschaad en(of aanvoert dat er 
met openbaarmaking een hoger belang wordt gediend. De ombudsman zou de vraag van 
geschade belangen of van een hoger openbaar belang kunnen beoordelen en aan de instelling 
en verzoeker verslag kunnen uitbrengen.

Amendement 116
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing kan de verzoeker binnen vijftien 
werkdagen na ontvangst van het antwoord 
van de instelling een confirmatief verzoek 
indienen, welk verzoek ertoe strekt de 
instelling haar standpunt te doen herzien.

3. In geval van volledige of gedeeltelijke 
afwijzing kan de verzoeker binnen ten 
hoogste vijftien werkdagen na ontvangst 
van het antwoord van de instelling een 
confirmatief verzoek indienen, welk 
verzoek ertoe strekt de instelling haar 
standpunt te doen herzien.

Or. ro

Motivering

De diverse termijnen dienen als maximale termijnen te worden opgevat.

Amendement 117
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een confirmatief verzoek wordt 
onmiddellijk behandeld. Binnen dertig
werkdagen te rekenen na registratie van het 
confirmatief verzoek verleent de instelling 
toegang tot het gevraagde document en 
maakt zij het toegankelijk in de zin van 
artikel 10, of deelt zij de verzoeker 
schriftelijk de redenen mede waarom zij 
het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, 

1. Een confirmatief verzoek wordt 
onmiddellijk behandeld. Binnen ten 
hoogste 30 werkdagen te rekenen na 
registratie van het confirmatief verzoek 
verleent de instelling toegang tot het 
gevraagde document en maakt zij het 
toegankelijk in de zin van artikel 10, of 
deelt zij de verzoeker schriftelijk de 
redenen mede waarom zij het verzoek 



PE418.177v01-00 34/45 AM\761528NL.doc

NL

waarbij zij hem attendeert op de 
beroepsmogelijkheden die hem openstaan.

volledig of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij 
hem attendeert op de 
beroepsmogelijkheden die hem openstaan.

Or. ro

Motivering

De diverse termijnen dienen als maximale termijnen te worden opgevat.

Amendement 118
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een zeer omvangrijk 
document of een zeer groot aantal 
documenten, kan de in lid 1 genoemde 
termijn met vijftien werkdagen worden 
verlengd, mits de verzoeker daarvan 
tevoren in kennis wordt gesteld met 
uitvoerige vermelding van de redenen 
daarvoor.

2. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een zeer omvangrijk 
document of om een zeer groot aantal 
documenten, kan de in lid 1 genoemde 
termijn met ten hoogste vijftien werkdagen 
worden verlengd, mits de verzoeker 
daarvan tevoren in kennis wordt gesteld 
met nauwkeurige vermelding van de 
redenen daarvoor.

Or. ro

Motivering

De diverse termijnen dienen als maximale termijnen te worden opgevat.

Amendement 119
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een expliciete of stilzwijgende 
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weigering van een werknemer van een 
instelling die belast is met de toepassing 
van de bepalingen van deze verordening 
betekent een schending waaruit een 
tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid 
voortvloeit.

Or. ro

Motivering

Er dient enige vorm van garantie te komen dat het recht op toegang tot documenten in de 
praktijk kan worden uitgeoefend.

Amendement 120
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Indien de verzoeker, na de informatie te 
hebben ontvangen, om nieuwe informatie 
over documenten van de instelling vraagt, 
wordt dat verzoek behandeld als een 
nieuw verzoek en het antwoord wordt 
opgestuurd overeenkomstig het bepaalde 
in de artikelen 7 en 8. Personen die voor 
zichzelf of voor beroepsdoeleinden studies 
verrichten of onderzoek doen, hebben 
toegang tot de documenten die in het bezit 
zijn van autoriteiten of instellingen.

Or. ro

Motivering

Er moet een regeling gelden voor situaties waarin de verzoeker verdere informatie wenst te 
ontvangen.
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Amendement 121
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Informatie die een schending van de 
wet door een individu of een instelling 
verdraait of verhult, mag niet worden 
opgenomen in de categorie gevoelige 
documenten.

Or. ro

Motivering

Dergelijke documenten mogen niet worden opgenomen in de categorie documenten die niet 
publiekelijk toegankelijk zijn.

Amendement 122
Marco Cappato

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, 
grootgedruct of op band), ten volle 
rekening houdend met de door de 
aanvrager te kennen gegeven voorkeur en 
met de vereiste van technologie-
neutraliteit.

Or. en
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Amendement 123
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De inhoud van een document wordt 
ter beschikking gesteld zonder 
discriminatie wat visuele handicap, 
werktaal of besturingssysteem betreft. 
Instellingen zorgen voor daadwerkelijke 
toegang van een verzoeker tot de inhoud 
van documenten zonder technische 
discriminatie.

Or. en

Amendement 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze verordening laat specifieke 
toegangsbepalingen in het 
Gemeenschapsrecht of het nationale 
recht, zoals betaling van een vergoeding, 
onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze verordening laat specifieke 
toegangsbepalingen in het 

Schrappen
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Gemeenschapsrecht of het nationale 
recht, zoals betaling van een vergoeding, 
onverlet.

Or. en

Amendement 126
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde de rechten van de burgers uit 
deze verordening ten volle hun beslag te 
geven, voorziet elke instelling in toegang 
van het publiek tot een 
documentenregister. 

1. Teneinde de rechten van de burgers uit 
deze verordening ten volle hun beslag te 
geven, voorziet elke instelling in toegang 
van het publiek tot een volledig
documentenregister.

Deze toegang dient in elektronische vorm 
te worden verschaft. 

a) Deze toegang dient in elektronische 
vorm te worden verschaft.

Verwijzingen naar documenten worden 
onverwijld in het register opgenomen.

b) Verwijzingen naar documenten worden 
onverwijld in het register opgenomen.

c) De registers van de instellingen 
voorzien in een gebruiksvriendelijke 
interface in de talen van alle lidstaten en 
voldoen aan de beginselen van 
interoperabiliteit, technologie-neutraliteit 
en onbelemmerde toegang.
d) De registers voorzien in eenvoudige en 
statische langetermijn hyperlinks tot 
opgeslagen elektronische documenten.
e) In de mate van het mogelijke voorzien 
de instellingen in hergebruik van de 
broncode van het elektronisch register 
onder de open licentie van de Europese 
Unie.
f) Elektronische tekstdocumenten worden, 
indien mogelijk, ter beschikking gesteld 
via registers die gebruik maken van 
internationale normen zoals ISO/IEC 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, 
ISO/IEC 15445:2000, of recentere versies.
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g) De instellingen zorgen voor een 
gemeenschappelijke interface voor hun 
documentenregisters en creëren een enkel 
punt van toegang voor directe toegang tot 
documenten uiterlijk ...* *.
* PB: één jaar na de aanneming van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 127
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De instellingen nemen onverwijld de 
nodige maatregelen om een register op te 
zetten dat uiterlijk op 3 juni 2002 
operationeel is.

3. Het Europees Parlement creëert 
daarnaast een register van activiteiten van 
de parlementsleden, en zorgt voor 
voldoende bekendheid van en toegang tot 
informatie over, onder andere, de 
activiteiten van de leden, deelname en 
aanwezigheid, het gebruik van 
vergoedingen, en verklaringen van 
financiële belangen. Alle onder deze 
verordening vallende instellingen creëren 
vergelijkbare registers met het oog op de 
verantwoordingsplicht en de legitimiteit 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 128
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures tot 

1. De instellingen maken alle documenten 
direct beschikbaar voor het publiek, in 
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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.

elektronische vorm of middels een 
register, in het bijzonder die welke zijn 
opgesteld of ontvangen in de loop van 
procedures tot aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking.

Or. en

Amendement 129
Marco Cappato

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. Andere documenten, met name 
documenten die verband houden met de 
ontwikkeling van beleid of strategie of de 
implementatie daarvan, worden in 
beginsel rechtstreeks toegankelijk gemaakt 
in elektronische vorm.

Or. en

Amendement 130
Marco Cappato

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 131
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Het beginsel van publiciteit en betere 

documentatie
1. Elke instelling zorgt voor passende 
publiciteit voor zijn activiteiten, en voor 
informatie en documentatie over zijn 
activiteiten voor wat betreft:
a) tijdschema's en elektronische 
kalenders,
b) reglementen en administratieve 
procedures,
c) werkgroepen,
d) lidmaatschap van zijn adviesgroepen, 
zoals groepen op hoog niveau van de 
Commissie, en auteurs van in opdracht 
van de instelling verrichte studies,
e) audiovisuele streaming en registratie 
van hoorzittingen, vergaderingen, 
conferenties en raadplegingen van 
belanghebbenden,
f) het gebruik van technologie-neutrale 
dataformats en pro-actieve steun voor 
onbelemmerde toegang.
2. Alle door een instelling opgestelde 
documenten en officieel naar één of 
meerdere ontvangers doorgegeven of 
ontvangen door een instelling worden in 
ieder geval intern geregistreerd.
3. In de mate van het mogelijke moeten de 
instellingen publieke toegang mogelijk 
maken tot de specificaties van formats en 
protocollen die gebruikt worden voor hun 
documenten, en de implementatie en het 
gebruik ervan toestaan zonder beperking 
of discriminatie.
4. De instellingen documenteren hun 
naleving van lid 3.

Or. en
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Amendement 132
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Sancties

Wanneer een instelling zich in het geval 
van een specifiek verzoek om toegang tot 
documenten niet aan de in deze 
verordening vermelde verplichtingen 
houdt, leidt dat automatisch tot 
toekenning van toegang tot de door de 
verzoeker gevraagde documenten. 
De ambtenaar of een ander personeelslid 
van de Europese instellingen die, 
opzettelijk of uit nalatigheid, de krachtens 
deze verordening op hem rustende 
verplichtingen niet nakomt, kan aan een 
tuchtmaatregel worden onderworpen 
overeenkomstig de bepalingen en 
procedures van het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen of van de 
arbeidsvoorwaarden die op andere 
personeelsleden van toepassing zijn en de 
interne regels van de instelling.

Or. en

Amendement 133
Hartmut Nassauer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De instellingen publiceren hun 
organigram, met aanduiding van het 
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takenpakket van hun interne eenheden.

Or. en

Amendement 134
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instellingen richten een 
interinstitutioneel comité op dat nagaat 
welke de beste praktijk is, eventuele 
geschillen behandelt en toekomstige 
ontwikkelingen van de toegang van het 
publiek tot documenten bespreekt.

2. De instellingen richten een 
interinstitutioneel "artikel 255"-comité op 
dat nagaat welke de beste praktijk is en 
zorgdraagt voor de uitwisseling daarvan, 
toegangs- en gebruiksbelemmeringen 
alsmede ongepubliceerde 
gegevensbronnen in kaart brengt, 
eventuele geschillen behandelt, de 
interoperabiliteit, het gebruik en het 
samenvoegen van registers bevordert, de 
documentcodering standaardiseert via een 
Europese organisatie voor 
standaardisering, één enkel EU-portaal 
creëert om de toegang tot alle EU-
documenten te garanderen, en 
toekomstige ontwikkelingen van de 
toegang van het publiek tot documenten 
bespreekt.

Or. en

Amendement 135
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De instellingen raadplegen de 
gebruikers van hun diensten voor toegang 
tot documenten om beter op de behoeften 



PE418.177v01-00 44/45 AM\761528NL.doc

NL

van de gebruikers te kunnen inspelen.

Or. en

Amendement 136
Marco Cappato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Reproductie van documenten

Deze verordening doet niet af aan 
bestaande regelingen inzake copyright die 
een beperking kunnen inhouden voor 
derden om kopieën van documenten te 
krijgen of  vrijgegeven documenten te 
reproduceren of te gebruiken.

Or. en

Amendement 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening doet niet af aan 
bestaande regelingen inzake copyright die 
een beperking kunnen inhouden voor 
derden om kopieën van documenten te 
krijgen of  vrijgegeven documenten te
reproduceren of te gebruiken.

Deze verordening doet niet af aan 
bestaande regelingen inzake copyright die 
een beperking kunnen inhouden voor 
derden om vrijgegeven documenten te 
reproduceren of te gebruiken.

Or. en
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Motivering

De huidige tekst van artikel 16 is beter dan de door de Commissie gedane tekstsuggestie.
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