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Redenen voor een tweede versie van het ontwerpverslag

Het voorstel voor een herschikking van verordening (EG) nr. 1049/2001 (COM(2008)0229) staat 
reeds verschillende jaren op stapel. In 2009 werden in de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement amendementen aangenomen, maar er werd niet gestemd over een wetgevingsresolutie, 
en de kwestie werd terugverwezen naar de verantwoordelijke commissie1. De Commissie heeft 
besloten het voorstel niet in te trekken na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon2. 
Het voorstel werd daarom behouden, hoewel de nieuwe verdragen een volledig nieuw 
rechtskader hebben gevestigd met betrekking tot de toegang tot documenten. De toegang tot 
documenten werd opgenomen als grondrecht (artikel 42 van het nu wettelijk bindend Handvest), 
het concept participerende democratie werd uitgebreid (artikel 9-12 VEU) en uitzonderingen op 
het vlak van de transparantie van de wetgevingsprocedure werden ingrijpend beperkt (door 
schrapping van het vroegere artikel 207 van het EG-Verdrag). In dit artikel was bepaald dat het 
nodig was te zorgen voor transparantie bij het voorbereidende wetgevende werk van de Raad, 
"en tegelijkertijd de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces te behouden". In mei 2010 
werd een nieuw ontwerpverslag voorgesteld3, gevolgd door een workshop over transparantie4. 

Na de presentatie van het ontwerpverslag hebben het Gerecht en het Hof van Justitie 
verschillende verstrekkende en belangrijke uitspraken gedaan met betrekking tot de interpretatie 
van het nieuwe rechtskader inzake de toegang tot documenten dat werd gevestigd door het 
Verdrag van Lissabon. Het Hof van Justitie heeft bijvoorbeeld in de zaak Bavarian Lager (zaak 
C-28/08, uitspraak van 29 juni 2010) zijn standpunt verduidelijkt inzake de verhouding tussen 
transparantie en gegevensbescherming op basis van de huidige tekst van verordening (EG) nr. 
1049/2001. Dit heeft geleid tot een bijkomende diepgaande analyse van de verhouding tussen 
gegevensbescherming en transparantie door de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming5. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in de zaak TGI (zaak C-139/07 P, 
arrest van 29 juni 2010) over toegang tot documenten in het kader van (administratieve) 
procedures met betrekking tot overheidssteun geoordeeld dat deze gevallen vallen onder de 
uitzondering met betrekking tot inspecties, onderzoeken en audits. De kwestie van de toegang tot 
documenten in het kader van administratieve procedures (en met betrekking tot een mogelijk 
vermoeden dat pleit voor niet-openbaarmaking) werd verder verduidelijkt in de zaak MyTravel
(zaak C-506/08 P, uitspraak van 21 juli 2011), in het kader waarvan het Hof van Justitie een 
onderscheid heeft gemaakt tussen wetgevings- en bestuursdocumenten, maar heeft benadrukt dat 
dit niet betekent dat bestuursdocumenten zouden worden uitgesloten van de transparantie-eis in 
overeenstemming met verordening (EG) nr. 1049/2001. Daarnaast heeft het Gerecht in 
verschillende van zijn arresten de test verduidelijkt die het gebruikt voor uitzonderingen. Het 
risico moet "redelijkerwijze voorzienbaar zijn en mag niet louter hypothetisch zijn" en het moet 
zo zijn dat "de toegang tot dat document een concrete en daadwerkelijke ondermijning zou 
vormen van het belang dat wordt beschermd" – zie Batchelor (zaak T-250/08), arrest van 22 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0114.
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met als titel "Gevolgen van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" 
(COM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 "A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty", 1 juni 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.pdf.
5 Nota van de EDPS van 24 maart 2011 getiteld "Public access to documents containing personal data after the 
Bavarian Lager ruling" en advies van 30 juni 2008 over het voorstel voor een verordening betreffende de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB C 2 van 7.1.2009, blz. 
7).
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maart 2011, NLG (gevoegde zaken T-109/05 en T-444/05), arrest van 24 mei 2011, en Toland 
(zaak T-471/08), arrest van 7 juni 2011. Het Gerecht heeft eveneens verduidelijkt dat in de 
wetgevingsprocedure de uitzondering met betrekking tot interne beraadslagingen aanzienlijk 
dient te worden beperkt voor wat betreft namen en standpunten van delegaties van de lidstaten in 
de Raad, zoals is aangegeven in de zaak Access Info Europe (zaak T-233/09), arrest van 22 maart 
2011.

Door de voornoemde ingrijpende veranderingen werd een nieuwe hoorzitting georganiseerd1 met 
het oog op de wijziging van verordening (EG) nr. 1049/2001 alsook over de toepassing van deze 
verordening in verband met het Jaarverslag Hautala/Sargentini over de toegang van het publiek 
tot documenten (artikel 104, lid 7 van het Reglement) voor de jaren 2009-2010 
(2010/2294(INI)). In dit verslag werden de positieve en negatieve aspecten van het huidige 
systeem geanalyseerd op basis van echte praktijkvoorbeelden van de toepassing van verordening 
(EG) nr. 1049/2001. Het verslag werd in juni 2011 met een overweldigende meerderheid van 
stemmen aangenomen in de LIBE-commissie, wat erop wijst dat de standpunten van alle fracties 
over de toegang tot documenten punten van overeenkomst bevatten.

Tegelijkertijd werden verschillende vergaderingen en gedachtewisselingen gehouden met de 
Raad en de Commissie, waaronder een vergadering op 28 juni 2011 tussen de rapporteur, de 
schaduwrapporteurs, de rapporteurs voor advies en vicevoorzitter van de Commissie Šefčovič. 
Tot verrassing van het Parlement diende de Commissie een nieuw wetgevingsvoorstel in voor 
een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 1049/2001 (COM/2011/0137) met een 
geringe aanpassing van de huidige verordening (EG) nr. 1049/2001, die eigenlijk niets meer 
inhield dan een overname van de bepalingen van artikel 15 van het Verdrag. Door de 
onduidelijke juridische situatie werd de Juridische Dienst van het EP gevraagd te verduidelijken 
of het tweede voorstel van de Commissie in overeenstemming was met de verplichtingen die 
voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon met betrekking tot de toegang tot documenten. Het 
antwoord was duidelijk en negatief (advies van de Juridische Dienst van 4 juli 2011, SJ-
0331/11), en op basis hiervan werd in onderlinge overeenstemming een politiek besluit genomen 
door de fracties: het tweede voorstel zou worden opgenomen in het eerste voorstel, en zou dus 
vervallen (zoals aangegeven in de wetgevingsresolutie).

Door al deze ontwikkelingen moest de rapporteur delen van zijn ontwerpverslag aanpassen, en 
een tweede versie publiceren.

Belangrijkste wijzigingen in de tweede versie van het ontwerpverslag

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen in haar tweede korte voorstel 
(COM(2011)0137) werden volledig opgenomen in het verslag. Het tweede voorstel zal dus 
vervallen, zoals aangegeven in de wetgevingsresolutie (zie bijvoorbeeld amendementen 1 en 25, 
alsook alle amendementen die de bewoording "instelling, orgaan of instantie" invoeren).

Het was nodig te wijzen op de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (zaak TASZ v. Hungary, a. no. 37374/05), aangezien het recht op informatie hier wordt 
ontwikkeld op basis van de vrijheid van meningsuiting (amendementen 2 en 33). 

                                               
1 "The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001", 13 april 
2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.pdf.
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De bepalingen inzake een gemeenschappelijk systeem voor gerubriceerde documenten werden 
herschreven met de nadruk op een gemeenschappelijke procedure voor de rubricering en het 
vrijgeven van documenten (amendement 27).

De rol van wetgevingstransparantie werd verduidelijkt en benadrukt, met name door de 
uitzondering met betrekking tot interne beraadslagingen opnieuw in te voeren. Rekening 
houdend met de laatste arresten van het Hof van Justitie werd de bepaling herschreven en 
beperkt. In principe moet deze bepaling niet van toepassing zijn op de wetgevingsprocedure (in 
overeenstemming met het standpunt van de fracties in het verslag Hautala/Sargentini) en enkel 
gelden wanneer de procedure lopend is (zie amendementen 10, 11, 32 en 36).

De verhouding tot andere mogelijke "lex specialis" werd verduidelijkt, aangezien strengere 
beperkingen enkel kunnen worden ingevoerd door regelgeving op basis van artikel 15 
(amendement 18).

Alle uitzonderingen moeten voorwaardelijk zijn en voor elke uitzondering moet een afweging 
worden gemaakt tussen de uitzondering en het openbaar belang van openbaarmaking, door 
rekening te houden met de criteria die werden ontwikkeld door het Hof van Justitie (zie 
amendement 33).

Verschillende amendementen werden verwijderd uit het verslag: de verwijzing naar een 
algemeen kader voor gerubriceerde documenten, hergebruik van informatie, de contradictie 
tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer als verplichte en voorwaardelijke reden voor 
weigering, de raadpleging van derden, het Publicatieblad, enz.


