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C. toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 door agentschappen (in het geval van 
het EMA) en andere instellingen (in het geval van de EIB)

9. Na het Verdrag van Lissabon is onduidelijkheid ontstaan, doordat de huidige 
Verordening (EG) nr. 1049(2001) geen geschikt kader biedt, aangezien zij niet duidelijk 
van toepassing is op alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen, en het 
evenmin duidelijk is hoe zij zich verhoudt tot andere wetgeving. Illustratief voor deze 
onduidelijkheid is zaak 2493/2008/(BB)TS1 tegen het EMA (Europees 
geneesmiddelenbureau) betreffende de weigering om ten aanzien van klinische onderzoeken 
openheid van zaken te geven wegens commerciële belangen van de producent.
 Deze zaak is een goed voorbeeld van de wijze waarop de Ombudsman te hulp kan komen bij 
een tekortschietende bestuurlijke praktijk. De uitspraak van de Ombudsman hield in dat EU-
organen niet alleen passsief, maar ook proactief moeten handelen, hetgeen inhoudt dat ze 
materiaal in het publieke domein moeten onderbrengen; beide werkwijzen zijn dus geen 
alternatieven maar vullen elkaar aan. In Verordening (EG) nr. 726/20042 betreffende de 
oprichting van het EMA staat dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 van toepassing is op de 
documenten die bij het bureau berusten (artikel 73), dat het bureau informatie over 
bijwerkingen moet verstrekken en deze onder bepaalde voorwaarden voor het publiek 
toegankelijk moet maken (artikel 26), en dat het publiek passende toegang tot deze databank 
over bijwerkingen dient te krijgen (artikel 57, lid 1, onder d)). Volgens de interpretatie van het 
Geneesmiddelenbureau was het verband tussen de twee verordeningen dat Verordening (EG) 
nr. 726/2004 afweek van de algemene principes van Verordening (EG) nr. 1049/2001; het 
interpreteerde de term "documenten" zodanig dat gegevens in een elektronisch opslagsysteem 
daar niet onder vielen en beriep zich op de uitzondering op grond van onredelijke 
"administratieve lasten". De Ombudsman wees deze redenering van de hand en verklaarde dat 
de betreffende verordening een proactieve werkwijze behelst en dat daarnaast de beginselen 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 volledig dienen te worden nageleefd. Voorts wees hij de 
definitie van de term "document" door het Geneesmiddelenbureau van de hand met de 
volgende verklaring: "82. De Ombudsman vindt niet dat het feit dat gegevens in de 
EudraVigilance-databank beter kunnen worden beveiligd door codering ... iets verandert aan 
het feit dat de inhoud van deze databank uit "documenten" bestaat, in de zin van artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001. De Ombudsman heeft steeds verklaard dat "gegevens in 
elektronische vorm" betrekking heeft op bestanden in een gegevensbank die bij herhaling 
kunnen worden gezocht en gevonden. Gecodeerde gegevens zijn "terugvindbare bestanden"
als het agentschap die gegevens uit de gegevensbank kan ophalen met de IT-hulpmiddelen die 
tot zijn beschikking staan." 

10. Ook de derde claim van het agentschap, die betrekking had op buitenproportionele 
administratieve lasten, werd door de Ombudsman afgewezen: "88. De Ombudsman wijst er 
ten eerste op dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 geen uitzonderingen maakt op grond 
waarvan de hoeveelheid administratieve handelingen zou rechtvaardigen dat de toegang tot 
documenten wordt geweigerd ... 90. ... Het evenredigheidsbeginsel mag op zichzelf niet als 
reden worden aangevoerd om een verzoek tot toegang tot documenten af te wijzen. 
Weigeringen zijn uitsluitend toegestaan op grond van de uitzonderingen in Verordening (EG) 
nr. 1049/2001. Het evenredigheidsbeginsel zou, als kan worden aangetoond dat dit van 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/48107html.bookmark
2 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.
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toepassing is, alleen kunnen worden aangevoerd als reden voor het afleggen van 
verantwoording op basis van het onderzoek van een verzameling documenten in plaats van op 
afzonderlijke documenten ... 93. Verordening (EG) nr. 1049/2001 bevat niettemin een 
bepaling die kan worden toegepast in situaties waarin de administratieve last voor de 
instelling buitenproportioneel zou zijn (te weten artikel 6, lid 3)"1. Naar aanleiding van de 
uitspraak van de Ombudsman in deze zaak alsmede in de zaak 2560/2007/BEH2 met 
betrekking tot verslagen over klinische onderzoeken en de bescherming van commerciële 
belangen3, heeft het EMA zijn beleid in 2010 gewijzigd.

11. Lastiger is de kwestie van de juiste relatie tussen het Verdrag, Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 1367/2006 ten aanzien van de toepassing van 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden4, waarin wordt gesteld dat commerciële 
belangen ondergeschikt zijn aan het hogere openbaar belang van openbaarmaking indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op uitstoot in het milieu (artikel 6). In een zaak die 
onlangs werd aangespannen door Bankwatch, over de toegang tot documenten over 
koolstofdioxide die in het kader van een project werden ontvangen, verklaarde de EIB echter 
– in strijd met deze formulering – niet te zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 1049/2001, 
omdat de zaak geen betrekking had op administratieve taken (overeenkomstig artikel 15, lid 3 
VWEU)5. Hieruit blijkt de noodzaak van een duidelijke definitie van "administratieve taken" 
en een mogelijk nog duidelijker afbakening van de gronden voor het weigeren van informatie 
uit hoofde van de twee genoemde verordeningen.

D. Vertrouwelijke informatie – interinstitutionele en afzonderlijke aspecten

12. Er bestaan diverse interinstitutionele problemen met betrekking tot de toegang tot 
vertrouwelijke documenten, zoals de evaluatie van de mensenrechtendialoog tussen de EU 
en China, de toetreding van de EU tot het EHRM, de toetreding van Bulgarije en Roemenië 
tot Schengen enzovoort. Dit roept enerzijds vragen op over de interinstitutionele 
samenwerking, vooral met betrekking tot het sluiten van internationale verdragen waarvoor 
het Parlement, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, zijn goedkeuring moet 
geven – het Europees Parlement wordt immers uit hoofde van artikel 218, lid 10 VWEU "in 
iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle geïnformeerd." Anderzijds roept het 
vragen op over het correct en mogelijk "te zwaar" rubriceren van documenten, waardoor deze 

                                               
1 Een dergelijk probleem deed zich voor met het recente verzoek van ChemSec om documenten, in het beheer 
van het ECHA, met gegevens over de bedrijven en hoeveelheden op de SIN (Substitute It Now)-lijst die wordt 
bijgehouden uit hoofde van de REACH-verordening. Het verzoek (van 1 december 2010) is door het ECHA (op 
22 december 2010) omdat het openbaar maken van deze gegevens in strijd zou zijn met de commerciële 
belangen van de bedrijven. Daarop werd op 21 januari 2011 een confirmatief verzoek ingediend, waarover 
definitief is besloten op 4 maart 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Zie tevens klacht 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.
5 Eventuele inconsistentie tussen de Verdragen en het Verdrag van Aarhus zou nog moeilijker op te lossen zijn, 
omdat Aarhus niet boven de Verdragen staat.
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niet langer voor het algemene publiek toegankelijk zijn. Een van de grootste problemen van 
het huidige systeem is dat er noch een algemene definitie van de term "gerubriceerde EU-
documenten", noch een algemene procedure voor de behandeling van dergelijke documenten 
is. In 2001 werd er een zwaar bekritiseerd compromis bereikt met de invoering van artikel 9 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001, waarmee werd erkend dat er verschillende 
informatierubrieken zijn. Deze situatie is echter onacceptabel, omdat ze een ernstige inbreuk 
vormt op de rechtsstaat (preambule van het Handvest, artikelen 2 en 6 VEU) en het 
principe van rechtszekerheid volgens de theorie van de wetgevingshiërarchie (de 
Verdragen, de daarvan afgeleide verordeningen, en de daar weer van afgeleide regels). De 
huidige situatie is dat we volgens het laagste wetgevingsniveau handelen (elke instelling heeft 
haar eigen regels, of er worden interinstitutionele afspraken gemaakt), terwijl er geen 
gemeenschappelijke EU-definities of -rubrieken voor vertrouwelijke documenten 
bestaan op hogere niveaus. Dit wil zeggen dat er tussen het hoogste niveau, de Verdragen, 
en het laagste niveau, de regels van en tussen instellingen, een duidelijk wetgevingskader 
ontbreekt, hetgeen in strijd is met artikel 15, lid 3, tweede alinea – er is nooit een transparante 
wetgevingsprocedure voor de indeling in rubrieken uitgevoerd waarin de burgers via hun 
democratisch gekozen vertegenwoordigers democratisch vertegenwoordigd waren. Was deze 
situatie voorheen wellicht nog acceptabel, sinds het nieuwe Verdrag van Lissabon is dat niet 
meer het geval: dit Verdrag voorziet in een bindend Handvest van de grondrechten en in veel 
strengere en meer omvattende bepalingen in de Verdragen (het belang van openheid en 
burgerparticipatie – artikelen 9 tot en met 12 VEU en de nieuwe bepalingen betreffende de 
toegankelijkheid van documenten en goed bestuur – artikelen 15 en 298 VWEU). 

13. Het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord tussen het Parlement en de Commissie (zie de op 
20 oktober 2010 aangenomen herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese Commissie (2010/2118(ACI), bijlage 2)1 is in dat 
opzicht een welkome ontwikkeling, omdat het voorziet in meerdere rubrieken voor 
informatie, alsook in procedures voor de omgang met dergelijke informatie door deze twee 
instellingen. Het is echter niet van toepassing op de Raad. In dat verband is het 
onderhandelingsmandaat voor de toetreding van de EU tot het EHRM een goed voorbeeld 
van de problemen waarmee het Parlement te kampen heeft. Op 17 maart 2010 diende de 
Commissie ontwerpteksten in voor de onderhandelingen betreffende de toetreding tot het 
EHRM, die werden gerubriceerd als "RESTRAINT UE". Leden van de Commissies AFCO, 
LIBE en DROI konden inzage in deze documenten krijgen in de beveiligde ruimte van het 
Parlement. Op 4 juni 2010 nam de Raad-JBZ een besluit van de Raad aan, houdende 
machtiging tot het voeren van onderhandelingen, waarvan de bijlage met de tekst van de 
onderhandelingsrichtsnoeren als "RESTRAINT UE" gerubriceerd, en dus niet openbaar was2.
Op verzoek van de Commissies LIBE en AFCO stemde de Raad ermee in het document 
toegankelijk te maken voor een beperkt aantal leden, en dan alleen nog in aanwezigheid van 
de Raad. Het precedent waarmee dit werd gemotiveerd was het Interinstitutioneel Akkoord 
van 20023 tussen het Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot 
gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid. 
Hetzelfde probleem deed zich voor met de evaluatie van de toetreding van Bulgarije en 

                                               
1 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
2 De vertrouwelijkheid is gedeeltelijk opgeheven in 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:NL:PDF.
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Roemenië tot het Schengenverdrag en met de mensenrechtendialoog tussen EU en China 
(SEC 1906.doc), omdat de rubriek "RESTRAINT UE" niet voorkomt in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 2002 tussen de Raad en het Parlement. 
12. Deze praktijk van de Raad is onacceptabel in het licht van het Verdrag van Lissabon, de 
nieuwe bevoegdheden van het Parlement en de democratische controleerbaarheid. Daarnaast 
is het rubriceren van informatie soms zeer dubieus, vooral ten aanzien van documenten 
die betrekking hebben op de mensenrechten. Het onderhandelingsmandaat voor toetreding 
tot het EHRM lijkt daarvan een goed voorbeeld te zijn, omdat hierbij geen strategische 
onderhandelingen op het spel staan en de gehele procedure bedoeld is om een oplossing te 
vinden voor de technische uitvoerbaarheid van de bestaande wetgeving van het EHRM en de 
EU. Verder zijn de regels voor het rubriceren direct van invloed op de toegankelijkheid van 
documenten voor het publiek. Op deze wijze dragen regels voor de toegang tot 
gerubriceerde (ook interinstitutionele) documenten bij aan (flankerende) maatregelen ten 
gunste van de toegankelijkheid van documenten. 

Conclusies

Mede gelet op hetgeen reeds is opgemerkt in werkdocumenten 3 en 4, dienen de 
volgende observaties te worden benadrukt:

- Er dient een nieuw gemeenschappelijk wetgevingskader voor de toegang tot 
documenten te worden aangenomen dat volledig in overeenstemming is met de 
Verdragen;
- De transparantie van het wetgevingsproces dient volledig te worden gewaarborgd, met 
name in het kader van de werkgroepen van de Raad;
- Er dient uitgebreid onderzoek te worden gedaan naar de termijnen voor het 
behandelen van aanvragen voor toegang tot documenten; ook dienen er sancties te 
worden opgelegd indien dergelijke termijnen worden overschreden;
- Verordening (EG) nr. 1049/2001 moet (zolang er nog geen nieuw wetgevend kader is 
aangenomen) overeenkomstig de Verdragen gelden voor alle instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen; eventuele bijzondere procedures waarin de Verdragen 
voorzien (bijvoorbeeld voor het HvJ en de EIB) dienen terughoudend te worden 
geïnterpreteerd op basis van duidelijke definities (van begrippen zoals "administratieve 
taak");
- Er dient een algemeen wetgevingskader voor vertrouwelijke documenten te worden 
gecreëerd; interinstitutionele samenwerking moet worden gebaseerd op een dergelijk 
algemeen kader, dat verder dient te worden ontwikkeld middels Interinstitutionele 
Akkoorden;
- De bevoegdheden van het Parlement dienen volledig te worden gerespecteerd (in het 
kader van wetgeving en internationale overeenkomsten).


