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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening 
(EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven 
van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2012)0456),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0000/2013),

– gezien artikel 81, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie cultuur en onderwijs en het advies van de 
Commissie constitutionele zaken (A7-0000/2013),

1. stemt ermee in zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een verordening van de 
Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De historische archieven van de EU-instellingen zijn een belangrijke informatiebron voor de 
geschiedenis en het erfgoed van de Europese Unie. Het is dan ook van essentieel belang 
toegang tot de archieven te bieden voor openbare raadpleging, alsook ter bewaring van de 
informatie over de EU-instellingen en ter ondersteuning van onderzoek naar de geschiedenis 
van de Europese integratie.

Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 19831 stelt dat de EU-
instellingen historische archieven moeten samenstellen en deze na dertig jaar voor het publiek 
toegankelijk moeten maken. In de verordening wordt niet vermeld op welke plaats de EU-
archieven moeten worden bewaard.

In 1984 zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie overeengekomen hun 
historische archieven bij het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence te bewaren. 
Daarnaast is in december 1984 een specifieke overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen, vertegenwoordigd door de Commissie, en het EUI ondertekend betreffende 
de voorwaarden van de archivering. In de overeenkomst staat tevens dat de Italiaanse regering 
het EUI op permanente basis gratis panden ter beschikking stelt om de archieven te bewaren.

Het voorstel voor een verordening van de Raad dat momenteel door het Europees Parlement 
wordt onderzocht volgens de goedkeuringsprocedure (artikel 81, lid 1 van zijn Reglement), 
biedt een solider wettelijk en financieel kader voor de samenwerking tussen de EU en het 
EUI. Tegelijkertijd versterkt het de rol van het EUI, dat de historische archieven van de EU-
instellingen moet beheren. 

Inhoudelijk wordt er door het voorstel niets veranderd aan de hoofdpunten van Verordening 
nr. 354/83, zoals de definitie van historische archieven en wanneer en welke documenten voor 
het publiek toegankelijk moeten zijn. Het voorstel voorziet namelijk in beperkte wijzigingen 
in de bestaande verordening, zoals de verplichting voor elke EU-instelling (behalve het Hof 
van Justitie en de Europese Centrale Bank) om haar historische archieven bij het EUI te 
bewaren, het beginsel dat elke instelling het eigendomsrecht van haar archieven behoudt, het 
financieringssysteem voor de archieven, de bescherming van de persoonsgegevens die zijn 
opgenomen in de archieven en het zoveel mogelijk langs elektronische weg toegankelijk 
maken van de archieven. 

De rapporteur maakt graag van de gelegenheid gebruik om de goede interinstitutionele 
samenwerking op dit gebied te onderstrepen.

De rapporteur wil met name graag de aandacht vestigen op een aantal naar haar mening zeer 
positieve ontwikkelingen in het voorstel aangaande financiering, gegevensbescherming en 
digitalisering. 

In het voorstel wordt duidelijk bepaald dat het EUI uit de algemene begroting van de Unie 
moet worden gefinancierd middels bijdragen van de bewaargevende instellingen. Daarnaast 
staat in het voorstel dat de financiële bijdragen de kosten voor het beheer van de archieven 
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zullen dekken, maar niet de kosten voor de terbeschikkingstelling van de panden en de 
archiefbewaarplaatsen, die door de Italiaanse regering moeten worden gefinancierd.

De voorgestelde aanpak met kostendeling is gebaseerd op het criterium dat de grootte van de 
bijdrage evenredig zal zijn aan "de omvang van de respectieve personeelsformaties van de 
bewaargevende instellingen" (artikel 8, lid 10). Dit criterium lijkt erg gunstig voor het 
Europees Parlement, aangezien het, gezien zijn omvang, geen grote financiële bijdragen zal 
leveren, maar waarschijnlijk wel een grote hoeveelheid historische archieven in bewaring zal 
geven. 

De rapporteur is tevreden met de uitdrukkelijke bewoordingen dat de instellingen hun 
archieven zoveel mogelijk langs elektronische weg toegankelijk maken voor het publiek, met 
inbegrip van gedigitaliseerde en oorspronkelijk digitale archieven, en de raadpleging ervan 
via internet vergemakkelijken (artikel 9, lid 1). Hierdoor wordt rekening gehouden met het 
feit dat het huidige proces van digitale archivering in de verschillende EU-instellingen 
verschillend is. Bovendien worden de EU-instellingen door het voorstel aangemoedigd over te 
gaan tot digitalisering, daar de archieven in Europa nu moeten worden aangepast aan het 
digitale tijdperk. 

Ten aanzien van de gevoelige kwestie van gegevensbescherming wordt in het voorstel 
duidelijkheid geschapen over de regels die op de archieven van toepassing zijn. Wanneer er 
persoonsgegevens in de archieven zijn opgenomen, wordt in het voorstel de nadruk gelegd op 
de functie van het EUI als "verwerker" van persoonsgegevens uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 45/20011, handelend in opdracht van de Europese bewaargevende instellingen. 

In de tekst wordt tevens de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) 
erkend als de autoriteit die de toezichthoudende bevoegdheden uitoefent op de EU-
instellingen krachtens Verordening nr. 45/2001. 

In het licht van het bovenstaande adviseert de rapporteur de plenaire vergadering haar 
goedkeuring te hechten aan de voorgestelde handeling.
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