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Voorwoord

Deze brochure dient de duidelijkheid en de openheid. Een van de aspecten
van transparantie is de toegang tot documenten van de instellingen van de
Europese Unie waarvan de besluiten een steeds grotere weerslag hebben op
het dagelijks leven van de burger. 

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap erkent het recht
van de burger om toegang te verkrijgen tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie. In Verordening (EG) nr. 1049/2001 van
30 mei 2001 zijn de algemene beginselen en de beperkingen van dit recht
vastgelegd. 

Deze door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk
uitgegeven brochure is een praktische gebruiksaanwijzing om u de toegang
tot hun documenten te vergemakkelijken.

In deze brochure, die overigens geen rechtskracht heeft, worden op
beknopte wijze de regels inzake de toegang tot documenten uiteengezet.
Voor de bepaling van de exacte reikwijdte van de beginselen, de voor-
waarden en de beperkingen van het toegangsrecht wordt verwezen naar de
officiële teksten in het Publicatieblad (zie bijlagen).
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Artikel 255 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

1. Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met
verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft recht op toegang tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, vol-
gens de beginselen en onder de voorwaarden die overeenkomstig de leden
2 en 3 worden bepaald.

2. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam bepaalt de Raad volgens de procedure van artikel 251 de alge-
mene beginselen en de beperkingen op grond van openbare of particulie-
re belangen betreffende dit recht op toegang tot documenten.

3. Elk van bovengenoemde instellingen neemt in haar eigen reglement van
orde specifieke bepalingen betreffende de toegang tot haar documenten
op.

4



Inhoud

Inleiding 6

Handleiding 7

Waar kunnen „rechtstreeks toegankelijke” documenten 
worden gevonden?   8

In het Publicatieblad   8

Op Internet   8

In de archieven   9

Hoe kan toegang worden verkregen tot overige documenten? 10

Wie kan een document aanvragen? 10

Waar is het document te vinden? 10

Hoe moet een aanvraag worden gedaan? 11

Aan wie moet de aanvraag worden gericht? 11

Wat kost de toegang tot documenten? 12

Hoe wordt de aanvraag verwerkt? 12

Beantwoording van de aanvraag 12

Het verzoek wordt gehonoreerd 12

Het verzoek wordt geweigerd 12

Nuttige adressen 15

Bijlagen 23

5



Inleiding

De institutionele opzet van de Europese Unie is ingewikkeld. Het juiste loket
vinden is niet altijd gemakkelijk. Een instelling die het publiek graag inzicht
wil verschaffen in haar activiteiten moet de burger dan ook de weg wijzen
naar de gezochte informatie.

Alvorens hier nader op in te gaan, willen wij uw geheugen even opfrissen.
Kennis over de rol van elke instelling kan namelijk een eerste aanwijzing zijn
waar een document moet worden gezocht.

● De Commissie heeft een dubbele rol. Enerzijds stelt zij nieuwe regelgeving
voor die wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.
Anderzijds ziet zij toe op de correcte toepassing van de communautaire
wetgeving door de lidstaten van de Unie: in deze rol treedt zij op als
„hoedster van de Verdragen”.

● Het Europees Parlement, dat om de vijf jaar via rechtstreekse algemene ver-
kiezingen wordt gekozen, is het democratisch forum van 374 miljoen
Europese burgers. Het oefent een deel van de wetgevende macht uit. Het
stelt een groot deel van de wetgeving samen met de Raad vast en wordt
geraadpleegd over andere wetsvoorstellen. Het deelt de begrotingsbe-
voegdheid met de Raad en keurt in laatste instantie de begroting in haar
totaliteit goed. Het Parlement moet instemmen met de benoeming van de
leden van de Commissie en kan de Commissie naar huis sturen. Voorts
oefent het politieke controle uit op de Raad en de Commissie.

● De Raad van de Europese Unie is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten op ministersniveau. De Raad oefent een deel
van de wetgevende macht uit en stelt samen met het Parlement of na raad-
pleging van het Parlement wetgeving vast. De Raad neemt ook besluiten
van algemene strekking waar het gaat om samenwerking op het gebied van
het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en op het gebied
van justitie en binnenlandse zaken — terreinen waarop de Raad ook uit-
voerende macht is — alsmede op andere beleidsterreinen.

Aan het einde van deze handleiding vindt u nuttige adressen en informatie.
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Toegang tot documenten: handleiding

Documenten worden gepubliceerd op papier of in elektronische versie en
dikwijls in beide vormen. Deze documenten zijn rechtstreeks toegankelijk
voor het publiek.

Overigens kunt u toegang vragen tot ieder niet-gepubliceerd document, of dit
nu op papier, in elektronische vorm, in geluidsvorm, in beeldvorm of audio-
visuele vorm wordt bewaard.

Toegang tot documenten mag niet verward worden met toegang tot informa-
tie.

In antwoord op uw verzoek om toegang tot documenten zullen de instellin-
gen u de bestaande documenten verstrekken in de vorm waarin zij beschik-
baar zijn.

Om u behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van informatie over de werk-
zaamheden van de instellingen van de Europese Unie worden er publicaties
(geschriften, rapporten, studies, diverse folders en brochures) uitgegeven en
zijn er Internetsites en een zeer uitgebreid netwerk van info- en contactpun-
ten opgezet.
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Waar kunnen
„rechtstreeks 
toegankelijke”
documenten 
worden gevonden?

In het Publicatieblad

Het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is beschikbaar op
papier of in elektronische vorm in de elf officiële talen van de Unie: Deens,
Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en
Zweeds.

Het is te koop bij het verkoopkantoor van het Bureau voor officiële publica-
ties der Europese Gemeenschappen.

Op Internet

Een reeks documenten is rechtstreeks toegankelijk in elektronische vorm op
de Internetsite van de instellingen. Toegang tot deze sites is gratis en de docu-
menten kunnen worden geraadpleegd in de elf officiële talen van de Unie. U
kunt rechtstreeks toegang tot deze sites verkrijgen of via het gemeenschap-
pelijke portaal „Europa”.

Voorbeelden van rechtstreeks op het Internet toegankelijke documenten:

● agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Commissie;

● adviezen van het Europees Parlement over wetsvoorstellen van de
Commissie;
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● ontwerp-agenda’s van de vergaderingen van de Raad, de comités en de
werkgroepen alsmede nota’s en ontwerp-besluiten als de Raad optreedt als
wetgever.

Via deze Internetsites kan ook toegang worden verkregen tot diverse data-
banken zoals:

● EUR-Lex: toegang tot het Publicatieblad en tot vigerende wetgeving;

● Celex: databank met documenten over het communautair recht, dit wil
zeggen wetgeving en jurisprudentie (niet gratis);

● Pre-Lex: databank met interinstitutionele procedures waarmee de belang-
rijkste etappes in het besluitvormingsproces tussen de Commissie en de
andere instellingen kunnen worden gevolgd en toegang kan worden ver-
kregen tot de integrale tekst van documenten;

● Observatoire législatif (OEIL): databank van het Europees Parlement waar-
in het besluitvormingsproces van de Europese Unie wordt geanalyseerd.
Via deze databank kunnen vooral het interinstitutionele wetgevende werk
en de activiteiten van de parlementaire commissies en de plenaire verga-
dering worden gevolgd. In deze databank wordt een beknopt overzicht
gegeven van alle fasen van de procedure en kan toegang worden verkregen
tot de integrale tekst van alle door het Europees Parlement opgestelde docu-
menten;

● TED (Tenders Electronic Daily): Internetversie van het supplement van het
Publicatieblad, waarin de door de instellingen uitgeschreven aanbestedin-
gen kunnen worden gevonden.

In de archieven

Op een enkele uitzondering na zijn documenten van meer dan 30 jaar oud
rechtstreeks toegankelijk voor het publiek. Deze documenten bevinden zich
in de historische archieven van de instellingen, die allemaal over een voor het
publiek toegankelijke leeszaal beschikken. De referenties van de in de histo-
rische archieven van de Commissie opgeslagen documenten zijn opgenomen
in de databank Archis (historische archieven), die toegankelijk is via Internet.

Het Europa Instituut in Florence bewaart de historische archieven van de
instellingen, die met inachtneming van de termijn van 30 jaar jaarlijks voor
het publiek toegankelijk worden gemaakt.
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Hoe kan toegang
worden verkregen
tot overige 
documenten?

Als een document dat in het bezit is van een instelling niet ter beschikking
van het publiek is gesteld, kan dit op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.
Dit geldt zowel voor documenten die door de instelling zijn opgesteld als
voor documenten die de instelling in het kader van haar activiteiten heeft
ontvangen.

Wie kan een document aanvragen?

U kunt, ongeacht uw nationaliteit of uw woonplaats en ongeacht het feit of
u een particulier of een rechtspersoon (vereniging, bedrijf....) bent, verzoeken
om toegang tot een document van het Europees Parlement, de Raad of de
Commissie, zonder opgaaf van redenen.

Waar is het document te vinden?

Om u behulpzaam te zijn bij het zoekwerk hebben de instellingen van de
Europese Unie documentenregisters gemaakt. In deze registers is een aantal
gegevens opgenomen zoals de titel van documenten, de datum van publica-
tie, de opsteller en referentienummers. U kunt deze registers raadplegen op
Internet.
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Sommige in de registers vermelde documenten zijn reeds rechtstreeks toe-
gankelijk. Door op het nummer van het document of op het icoontje naast de
titel te klikken, verschijnt de integrale tekst van het document op het scherm.

Als het gezochte document niet in het register wordt gevonden, betekent dat
nog niet dat het niet bestaat. De registers zijn namelijk slechts een hulpmiddel
bij het zoekwerk en zullen in de loop der tijd nog worden aangevuld.

Hoe moet een aanvraag worden gedaan?

Elk verzoek tot toegang tot een document moet schriftelijk worden gedaan in
een van de volgende talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Iers,
Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans of Zweeds. U kunt deze aanvraag
per post, per fax of per e-mail indienen. Als u een document in een register
hebt gevonden, volstaat het om de referenties ervan in uw aanvraag te ver-
melden. Als u toegang vraagt tot een document dat niet voorkomt in het
register moet u uw aanvraag zo exact mogelijk formuleren en zo veel moge-
lijk informatie verstrekken op grond waarvan het gezochte document kan
worden geïdentificeerd.

De instellingen hebben op hun Internetsites voorzieningen opgenomen,
zoals elektronische formulieren, om u te helpen bij het doen van een aan-
vraag.

Aan wie moet de aanvraag worden gericht?

De aanvraag moet worden gericht aan de instelling die het gezochte docu-
ment in bezit heeft:

● voor het Europees Parlement, aan de dienst Elektronisch documentenre-
gister;

● voor de Raad, aan het secretariaat-generaal, eenheid „Transparantie, toe-
gang tot documenten, publieksvoorlichting”;

● voor de Commissie, hetzij aan het secretariaat-generaal, eenheid SG/B/2
„Transparantie, toegang tot documenten, betrekkingen met het maatschap-
pelijk middenveld”, hetzij rechtstreeks aan de dienst waaronder het dossier
ressorteert.
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Wat kost de toegang tot documenten?

In principe is de toegang tot documenten gratis. U kunt het document ter
plaatse komen inzien of u kunt verzoeken om toezending van een kopie in
elektronische vorm of op papier. Als het door u gevraagde document langer
dan twintig bladzijden is, kan de instelling u de kosten van het kopiëren en
verzenden in rekening brengen.

Hoe wordt de aanvraag verwerkt?

Zodra uw aanvraag bij de desbetreffende instelling is aangekomen, wordt
deze geregistreerd en wordt u een bericht van ontvangst toegestuurd. Na de
registratie beschikt de instelling over vijftien werkdagen om antwoord te
geven. Opmerking: deze termijn kan bij wijze van uitzondering met vijftien
extra werkdagen worden verlengd, met name als de aanvraag betrekking
heeft op een zeer lang document of op een zeer groot aantal documenten.

Beantwoording van de aanvraag

Het verzoek wordt gehonoreerd

De instelling verstrekt u het gevraagde document op papier of in elektroni-
sche vorm, al naar gelang uw keuze. Zij kan u ook verzoeken om het docu-
ment ter plekke te komen inzien.

Het verzoek wordt geweigerd

Redenen

De instelling weigert toegang tot een document wanneer openbaarmaking
ervan zou leiden tot ondermijning van de bescherming:

— van het openbaar belang, wat betreft de openbare veiligheid, defensie, de
internationale betrekkingen of het economisch en financieel beleid;

— van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van een individu;

— van de commerciële belangen van een persoon of een bedrijf;

— van gerechtelijke procedures en juridische adviezen;
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— van het doel van inspecties, onderzoeken en audits;

— van de besluitvormingsprocedure van een instelling.

Behalve in het geval van de eerste twee redenen tot weigering (openbaar
belang en persoonlijke levenssfeer) zal het document toch toegankelijk wor-
den gemaakt als het openbaar belang van openbaarmaking zwaarder blijkt te
wegen dan de eventuele schade die uit deze openbaarmaking zou kunnen
voortvloeien.

Als de redenen tot weigering slechts betrekking hebben op een deel van het
gevraagde document worden de andere delen van dit document wel toegan-
kelijk gemaakt.

Bij documenten van meer dan 30 jaar oud kunnen zo nodig alleen de vol-
gende beperkingen op het toegangsrecht worden toegepast:

● bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

● bescherming van commerciële belangen;

● documenten die zijn gerubriceerd als CONFIDENTIEL (vertrouwelijk),
SECRET (geheim) of TRÈS SECRET (zeer geheim) ter bescherming van het
openbaar belang (openbare veiligheid, defensie, internationale betrekkin-
gen, economisch en financieel beleid).

In alle gevallen moet de instelling haar weigering toelichten.

Beroepsmogelijkheden

Als de toegang tot het door u gevraagde document wordt geweigerd of als u
binnen de gestelde termijn (15 werkdagen vanaf de registratie van het ver-
zoek) geen antwoord hebt gekregen, beschikt u op uw beurt over een termijn
van 15 werkdagen na ontvangst van de het negatieve antwoord of, bij uitblij-
ven van antwoord, na de datum waarop de voorgeschreven termijn verstrijkt,
om de instelling te verzoeken haar besluit te herzien. Een schriftelijk verzoek
daartoe aan de instelling volstaat. De instelling beschikt vervolgens over een
termijn van vijftien werkdagen om haar besluit te bevestigen of te herroepen.

Als de weigering wordt bevestigd, staan u twee beroepswegen open:

● u kunt een klacht indienen bij de Europese Ombudsman: de taak van de
Ombudsman bestaat uit het verrichten van onderzoek in gevallen van wan-
beheer door de instellingen en organen van de Europese Unie en vooral uit
het zoeken naar een minnelijke schikking. Elke burger of persoon die in de
Unie verblijft, kan de Ombudsman per post, fax of e-mail benaderen. Een
klachtenformulier is te verkrijgen bij het kantoor van de Ombudsman of via
Internet;
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● u kunt de zaak aanhangig maken bij het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen. Hiertoe moet u zich laten bijstaan door een
advocaat.

*
* *

Wij hopen dat deze brochure u goede diensten zal bewijzen bij het zoeken
naar documenten die in het bezit zijn van het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie.
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Nuttige adressen

Toegang tot documenten

1) Waar moet het verzoek tot toegang tot documenten worden 
ingediend?

Europees Parlement

Dienst Elektronisch documentenregister van het Europees Parlement

Wiertzstraat
B-1047 Brussel
België
Fax (32-2) 284 90 17

Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxemburg
Fax (352) 43 00-22978
E-mail: register@europarl.eu.int
Internetsite: 
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=NL

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Eenheid „Transparantie, toegang tot documenten, publieksvoorlichting”

Wetstraat 175
B-1048 Brussel
België
Fax (32-2) 285 63 61
E-mail: access@consilium.eu.int.
Internetsite: http://ue.eu.int/nl/summ.htm  rubriek „Transparantie”
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Europese Commissie

Secretariaat-generaal van de Europese Commissie

Eenheid SG/B/2 „Transparantie, toegang tot documenten en betrekkingen met
het maatschappelijk middenveld”

B-1049 Brussel
België
Fax (32-2) 296 72 42
E-mail: sg-acc-doc@cec.eu.int
Internetsite:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm

Andere directoraten-generaal

Europese Commissie
B-1049 Brussel
België
Tel. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38

2) Waar kan ik in beroep gaan als de toegang tot documenten wordt
geweigerd?

Europese Ombudsman

1, avenue du président Robert-Schuman
BP 403
F-67001 Straatsburg Cedex
Frankrijk
Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Internetsite: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxemburg
Tel. (352) 43 03-1
Fax (352) 43 03-2600
Internetsite: http://curia.eu.int

mailto:sg-acc-doc@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm
mailto:euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://curia.eu.int


Documentenregisters

Elektronisch documentenregister van het Europees Parlement

Internetsite: 
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=NL

Documentenregister van de Raad van de Europese Unie

Internetsite: http://register.consilium.eu.int

Documentenregister van de Europese Commissie

Internetsite:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm

Algemene informatie

Europees Parlement

Lijst van voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement in de lidstaten

Internetsite: http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Eenheid „Publieksvoorlichting”
Wetstraat 175
B-1048 Brussel
België
Call centre: tel. (32-2) 285 56 60
Fax (32-2) 285 53 33
E-mail: public.info@consilium.eu.int
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Europese Commissie

Europe Direct
Call centre: tel. 00 800 67 89 10 11

Internetsite: http://europa.eu.int/europedirect/index.html

Lijst van vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten

Internetsite: http://europa.eu.int/comm/represent_nl.htm

Lijst van delegaties van de Commissie in derde landen

Internetsite: http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/

Diversen

Dialoog met het bedrijfsleven

Internetsite: http://europa.eu.int/business/nl/index.html

Archieven, bibliotheken en documentatiecentra

Europees Parlement

Archieven

Leeszaal (op afspraak):
Gebouw Alcide de Gasperi
Zaal 01C011
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxemburg
Tel. (352) 43 00-23273
Fax (352) 43 94 93
E-mail: ARCHInfo@europarl.eu.int
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Raad van de Europese Unie

Archieven

Leeszaal (op afspraak):
Justus Lipsiusgebouw, verdieping 05
Ingang „Belliard”
Etterbeeksesteenweg 80
B-1048 Brussel
België
Tel. (32-2) 285 72 92
Fax (32-2) 285 81 24
E-mail: archives.centrales@consilium.eu.int
Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

Centrale bibliotheek 
(op afspraak)

Frère-Orbansquare 2
B-1040 Brussel
België
Tel. (32-2) 285 65 41
Fax (32-2) 285 81 74
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Documentatiecentrum

Justus Lipsiusgebouw
Wetstraat 175
B-1048 Brussel
België
Tel. (32-2) 285 61 07
Fax (32-2) 285 53 32
E-mail: bookshop.online@consilium.eu.int

Europese Commissie

Archieven

Leeszaal:
De Meeûssquare 8, zaal 0/4
B-1050 Brussel
België

mailto:archives.centrales@consilium.eu.int
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
mailto:bookshop.online@consilium.eu.int


Tel. (32-2) 295 05 57
Fax (32-2) 296 10 95
E-mail: archis@cec.eu.int
Openingstijden: van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van
14.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Centrale bibliotheek

Van Maerlantstraat 18
B-1049 Brussel
België
Internetsite: http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_nl.htm
Openingstijden voor het publiek: van maandag t/m donderdag van 10.00 tot
17.00 uur

Andere nuttige adressen

Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 
Dienst verkoop, promotie en klantenondersteuning

2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tel. (352) 29 29-1
Fax (352) 49 57 19
E-mail: info-info-opoce@cec.eu.int
Lijst van verkoopkantoren:
http://publications.eu.int/general/nl/salesagents_nl.htm
Internetsite: http://www.eur-op.eu.int

Nationale centra voor voorlichting over Europa, Info Points Europe, 
informatie- en adviescentra voor het platteland, Europese 
documentatiecentra en andere specifieke contactpunten en netwerken

Europese Commissie
Directoraat-generaal Pers en communicatie

Eenheid Pers/A/2
B-1049 Brussel
België
Lijst van distributiepunten: http://europa.eu.int/comm/relays/index_nl.htm
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mailto:archis@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_nl.htm
mailto:info-info-opoce@cec.eu.int
http://publications.eu.int/general/nl/salesagents_nl.htm
http://publications.eu.int/general/nl/salesagents_nl.htm
http://europa.eu.int/comm/relays/index_nl.htm


Europees Universitair Instituut Florence

Via dei Roccettini, 9
I-50016 San Domenico di Fiesole (Firenze)
Italië
Tel. (39) 05 54 68 51
Fax (39) 055 59 98 87
Internetsite: http://www.iue.it

Databanken

Archisplus, databank met historische archieven van de Commissie

Internetsite:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/
htm/home.htm

Celex

Internetsite: http://europa.eu.int/celex/

EUR-Lex

Internetsite: http://europa.eu.int/eur-lex/

Europa

Internetsite: http://europa.eu.int

De Europese Unie in het kort, basisinformatie over de Europese Unie,
praktische informatie voor de burgers

Internetsite: http://europa.eu.int/abc-nl.htm

Observatoire législatif (OEIL)

Internetsite: http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default.htm

Pre-Lex

Internetsite: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=nl
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Elektronisch documentenregister van het Europees Parlement

Internetsite: 
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=NL

Documentenregister van de Raad van de Europese Unie

Internetsite: http://register.consilium.eu.int

Documentenregister van de Europese Commissie

Internetsite:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm

TED

Internetsite: http://ted.eur-op.eu.int
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 255, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Volgens de procedure van artikel 251 van
het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 1, tweede alinea, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie
vindt het begrip „openheid” zijn veranke-
ring: het Verdrag markeert een nieuwe
etappe in het proces van totstandbren-
ging van een steeds hechter verbond tus-
sen de volkeren van Europa, waarin de
besluiten in zo groot mogelijke openheid
en zo dicht mogelijk bij de burger wor-
den genomen.

(2) Deze openheid maakt een betere deelne-
ming van de burgers aan het besluitvor-
mingsproces mogelijk en waarborgt een
grotere legitimiteit en meer doelmatig-
heid en verantwoordelijkheid van de
administratie ten opzichte van de burgers
binnen een democratisch systeem. Zij
draagt bij aan de versterking van de
beginselen van democratie en eerbiedi-
ging van de grondrechten, zoals vervat in
artikel 6 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie en in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.

(3) In de conclusies van de te Birmingham, te
Edinburgh en te Kopenhagen gehouden
bijeenkomsten van de Europese Raad is

op de noodzaak gewezen voor een grote-
re transparantie in het werk van de instel-
lingen van de Unie te zorgen. Deze ver-
ordening consolideert de initiatieven die
de instellingen al hebben genomen om
de doorzichtigheid van het besluitvor-
mingsproces te verbeteren.

(4) Deze verordening heeft tot doel het recht
van toegang van het publiek tot docu-
menten maximaal zijn beslag te geven en
de voorwaarden en beperkingen van dat
recht vast te leggen in overeenstemming
met artikel 255, lid 2, van het EG-Verdrag.

(5) Aangezien het vraagstuk van de toegang
tot documenten niet in het Verdrag tot
oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, noch
in het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie is geregeld, dienen het
Europees Parlement, de Raad en de
Commissie, overeenkomstig Verklaring
nr. 41 bij de Slotakte van het Verdrag van
Amsterdam, deze verordening als lei-
draad te nemen voor documenten die
betrekking hebben op activiteiten welke
onder deze beide verdragen vallen.

(6) Ruimere toegang tot documenten dient te
worden verleend in gevallen waarin de
instellingen optreden in hun hoedanig-
heid van wetgever, inbegrepen in het
geval van gedelegeerde bevoegdheden,
waarbij tegelijkertijd de doeltreffendheid
van het besluitvormingsproces van de
instelling behouden moet blijven.
Dergelijke documenten dienen zo veel
mogelijk rechtstreeks toegankelijk te wor-
den gemaakt.

(7) Overeenkomstig artikel 28, lid 1, en arti-
kel 41, lid 1, van het Verdrag betreffende
de Europese Unie geldt het recht van toe-

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, de Raad en de Commissie

Publicatieblad L 145 van 31.5.2001, blz. 43

(1) PB C 177 E van 27.6.2000, blz. 70.
(2) Advies van het Europees Parlement van 3 mei 2001 (nog

niet verschenen in het Publicatieblad) en Besluit van de
Raad van 28 mei 2001.
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gang eveneens ten aanzien van docu-
menten met betrekking tot het gemeen-
schappelijk buitenlands en veiligheidsbe-
leid en tot de politiële en justitiële samen-
werking in strafzaken. Elke instelling
dient haar eigen veiligheidsregels in acht
te nemen.

(8) Teneinde de volledige toepassing van
deze verordening op alle activiteiten van
de Unie te verzekeren, dienen alle door
de instellingen ingestelde agentschappen
de in deze verordening vervatte beginse-
len toe te passen.

(9) Bepaalde documenten vereisen vanwege
hun zeer gevoelige inhoud een bijzonde-
re behandeling. Er dienen dan ook rege-
lingen te worden getroffen, door middel
van een interinstitutioneel akkoord, over
het inlichten van het Europees Parlement
over de inhoud van dergelijke documen-
ten.

(10) Teneinde de openheid van de werk-
zaamheden van de instellingen te ver-
beteren, dienen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie
toegang te verlenen niet alleen tot
documenten die zij zelf hebben opge-
steld, maar ook tot documenten die zij
ontvangen hebben. In dit verband zij
eraan herinnerd dat volgens Verklaring
nr. 35 bij de Slotakte van het Verdrag
van Amsterdam, een lidstaat de
Commissie of de Raad erom kan ver-
zoeken, een uit die lidstaat afkomstig
document zonder diens voorafgaande
instemming niet aan derden door te
geven.

(11) In beginsel dienen alle documenten van
de instellingen voor het publiek toegan-
kelijk te zijn. Dit neemt niet weg dat de
bescherming van bepaalde openbare en
particuliere belangen door een uit-
zonderingenregeling dient te worden
gewaarborgd. De instellingen dienen
het recht te hebben om hun interne
raadplegingen en beraadslagingen te
beschermen, wanneer dat voor het
behoud van hun vermogen om hun
taken uit te voeren, noodzakelijk is. Bij

het beoordelen van de uitzonderingen
dienen de instellingen rekening te hou-
den met de beginselen van de commu-
nautaire wetgeving betreffende de
bescherming van persoonsgegevens, op
alle terreinen van de activiteiten van de
Unie.

(12) Alle regels inzake toegang tot de docu-
menten van de instellingen dienen in
overeenstemming te zijn met deze ver-
ordening.

(13) Om ervoor te zorgen dat het recht van
toegang ten volle wordt geëerbiedigd,
dient een administratieve procedure in
twee fasen te worden gevolgd, met de
aanvullende mogelijkheid van beroep
op de rechter of een klacht bij de
ombudsman.

(14) Iedere instelling dient de nodige maatre-
gelen te nemen om het publiek van de
nieuwe geldende bepalingen in kennis
te stellen en om haar personeel op te
leiden zodat het de burgers die zich op
hun rechten uit deze verordening beroe-
pen, kan bijstaan. Om het de burgers
gemakkelijker te maken hun rechten uit
te oefenen, dient iedere instelling een
documentenregister open te stellen.

(15) Deze verordening heeft weliswaar noch
tot doel noch tot gevolg de nationale
wetgevingen terzake van toegang tot
documenten te wijzigen, maar het
spreekt vanzelf dat de lidstaten, gelet op
het beginsel van loyale samenwerking
dat hun betrekkingen met de instellin-
gen regelt, erop zullen toezien dat aan
de goede toepassing van deze verorde-
ning geen afbreuk wordt gedaan en dat
de veiligheidsregels van de instellingen
worden geëerbiedigd.

(16) Deze verordening laat bestaande rech-
ten inzake toegang tot documenten voor
lidstaten, gerechtelijke autoriteiten of
onderzoeksinstanties onverlet.

(17) Ingevolge het EG-Verdrag neemt elke
instelling in haar eigen reglement van
orde specifieke bepalingen betreffende
de toegang tot haar documenten op.
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Besluit 93/731/EG van de Raad van 20
december 1993 betreffende toegang van
het publiek tot documenten van de Raad
(3), Besluit 94/90/EGKS, EG, Euratom van
de Commissie van 8 februari 1994 inza-
ke de toegang tot documenten van de
Commissie (4), Besluit 97/632/EG, EGKS,
Euratom van het Europees Parlement van
10 juli 1997 inzake de toegang van het
publiek tot de documenten van het
Europees Parlement (5) en de regels inza-
ke de vertrouwelijkheid van documen-
ten in verband met Schengen dienen
daarom zo nodig te worden gewijzigd of
ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Deze verordening beoogt:

a) de bepaling van de beginselen, voor-
waarden en beperkingen op grond van
openbare of particuliere belangen betref-
fende het in artikel 255 van het EG-
Verdrag neergelegde recht van toegang tot
documenten van het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie (hierna „de
instellingen”), en wel zodanig, dat een zo
ruim mogelijke toegang tot documenten
wordt gewaarborgd,

b) de vaststelling van regels die een zo
gemakkelijk mogelijke uitoefening van dit
recht verzekeren, en

c) de bevordering van goede administratieve
praktijken met betrekking tot de toegang
tot documenten.

Artikel 2

Toegangsgerechtigden en toepassingsgebied

1. Iedere burger van de Unie en iedere
natuurlijke of rechtspersoon met verblijf-

plaats of statutaire zetel in een lidstaat
heeft een recht van toegang tot documen-
ten van de instellingen, volgens de begin-
selen en onder de voorwaarden en beper-
kingen, die in deze verordening worden
bepaald.

2. De instellingen kunnen toegang tot docu-
menten verlenen, volgens dezelfde begin-
selen, en onder dezelfde voorwaarden en
beperkingen, aan natuurlijke of rechtsper-
sonen die geen verblijfplaats of geen sta-
tutaire zetel hebben in een lidstaat.

3. Deze verordening is van toepassing op
alle bij een instelling berustende docu-
menten, dit wil zeggen documenten die
door de instelling zijn opgesteld of ont-
vangen en zich in haar bezit bevinden, op
alle werkterreinen van de Europese Unie.

4. 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 wet-
gevingsprocedure zijn opgesteld of ont-
vangen direct toegankelijk gemaakt over-
eenkomstig artikel 12.

5. Voor gevoelige documenten in de zin van
artikel 9, lid 1, geldt overeenkomstig dat
artikel een bijzondere behandeling.

6. Deze verordening doet niet af aan een
eventueel recht van toegang van het
publiek tot documenten die bij de instellin-
gen berusten, dat voortvloeit uit instrumen-
ten van internationaal recht of besluiten
van de instellingen ter uitvoering daarvan.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening
wordt verstaan onder:

a) „document”: iedere inhoud, ongeacht de
drager ervan (op papier, in elektronische
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele
opname), betreffende een materie die ver-
band houdt met beleidsmaatregelen,
acties en besluiten welke tot de bevoegd-
heid van de instelling behoren;

(3) PB L 340 van 31.12.1993, blz. 43. Besluit laatstelijk
gewijzigd bij Besluit 2000/527/EG (PB L 212 van
23.8.2000, blz.9).

(4) PB L 46 van 18.2.1994, blz. 58. Besluit gewijzigd bij
Besluit 96/567/EG, EGKS, Euratom (PB L 247 van
28.9.1996, blz. 45).

(5) PB L 263 van 25.9.1997, blz. 27.
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b) „derde”: natuurlijke of rechtspersonen en
entiteiten buiten de betrokken instelling,
met inbegrip van de lidstaten, andere
communautaire of niet-communautaire
instellingen en organen, alsmede derde
landen.

Artikel 4

Uitzonderingen

1. De instellingen weigeren de toegang tot
een document wanneer de openbaarma-
king ervan zou leiden tot ondermijning
van de bescherming van:

a) het openbaar belang, wat betreft:

— de openbare veiligheid,

— defensie en militaire aangelegenheden,

— de internationale betrekkingen,

— het financieel, monetair of economisch
beleid van de Gemeenschap of van een
lidstaat;

b) de persoonlijke levenssfeer en de inte-
griteit van het individu, in het bijzonder
gelet op de Gemeenschapswetgeving
inzake de bescherming van persoonsge-
gevens.

2. De instellingen weigeren de toegang tot
een document wanneer de openbaarma-
king ervan zou leiden tot ondermijning
van de bescherming van:

— de commerciële belangen van een
natuurlijke of rechtspersoon, met inbe-
grip van intellectuele eigendom,

— gerechtelijke procedures en juridisch
advies,

— het doel van inspecties, onderzoeken
en audits,

tenzij een hoger openbaar belang open-
baarmaking gebiedt.

3. De toegang tot een document dat door een
instelling is opgesteld voor intern gebruik
of door een instelling is ontvangen, en dat
betrekking heeft op een aangelegenheid
waarover de instelling nog geen besluit
heeft genomen, wordt geweigerd, indien
de openbaarmaking ervan het besluitvor-
mingsproces van de instelling ernstig zou

ondermijnen, tenzij een hoger openbaar
belang openbaarmaking gebiedt.

De toegang tot een document met stand-
punten voor intern gebruik in het kader
van beraadslagingen en voorafgaand over-
leg binnen de betrokken instelling wordt
ook geweigerd nadat het besluit genomen
is, indien de openbaarmaking van het
document het besluitvormingsproces van
de instelling ernstig zou ondermijnen, ten-
zij een hoger openbaar belang openbaar-
making gebiedt.

4. Wanneer het gaat om documenten van
derden, wordt de derde door de instelling
geraadpleegd om te kunnen beoordelen of
een uitzondering van de leden 1 of 2 van
toepassing is, tenzij het duidelijk is dat het
document wel of niet openbaar moet wor-
den gemaakt.

5. Een lidstaat kan de instelling verzoeken,
een van deze lidstaat afkomstig document
niet zonder zijn voorafgaande toestem-
ming openbaar te maken.

6. Indien het gevraagde document slechts ten
dele onder de uitzonderingen valt, worden
de overige delen ervan wel vrijgegeven.

7. De uitzonderingen van de leden 1 tot en
met 3 zijn slechts van toepassing gedurende
de periode waarin bescherming op grond
van de inhoud van het document gerecht-
vaardigd is. De uitzonderingen gelden voor
ten hoogste 30 jaar. In geval van documen-
ten die vallen onder de uitzonderingen op
grond van de persoonlijke levenssfeer of
van commerciële belangen en in geval van
gevoelige documenten, kunnen de uitzon-
deringen zo nodig na afloop van deze peri-
ode van toepassing blijven.

Artikel 5

Documenten in het bezit van de lidstaten

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.
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De lidstaat kan het verzoek ook doorgeleiden
aan de betrokken instelling.

Artikel 6

Verzoeken

1. Verzoeken om toegang tot een document
geschieden in schriftelijke vorm —
elektronische vorm daaronder begrepen
—, in één der talen van artikel 314 van het
EG-Verdrag, en zijn voldoende nauwkeu-
rig geformuleerd opdat de instelling het
document kan identificeren. De verzoeker
is niet verplicht de redenen voor zijn ver-
zoek te vermelden.

2. Is een verzoek niet nauwkeurig genoeg,
dan vraagt de instelling de verzoeker om
nadere precisering en is zij hem hierbij
behulpzaam, bijvoorbeeld door informatie
te verstrekken over het gebruik van de
openbare documentenregisters.

3. In geval van verzoeken om omvangrijke
documenten of om een zeer groot aantal
documenten, kan de betrokken instelling
informeel met de aanvrager overleggen
om een billijke oplossing te vinden.

4. De instellingen voorzien in voorlichting
van de burger over hoe en waar verzoeken
om toegang tot documenten kunnen wor-
den ingediend en in bijstand terzake.

Artikel 7

Behandeling van initiële verzoeken

1. Een verzoek om toegang tot een document
wordt onmiddellijk behandeld. De ver-
zoeker ontvangt een ontvangstbevestiging.
Binnen vijftien werkdagen na registratie
van het verzoek verleent de instelling de
verzoeker toegang tot het gevraagde docu-
ment en maakt zij het toegankelijk in de
zin van artikel 10, ofwel deelt zij de ver-
zoeker schriftelijk de redenen mede waar-
om zij het verzoek volledig of gedeeltelijk
afwijst, waarbij zij hem attendeert op zijn
recht om overeenkomstig lid 2 een confir-
matief verzoek in te dienen.

2. In geval van volledige of gedeeltelijke
afwijzing kan de verzoeker binnen vijftien
werkdagen na ontvangst van het antwoord
van de instelling een confirmatief verzoek

indienen, welk verzoek ertoe strekt de
instelling haar standpunt te doen herzien.

3. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij
een verzoek om een zeer omvangrijk
document of om een zeer groot aantal
documenten, kan de in lid 1 genoemde
termijn met vijftien werkdagen worden
verlengd, mits de verzoeker daarvan tevo-
ren in kennis wordt gesteld met nauwkeu-
rige vermelding van de redenen daarvoor.

4. Bij uitblijven van een antwoord van de
instelling binnen de voorgeschreven ter-
mijn, heeft de verzoeker het recht een
confirmatief verzoek in te dienen.

Artikel 8

Behandeling van confirmatieve verzoeken

Behandeling van confirmatieve verzoeken

1. Een confirmatief verzoek wordt onmiddel-
lijk behandeld. Binnen vijftien werkdagen
te rekenen na registratie van het confirma-
tief verzoek verleent de instelling toegang
tot het gevraagde document en maakt zij
het toegankelijk in de zin van artikel 10, of
deelt zij de verzoeker schriftelijk de rede-
nen mede waarom zij het verzoek volledig
of gedeeltelijk afwijst, waarbij zij hem
attendeert op de beroepsmogelijkheden
die hem openstaan, namelijk beroep op
de rechter tegen de instelling en/of een
klacht bij de ombudsman, onder de voor-
waarden van respectievelijk de artikelen
230 en 195 van het EG-Verdrag.

2. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij
een verzoek om een zeer omvangrijk
document of een zeer groot aantal docu-
menten, kan de in lid 1 genoemde termijn
met vijftien werkdagen worden verlengd,
mits de verzoeker daarvan tevoren in ken-
nis wordt gesteld met uitvoerige vermel-
ding van de redenen daarvoor.

3. Uitblijven van een antwoord van de instel-
ling binnen de voorgeschreven termijn
geldt als een afwijzend antwoord en geeft
de verzoeker het recht beroep in te stellen
tegen de instelling en/of een klacht in te
dienen bij de ombudsman, onder de voor-
waarden van het EG-Verdrag.
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Artikel 9

Behandeling van gevoelige documenten

1. Gevoelige documenten zijn documenten
die afkomstig zijn van de instellingen of
van de agentschappen hiervan, van lidsta-
ten, van derde landen of van internationa-
le organisaties, en die op grond van de
regels van de betrokken instelling ter
bescherming van wezenlijke belangen van
de Europese Unie, of van één of meer van
haar lidstaten, op de gebieden van artikel
4, lid 1, onder a) — in het bijzonder open-
bare veiligheid —, defensie en militaire
aangelegenheden, als „TRÈS SECRET/TOP
SECRET”, „SECRET” of „CONFIDENTIEL”
zijn gerubriceerd.

2. Verzoeken om toegang tot gevoelige docu-
menten volgens de procedures van de arti-
kelen 7 en 8 worden uitsluitend behandeld
door personen die het recht hebben zelf
van deze documenten kennis te nemen.
Deze personen beoordelen eveneens,
onverminderd artikel 11, lid 2, welke ver-
wijzingen naar gevoelige documenten in
het openbaar register kunnen worden
opgenomen.

3. Gevoelige documenten worden uitslui-
tend na instemming van de oorspronke-
lijke verstrekker in het register vermeld of
vrijgegeven.

4. Het besluit van een instelling om de toe-
gang tot een gevoelig document te weige-
ren wordt zodanig met redenen omkleed,
dat de door artikel 4 beschermde belangen
niet worden geschaad.

5. De lidstaten nemen de nodige maatregelen
om te waarborgen dat de beginselen van
dit artikel en van artikel 4 bij de behande-
ling van verzoeken om toegang tot gevoe-
lige documenten worden geëerbiedigd.

6. De regels van de instellingen betreffende
gevoelige documenten worden openbaar
gemaakt.

7. De Commissie en de Raad informeren het
Europees Parlement over gevoelige docu-
menten overeenkomstig de door de instel-
lingen overeengekomen regelingen.

Artikel 10

Toegang in aansluiting op een verzoek

1. De toegang tot de documenten wordt gege-
ven, volgens de voorkeur van de verzoeker,
door hetzij inzage ter plaatse, hetzij afgifte
van een kopie, eventueel een elektronische
kopie indien deze beschikbaar is. De kosten
van vervaardiging en verzending van kopie-
en kunnen ten laste van de aanvrager wor-
den gebracht. Deze kosten mogen de wer-
kelijke kosten van het vervaardigen en ver-
zenden van de kopieën niet overschrijden.
Inzage ter plekke, kopieën van minder dan
twintig bladzijden A4 en rechtstreekse toe-
gang in elektronische vorm of via het
register, zijn kosteloos.

2. Indien een document door de betrokken
instelling reeds vrijgegeven is en voor de
verzoeker gemakkelijk toegankelijk is, kan
de instelling aan haar verplichting tot het
verschaffen van toegang tot documenten
voldoen door de verzoeker mee te delen
hoe het gewenste document kan worden
verkregen.

3. De documenten worden geleverd in een
bestaande versie en een bestaand formaat
(inbegrepen in elektronische vorm of in
een alternatieve vorm, zoals braille, groot-
gedrukt of op band), ten volle rekening
houdend met de door de aanvrager te ken-
nen gegeven voorkeur.

Artikel 11

Registers

1. Teneinde de rechten van de burgers uit
deze verordening ten volle hun beslag te
geven, voorziet elke instelling in toegang
van het publiek tot een documentenre-
gister. Deze toegang dient in elektronische
vorm te worden verschaft. Verwijzingen
naar documenten worden onverwijld in
het register opgenomen.

2. Het register bevat voor ieder document
een referentienummer (en, indien van toe-
passing, de interinstitutionele referentie),
het behandelde onderwerp en/of een korte
beschrijving van de inhoud van het docu-
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ment en de datum waarop het document
werd ontvangen of opgesteld en in het
register werd opgenomen. Verwijzingen
worden gemaakt op een wijze die de
bescherming van de in artikel 4 bedoelde
belangen niet schaadt.

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

Artikel 12

Rechtstreekse toegang in elektronische
vorm of via een register

1. Voorzover mogelijk maken de instellingen
de documenten rechtstreeks toegankelijk
voor het publiek, in elektronische vorm of
via een register, overeenkomstig de regels
van de betrokken instelling.

2. In het bijzonder wetgevingsdocumenten,
dat wil zeggen documenten die zijn opge-
steld of ontvangen in de loop van proce-
dures tot aanneming van in of voor de lid-
staten bindende besluiten, dienen, met
inachtneming van de artikelen 4 en 9,
rechtstreeks toegankelijk te worden
gemaakt.

3. Indien mogelijk dienen andere documen-
ten, met name documenten die verband
houden met de ontwikkeling van beleid of
strategie, rechtstreeks toegankelijk te wor-
den gemaakt.

4. Biedt het register geen rechtstreekse toe-
gang, dan dient het aan te geven waar het
document gelokaliseerd is.

Artikel 13

Bekendmaking in het Publicatieblad

1. Naast de besluiten van artikel 254, leden 1
en 2, van het EG-Verdrag en van artikel
163 van het Euratom-Verdrag worden de
volgende documenten, met inachtneming
van de artikelen 4 en 9 van deze verorde-
ning, in het Publicatieblad bekendge-
maakt:

a) Commissievoorstellen;

b) gemeenschappelijke standpunten van
de Raad overeenkomstig de artikelen
251 en 252 van het EG-Verdrag, teza-
men met de motivering, almede de
standpunten van het Europees
Parlement in deze procedures;

c) kaderbesluiten en besluiten in de zin
van artikel 34, lid 2, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie;

d) overeenkomsten vastgesteld door de
Raad overeenkomstig artikel 34, lid 2,
van het Verdrag betreffende de
Europese Unie;

e) overeenkomsten tussen de lidstaten
overeenkomstig artikel 293 van het EG-
Verdrag;

f) internationale overeenkomsten gesloten
door de Gemeenschap of overeenkom-
stig artikel 24 van het Verdrag betreffen-
de de Europese Unie.

2. Voorzover mogelijk worden de volgende
documenten in het Publicatieblad bekend-
gemaakt:

a) initiatieven door een lidstaat aan de
Raad voorgelegd overeenkomstig artikel
67, lid 1, van het EG-Verdrag of artikel
34, lid 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie;

b) gemeenschappelijke standpunten in de
zin van artikel 34, lid 2, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie;

c) richtlijnen die niet vallen onder artikel
254, leden 1 en 2, van het EG-Verdrag,
en besluiten, aanbevelingen en advie-
zen die niet vallen onder artikel 254, lid
1, van het EG-Verdrag.

3. Elke instelling kan in haar reglement van
orde bepalen welke andere documenten in
het Publicatieblad worden gepubliceerd.

Artikel 14

Voorlichting

1. Iedere instelling neemt de maatregelen die
nodig zijn om de burgers voor te lichten
over de rechten die zij op grond van deze
verordening genieten.

2. De lidstaten werken met de instellingen
samen bij de voorlichting van de burgers.
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Artikel 15

Administratieve praktijken in 
de instellingen

1. De instellingen werken goede administra-
tieve praktijken uit, om de uitoefening van
het door deze verordening gewaarborgde
recht van toegang te vergemakkelijken.

2. De instellingen richten een interinstitutio-
neel comité op dat nagaat welke de beste
praktijk is, eventuele geschillen behandelt
en toekomstige ontwikkelingen van de
toegang van het publiek tot documenten
bespreekt.

Artikel 16

Reproductie van documenten

Deze verordening doet niet af aan bestaande
regelingen inzake copyright die een beper-
king kunnen inhouden voor derden om vrij-
gegeven documenten te reproduceren of te
gebruiken.

Artikel 17

Verslagen

1. Elke instelling publiceert jaarlijks een ver-
slag over het voorgaande jaar met vermel-
ding van het aantal gevallen waarin zij
toegang tot documenten heeft geweigerd,
de redenen voor die weigering en het aan-
tal niet in het register vermelde gevoelige
documenten.

2. Uiterlijk op 31 januari 2004 publiceert de
Commissie een verslag over de toepassing
van de beginselen van deze verordening
door de instellingen en doet zij aanbeve-
lingen die, indien noodzakelijk, ook voor-
stellen bevatten voor de herziening van
deze verordening en voor een actiepro-
gramma van door de instellingen te treffen
maatregelen.

Artikel 18

Uitvoeringsbepalingen

1. Elke instelling past haar reglement van
orde aan de bepalingen van deze verorde-
ning aan. Deze aanpassingen worden van
kracht op 3 december 2001.

2. Binnen zes maanden na de inwerkingtre-
ding van deze verordening onderzoekt de
Commissie of Verordening (EEG, Euratom)
nr. 354/83 van de Raad van 1 februari
1983 inzake het voor het publiek toegan-
kelijk maken van de historische archieven
van de Europese Economische
Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (6) con-
form is met deze verordening, teneinde te
verzekeren dat de documenten zo volledig
mogelijk worden bewaard en gearchi-
veerd.

3. Binnen zes maanden na de inwerkingtre-
ding van deze verordening onderzoekt de
Commissie of de bestaande regels inzake
de toegang tot documenten conform zijn
met deze verordening.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de
derde dag volgende op die van haar bekend-
making in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 3
december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 mei 2001.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter
N. Fontaine

Voor de Raad
De voorzitter
B. Lejon

(6) PB L 43 van 15.2.1983, blz. 1.
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1. Het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie komen overeen dat de agent-
schappen en soortgelijke organen die door
de wetgever in het leven zijn geroepen,
ten aanzien van de toegang tot hun docu-
menten voorschriften dienen te hebben
die in overeenstemming zijn met deze ver-
ordening. Met het oog hierop verwelko-
men Europees Parlement en Raad het
voornemen van de Commissie zo spoedig
mogelijk wijzigingen voor te stellen op de
wetsbesluiten tot oprichting van de
bestaande agentschappen en organen en
in toekomstige voorstellen inzake de

oprichting van dergelijke agentschappen
en organen bepalingen inzake toegang tot
documenten op te nemen. Zij verbinden
zich tot snelle vaststelling van de noodza-
kelijke wetsbesluiten.

2. Het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie verzoeken de agentschappen
en organen die niet onder bovenstaand lid
1 vallen, interne regels vast te stellen inza-
ke toegang van het publiek tot documen-
ten, en daarbij rekening te houden met de
beginselen en beperkingen van deze ver-
ordening.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende 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, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43)

Publicatieblad L 173 van 27.6.2001, blz. 5
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