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TOELICHTING 

1. De Commi ssie deed op 30 april 2008 ee n voorstel tot herschikking van 
Verordening (EG) nr. 1049/20011. Het Europees Parlem ent keurde een verslag goed 
dat een groot aantal wijzigingen van het Co mmissievoorstel bevatte, m aar besloot  
niet te stem men over de bij het verslag be horende wetgevingsresolu tie. Bij eerste 
lezing heeft het Europees Parlement dus geen standpunt ingenomen. 

2. Na de Europese verkiezingen van juni  2009 heeft het nieuw gekozen Parlem ent 
overeenkomstig regel 214 van zijn Reglem ent van Orde de behandeling van het 
wetgevingsvoorstel voortgeze t. In m ei 2010 werd een gewijzigd ontwerpverslag 
toegezonden aan het Europees Parlement. De Commissie constitutionele zaken en de 
Commissie verzoekschriften van het Eur opees Parlement hebben respec tievelijk op 
30 november en 1 december 2010 hun advies uitgeb racht over het voorstel van de 
Commissie. De Commissie bu rgerlijke vr ijheden heeft nog geen ontwerpvers lag 
goedgekeurd. Er is nog geen datum bepaal d voor de vaststelling van het standpunt 
van het Europees Parlement in eerste lezing. 

3. Het Verdrag van Lissabon is op 1 dece mber 2009 in werking getreden. De 
rechtsgrondslag voor de toegang van het publ iek tot docum enten is thans artikel 15, 
lid 3, van de geconsolideerde versie van he t Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. In deze nieuwe bepaling wordt het recht van toegang van het publiek 
tot docum enten uitgeb reid to t a lle instelli ngen, organen en inst anties van de Unie. 
Ten aanzien van het Hof van Justitie van de  Europese Unie, de Europese Centrale 
Bank en de Europese Investeringsbank geldt deze bepaling alleen voor de  
uitoefening van hun adm inistratieve taken. De onderhavige verorden ing is slechts  
rechtstreeks bindend voor het Europees Parl ement, de Raad en de  Commissie. Het 
toepassingsgebied van d e verorden ing is even wel uitgeb reid tot d e agentschapp en 
door een specifieke bepaling in hun respect ieve oprichtingsbesluiten. Daarnaast 
hebben een aantal instellingen en organe n uit eigen beweging besluiten tot 
vaststelling van voorschriften m et betrek king tot de toegang tot hun docum enten 
genomen die iden tiek of  soortge lijk zijn aa n de be palingen van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001. 

4. Om rekening te kunnen houden m et deze uitbreiding van de  institutionele  
werkingssfeer van het recht van toegang van het publiek, heeft de Comm issie haar 
voorstel van 30 april 2008 tot herschikking van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
opgenomen in haar m ededeling over de gevo lgen van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissab on voor de lopend e interinstitu tionele 
besluitvormingsprocedures2. De m edewetgevers konden dus in de loop van de  
lopende gewone wetgevingsprocedure re kening houden met deze aanpassing aan het 
nieuwe Verdrag. 

5. Meer dan een jaar na de inwerkingtredi ng van het Verdrag van Lissabon is er nog 
steeds geen uitzicht op de vaststelling va n een nieuwe verordening betreffende de 
toegang van het publiek tot docum enten, ter vervanging van V erordening 
(EG) nr. 1049/2001. Tijdens de besprekingen in  het Europees Parlem ent en de Raad 

                                                 
1 CO M(2008) 229. 
2 CO M(2009) 665. 
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is gebleken dat de standpunten over de  wijziging van de verordening sterk 
uiteenlopen. 

6. Hoewel de m eeste inste llingen, org anen en ins tanties van d e Europese Unie in de 
praktijk Verordening (EG) nr. 1049/2001 of een soortgelijke regeling uit eigen 
beweging toepassen, is er een wettelijk e verplichting om  overeenkom stig het 
Verdrag het recht van toega ng tot docum enten uit te brei den tot alle instellingen, 
organen en instanties. 

7. Aangezien de meeste instellingen, organen en instanties van de Europese Unie de 
verordening of soortgelijke regels r eeds toepass en, kan de  institu tionele 
werkingssfeer van de huidige verordening worden uitgebreid tot alle instellingen, 
organen en instanties, m its de in het Verdrag opgenom en beperkingen m et 
betrekking tot het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank 
en de Europese Investeringsbank in acht worden genomen. 

8. De Commissie is dus van oordeel dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 onverwijld 
moet worden gewijzigd om in overeenstemming met de b ij artikel 15, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de  Europese Unie ingestelde nieuwe  
rechtsgrondslag voor toegang tot docum enten de institutionele we rkingssfeer van de 
verordening uit te breiden. Deze wijzig ing d oet geen af breuk aan de lopend e 
procedure voor een herschikking van Ve rordening (EG) nr. 1049/2001 op basis van 
het voorstel van de Commissie van april 2008. 
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2011/0073 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking va n de Europese Unie, en m et name artikel 15, 
lid 3, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De algem ene beginselen en beperkinge n op grond van openbare of particuliere 
belangen betreffende het recht van toeg ang tot documenten zijn neergelegd in 
Verordening (EG) nr. 1049/2011 van het Eur opees Parlement en de Raad van 30 m ei 
2001 betreffende de toegang van het pub liek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Comm issie,3 die is vastgesteld op grond van 
artikel 255, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

(2) Overeenkomstig dit artikel regelt Verordening (EG) nr. 1049/2001 alleen het recht van 
toegang van het publiek tot docum enten van het Europees Parlem ent, de Raad en de 
Commissie. 

(3) Naar aanleiding van de inwerkingtreding va n het Verdrag van Lissa bon is artikel 255 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gem eenschap vervangen door  
artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

(4) De nieuwe bepaling ve rleent iede re burger va n de Unie en iedere n atuurlijke of 
rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lids taat recht op toegang tot 
documenten van de instellingen, organen en instanties van de Unie, ongeacht de 
informatiedrager waarop zij zijn vastge legd, volgens de beginselen en onder de 
voorwaarden die overeenkom stig dat artikel door de wetg ever zijn bepaald. Ten 
aanzien van het Hof van Justitie  van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en 
de Europese Investeringsbank geldt dit recht van toegang van het publiek evenwel 
alleen voor de uitoefening van hun administratieve taken. 

                                                 
3 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43. 
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(5) Verordening (EG) nr. 1049/2001 dient daarom dienovereenkom stig te worden 
gewijzigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Artikel 1, onder a), komt als volgt te luiden: 

"a) de bepaling van de beginselen, voor waarden en beperkingen op grond van 
openbare of particuliere belangen betreffende het in artikel 15, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de  Europese Unie neergelegde recht van toegang van het  
publiek tot docum enten van de instellingen van de Europese Unie in de zin van 
artikel 3, o nder c), en  wel zoda nig, dat ee n zo ruim  m ogelijke toegang tot 
documenten wordt gewaarborgd," 

2. Artikel 2, lid 3, komt als volgt te luiden: 

"3. Deze verorden ing is van toepassing op alle bij een instelling in  de zin van 
artikel 3, onder c), berustende docum enten, dit wil zeggen docum enten die door de 
instelling zijn opgesteld of ontva ngen en zich in haar bezit bevinden, op alle 
werkterreinen van de E uropese Unie. Ten aanzien van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, de Europese Centrale Ba nk en de Europese Investeringsbank geldt 
deze verordening evenwel alleen voor de uitoefening van hun administratieve taken." 

3. In artikel 3 wordt het volgende punt c) toegevoegd: 

" c) "instellingen": instellingen, organen en  instanties van de Unie, m et inbegrip van 
de Europese dienst voor extern optreden." 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdel en en is rechtstreek s toepasselijk in elk e 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De Voorzitter De Voorzitter 




