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Amendement 14
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegangsgerechtigden en 
toepassingsgebied

Toegangsgerechtigden

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
een recht van toegang tot documenten van 
de instellingen, volgens de beginselen en 
onder de voorwaarden en beperkingen die 
in deze verordening worden bepaald.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon of 
iedere vereniging van natuurlijke of 
rechtspersonen heeft een recht van 
toegang tot documenten van de 
instellingen, volgens de beginselen en 
onder de voorwaarden en beperkingen die 
in deze verordening worden bepaald.

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling berustende 
documenten, namelijk documenten die 
door de instelling zijn opgesteld of 
ontvangen en zich in haar bezit bevinden, 
en die betrekking hebben op een materie 
die verband houdt met 
beleidsmaatregelen, acties en besluiten die 
tot de bevoegdheid van de instelling 
behoren, op alle werkterreinen van de 
Europese Unie
3. Onverminderd de artikelen 4 en 9 
worden documenten voor het publiek 
toegankelijk gemaakt hetzij na een 
schriftelijk verzoek, hetzij direct in 
elektronische vorm, hetzij via een register. 
In het bijzonder worden documenten die 
in het kader van een wetgevingsprocedure 
zijn opgesteld of ontvangen direct 
toegankelijk gemaakt overeenkomstig 
artikel 12.
4. Voor gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9, lid 1, geldt overeenkomstig 
dat artikel een bijzondere behandeling.
5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.
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6. Onverminderd specifieke 
toegangsrechten voor belanghebbenden 
op grond van het Gemeenschapsrecht, 
zijn documenten die deel uitmaken van 
een dossier over een onderzoek of over 
een procedure betreffende een besluit van 
individuele strekking niet toegankelijk 
voor het publiek tot het onderzoek is 
afgesloten of het besluit definitief is 
geworden. Documenten met informatie 
die in het kader van een dergelijk 
onderzoek door een instelling is verkregen 
van natuurlijke of rechtspersonen zijn 
niet toegankelijk voor het publiek.
7. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van toegang van het 
publiek tot documenten die bij de 
instellingen berusten, dat voortvloeit uit 
instrumenten van internationaal recht of 
besluiten van de instellingen ter 
uitvoering daarvan.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 15, lid 3, VWEU. Verduidelijkt dat toegangsgerechtigden en 
toepassingsgebied twee verschillende kwesties zijn, die bij voorkeur in afzonderlijke 
bepalingen worden behandeld.

Amendement 15
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Werkingssfeer

1. Deze verordening is van toepassing op 
alle bij een instelling, orgaan of instantie 
van de Europese Unie berustende 
documenten, dit wil zeggen documenten 
die door hen zijn opgesteld of ontvangen 
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en zich in hun bezit bevinden, op alle 
werkterreinen van de Unie.
2. De documenten worden voor het 
publiek toegankelijk gemaakt in 
elektronische vorm in het Publicatieblad 
van de Europese Unie, in een officieel 
register van een instelling, dan wel naar 
aanleiding van een schriftelijk verzoek. 
Documenten die in het kader van een 
wetgevingsprocedure zijn opgesteld of 
ontvangen worden direct toegankelijk 
gemaakt overeenkomstig artikel 12.
3. Deze verordening doet niet af aan een 
eventueel recht van een hogere orde met 
betrekking tot toegang van het publiek tot 
documenten die bij de instellingen, 
organen of instanties berusten, dat 
voortvloeit uit instrumenten van 
internationaal recht of besluiten van de 
instellingen ter uitvoering daarvan, dan 
wel uit de wetgeving van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Zie hierboven. Verduidelijkt dat het voorgestelde besluit een kader introduceert voor alle 
instellingen, instanties en organen van de EU.

Amendement 16
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), die is opgesteld door een 
instelling en formeel aan een of meer 
ontvangers is doorgegeven of anderszins 
is geregistreerd, of is ontvangen door een 
instelling; gegevens in elektronische 

(a) "document": alle gegevens of iedere 
inhoud, ongeacht de drager ervan (op 
papier, in elektronische vorm, als geluids-, 
beeld- of audiovisuele opname), 
betreffende een materie die verband houdt 
met beleidsmaatregelen, acties en 
besluiten welke tot de bevoegdheid van de 
instelling behoren; informatie in 
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opslag-, verwerkings- en opvraagsystemen 
zijn documenten indien zij met behulp van 
de instrumenten die beschikbaar zijn voor 
het gebruik van het systeem, daaraan 
kunnen worden onttrokken in de vorm van 
een afdruk of in elektronisch formaat;

elektronische opslag-, verwerkings- en 
opvraagsystemen (met inbegrip van 
externe systemen die worden gebruikt 
voor het werk van de instelling) wordt 
beschouwd als een document of
documenten indien deze informatie met 
behulp van de instrumenten die 
redelijkerwijs beschikbaar zijn voor het 
gebruik van het systeem, daaraan kan
worden onttrokken in de vorm van één of 
meerdere afdrukken of kopieën in 
elektronisch formaat. Een instelling die 
voornemens is een nieuw elektronisch 
opslagsysteem in te stellen of een 
bestaand systeem aanzienlijk te wijzigen 
moet de waarschijnlijke gevolgen daarvan 
voor het door deze verordening 
gewaarborgde recht van toegang 
evalueren en zodanig handelen dat de 
doelstelling van transparantie wordt 
bevorderd. De functies voor het ophalen 
van informatie die door de instellingen is 
opgeslagen in elektronische 
opslagsystemen worden aangepast om 
tegemoet te komen aan herhaalde 
verzoeken van het publiek waaraan niet 
kan worden voldaan met gebruikmaking 
van de instrumenten die thans voor de 
exploitatie van het systeem beschikbaar 
zijn;

Or. en

Motivering

De voorgestelde formulering houdt rekening met het toenemende belang van elektronische 
opslagsystemen, die niet mogen worden gebruikt om het recht op toegang van het publiek tot 
informatie die vroeger in gewone documenten zou zijn opgenomen, te omzeilen.
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Amendement 17
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de openbare veiligheid, met 
inbegrip van de veiligheid van natuurlijke 
of rechtspersonen;

(a) de interne openbare veiligheid van de 
Europese Unie of van een of meer van 
haar lidstaten;

Or. en

Motivering

Het begrip interne openbare veiligheid hoeft in EU-context niet opnieuw te worden 
gedefinieerd.

Amendement 18
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en gerechtelijke, 
arbitrage- en 
geschillenbeslechtingsprocedures;

(c) juridisch advies met betrekking tot
gerechtelijke procedures;

Or. en

Motivering

Het Europees Hof van Justitie stelt in zijn arrest in de zaak Turco dat openbaarmaking van 
juridisch advies inzake wetgevingsinitiatieven de transparantie en openheid van het 
wetgevingsproces verhoogt en het democratisch recht van de Europese burgers versterkt.
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Amendement 19
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van selectieprocedures.

(e) de objectiviteit en de onpartijdigheid 
van openbare aanbestedingsprocedures 
totdat een besluit is genomen door de 
aanbestedende instelling, of van een 
selectiecomité in een procedure voor de 
werving van personeel totdat een besluit is 
genomen door het tot aanstelling 
bevoegde gezag.

Or. en

Motivering

De verordening moet duidelijk stellen dat de uitzondering alleen geldt voor lopende 
procedures.

Amendement 20
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De onder 2) en 3) genoemde 
uitzonderingen gelden tenzij een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 
Met betrekking tot lid 2, onder a), wordt 
een hoger openbaar belang geacht 
openbaarmaking te gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op
uitstoot in het milieu.

4. De onder 2) genoemde uitzonderingen 
gelden tenzij een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt. Bij de 
beoordeling hoe groot het openbaar belang 
is dat openbaarmaking gebiedt, wordt in 
voorkomend geval speciaal gewicht 
toegekend aan het feit dat de gevraagde 
documenten verband houden met de 
bescherming van fundamentele rechten of 
het recht in een gezond milieu te leven.

Or. en
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Motivering

De eerbiediging van fundamentele rechten is een hoeksteen van de EU, en leven in een 
gezond milieu is een recht dat is verankerd in artikel 37 van het Handvest van grondrechten 
en artikel 1 van het Verdrag van Aarhus.

Amendement 21
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 
worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt 
overeenkomstig de voorwaarden die het 
Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

5. Persoonlijke gegevens worden niet 
openbaar gemaakt als de persoonlijke 
levenssfeer of de onschendbaarheid van 
de betrokkene hierdoor wordt aangetast.
Een dergelijke aantasting wordt geacht 
niet te bestaan:

– indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op de 
beroepsactiviteiten van de betrokkene 
tenzij er, gegeven de specifieke 
omstandigheden, reden is om aan te 
nemen dat de betrokkenen nadeel zou 
ondervinden van openbaarmaking;
– indien de gegevens uitsluitend 
betrekking hebben op een publieke 
persoonlijkheid tenzij er, gegeven de 
specifieke omstandigheden, reden is om 
aan te nemen dat die persoon of anderen 
die met hem of haar verbonden zijn, 
nadeel zouden ondervinden van 
openbaarmaking;
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– indien de gegevens reeds met 
toestemming van de betrokkene openbaar 
zijn gemaakt.
Persoonsgegevens worden niettemin 
openbaar gemaakt indien een hoger 
openbaar belang dat gebiedt. In die 
gevallen moet de instelling of het orgaan 
aangeven wat dat openbaar belang is. Zij 
geeft aan waarom het openbaar belang in 
dit specifieke geval zwaarder weegt dan de 
belangen van de betrokkene.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

Amendement 22
Ágnes Hankiss

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 
worden openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
betrokkenen. Andere persoonsgegevens 
worden openbaar gemaakt overeenkomstig 
de voorwaarden die het
Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

5. Namen, titels en functies van 
ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers die verband 
houden met hun beroepsactiviteiten 
worden alleen met instemming van de 
betrokkenen openbaar gemaakt tenzij 
openbaarmaking in de specifieke 
omstandigheden nadelig zou zijn voor de 
persoonlijke levenssfeer of de integriteit 
van de betrokkenen. Andere 
persoonsgegevens worden openbaar 
gemaakt overeenkomstig de voorwaarden 
die de wetgeving van de Unie inzake de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens stelt 
aan de rechtmatige verwerking van 
dergelijke gegevens.

Alvorens namen, titels en functies van 
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ambtsdragers, ambtenaren en 
belangenvertegenwoordigers in een 
document worden opgenomen, wordt de
instemming van de betrokkenen gevraagd.

Wanneer een instelling, orgaan of 
instantie op grond van lid 1 toegang tot 
een document weigert, moet de 
desbetreffende instelling overwegen of 
gedeeltelijke toegang tot dit document 
mogelijk is.

Or. en

Motivering

De formulering moet in overeenstemming zijn met het recente arrest van het Hof van Justitie 
in de zaak Bavarian Lager (C-28/08P). Toekomstige toegang tot nieuwe documenten moet 
worden vergemakkelijkt.

Amendement 23
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn slechts van 
toepassing gedurende de periode waarin 
bescherming op grond van de inhoud van 
het document gerechtvaardigd is. De 
uitzonderingen gelden voor ten hoogste 30 
jaar. In geval van documenten die vallen 
onder de uitzonderingen op grond van de 
bescherming van persoonsgegevens of 
van commerciële belangen en in geval 
van gevoelige documenten, kunnen de 
uitzonderingen zo nodig na afloop van 
deze periode van toepassing blijven.

7. De uitzonderingen die in dit artikel 
worden genoemd zijn niet van toepassing 
op documenten die worden doorgezonden 
in verband met procedures die tot een 
wetgevingshandeling of een niet-
wetgevingshandeling van algemene 
strekking leiden. De uitzonderingen zijn
slechts van toepassing gedurende de 
periode waarin bescherming op grond van 
de inhoud van het document 
gerechtvaardigd is. De uitzonderingen 
gelden voor ten hoogste 30 jaar.

Or. en

Motivering

Houdt rekening met het arrest-Turco, waarin het belang van transparantie van de 
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wetgevingsprocedure als voorwaarde voor democratie wordt beklemtoond.

Amendement 24
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging Raadpleging
1. Wanneer het gaat om documenten van 
derden, wordt de derde door de instelling 
geraadpleegd om te kunnen beoordelen of 
een in artikel 4 genoemde uitzondering 
van toepassing is, tenzij het duidelijk is dat 
het document wel of niet openbaar moet 
worden gemaakt.

1. Documenten van derden worden door 
de instelling zonder raadpleging van de 
oorspronkelijke verstrekker openbaar 
gemaakt als duidelijk is dat geen van de in 
deze verordening beschreven 
uitzonderingsgevallen van toepassing is. 
Een derde wordt geraadpleegd als deze bij 
de beschikbaarstelling van het document 
om een speciale behandeling daarvan 
gevraagd heeft, om te kunnen beoordelen 
of een van de uitzonderingen waarin deze 
verordening voorziet, van toepassing is.
Documenten die aan de instellingen 
worden verstrekt om het 
besluitvormingsproces te beïnvloeden, 
moeten openbaar worden gemaakt.

Or. en

Amendement 25
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat, anders dan documenten die 
zijn ingediend in het kader van 
procedures die uitmonden in een 
wetgevingshandeling of een niet-
wetgevingshandeling van algemene 
strekking, worden de autoriteiten van die 
lidstaat geraadpleegd. De instelling waar 

2. Wanneer het gaat om een document van 
een lidstaat
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het document zich bevindt maakt het 
document openbaar, tenzij de betrokken 
lidstaat redenen aanvoert om dat niet te 
doen en zich daarbij baseert op de in artikel 
4 genoemde uitzonderingen of op 
bepalingen in de nationale wetgeving die 
openbaarmaking van het betrokken 
document verhinderen. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert voor 
zover deze zijn gebaseerd op de 
uitzonderingen die in deze verordening 
zijn vastgelegd.

– dat niet door die lidstaat is doorgegeven 
in zijn hoedanigheid van lid van de Raad, 
of
– dat geen informatie betreft die aan de 
Commissie is voorgelegd in verband met 
de uitvoering van beleid en wetgeving van 
de Europese Unie,
worden de autoriteiten van die lidstaat 
geraadpleegd. De instelling waar het 
document zich bevindt maakt het document 
openbaar, tenzij de betrokken lidstaat 
redenen aanvoert om dat niet te doen en 
zich daarbij baseert op de in artikel 4 of in 
soortgelijke bepalingen van de nationale 
wetgeving genoemde uitzonderingen, dan 
wel bezwaar maakt op grond van artikel 
346, lid 1, letter a), van het VWEU omdat 
de openbaarmaking strijdig zou zijn met de 
wezenlijke belangen van zijn veiligheid.
De instelling beoordeelt de gegrondheid 
van de redenen die de betrokken lidstaat 
aanvoert.

Or. en
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Amendement 26
Margrete Auken 

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wordt van een lidstaat een document 
gevraagd dat hij in zijn bezit heeft en dat 
van een instelling afkomstig is, dan 
raadpleegt hij de betrokken instelling, om 
een besluit te kunnen nemen waardoor het 
doel van deze verordening niet in gevaar 
komt - tenzij het duidelijk is dat het 
document wel of niet wordt vrijgegeven. 
De lidstaat kan het verzoek ook 
doorgeleiden aan de betrokken instelling.

3. Wordt van een lidstaat een document 
gevraagd dat hij in zijn bezit heeft en dat 
van een instelling afkomstig is, dan 
raadpleegt hij de betrokken instelling, om 
een besluit te kunnen nemen waardoor het 
doe van deze verordening niet in gevaar 
komt - tenzij het duidelijk is dat het 
document wel of niet wordt vrijgegeven. 
Deze bepaling laat het toezicht door het 
nationale parlement onverlet. De lidstaat 
kan het verzoek ook doorgeleiden aan de 
betrokken instelling.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak-IFAW, 
waarin wordt verduidelijkt dat lidstaten niet het recht hebben toegang tot hun documenten te 
weigeren, noch nationale bepalingen kunnen aanvoeren, tenzij om redenen van nationale 
veiligheid of indien het gaat om bepalingen die in essentie overeenstemmen met de in deze
verordening voorziene uitzonderingen.

Amendement 27
Angelika Werthmann 

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De instellingen nemen onverwijld de 
nodige maatregelen om een register op te 
zetten dat uiterlijk op 3 juni 2002 
operationeel is.

3. De instellingen nemen onverwijld de 
nodige maatregelen om een 
gemeenschappelijke interface voor de 
registers van de instellingen op te zetten, 
teneinde de harmonisatie van de registers 
te waarborgen.

Or. de


