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BEKNOPTE MOTIVERING

De huidige Verordening 1049/2001 betreffende de toegang van het publiek tot EU-
documenten was een aanzienlijke stap op weg naar meer openheid binnen de Unie.  In de acht 
jaar dat de verordening nu wordt toegepast, heeft zij bijgedragen aan een transparantere 
bestuurscultuur bij de Europese instellingen.

Het Verdrag van Lissabon tilt het belang van transparantie naar een nieuw niveau op grond 
van artikel 10, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie waarin het volgende 
wordt gesteld:  "Iedere burger heeft het recht aan het democratisch bestel van de Unie deel te 
nemen. De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is."

Met het nieuwe Verdrag wordt het toepassingsgebied van de verordening duidelijk uitgebreid. 
Voorheen vereiste het Verdrag slechts openheid van het Parlement, de Raad en de 
Commissie, terwijl nu in artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie het volgende wordt gesteld: "Iedere burger…heeft recht op toegang tot documenten van 
de instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht de informatiedrager waarop zij 
zijn vastgelegd"

Het Parlement heeft de Commissie herhaaldelijk verzocht een nieuw voorstel in te dienen 
voor de herziening van Verordening 1049/2001 waarbij rekening wordt gehouden met de 
gewijzigde juridische grondslag als gevolg van het Verdrag van Lissabon. In december 2009 
heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin wordt gesteld dat de Verordening met 
spoed moet worden geactualiseerd en waarin wordt betreurd dat de Commissie nog geen 
gewijzigd voorstel heeft opgesteld.

Voorts heeft het Hof van Justitie, sinds het voorstel van de Commissie in 2008, enkele zeer 
belangrijke beschikkingen gegeven met betrekking tot toegang tot documenten. De 
belangrijkste hiervan betreft de zaak Turco (T-84/03 Turco tegen de Raad) waarbij het Hof 
besliste dat ook toegang moet worden verschaft tot de adviezen van juridische diensten. Het 
Hof concludeert dat: "het juist de transparantie op dit punt is die (...) ertoe bijdraagt om aan 
de instellingen een grotere legitimiteit te verlenen in de ogen van de Europese burgers en hun 
vertrouwen te vergroten".

De Commissie heeft evenwel geweigerd een nieuw voorstel op te stellen. De enige wijziging 
die de Commissie in wezen heeft aangebracht betreft de aanpassing van de juridische 
basis/grondslag van de verordening in de 'omnibusmededeling' van december 2009. 

Gezien deze situatie heeft de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken besloten dat het Parlement de rol van de Commissie moet 
overnemen en de vereiste wijzigingen moet verwezenlijken om de verordening in 
overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon. 

Het Commissievoorstel
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Het Parlement is nu verplicht te handelen op basis van het Commissievoorstel van 2008. 
Helaas wordt de transparantie van de Unie in dit voorstel niet versterkt in de mate die het 
nieuwe Verdrag voorschrijft.  Veel door de Commissie voorgestelde wijzigingen zouden, 
integendeel, zelfs afbreuk doen aan de huidige norm.

Het sterkst geldt dit voor de door de Commissie voorgestelde wijziging van artikel 3, 
waarmee de definitie van een 'document' aanzienlijk zou worden ingeperkt. Naar de mening 
van de rapporteur voor advies dient de huidige definitie, die niet alleen geregistreerde, maar 
alle relevante documenten bestrijkt, ongewijzigd te blijven.

Een ander amendement waartegen de rapporteur voor advies bezwaar heeft, betreft het recht 
van de lidstaten om op grond van artikel 5 toegang tot documenten te weigeren. De door de 
Commissie voorgestelde formulering geeft lidstaten een ongelimiteerd recht te verwijzen naar 
hun eigen wetgeving om weigering van toegang tot een uit een lidstaat afkomstig document te 
rechtvaardigen.  De instellingen zullen slechts redenen in overweging kunnen nemen die 
gebaseerd zijn op de verordening en niet op de nationale wetgeving. Hierdoor zou het 
transparantiebeginsel verwateren en volledig worden overgelaten aan het oordeel van de 
lidstaten. De in artikel 4 van de verordening vervatte uitzonderingsgronden zouden moeten 
volstaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan is dat een reden om artikel 4 te wijzigen, niet om 
de lidstaten onbeperkte rechten te geven.

Het doel van de verordening

Zoals de titel van de Verordening aanduidt, heeft zij betrekking op de toegang van het publiek
tot documenten. Ons voornaamste doel is het recht van burgers te waarborgen om te 
participeren in het democratisch bestel van de Unie door hun de breedst mogelijke toegang tot 
EU-documenten te verschaffen. 

De rapporteur voor advies is van mening dat er een duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen 'toegang van het publiek tot documenten' en 'informatieverstrekking aan en 
participatie van burgers' enerzijds, en het recht van de instellingen op toegang, zelfs tot 
vertrouwelijke documenten, anderzijds. Dit laatste kan worden geregeld in een 
interinstitutionele overeenkomst.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling, orgaan of instantie 
van de EU berustende documenten, dit wil 
zeggen documenten die hierdoor zijn 
opgesteld of ontvangen en zich in bezit 
ervan bevinden, op alle werkterreinen van 
de Europese Unie.
2. De documenten worden voor het 
publiek toegankelijk gemaakt in 
elektronische vorm in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, in een officieel 
register van een instelling, orgaan of 
instantie van de Europese Unie, 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 12 van 
deze verordening.
3. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van een hogere orde met 
betrekking tot toegang van het publiek tot 
documenten die bij de instellingen, 
organen of instanties 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

Motivering

Het voorgestelde besluit introduceert een kader voor alle instellingen, instanties en organen 
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van de EU.

Amendement 2

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": alle gegevens of 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, activiteiten en 
besluiten welke tot de bevoegdheid van
een instelling, orgaan of instantie 
behoren; informatie in elektronische 
opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen
(met inbegrip van externe systemen die 
worden gebruikt voor het werk van een 
instelling, orgaan of instantie) wordt 
beschouwd als een document of
documenten indien zij met behulp van de
beschikbare instrumenten voor het gebruik 
van het systeem, daaraan kan worden 
onttrokken in de vorm van één of meerdere 
afdrukken of in elektronisch formaat;

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde amendement zou de toegang van het publiek beperken 
tot slechts een klein aantal documenten. In vergelijking met de huidige situatie zou duidelijk 
afbreuk worden gedaan aan de normen voor openheid.

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en gerechtelijke, 
arbitrage- en 

(c) juridisch advies met betrekking tot
gerechtelijke procedures;
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geschillenbeslechtingsprocedures;

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 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

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:

Schrappen

(a) documenten over aangelegenheden 
waarover nog geen besluit is 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.

Or. en

Amendement 5

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 

4. De onder 2) genoemde uitzonderingen 
gelden tenzij een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt. Bij de 
beoordeling van het openbaar belang dat 
bij openbaarmaking is gemoeid, wordt –
in voorkomend geval - speciaal gewicht 
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gevraagde informatie betrekking heeft op 
uitstoot in het milieu.

toegekend aan het feit dat de gevraagde
documenten verband houden met de 
bescherming van fundamentele rechten of 
risico´s voor de gezondheid van mensen.

Or. en

Motivering

Verordening 1367/2006 stelt vast dat een hoger openbaar belang de openbaarmaking gebiedt 
van informatie met betrekking tot uitstoot in het milieu. Een soortgelijke aanname zou moeten 
gelden ten aanzien van een hoger openbaar belang dat de openbaarmaking gebiedt van 
informatie met betrekking tot de bescherming van fundamentele rechten of risico´s voor de 
gezondheid van mensen. 

Amendement 6

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. Persoonlijke gegevens worden niet
openbaar gemaakt als de persoonlijke 
levenssfeer of de onschendbaarheid van 
betrokkene hierdoor wordt aangetast.
Zulke schade doet zich niet voor:

- indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op de 
beroepsactiviteiten van betrokkene, tenzij 
er, gezien de bijzondere omstandigheden, 
reden is om aan te nemen dat 
openbaarmaking voor betrokkene 
ongunstige gevolgen zou hebben;
- indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op een publieke 
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persoonlijkheid tenzij, gegeven de 
specifieke omstandigheden, er 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 bekend zijn 
gemaakt met instemming van betrokkene.
Persoonlijke gegevens worden niettemin 
openbaar gemaakt als een hoger 
openbaar belang dat noodzakelijk maakt. 
In die gevallen moet de instelling, het 
orgaan of de instantie specificeren wat dat 
openbaar belang is. Per geval wordt 
medegedeeld waarom het openbaar 
belang zwaarder weegt dan de belangen 
van de persoon in kwestie.
Wanneer een instelling, orgaan of 
instantie op grond van lid 1 toegang tot
een document weigert, moet de 
desbetreffende instelling overwegen of 
gedeeltelijke toegang tot dit document 
mogelijk is.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel wordt geen recht gedaan aan de noodzaak van een juist evenwicht 
tussen de grondrechten die in het geding zijn, en evenmin wordt rekening gehouden met het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Bavarian Lager.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn slechts van 
toepassing gedurende de periode waarin 
bescherming op grond van de inhoud van 
het document gerechtvaardigd is. De 
uitzonderingen gelden voor ten hoogste 30 
jaar. In geval van documenten die vallen 

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn niet van toepassing 
op documenten die worden doorgezonden 
in verband met procedures die tot een 
wetgevingshandeling of een niet-
wetgevingshandeling van algemene 
strekking leiden. De uitzonderingen zijn 
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onder de uitzonderingen op grond van de 
bescherming van persoonsgegevens of 
van commerciële belangen en in geval 
van gevoelige documenten, kunnen de 
uitzonderingen zo nodig na afloop van 
deze periode van toepassing blijven.

slechts van toepassing gedurende de 
periode waarin bescherming op grond van 
de inhoud van het document 
gerechtvaardigd is. De uitzonderingen 
gelden voor ten hoogste 30 jaar.

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 8

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 
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.

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, het orgaan of de instantie 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. De instelling, 
het orgaan of de instantie beoordeelt de 
gegrondheid van de redenen die de 
betrokken lidstaat aanvoert.

Or. en
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Motivering

De lidstaten mogen niet het absolute recht krijgen zich op hun eigen wetgeving te beroepen. 
De uitzonderingen van artikel 4 moeten volstaan om toegang te kunnen weigeren.


