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Betreft: Verzoekschrift 247/2010, ingediend door P.B. (Duitse nationaliteit), over 
toegang van derden tot de dossiers van het Europees Hof van Justitie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is, als derde, toegang geweigerd tot bepaalde dossiers van het Europees Hof van 
Justitie. Hij is van mening dat er gegronde redenen zijn voor derden om deze toegang te 
krijgen en vraagt het Parlement de Commissie opdracht te geven met een voorstel te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener verzoekt het statuut van het Hof van Justitie zodanig te wijzigen dat elke derde die 
kan bewijzen dat hij een rechtmatig belang heeft bij inzage in de dossiers van de procedures 
die aanhangig zijn bij de gerechtelijke instanties van de Europese Unie, toegang hiertoe krijgt.

De Commissie wil er in dit verband op wijzen dat, overeenkomstig artikel 281 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad de 
bepalingen van het statuut van het Hof van Justitie kunnen wijzigen, hetzij op verzoek van het 
Hof van Justitie hetzij op voorstel van de Commissie.

Aangezien in artikel 15, lid 3, vierde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, de regeling voor toegang wordt beperkt tot documenten die betrekking hebben 
op de administratieve taken van het Hof van Justitie, is de Commissie van oordeel dat het Hof 
van Justitie het best in staat is om te beoordelen of het wenselijk is de wetgever te vragen de 
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bestaande bepalingen te wijzigen teneinde derden toegang tot de proceduredossiers te 
verlenen.


