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Betreft: Verzoekschrift 0134/2012, ingediend door Anaïs Berthier en Natacha 
Cingotti (Franse nationaliteit), namens ClientEarth en Friends of the Earth 
Europe, gesteund door 14 medeondertekenaars, over toegang tot EU-
documenten en milieu-informatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestranten doen hun beklag over de toepassing door de Commissie van de bepalingen van 
het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Hun klacht heeft betrekking op 
Verordening (EG) 1367/2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag 
van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen, en 
Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. Rekwestranten verzoeken het Europees Parlement om 
ervoor te zorgen dat de Commissie zich houdt aan de bepalingen in de bovengenoemde 
documenten en Verordening 1049/2001 aanpast aan de bepalingen van het Verdrag van 
Aarhus dat prevaleert boven de verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

Rekwestranten beweren dat de Europese Commissie haar verplichtingen niet nakomt die 
voortvloeien uit Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, 



PE496.610v02-00 2/7 CM\1012828NL.doc

NL

de Raad en de Commissie1 en uit Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en 
organen (de "Aarhus-verordening").2 Rekwestranten zijn van mening dat de antwoorden van 
de Commissie op verzoeken om toegang te krijgen tot documenten systematisch doen 
vermoeden dat zij deze geheim wil houden.

Wat de Aarhus-verordening betreft, wenst de Commissie de volgende opmerkingen te maken:

- Verspreiding van milieu-informatie

Rekwestranten beweren dat de Commissie milieu-informatie niet actief verspreid, zoals 
vastgelegd in de eisen van de Aarhus-verordening. Rekwestranten beweren met name dat de 
Commissie geen openbaar register voor het verstrekken van milieu-informatie heeft 
uitgewerkt. 

De Commissie wil erop wijzen dat het krachtens artikel 4 van de Aarhus-verordening niet 
vereist is dat de milieu-informatie via een openbaar register ter beschikking wordt gesteld. In 
artikel 4, lid 1, van de Aarhus-verordening wordt inderdaad specifiek voorzien in 
"elektronische gegevensbanken". Overeenkomstig deze bepaling publiceren de diensten van 
de Commissie milieu-informatie op websites die toegankelijk zijn via het Europa-portaal op 
het internet, en plaatsen zij waar nodig links naar andere sites waar de informatie te vinden is.

Daarnaast is de publicatie van milieu-informatie, zoals eveneens is bepaald in artikel 4, lid 1, 
van de Aarhus-verordening, een geleidelijk proces. De diensten van de Commissie werken de 
milieu-informatie in deze gegevensbanken voortdurend en geleidelijk bij en voegen 
voortdurend informatie toe. 

De Commissie heeft een aantal ideeën over hoe deze informatie op een meer strategische 
manier kan worden verspreid in haar mededeling van 7 maart 2012 over Meer voordelen door 
EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te 
verbeteren opgenomen. In deze mededeling heeft de Commissie toegang tot informatie 
aangemerkt als een van de prioriteiten die van essentieel belang zijn om de tenuitvoerlegging 
van de milieuwetgeving te verbeteren.

Wat wetenschappelijke studies betreft, die rekwestranten aanhalen als voorbeeld voor het 
actief verspreiden van informatie, verwijst de Commissie naar de alfabetische lijst van studies 
en verslagen op de Europa-website (http://ec.europa.eu/environment/pubs/studies.htm). 

- Niet-naleving van het Verdrag van Aarhus

Rekwestranten beweren dat bepaalde uitzonderingen op het publiceren van milieu-informatie 
waarin voorzien is in de Aarhus-verordening, niet zijn opgenomen in het Verdrag van Aarhus. 
                                               
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
2 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.



CM\1012828NL.doc 3/7 PE496.610v02-00

NL

Rekwestranten verwijzen met name naar inbreuken op de communautaire wetgeving. 
Rekwestranten stellen dat, volgens 

hen, "[d]e enige uitzondering voor studies de uitzondering is waarin wordt voorzien in artikel 
4, lid 4, onder c), van het Verdrag, betreffende strafrechtelijke of tuchtonderzoeken." De 
Commissie zou "deze uitzondering gebruiken om de toegang te weigeren tot milieu-
informatie, zoals brieven of schriftelijke ingebrekestellingen en met redenen omklede adviezen 
die in het kader van een inbreukprocedure aan lidstaten worden toegezonden".

De Commissie wenst daarbij eerst en vooral op te merken dat documenten die betrekking 
hebben op een lopende inbreukprocedure inderdaad een hoog niveau van bescherming 
genieten krachtens de EU-wetgeving. In overeenstemming met artikel 4, lid 2, streepje 3, van 
Verordening 1049/2001 weigeren de instellingen de toegang tot een document wanneer de 
openbaarmaking ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming van "het doel van 
inspecties, onderzoeken en audits", tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking 
gebiedt. Zoals het Gerecht (het voormalige Gerecht van eerste aanleg) in zijn arrest van 11 
december 2001 in Zaak T-191/99, Petrie v Commissie, reeds heeft verklaard, "mogen de 
lidstaten tijdens de onderzoeken die eventueel tot een niet-nakomingsprocedure kunnen 
leiden, van de Commissie namelijk een vertrouwelijke behandeling verwachten. Deze 
vertrouwelijkheidseis blijft ook gelden nadat beroep is ingesteld bij het Hof, omdat niet valt 
uit te sluiten dat de onderhandelingen tussen de Commissie en de betrokken lidstaat, die ertoe 
strekken dat deze laatste vrijwillig voldoet aan de eisen van het Verdrag, in de loop van de 
gerechtelijke procedure en tot de uitspraak van het arrest van het Hof kunnen worden 
voortgezet. Ter bereiking van dit doel, namelijk een minnelijke regeling van het geschil tussen 
de Commissie en de betrokken lidstaat voordat het Hof uitspraak doet, is het gerechtvaardigd 
uit hoofde van de bescherming van het algemeen belang met betrekking tot inspectie- en 
onderzoeksactiviteiten en gerechtelijke procedures, dat onder de eerste categorie 
uitzonderingen van besluit 94/90 valt, de toegang te weigeren tot de in het kader van de 
procedure van artikel 226 EG opgestelde aanmaningsbrieven en met redenen omklede 
adviezen" (paragraaf 68).

Het niveau van juridische bescherming van documenten in lopende inbreukprocedures is 
eveneens van toepassing op milieu-informatie. Zoals reeds blijkt uit de formulering van 
artikel 6, lid 1, van de Aarhus-verordening, zijn lopende inbreukprocedures uitgesloten van 
het vermoeden van een hoger openbaar belang dat openbaarmaking zou gebieden indien de 
gevraagde informatie betrekking heeft op uitstoot in het milieu. 

In zijn arrest van 9 september 2011 in Zaak T-29/08, Liga para Protec ็ใ o da Natureza (LPN) v 
Commissie, heeft het Gerecht dat feit benadrukt en erop gewezen dat er voor milieuzaken niet 
meer transparantie vereist is dan bepaald in de algemene voorschriften van Verordening 
1049/2001 inzake de toegang tot documenten in lopende inbreukprocedures (paragraaf 135 
van het arrest, dat momenteel bestreden wordt). Rekwestranten beweren dat het Verdrag van 
Aarhus deze vorm van "geheimhouding" in milieuzaken niet zou toestaan. De Commissie is 
het echter niet eens met die interpretatie van het Verdrag van Aarhus. In artikel 4, onder a), 
van het Verdrag van Aarhus is bepaald dat een verzoek om milieu-informatie onder bepaalde 
omstandigheden kan worden geweigerd als de openbaarmaking nadelige gevolgen zou hebben 
voor "het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties". De Commissie is 
van mening dat inbreukprocedures onder deze bepaling van het Verdrag van Aarhus vallen.
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In artikel 4, lid 2, onder a), van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie1, waarin de bepalingen betreffende de toegang tot informatie uit het 
Verdrag van Aarhus worden toegepast op het niveau van de lidstaten, wordt dezelfde 
uitzondering gemaakt op de openbaarmaking van milieu-informatie, om "het vertrouwelijke 
karakter van handelingen van overheidsinstanties'' te vrijwaren. 

Conclusie

De Commissie is daarom van mening dat zij de Aarhus-verordening correct toepast. De 
werkwijze van de diensten van de Commissie voor de actieve verspreiding van milieu-
informatie en de openbaarmaking van milieu-informatie op verzoek strookt volledig met de 
verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Rekwestranten beweren dat de Commissie herhaaldelijk haar wettelijke verplichtingen niet is 
nagekomen die voortvloeien uit Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie alsook uit het Verdrag 
van Aarhus en de bijbehorende Verordening 1367/2006, waarbij in het bijzonder sprake is 
van:

a) niet-naleving van termijnen;

b) het niet kunnen aantonen dat geen hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt;

c) niet-nakoming van besluiten en kritische opmerkingen van de Europese 
Ombudsman wat betreft de trage afhandeling van toegangsverzoeken en het feit dat 
de Commissie haar diensten hiervoor dient te reorganiseren;

d) onjuiste toepassing van de strengere voorwaarden van Verordening 1049/2001 op 
documenten met milieu-informatie. Indieners stellen meer specifiek dat:

- sommige van de in artikel 4 van Verordening 1049/2001 uiteengezette 
uitzonderingen waarnaar Verordening 1367/2006 verwijst, niet zijn opgenomen 
in het Verdrag van Aarhus, bv. bescherming van "militaire aangelegenheden" en 
van "het financieel, monetair of economisch beleid van de Gemeenschap of van 
een lidstaat"; 

                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van 

het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad; PB L 41 van 
14.2.2003, blz. 26.
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- artikel 4 van Verordening 1049/2001 definieert de voorwaarden waaronder de 
toegang tot een document "wordt" geweigerd, terwijl het Verdrag van Aarhus de 
termen "kan worden" gebruikt; 

- het Verdrag van Aarhus bevat strengere voorwaarden voor de toepassing van de 
uitzondering op grond van commerci le belangen. De Commissie leeft deze 
voorwaarden echter niet na, bijvoorbeeld ten aanzien van het beschermen van 
het imago of de reputatie van een bedrijf;

- het Verdrag van Aarhus bevat geen gelijkwaardige uitzondering ten aanzien van 
"inspecties, onderzoeken en audits" als die in Verordening 1049/2001, maar 
hanteert een beperktere uitzondering door de formulering "onderzoek [...] van 
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard". Desalniettemin baseert de Commissie 
zich op de uitzondering van Verordening 1049/2001 om documenten met 
betrekking tot inbreukprocedures te weigeren of "normcontrolestudies" te 
weigeren.

Zij wijzen erop dat volgens hen "de antwoorden van de Europese Commissie op verzoeken 
om toegang te krijgen tot documenten systematisch doen vermoeden dat zij deze geheim wil 
houden in plaats van openbaar wil maken", en identificeren bepaalde categorie n documenten 
die volgens hen "zonder goede reden routineus worden geweigerd" (aanmaningsbrieven en 
met redenen omklede adviezen die in het kader van inbreukprocedures zijn verzonden, door 
de sector naar de Commissie verstuurde brieven enz.). Zij betreuren het ook dat de Commissie 
heeft voorgesteld de uiterste termijn voor het beantwoorden van initi le en confirmatieve 
verzoeken tot dertig dagen te verlengen.

Daarom:

- verzoeken rekwestranten dat het Parlement een aanbeveling aan de Commissie doet om 
Verordening 1049/2001 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus; 

- stellen rekwestranten voor dat het vertrouwelijke aspect van een document in 
beschouwing zou kunnen worden genomen wanneer het document wordt besproken en 
opgesteld, in plaats van uitsluitend wanneer hierom wordt verzocht.

Opmerkingen van de Commissie 

- Wat betreft a) over de vermeende systematische niet-naleving van uiterlijke termijnen en van 
Verordening 1049/2001 meer in het algemeen

Het klopt dat de Commissie, in een groot deel van de gevallen, ertoe wordt gebracht de 
termijn voor het beantwoorden van confirmatieve verzoeken om toegang tot documenten 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening 1049/2001 te verlengen.

Deze verlengingen zijn noodzakelijk vanwege de behoefte aan interne raadpleging (andere 
DG's, de Juridische Dienst), en in de meeste gevallen ook externe raadpleging (derden-
auteurs), in combinatie met een gestage toename van het aantal verzoeken om toegang tot 



PE496.610v02-00 6/7 CM\1012828NL.doc

NL

documenten die niet gepaard is gegaan met een vergelijkbare ontwikkeling van de personele 
middelen van de Commissie. 

Om deze redenen heeft de Commissie, in haar voorstel van 30 april 20081, voorgesteld de 
aanvankelijke termijn voor de behandeling van verzoeken om toegang tot documenten te 
verlengen van 15 tot 30 dagen, hetgeen meer aansluit bij de realiteit van de dagdagelijkse 
behandeling van verzoeken om toegang tot documenten. 

De Commissie merkt op dat het Hof van Justitie, in zijn specifieke voorschriften over toegang 
tot documenten2, ook een termijn van een maand voor de behandeling van verzoeken om 
toegang heeft vastgesteld. 

De Commissie merkt ook op dat van alle door de Ombudsman onderzochte zaken van 
vermeend wanbeheer slechts 8 % betrekking had op de termijn voor besluiten, op alle 
gebieden van EU-werkzaamheden.

Ten aanzien van de naleving van Verordening 1049/2001 meer in het algemeen blijkt uit het 
verslag van de Ombudsman van 20123 dat in 21,5 % van de in 2012 afgesloten zaken het 
onderwerp verzoeken om informatie en toegang tot documenten betrof, hetgeen een afname 
inhield ten opzichte van het voorgaande jaar (25 %). 

Voorts had slechts 6,7 % van alle door de Ombudsman onderzochte gevallen van vermeend 
wanbeheer betrekking op toegang tot documenten.

- Wat betreft b) over het vermeende niet kunnen aantonen dat geen hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt

De Commissie onderzoekt in haar confirmatieve antwoorden systematisch of een hoger 
openbaar belang openbaarmaking gebiedt. In overeenstemming met de Turco4-uitspraak van 
het Hof doet zij dit ook ambtshalve, in gevallen waarin de indiener geen hoger openbaar 
belang naar voren heeft geschoven, met uitzondering van gevallen waarvoor in het algemeen 
niet-openbaarmaking wordt verondersteld5.

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 30 april 2008 
betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie – COM(2008)229 definitief.
2 Besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 11 december 2012 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten die door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
worden gehouden in de uitoefening van zijn administratieve taken, Publicatieblad C 38 van 
9.2.2013, blz. 2.
3 Beschikbaar op de website van de Europese Ombudsman: 
http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces.
4 Arrest van het Hof van 1 juli 2008 in gevoegde zaken C-39/05 P en C-52/05 P, Koninkrijk 
Zweden en Maurizio Turco tegen de Raad van de Europese Unie, punt 44.
5 Arrest van het Hof van 29 Juni 2010 in zaak C-139/07 P, Europese Commissie tegen 
Technische Glaswerke Ilmenau Gmbh, punten 61-62. 
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De Commissie past, overeenkomstig dezelfde uitspraak1, systematisch het dictum van het Hof 
toe dat transparantie een hoger openbaar belang vormt dat transparantie gebiedt in afgesloten 
wetgevingsdossiers waarvoor geen andere uitzondering van toepassing is. 

Het is dus niet zo dat de Commissie systematisch niet kan aantonen dat geen hoger openbaar 
belang openbaarmaking gebiedt.

- Wat betreft c) over de vermeende niet-naleving door de Commissie van de aanbevelingen 
van de Ombudsman

Uit het jaarverslag van de Ombudsman van 2012 blijkt dat de EU-instellingen in maar liefst 
82 % van de zaken de aanbevelingen van de Ombudsman naleven.

De bewering van rekwestranten dat de Commissie de aanbevelingen van de Ombudsman 
systematisch niet naleeft, kan derhalve niet worden geschraagd.

- Wat betreft d) over de onjuiste toepassing van de strengere voorwaarden van Verordening 
1049/2001 op documenten die milieu-informatie bevatten

In artikel 3 van Verordening 1367/2006 wordt het volgende bepaald: "Verordening (EG) nr. 
1049/2001 is van toepassing op ieder verzoek van een aanvrager om toegang tot milieu-
informatie waarover communautaire instellingen en organen beschikken". Verordening 
1367/2006 maakt daarom Verordening 1049/2001 uitdrukkelijk toepasselijk voor verzoeken 
om documenten met milieu-informatie.

Bijgevolg zijn de uitzonderingen van Verordening 1049/2001, inclusief de daarin gebruikte 
specifieke terminologie (d.w.z. "wordt" in plaats van de in het Verdrag van Aarhus gebruikte 
termen "kan worden") eveneens van toepassing op verzoeken om documenten met milieu-
informatie, ook al worden niet al deze uitzonderingen uitdrukkelijk in Verordening 1367/2006 
vermeld.

                                               
1 Punten 44-46 en 67.


