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BEKNOPTE MOTIVERING

Historische archieven spelen sinds oudsher een niet onbelangrijke rol in het leven van de 
westerse landen die voor hun goede werking afhangen van een schriftelijke cultuur. Reeds in 
de oude Romeinse republiek bevond het gebouw waarin het staatsarchief was ondergebracht, 
het Tabularium, zich in het symbolische centrum van de republiek, op het Forum Romanum.

De historische archieven van de instellingen van de Europese Unie zijn deel van het Europees 
cultureel erfgoed en hun openstelling voor het publiek dient academische, opvoedkundige en 
culturele doelstellingen en belangen. Deze belangen worden beschermd door het primair 
recht, want: "De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op 
de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed".1 Het Handvest 
van de grondrechten stelt: "De kunsten en het wetenschappelijk onderzoek zijn vrij. De 
academische vrijheid wordt geëerbiedigd".2

Bovendien staat in de vierde overweging van Verordening 354/1983 dat "de exploitatie en de 
kritische analyse van de archieven […] tegelijkertijd de werkzaamheden van de in de 
Gemeenschappen geïnteresseerde kringen kunnen vergemakkelijken en aldus bijdragen tot 
een betere verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschappen".

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de rol van het Europees Universitair Instituut in 
Florence (EUI) als beheerder van de historische archieven van de instellingen te bevestigen en 
het partnerschap tussen de Unie en het EIU op een solide juridische en financiële leest te 
schoeien.3 Als de juridische en financiële situatie van het EUI na aanneming van de 
rechtshandeling achteruit zou zijn gegaan ten opzichte van de huidige situatie, dan zou dit 
bijgevolg in strijd zijn met de doelstellingen van het voorstel.4

Met het voorstel van de Commissie (COM(2012)0456) zoals gewijzigd door de Raad, wordt 
de huidige situatie aan de hand van de volgende institutionele regelingen verbeterd:

― de onderbrenging van de historische archieven bij het EUI wordt een verplichting voor de 
instellingen op grond van het secundair recht van de EU.

― de specifieke aard van de archieven van het Europees Hof van Justitie en van de Europese 
Centrale Bank rechtvaardigt hun uitsluiting van de verplichting om hun historische archieven 
bij het EUI onder te brengen. Deze twee instellingen sluiten echter niet uit dat zij dit in de 
toekomst op vrijwillige basis toch willen doen.

― de onderbrenging van de historische archieven van de instellingen bij het EUI heeft geen
gevolgen voor het eigendomsrecht of de bescherming van de archieven als voorzien in artikel 
2 van het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van 

                                               
1 Artikel 3, lid 3, vierde alinea, VEU.
2 Artikel 22.
3 Zie COM(2012)456, Toelichting, punt 1.2.
4 Deze situatie wordt met name bepaald door de archiveringsovereenkomst die tussen de communautaire 
instellingen, vertegenwoordigd door de Commissie, en het EUI, die op 17 december 1984 is ondertekend.
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de Europese Unie.

― de bewaargevende instellingen krijgen het recht om door het EUI informatie te ontvangen 
over het beheer van hun archieven en een inspectie uit te voeren.

― de kosten voor het beheer van de archieven worden gefinancierd uit de algemene begroting 
van de EU. De verdeling van de kosten over de instellingen geschiedt aan de hand van 
objectieve criteria.

― elke instelling neemt interne regels aan voor de toepassing van de toekomstige 
verordening.

― de Commissie is verplicht om namens de bewaargevende instellingen een 
kaderpartnerschapsovereenkomst met het EUI te sluiten voor de vaststelling van 
gedetailleerde regels betreffende de verantwoordelijkheden en taken van respectievelijk de 
EU-instellingen en het EUI. Deze overeenkomst moet de bepalingen van de toekomstige 
verordening en de Verdragen nakomen. 

Om deze redenen stelt uw rapporteur voor advies voor dat de Commissie constitutionele zaken 
de ten principale bevoegde Commissie cultuur en onderwijs verzoekt het Parlement voor te 
stellen het voorstel van de Raad goed te keuren.

******

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs het Parlement voor te stellen het voorstel van de Raad goed te keuren.


