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Amendement 9
Constance Le Grip

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. fr

Amendement 10
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Documenten die verband houden 
met niet-wetgevingsprocedures, zoals 
bindende maatregelen met een niet-
algemene strekking of conclusies, 
aanbevelingen dan wel resoluties moeten 
gemakkelijk toegankelijk zijn 
overeenkomstig het beginsel van een goed 
bestuur zoals bedoeld in artikel 41 van het 
Handvest, waarbij echter geen inbreuk 
mag worden gemaakt op de 
doeltreffendheid van het 
besluitvormingsproces van de 
instellingen, de bescherming van 
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legitieme particuliere belangen – bij 
voorbeeld in het kader van de 
mededingingswetgeving en bij kartelzaken 
alsmede bij aanbestedings- en 
selectieprocedures – dan wel op de 
individuele rechten van personen over wie 
dergelijke gegevens worden verzameld.

Or. fr

Amendement 11
Constance Le Grip

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 
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.

(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, 
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. fr
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Amendement 12
Constance Le Grip

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 met betrekking tot een 
aangelegenheid welke onder de 
bevoegdheid van de Europese Unie valt is 
opgesteld in opdracht van 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;

Or. fr

Amendement 13
Constance Le Grip

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

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 overheids- of particuliere 
belangen in de zin van Verordening (EG) 
nr. 45/2001, met betrekking tot:

Or. fr
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Amendement 14
Constance Le Grip

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 
wanneer de openbaarmaking daarvan de 
uitwerking van dat besluit zou kunnen 
beïnvloeden;

Or. fr

Amendement 15
Enrique Guerrero Salom

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) genoemde uitzonderingen 
gelden tenzij een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt. Bij de 
beoordeling van de vraag hoe groot het 
openbaar belang is dat openbaarmaking 
gebiedt, wordt in voorkomend geval 
speciaal gewicht toegekend aan het feit 
dat de gevraagde documenten verband 
houden met de bescherming van 
fundamentele rechten of het recht in een 
gezond milieu te wonen.

Or. es

Motivering

Het milieubegrip moet nader worden gespecificeerd. In een gezond milieu wonen is niet 
hetzelfde als respect voor het milieu.
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Amendement 16
Constance Le Grip

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 hoger 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 Unie of van 
niet-wetgevingsbesluiten met een 
algemene strekking. Bij de beoordeling 
van de vraag hoe groot het openbaar 
belang is dat tot openbaarmaking noopt, 
wordt speciaal gewicht toegekend aan het 
feit dat de gevraagde documenten verband 
houden met de bescherming van 
fundamentele rechten of het recht in een 
gezond milieu te wonen.

Or. fr

Amendement 17
Anneli Jäätteenmäki

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 

5. Persoonlijke gegevens worden niet 
openbaar gemaakt als de persoonlijke 
levenssfeer of de onschendbaarheid van 
de betrokkene hierdoor wordt aangetast. 
Van een dergelijke aantasting is geen 
sprake:
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Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

– indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op de 
beroepsactiviteiten van de betrokkene 
tenzij er, gegeven de specifieke 
omstandigheden, reden is om aan te 
nemen dat de betrokkene nadeel zou 
ondervinden van openbaarmaking;
– indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op een publieke 
persoonlijkheid tenzij er, gegeven de 
specifieke omstandigheden, reden is om 
aan te nemen dat die persoon of anderen 
die met hem of haar verbonden zijn, 
nadeel zouden ondervinden van 
openbaarmaking;
– indien de gegevens reeds met 
toestemming van de betrokkene openbaar 
zijn gemaakt.
Persoonlijke gegevens worden niettemin 
openbaar gemaakt als een hoger 
openbaar belang dat noodzakelijk maakt. 
In dat geval moet de instelling, het orgaan 
of de instantie aangeven wat dat openbaar 
belang is door aan te geven waarom het 
openbaar belang in dit specifieke geval 
zwaarder weegt dan de belangen van de 
betrokkene.
Wanneer een instelling, orgaan of 
instantie op grond van dit lid toegang tot 
een document weigert, gaat zij na of het 
mogelijk is gedeeltelijke toegang tot dat 
document te verlenen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie doet geen recht aan de noodzaak van een juist evenwicht 
tussen de fundamentele rechten die in het geding zijn.
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Amendement 18
Enrique Guerrero Salom

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. Wanneer het gaat om documenten van 
derden, worden deze door de respectieve 
instelling, het orgaan of de instantie 
openbaar gemaakt. De oorspronkelijke 
verstrekker hoeft niet te worden 
geraadpleegd wanneer duidelijk is dat 
geen van de in deze verordening 
beschreven uitzonderingsgevallen van 
toepassing is. De derde wordt 
geraadpleegd als deze bij de 
beschikbaarstelling van het document om 
speciale behandeling daarvan gevraagd 
heeft om te kunnen beoordelen of een van 
de uitzonderingen waarin deze 
verordening voorziet, van toepassing is.

Or. es

Motivering

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante,  éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.
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Amendement 19
Enrique Guerrero Salom

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke instelling benoemt een persoon 
die verantwoordelijk is voor het toezicht 
op de correcte naleving van alle in dit 
artikel vastgestelde termijnen.

Or. es

Motivering

De Ombudsman heeft gepleit voor de aanstelling van een "voorlichtingsfunctionaris", die 
moet toezien op de naleving van de vastgestelde termijnen.

Amendement 20
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis 

Nieuw verzoek

Indien de verzoeker, na de informatie te 
hebben ontvangen, bij de instellingen 
daarnaast nog andere documenten 
aanvraagt, wordt dat verzoek behandeld 
als een nieuw verzoek in de zin van de 
artikelen 7 en 8. 

Or. fr
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Amendement 21
Enrique Guerrero Salom

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 
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.

1. De instellingen, organen en instanties 
maken documenten voor het publiek en –
conform het beginsel van loyale 
samenwerking ook voor elkaar – direct 
beschikbaar in elektronische vorm of via 
registers, in het bijzonder die welke zijn 
opgesteld of ontvangen in de loop van 
procedures tot aanneming van
wetgevingshandelingen van de Europese 
Unie of van niet-wetgevingshandelingen 
van algemene strekking.

Or. es

Motivering

Om een snelle en zo doeltreffend mogelijke toegang tot documenten te waarborgen, is het 
noodzakelijk deze in elektronische vorm te verstrekken. Daarnaast is toegevoegd: "– en, 
conform het beginsel van loyale samenwerking ook voor elkaar –". De documenten alleen 
maar voor het publiek beschikbaar stellen lijkt onvoldoende. Daarom zou het wenselijk zijn 
het door de heer Cashman voorgestelde amendement, inclusief deze kleine aanpassing, hier 
over te nemen.


