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BEKNOPTE MOTIVERING

Transparantie is een grondbeginsel van de Europese Unie. Dit staat duidelijk in article 255 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag):

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".

Daarnaast bepaalt het verdrag van Lissabon:

"De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de 
burgers als mogelijk is" (Artikel 10, lid 3, VEU).

Voorts geldt:

"Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld 
te waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo 
groot mogelijke openheid" (Artikel 15, lid 1, VWEU)

Met de onderhavige verordening nr. 1049/2001 werd een belangrijke stap gezet naar meer 
openheid. In de zes jaar dat de verordening nu wordt toegepast, heeft zij mede gezorgd voor 
een meer transparante bestuurscultuur bij de Europese instellingen.

De rechtspraak van het Hof van Justitie op verordening nr. 1049/2001 heeft een belangrijke 
rol gespeeld in dit proces. Laatstelijk heeft het Hof het zeer belangrijke arrest gewezen in de 
zaak Turco (T-84/03 Turco/Raad). Het Hof besliste dat de Raad ook inzage moet geven in 
een juridisch advies van zijn juridische dienst wanneer dat advies betrekking heeft op een 
wetgevingshandeling. Het Hof oordeelt dat de beginselen van transparantie en openheid in 
het besluitvormingsproces een "hoger openbaar belang" vormen dat openbaarmaking van het 
juridisch advies rechtvaardigt. Het Hof concludeert dat "het juist de transparantie op dit punt 
is die (...) ertoe bijdraagt om aan de instellingen een grotere legitimiteit te verlenen in de ogen 
van de Europese burgers en hun vertrouwen te vergroten".

Het voorstel van de Commissie

De Commissie kwam op 30 april 2008 met haar voorstel tot wijziging van verordening nr. 
1049/2001. Het Europees Parlement had in zijn resolutie van 4 april 2006 op herziening van 
de verordening aangedrongen. In de toelichting bij het voorstel probeert de Commissie de 
indruk te wekken dat zij hiermee de wijzigingen aanbrengt die het Parlement had verlangd.

  Helaas is dat geenszins het geval. Terwijl het Parlement op meer openheid had 
aangedrongen strekken veel van de amendementen die de Commissie voorstelt juist tot 
verlaging van de huidige norm.

Het sterkst geldt dit voor het amendement dat de Commissie voorstelt voor artikel 3, dat de 
definitie van 'document' aanzienlijk zou inperken. Als deze wijziging wordt doorgevoerd, zou 
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dat betekenen dat slechts xx % van de thans voor het publiek toegankelijke documenten dat 
ook in de toekomst nog zullen blijven. Naar de mening van de rapporteur voor advies dient 
de definitie ongewijzigd blijven omdat deze alle relevante documenten bestrijkt - niet alleen 
geregistreerde documenten.

Een ander amendement waartegen de rapporteur voor advies bezwaar heeft, geldt het recht 
van de lidstaten in artikel 5, om toegang tot documenten te weigeren. In de door de 
Commissie voorgestelde formulering zouden de lidstaten zich zonder beperking op eigen 
wetgeving kunnen beroepen. De instellingen daarentegen zouden zich alleen op in de 
verordening genoemde gronden kunnen beroepen. Hierdoor zou het transparantiebeginsel 
verwateren en volledig aan de vrije beoordeling van de lidstaten worden overgelaten. Ook 
hier dienen de uitzonderingsgronden in artikel 4 van de verordening te volstaan. En mocht dat 
niet het geval zijn, dan is dat een reden om artikel 4 te wijzigen, niet om de lidstaten 
onbeperkte rechten te geven.   

De Commissie heeft de voorstellen die het Parliament in zijn resolutie van 4 april 2006 naar 
voren bracht, omtrent de mogelijkheden die het moet hebben om zijn democratische controle 
uit te oefenen, volkomen genegeerd. Het Parlement moet toegang kunnen krijgen tot 
gevoelige documenten om zich naar behoren van zijn taak te kwijten - voor de behandeling 
van zulke documenten kunnen tussen de instellingen afspraken worden gemaakt.

Onder de amendementen van de Commissie zijn er ook enkele die op bijval van het Parlement 
kunnen rekenen. Daarbij gaat het vooral om de uitbreiding van het inzagerecht tot iedere 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet meer alleen voor EU-burgers zoals in de huidige 
verordening, de milieubepalingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus, en verbeterde 
rechtstreekse toegang tot wetgevingsdocumenten.

Helaas vallen deze positief te waarderen amendementen in het niet bij de amendementen die 
het Parlement negatief beoordeelt. Gezien die negatieve amendementen meent de rapporteur 
voor advies dat het beter bij de oude verordening kan worden gelaten dan dat er wijzigingen 
worden doorgevoerd die de verordening slechts doen verwateren.

AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Deze verordening is niet van toepassing 
op documenten die aan de rechter worden 
voorgelegd door andere partijen dan de 
instellingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hoofdbeginselen van deze verordening zijn een ruim toepassingsgebied, inschatting van 
mogelijke schade en afweging van wettig beschermde belangen op van-geval-tot-gevalbasis.
Het door de Commissie voorgestelde amendement druist in tegen dat beginsel.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Hoofdbeginselen van deze verordening zijn een ruim toepassingsgebied, inschatting van 
mogelijke schade en afweging van wettig beschermde belangen op van-geval-tot-gevalbasis.
Het door de Commissie voorgestelde amendement druist in tegen dat beginsel.

Amendement 3

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 
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  ;

(a) "document": iedere inhoud, ongeacht de 
drager ervan (op papier, in elektronische 
vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele 
opname), betreffende een aangelegenheid 
die verband houdt met beleid, 
werkzaamheden en besluiten die tot het 
takenveld van de instelling behoren;
gegevens in elektronische 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  ;

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde amendement zou de toegang van het publiek beperken 
tot slechts een klein aantal documenten. In vergelijking met de huidige situatie zouden de 
normen voor openheid duidelijk worden verlaagd.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridisch advies en  gerechtelijke ,
arbitrage- en 

(c) juridisch advies en  gerechtelijke 
procedures, tenzij het gaat om juridisch 
advies in samenhang met procedures die 
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geschillenbeslechtingsprocedures  ; tot een wetgevingshandeling of een niet-
wetgevingshandeling van algemene 
strekking leiden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

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. (a) Persoonsgegevens worden niet 
openbaar gemaakt indien zulke 
openbaarmaking de persoonlijke 
levenssfeer of de integriteit van de 
betrokkene zou schaden. Zulke schade 
doet zich niet voor :

indien de gegevens uitsluitend betrekking 
hebben op de beroepsactiviteiten van de 
betrokkene tenzij, gegeven de specifieke 
omstandigheden, er 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, gegeven de specifieke 
omstandigheden, er reden is om aan te 
nemen dat die persoon of anderen die met 
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hem of haar verbonden zijn, nadeel 
zouden ondervinden van 
openbaarmaking;
indien de gegevens reeds met toestemming 
van de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
(b) 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. De 
instellingen of het orgaan geeft aan 
waarom het openbaar belang in dit 
specifieke geval zwaarder weegt dan de 
belangen van de betrokkene.
(c) Wanneer een instelling of orgaan op 
grond van lid 1 toegang tot een document 
weigert, moet die instelling of dat orgaan 
overwegen of gedeeltelijke toegang tot dit 
document mogelijk is.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie gaat voorbij aan het noodzakelijke evenwicht tussen de 
fundamnetele rechten die in het geding zijn en evenmin aan het arrest van het Gerecht van 
eerste aanleg in de zaak Bavaria bier.

Amendement 6

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 

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 
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gevoelige documenten, kunnen de 
uitzonderingen zo nodig na afloop van 
deze periode van toepassing blijven.

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 7

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 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.

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 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. De instelling 
beoordeelt de gegrondheid van de redenen 
die de betrokken lidstaat aanvoert.
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Or. en

Motivering

De lidstaten mogen niet het absolute recht krijgen zich op hun eigen wetgeving te beroepen.
De uitzonderingen van artikel 4 moeten volstaan om toegang te kunnen weigeren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een confirmatief verzoek wordt 
onmiddellijk behandeld. Binnen vijftien 
dertig werkdagen te rekenen na registratie 
van het confirmatief 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 redenen mede 
waarom zij het verzoek volledig of 
gedeeltelijk afwijst, waarbij zij hem 
attendeert op de beroepsmogelijkheden die 
hem openstaan

1. Een confirmatief verzoek wordt 
onmiddellijk behandeld. Binnen vijftien 
werkdagen te rekenen na registratie van het 
confirmatief 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 redenen mede waarom zij 
het verzoek volledig of gedeeltelijk afwijst, 
waarbij zij hem attendeert op de 
beroepsmogelijkheden die hem openstaan

Or. en

Motivering

Verlenging van de termijn van 30 dagen zoals door de Commissie voorgesteld, betekent een 
achteruitgang. Met dertig (!) werkdagen zoals de Commissie voorstelt, wordt een slecht 
voorbeeld gegeven in vergelijking met alle nationale wetgeving in de EU over het 
inzagerecht.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie en de Raad informeren
het Europees Parlement over gevoelige 

7. De Commissie en de Raad dragen zorg 
voor afdoende toezichtsmogelijkheden 



PA\746496NL.doc 11/13 PE414.178v01-00

NL

documenten overeenkomstig de door de 
instellingen overeengekomen regelingen.

voor het Europees Parlement met 
betrekking tot gevoelige documenten 
overeenkomstig de door de instellingen 
overeengekomen en openbaar gemaakte 
regelingen.

Or. en

Motivering

Het Parlement dient toegang te hebben tot gevoelige documenten om zijn taak van 
democratisch toezicht ten volle te kunnen uitoefenen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Bilaterale overeenkomsten met 
derde landen of internationale 
organisaties mogen voor de Raad of de 
Commissie geen beletsel zijn om het 
Europees Parlement deelgenoot te maken 
van hun informatie.

Or. en

Motivering

Het Parlement dient inzage te hebben in gevoelige documenten om zijn taak van democratisch 
toezicht ten volle te kunnen uitoefenen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De huidige norm mag niet worden verlaagd waar het gaat om niet-wetgevingsdocumenten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Documenten die zijn opgesteld of 
ontvangen in de loop van procedures tot 
aanneming van EU-wetgevingshandelingen 
of niet-wetgevingshandelingen van 
algemene strekking, worden,  met 
inachtneming van de artikelen 4 en 9, 
rechtstreeks toegankelijk gemaakt voor het 
publiek .

1. Met name documenten die zijn 
opgesteld of ontvangen in de loop van 
procedures tot aanneming van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking, worden,  met inachtneming van 
artikel 9, rechtstreeks toegankelijk gemaakt 
voor het publiek.

Or. en

Motivering

Volgt logisch uit het voorgaande amendement.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke instelling bepaalt in haar 
reglement van orde welke andere 
categorieën documenten rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor het publiek.

4. De instellingen dienen een 
gemeenschappelijke interface voor hun
documentenregisters te ontwikkelen, en 
met name een centraal toegangspunt in te 
stellen voor rechtstreekse toegang tot 
documenten die worden opgesteld of 
ontvangen in het kader van procedures 
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voor de vaststelling van EU-
wetgevingshandelingen of niet-
wetgevingshandelingen van algemene 
strekking.

Or. en

Motivering

Er dient voor het publiek een enkel toegangspunt te komen.
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