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VERSLAG VAN DE COMMISSIE
over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het
publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in 2002

Woord vooraf
Op 30 mei 2001 hebben het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 1049/2001
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie goedgekeurd1. Deze verordening, die het nieuwe artikel 255 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap ten uitvoer legt, is een centrale bouwsteen van het
meer algemene kader van een beleid dat is gericht op transparantie en informatie.
Dit transparantiebeleid vormt op zijn beurt weer een van de grote lijnen van de Europese
governance2, in het bijzonder waar het gaat om openheid, participatie en
verantwoordingsplicht. Daarnaast zijn ook andere initiatieven ontwikkeld in het kader van de
transparantie, de informatie en de betrekkingen met de burgers. Zo heeft de Commissie
minimumnormen op het gebeid van de raadpleging van organisaties van de civiele
maatschappij vastgesteld3. Zij heeft haar inspanningen om de regelgeving te vereenvoudigen
en te verbeteren4 voortgezet en het Europees Parlement en de Raad een nieuwe voorlichtingsen communicatiestrategie voorgesteld5.
Verordening 1049/2001 is van toepassing sinds 3 december 2001 en vervangt sindsdien de
vroegere toegangsregels van de drie instellingen6. Artikel 17, lid 1, van de verordening
bepaalt dat "elke instelling jaarlijks een verslag over het voorgaande jaar [publiceert] met
vermelding van het aantal gevallen waarin zij toegang tot documenten heeft geweigerd, de
redenen voor die weigering en het aantal niet in het register vermelde gevoelige
documenten".
Dit verslag is het eerste jaarlijkse verslag van de Commissie. Het is een feitelijk verslag
waarin wordt beschreven hoe de verordening in het eerste jaar ten uitvoer is gelegd door de
diensten van de Commissie, met inbegrip van Olaf.
Op basis van de gegevens in dit verslag en in dat van het Europees Parlement en de Raad zal
de Commissie vóór eind januari 2004 het in artikel 17, lid 2, van de verordening bedoelde
verslag over de toepassing van de beginselen van deze verordening opstellen.
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PB L 145 van 31.5.2001
Europese governance: een witboek, COM(2001)428; Verslag van de Commissie over Europese
governance: COM(2002) 705;
Naar een krachtige cultuur van raadpleging en dialoog - Voorstel inzake algemene beginselen en
minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie - COM(2002)704;
Mededeling van de Commissie over het bijeenbrengen en benutten van deskundigheid door de
Commissie : beginselen en richtsnoeren - "Verbetering van de kennisbasis voor beter beleid",
COM(2002)713.
Europese governance : Een betere wetgeving, COM(2002) 275; Actieplan "Vereenvoudiging en
verbetering van de regelgeving", COM(2002) 278; Mededeling van de Commissie over
effectbeoordeling, COM(2002) 276.
Een voorlichtings- en communicatiestrategie voor de Europese Unie, COM(2002) 350.
Besluit 93/731 van de Raad, besluit 94/90 van de Commissie en besluit 97/632 van het Europees
Parlement.
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Het verslag bestaat uit drie delen:
A

een overzicht van de maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van de
verordening;

B

een analyse van de toepassing van de verordening in de praktijk;

C

cijfers over de toepassing van de verordening.

Ter illustratie van de ontwikkeling van de verzoeken om toegang tot documenten van de
Commissie zijn in het verslag tevens de statistieken opgenomen over de drie laatste jaren van
de toepassing van de gedragscode die werd ingevoerd bij besluit 94/90. Zo kunnen vier jaren
van transparantie jegens het publiek met elkaar worden vergeleken.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de (vele) verzoeken om informatie en verzoeken die
betrekking hebben op gepubliceerde documenten niet worden geregistreerd als verzoek om
toegang tot documenten in de zin van Verordening 1049/2001, en dus niet zijn opgenomen in
de cijfers in deel C van dit verslag.
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A.

TENUITVOERLEGGING VAN DE VERORDENING

Om ervoor te zorgen dat het publiek ten volle gebruik kan maken van het recht op toegang dat
in artikel 255 van het Verdrag is neergelegd, voorziet de verordening in een aantal specifieke
maatregelen. Anderzijds heeft de Commissie verschillende initiatieven genomen om de in de
verordening verwoorde beginselen gestalte te geven. Daarbij gaat het vooral om begeleidende
maatregelen op het gebied van voorlichting aan de burgers en om goede administratieve
methoden.
1.

MAATREGELEN WAARIN
7
VERKLARING VOORZIEN

1.1.

Aanpassing van het reglement van orde

DE

VERORDENING

EN

DE

GEMEENSCHAPPELIJKE

Artikel 255 van het EG-Verdrag voorziet in een tenuitvoerlegging van het recht op
toegang tot documenten op twee niveaus:
– een juridisch kader waarin voor de drie instellingen de algemene beginselen en de
beperkingen van dit recht op toegang worden vastgesteld;
– specifieke bepalingen die door elke instelling moeten worden opgenomen in haar
reglement van orde.
Verordening 1049/2001 bepaalt het algemene juridische kader.
Bovendien is in artikel 18, lid 2, bepaald dat elke instelling haar reglement van orde
dient aan te passen aan de bepalingen van de verordening. De Commissie heeft op 5
december 2001 een besluit goedgekeurd waarbij de bepalingen betreffende de
tenuitvoerlegging van de verordening als bijlage bij het Reglement van orde van de
Commissie worden gevoegd8.
Bij besluit 2001/937 wordt het recht op toegang tot documenten van de Commissie
uitgebreid tot alle natuurlijke en rechtspersonen, ongeacht hun nationaliteit of de
plaats van de statutaire zetel. Daarnaast bevat het besluit de praktische
uitvoeringsvoorschriften voor de verordening, met name met betrekking tot:
(1)

7
8

de behandeling van verzoeken op twee niveaus, om te voorzien in een interne
administratieve beroepsprocedure: initiële verzoeken worden behandeld door
het directoraat-generaal dat het document heeft opgesteld of in bewaring
heeft, en confirmatieve verzoeken worden behandeld door de secretarisgeneraal, aan wie de bevoegdheid daartoe door het College is gedelegeerd.
Voor confirmatieve verzoeken die betrekking hebben op documenten inzake
de activiteiten van OLAF, heeft de Commissie haar beslissingsbevoegdheid
gedelegeerd aan de directeur-generaal van OLAF;

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Verordening (EG) nr. 1049/2001, PB L 173 van 27.6.2001
Besluit van de Commissie van 5 december 2001 (2001/937/EG, EGKS, Euratom) tot wijziging van haar
Reglement van orde, PB L 345 van 29.12.2001, blz. 94.

4

1.2.

(2)

raadpleging van de derde-auteur; derden-auteurs worden geraadpleegd
wanneer de Commissie overweegt een document van een derde openbaar te
maken dat nog niet openbaar gemaakt is, tenzij deze openbaarmaking
kennelijk geen schade aan een van de door de verordening beschermde
belangen toebrengt;

(3)

de omschrijving van de soorten documenten die rechtstreeks toegankelijk
worden gemaakt: daarbij gaat het voornamelijk om agenda's en gewone
notulen van vergaderingen van de Commissie en om door de Commissie
aangenomen teksten die voor publicatie zijn bestemd. Ook de voorbereidende
documenten betreffende door de Commissie goedgekeurde teksten worden
automatisch openbaar gemaakt wanneer duidelijk is dat geen enkele van de in
de verordening vermelde uitzonderingen van toepassing is.

Oprichting van een interinstitutioneel comité
Omdat de drie instellingen dezelfde regels voor de toegang tot hun documenten
toepassen, is in artikel 15, lid 2, van de verordening bepaald dat "de instellingen een
interinstitutioneel comité op[richten] dat nagaat welke de beste praktijk is, eventuele
geschillen behandelt en toekomstige ontwikkelingen van de toegang van het publiek
tot documenten bespreekt".
Tijdens een trialoog van de drie voorzitters op 28 november 2001 is besloten op
politiek niveau een interinstitutioneel comité op te richten, waarbij de drie
secretarissen-generaal werden belast met de voorbereidende werkzaamheden en de
operationele follow-up.
Op 13 maart 2002 heeft het interinstitutioneel comité in Straatsburg zijn
oprichtingsvergadering gehouden, in aanwezigheid van de voorzitter van het
Europees Parlement, de heer Cox, de fungerend voorzitter van de Raad, de heer
Pique, en de vice-voorzitter van de Commissie, mevrouw de Palacio. Tijdens deze
vergadering is afgesproken dat de voorzitters een vertegenwoordiger van hun
instelling in het comité aanwijzen en dat de vergaderingen van het comité bij
toerbeurt, in de rangorde van het Verdrag, door de drie instellingen worden
georganiseerd en voorgezeten. Het comité heeft tevens besloten dat de vergaderingen
worden voorbereid door de secretarissen-generaal, die de agenda opstellen, en dat de
instelling die de vergadering organiseert, ook de notulen opstelt.
Tijdens de tweede vergadering, die op 10 april 2002 in Straatsburg werd gehouden,
heeft het interinstitutioneel comité zich met name over de volgende punten gebogen:
(1)

voorlichting aan de burgers: er is besloten een gemeenschappelijke
informatiebrochure voor het publiek samen te stellen (zie punt 2.2.);

(2)

rechtstreekse toegang tot wetgevingsdocumenten (zie punt 2.3);

(3)

uitbreiding van de werkingssfeer van de verordening tot de agentschappen
(zie punt 1.6).
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Op 9 juli 2002 is in Brussel een derde vergadering gehouden, tijdens welke het
comité:
(1)

zich verheugd heeft verklaard over de openstelling, op 3 juni 2002, van de
openbare registers van het Parlement en de Commissie (zie punt 1.3); 9

(2)

de stand van zaken heeft geschetst met betrekking tot de gemeenschappelijke
informatiebrochure;

(3)

zijn goedkeuring heeft gehecht aan de ondertekening van een memorandum
over de wederzijdse raadpleging van de instellingen;

(4)

standpunten heeft uitgewisseld over de behandeling van omvangrijke of
onredelijke verzoeken.

Deze vergadering zijn voorafgegaan door voorbereidende vergaderingen van de
verantwoordelijke hoge ambtenaren van de drie instellingen10. Daarnaast hebben de
ambtenaren die in de drie instellingen belast zijn met de toepassing van de
verordening op technisch en administratief niveau regelmatig contact met elkaar om
toe te zien op een coherente toepassing, ervaringen uit te wisselen en goede
methoden te bespreken.
1.3.

Het documentenregister
Teneinde de rechten van de burgers uit deze verordening ten volle hun beslag te
geven, bepaalt artikel 11 van de verordening dat elke instelling de nodige
maatregelen neemt om het publiek elektronisch toegang te verschaffen tot een
documentenregister.
Voordat de verordening werd goedgekeurd, had de Commissie op internet een
register geopend voor het publiek met informatie over de post aan de voorzitter van
de Europese Commissie11, de antwoorden daarop en de brieven die de voorzitter op
eigen initiatief verstuurde. Op 31 december 2002 stonden in dit register 34.383
documenten vermeld.
Daarnaast had de Commissie, om het publiek beter te informeren over de wetgeving
in voorbereiding, een databank opgezet met documenten die deel uitmaken van het
besluitvormingsproces tussen de Commissie en de andere instellingen. Deze
databank verschaft informatie over de stand van zaken betreffende de procedure, en
biedt rechtstreeks toegang tot de elektronische versie van de beschikbare
voorbereidende besluiten12.
Naast deze twee informatiebronnen heeft
opgezet van interne en voorbereidende
opengesteld voor het publiek. Gezien de
toegekend aan wetgevingsdocumenten in
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de Commissie nog een nieuw register
documenten, dat op 3 juni 2002 is
prioriteit die in de verordening wordt
de zin van artikel 12, lid 2, heeft de

De Raad heeft een openbaar documentenregister sinds 1.1.1999.
De Commissie wordt vertegenwoordigd door de heer Moavero Milanesi, adjunct-secretaris-generaal
Dit register werd op persoonlijk initiatief van de voorzitter ingesteld om de transparantie te verbeteren,
overeenkomstig zijn toezeggingen aan het Europees Parlement op 14 september 1999, gepubliceerd in
PB C 91 van 30 maart 2000.
Database PreLex
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Commissie besloten dat in het register voorlopig de COM-, C- en SEC-documenten
vanaf 1 januari 2001 worden opgenomen.
De COM-reeks omvat alle voorstellen en mededelingen van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement. In de C-reeks zijn de besluiten opgenomen die de
Commissie op grond van haar eigen of van gedelegeerde bevoegdheden heeft
goedgekeurd. Deze twee reeksen omvatten dus de wetgevende functie van de
Commissie. De SEC-reeks tenslotte omvat interne documenten die verband houden
met het besluitvormingsproces en met de algemene werking van de diensten van de
Commissie.
Het register is toegankelijk via internet13. Om het zoeken te vergemakkelijken, is het
samen met de andere elektronische informatiebronnen in een gemeenschappelijke
portaalsite ondergebracht. Er is een hulppagina die het publiek informatie geeft over
het gebruik van het register. Gepubliceerde documenten zijn rechtstreeks
toegankelijk via een link naar de integrale tekst in Eur-Lex14. Op 31 december 2002
waren in het register 24 942 documenten vermeld.La Commission entend étendre
progressivement la couverture du registre. A cet effet, plusieurs évolutions sont
envisagées dans le courant de l’année 2003, en liaison avec des travaux relatifs à la
modernisation de la gestion des documents et à leur archivage électronique.
Het register is bedoeld als hulpmiddel bij het zoeken naar documenten. Het feit dat
de referenties van een document in het register zijn opgenomen, zegt niets over de
toegankelijkheid van het document.
Krachtens artikel 9 van de verordening geldt een bijzondere behandeling voor
"gevoelige documenten"15. Deze documenten behoren tot de afzonderlijke categorie
van gerubriceerde documenten. Op grond van de nieuwe veiligheidsregels die sinds 1
december 200116 gelden, worden geleidelijk interne registers van gerubriceerde
documenten opgezet. Zodra deze registers volledig operationeel zijn, kan elk
document dat minimaal als "confidentiel" is gerubriceerd, worden opgezocht in het
register. In de praktijk produceert en ontvangt de Commissie slechts een beperkt
aantal gerubriceerde documenten, waarvan slechts een deel als "gevoelig document"
moet worden beschouwd. . De drie soorten documenten die nu in het register zijn
opgenomen (de COM-, C- en SEC-documenten van 2001 en 2002) omvatten geen
gevoelige documenten in de zin van artikel 9 van de verordening.
1.4.

Aanpassing van de verordening inzake het voor het publiek toegankelijk maken
van de historische archieven
Bij de goedkeuring van verordening 1049/2001 heeft de communautaire wetgever
ervoor willen zorgen dat de reeds bestaande regels inzake de toegang tot documenten
van de Commissie zouden overeenstemmen met de beginselen van de nieuwe
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http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm
http://europa.eu.int/eur-lex
documenten die afkomstig zijn van de instellingen of van de agentschappen hiervan, van lidstaten, van
derde landen of van internationale organisaties, en die op grond van de regels van de betrokken
instelling ter bescherming van de 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 openbare veiligheid,
defensie en militaire aangelegenheden, als "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" of
"CONFIDENTIEL" zijn gerubriceerd.
Besluit van de Commissie van 29 november 2001 (2001/844) tot wijziging van haar reglement van
orde; PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.
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verordening. Daarom is in artikel 18, lid 2 van de verordening bepaald dat "de
Commissie [onderzoekt] of Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad
van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de
historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie conform is met deze verordening, teneinde te
verzekeren dat de documenten zo volledig mogelijk worden bewaard en
gearchiveerd".
In artikel 3, lid 1, onder b) en c) en lid 2, van Verordening 354/83 worden bepaalde
categorieën documenten genoemd die niet toegankelijk zijn voor het publiek.
Krachtens verordening 1049/2001 zijn deze documenten echter wel toegankelijk
voor het publiek en kan de toegang alleen worden geweigerd op grond van de
uitzonderingen van artikel 4 en de bepalingen inzake gevoelige documenten van
artikel 9. Anderzijds bepaalt artikel 4, lid 7, van de verordening dat slechts drie
uitzonderingen op het recht van toegang zonodig langer dan 30 jaar kunnen gelden:
bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van commerciële belangen en
gevoelige documenten.
Op 19 augustus 2002 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorstel
voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr.
354/8317, teneinde deze laatste in overeenstemming te brengen met verordening
1049/2001. Het Europees Parlement heeft tijdens de voltallige zitting van maart zijn
advies uitgebracht18.
1.5.

Onderzoek van de specifieke regels inzake vertrouwelijkheid
communautaire wetgeving

in

de

Het streven naar conformiteit van de bestaande wetgeving met de beginselen van
verordening 1049/2001 spreekt meer in algemene zin uit lid 3 van artikel 18, waarin
is bepaald dat de Commissie onderzoekt of de bestaande regels inzake de toegang tot
documenten conform zijn met deze verordening. Daarbij gaat het er vooral om dat de
desbetreffende specifieke regels geen andere uitzonderingen mogen bevatten dan de
verordening.
In het kader van dit onderzoek heeft de Commissie ruim 120 specifieke bepalingen
van de geldende communautaire wetgeving onderzocht op de voorwaarden
waaronder bepaalde documenten of gegevens kunnen worden verstrekt. Deze
bepalingen hebben niet alleen betrekking op de toegang tot documenten, maar vaak
ook op de toegang tot informatie.
Uit de analyse van deze bepalingen blijkt dat zij in twee categorieën kunnen worden
verdeeld:
een bepaald aantal specifieke regels inzake de toegang tot documenten of gegevens
kan worden beschouwd als bijzondere gevallen die onder een van de algemene
uitzonderingen van artikel 4 van verordening 1049/2001 vallen. Meestal gaat het om
de bescherming van commerciële belangen, persoonsgegevens of onderzoek;

17
18

COM(2002) 462
PE 319.253
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Het onderzoek van deze regels heeft geen onverenigbaarheid met de beginselen van
verordening 1049/2001 aan het licht gebracht. Er zij op gewezen dat elk verzoek om
toegang wordt behandeld overeenkomstig verordening 1049/2001, en dat elke
beslissing met betrekking tot de verspreiding van een document wordt genomen op
basis van artikel 4 van deze verordening.
andere bepalingen geven belanghebbenden via een bepaalde procedure toegang tot
vertrouwelijke gegevens of documenten waarvan de openbaarmaking een van de
krachtens artikel 4 van verordening 1049/2001 beschermde belangen zou schaden. In
deze gevallen gaat het om specifieke rechten die worden toegekend aan bepaalde
personen, en die verder gaan dan het algemene recht op toegang. Dit soort
bepalingen bestaan met name op het gebied van het mededingingsrecht.
1.6.

Toepassing van de verordening op de agentschappen
Overeenkomstig artikel 255 van het EG-Verdrag is de verordening alleen van
toepassing op het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De communautaire
agentschappen en soortgelijke organen die door de wetgever in het leven zijn
geroepen, hebben rechtspersoonlijkheid en kunnen dus niet worden gelijkgesteld met
een van de instellingen waarop de verordening van toepassing is. Daarom hebben de
drie instellingen bij de goedkeuring van de verordening verklaard dat de
agentschappen en soortgelijke organen die door de wetgever in het leven zijn
geroepen, ten aanzien van de toegang tot hun documenten voorschriften dienen te
hebben die in overeenstemming zijn met de verordening19. Daarom moest de
Commissie de nodige wijzigingen voorstellen van de oprichtingsbesluiten van deze
agentschappen en organen.
Direct na de goedkeuring van verordening 1049/2001 zijn de agentschappen erop
gewezen dat de verordening in de toekomst op hen van toepassing zou worden,
waardoor zij eventueel hun toegangsregels zouden moeten aanpassen.
Met het oog op "betere wetgeving" zijn de wijzigingen met betrekking tot de
toepassing van verordening 1049/2001 opgenomen in een "pakket" wijzigingen van
de oprichtingsbesluiten van de agentschappen die voortvloeiden uit het nieuwe
Financieel Reglement. De Commissie heeft haar wijzigingsvoorstel betreffende de
communautaire agentschappen en organen goedgekeurd op 17 juli 200220. Dit
dossier is momenteel in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad.
De wijziging bestaat erin dat in elk basisbesluit een bepaling wordt opgenomen
waarbij verordening 1049/2001 van toepassing wordt verklaard op de documenten
van het desbetreffende agentschap of orgaan en de raad van bestuur of van beheer
wordt opgedragen de toepassingsbepalingen daarvoor vast te stellen.
Bovendien wordt een bepaling inzake beroepsmogelijkheden, bij de ombudsman of
bij het Hof van Justitie, opgenomen in de oprichtingsbesluiten van de agentschappen
of organen waarin geen algemene bevoegdheidsbepaling is opgenomen.

19
20

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Verordening (EG) nr. 1049/2001, PB L 173 van 27.6.2001
COM(2002) 406 def.
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2.

BEGELEIDENDE

MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN VOORLICHTING EN GOEDE
ADMINISTRATIEVE METHODEN

Behalve de specifieke maatregelen voor de tenuitvoerlegging, die in het vorige
hoofdstuk zijn behandeld, bevat verordening 1049/2001 een aantal aanbevelingen op
het gebied van voorlichting en goede administratieve methoden. De Commissie heeft
verschillende initiatieven genomen om deze aanbevelingen op te volgen.
2.1.

De website over transparantie en toegang tot documenten
De verordening bepaalt dat de instellingen de burgers moeten voorlichten over hun
recht op toegang (art. 14, lid 1) en dat zij de uitoefening van dit recht moeten
vergemakkelijken (art. 15, lid 1).
Met het oog hierop heeft de Commissie de website over de toegang tot documenten
op de Europa-server, die zij had gecreëerd om het publiek te informeren over de
gedragscode inzake de toegang tot documenten, verder ontwikkeld en
gemoderniseerd. Deze website21 bevat gegevens die de burgers meer inzicht geven in
de rechten waarover zij beschikken, zodat zij deze ook beter kunnen uitoefenen.Un
élément-clé du site est le guide du citoyen sur l’accès aux documents de la
Commission européenne. Ce guide, disponible dans toutes les langues
communautaires, explique en détail la voie à suivre pour demander l’accès aux
documents de la Commission. Il indique comment se procurer les documents publiés
ou rendus accessibles au public, notamment sur les sites Internet, et mentionne
également les points de contact spécifiques pour les demandes générales
d’information.
Om het zoeken te vergemakkelijken biedt de site toegang tot het register van interne
en voorbereidende documenten (zie punt 1.3), het postregister van de voorzitter en
vele andere informatiebronnen over de activiteiten van de Commissie, zoals:
– de databanken betreffende het interinstitutionele wetgevingsproces en het
geldende Gemeenschapsrecht;
– statistische informatie
Gemeenschapsrecht;

over

de

stand

van

de

toepassing

van

het

– de databank van de historische archieven.
Vanaf hetzelfde scherm heeft de gebruiker rechtstreeks toegang tot bepaalde
categorieën documenten:
– de agenda's en de gewone notulen van de vergaderingen van de Commissie;
– persmededelingen;
– de teksten die in het Publicatieblad zijn gepubliceerd;
– het Bulletin van de Europese Unie en het Algemeen verslag.

21

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm
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Via een ander scherm kan het organigram van de verschillende directoraten-generaal
en diensten van de Commissie worden bekeken. Tenslotte bevat de site links naar de
vergelijkbare sites van de andere instellingen en informatie over de wetgeving van de
lidstaten op het gebied van de toegang tot documenten.
Het succes van de site over de toegang tot documenten blijkt uit het feit dat de site
meer dan 30.000 keer per maand wordt geraadpleegd.
2.2.

De interinstitutionele brochure
Om de burger algemene informatie te bieden over de manier om toegang te krijgen
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, hebben de
drie instellingen een gemeenschappelijke brochure uitgebracht in alle officiële talen
van de Gemeenschap22.
Deze publicatie vloeit voort uit een beslissing van het in punt 1.2 genoemde
interinstitutionele comité. De brochure is verkrijgbaar bij de vertegenwoordigingen,
delegaties, voorlichtingscentra en netwerken.

2.3.

Rechtstreekse toegang tot documenten
In artikel 12 van de verordening worden aanbevelingen gedaan om documenten
rechtstreeks toegankelijk te maken, voornamelijk de documenten die verband houden
met het communautaire wetgevingsproces. Artikel 13 heeft betrekking op de
documenten die in het Publicatieblad worden bekendgemaakt en vormt de
bevestiging van de bestaande praktijk.
In artikel 9 van de uitvoeringsbepalingen is vastgesteld welke documenten
rechtstreeks toegankelijk worden gemaakt voor het publiek23.
Op grond van deze bepalingen zijn de agenda's en de gewone notulen van de
vergaderingen van de Commissie rechtstreeks toegankelijk via de hierboven
genoemde website over de toegang tot documenten24. De door de Commissie
aangenomen teksten die bestemd zijn om in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen te worden bekendgemaakt, zijn enkele dagen na de goedkeuring
ervan beschikbaar in Eur-Lex25. Les documents déjà divulgués à la suite d’une
demande antérieure ou les documents originaires de tiers déjà divulgués par leur
auteur ou avec son consentement sont remis sur simple demande.
Behalve de documenten die rechtstreeks toegankelijk zijn op grond van de
bepalingen ter uitvoering van de verordening, worden door de directoraten-generaal
en de diensten van de Commissie ook veel andere documenten verspreid en een
vijftigtal databanken toegankelijk gemaakt via de Europa-server. Deze server is de
belangrijkste toegangspoort tot informatie over de activiteiten van de Europese
Commissie. In 2002 werden zo'n 500 miljoen documenten via Europa geraadpleegd
of gedownload.

22
23
24
25

Catalogusnummer: KA-41-01-187-NL-C - ISBN 92-894-1904-0
PB L 345 van 29.12.2001, blz. 94.
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_fr.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
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2.4.

Bewustmaking, voorlichting en opleiding van het personeel
De nieuwe regeling voor toegang van het publiek tot documenten kon niet worden
ingevoerd zonder een cursus voor het betrokken personeel. Ambtenaren moesten met
name worden gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 15, lid 1, van
de verordening, waarin is bepaald dat de instellingen goede administratieve
praktijken uitwerken om de uitoefening van het door deze verordening gewaarborgde
recht van toegang te vergemakkelijken.
In de nieuwe verordening is de decentrale behandeling van verzoeken om toegang tot
documenten gehandhaafd. De leden van het netwerk van verantwoordelijke
ambtenaren van de verschillende directoraten-generaal hebben als eersten een cursus
gevolgd. Dit netwerk, dat is opgericht met het oog op de toepassing van de
gedragscode, wisselt informatie, ervaringen en goede methoden uit. De leden van het
netwerk fungeren ook als informatiepunt voor hun directoraat-generaal of dienst. Zij
hebben een cursus verzorgd voor hun collega's, en de ambtenaren van hun
directoraat-generaal gewezen op de gevolgen van de nieuwe verordening.
Er is een praktische handleiding opgesteld voor de ambtenaren, als hulpmiddel bij de
behandeling van verzoeken om toegang tot documenten. Deze handleiding is
toegankelijk via de interne site van de Commissie en kan ook worden geraadpleegd
door personeelsleden van andere communautaire instellingen.
Tenslotte is een module over het recht van het publiek op toegang tot documenten
opgenomen in het cursuspakket voor nieuwe ambtenaren van de Commissie.
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B.
1.

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DE VERORDENING IN 200226

ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE VERZOEKEN OM TOEGANG
2002 is een keerpunt geweest in het beleid inzake toegang tot documenten van de
Commissie. Het aantal initiële verzoeken, dat de laatste drie jaar van de toepassing
van de gedragscode betrekkelijk constant was gebleven, is in het eerste jaar van
toepassing van verordening 1049/2001 meer dan verdubbeld (van 450 in 2001
gestegen naar 991 in 2002). Ook het aantal confirmatieve verzoeken is praktisch
verdubbeld.
Hoewel objectieve gegevens over de oorzaken van deze spectaculaire toename
ontbreken, kan deze waarschijnlijk grotendeels worden toegeschreven aan de
goedkeuring van de verordening en de publiciteit daarover, alsmede aan de opening
van het openbare register.
Ook de aard en de herkomst van de verzoeken om toegang zijn het afgelopen jaar
veranderd. Daarbij tekenen zich met name de volgende tendensen af:
· de stijging doet zich met name voor op het gebied van concurrentie, douane en
belastingen; op deze gebieden is het percentage verzoeken verdubbeld, wat in
absolute cijfers overeenkomt met 4 keer zoveel verzoeken als in 2001. Het
percentage verzoeken betreffende de interne markt is daarentegen gelijk gebleven
(wat overeenkomt met een verdubbeling van het aantal verzoeken), terwijl het
percentage voor het milieubeleid met meer dan de helft is gedaald (wat echter
betekent dat het aantal verzoeken praktisch gelijk is gebleven). Wat opvalt is dat
bijna 40% van het totale aantal verzoeken wordt behandeld door de vier
directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor deze beleidsterreinen, terwijl
het secretariaat-generaal 15% van alle verzoeken die tot de Commissie worden
gericht, behandelt.
· het percentage verzoeken van burgers of andere personen die niet expliciet
namens een organisatie optreden is aanmerkelijk gestegen, van gemiddeld 10% tot
meer dan 30%. Dit is deels het gevolg van het grote aantal verzoeken per e-mail,
waarbij alleen de naam van de verzoeker wordt vermeld;
· het aandeel van advocatenfirma's blijft rond de 22-23% bedragen. Dit stabiele
percentage vertegenwoordigt echter in werkelijkheid een verdubbeling in absolute
cijfers;
· het percentage verzoeken uit academische kringen neemt duidelijk af, van 22 tot
12%, hoewel de absolute cijfers een lichte stijging laten zien;
· de Commissie ontvangt veel omvangrijke en onduidelijke verzoeken. Veel van de
verzoeken om toegang hebben bijvoorbeeld betrekking op alle documenten over
een bepaald onderwerp. Daarbij kan het om honderden documenten gaan. Dit

26

Alleen verzoeken om toegang tot niet-gepubliceerde of buiten het publieke domein vallende
documenten worden beschouwd als een verzoek om toegang in de zin van verordening 1049/2001.
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soort verzoeken is meestal afkomstig van onderzoekers of studenten of van
advocaten;
2.

INITIËLE VERZOEKEN
Het aantal initiële verzoeken is meer dan verdubbeld, van 450 in 2001 tot 991 in
2002. Het aantal identificeerbare documenten dat in aanmerking is genomen is bijna
verviervoudigd.
Het percentage afwijzingen is voor de initiële verzoeken de afgelopen vier jaar
geleidelijk gestegen. In 1999 lag dit percentage op 20, in 2000 op 25, in 2001 op 30
en in 2002 op 33%.
Er zijn verschillende factoren die de geleidelijke stijging van het aantal weigeringen
verklaren:

3.

(1)

het toenemende aantal verzoeken dat betrekking heeft op inbreukprocedures
en concurrentiedossiers. Daarbij moet worden opgemerkt dat meer dan een
derde van de weigeringen (35,9%) is gebaseerd op de bescherming van het
doel van inspecties, onderzoeken en audits. Hierbij gaat het voornamelijk om
verzoeken van advocaten. Deze tendens is duidelijk terug te zien in de
beroepsprocedures (zie punt 4.1).

(2)

de uitbreiding van de werkingssfeer tot documenten van derden;

(3)

de aanzienlijke stijging van het aantal documenten van de Commissie dat
wordt gepubliceerd of rechtstreeks toegankelijk is, met name via Europa,
waardoor verzoeken steeds vaker betrekking hebben op documenten die niet
openbaar kunnen worden gemaakt.

CONFIRMATIEVE VERZOEKEN
De stijging van het aantal confirmatieve verzoeken vertoont hetzelfde patroon als die
van de initiële verzoeken: van 52 in 2001 tot 96 in 2002. Het percentage
confirmatieve verzoeken blijft ten opzichte van het aantal weigeringen in het initiële
stadium betrekkelijk stabiel, ongeveer een derde. De stijging, weliswaar gering, van
het aantal weigeringen van initiële verzoeken heeft dus niet geleid tot meer
confirmatieve verzoeken.
Het aantal beslissingen dat de initiële weigering bevestigt, ligt duidelijk op hetzelfde
niveau als in 2001, nl. ongeveer twee derde van de gevallen, tegen ca. driekwart in
1999 en 2000. In bijna 10% van de gevallen heeft de secretaris-generaal gedeeltelijk
toegang verleend tot documenten die in eerste instantie werden geweigerd. Dit
percentage getuigt van de toegenomen transparantie als gevolg van de nieuwe
bepaling van de verordening. Tenslotte leidt herziening van het verzoek tot toegang
in ongeveer een op de vier gevallen tot een positieve beslissing.
Bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits blijft veruit het
belangrijkste motief om de toegang tot documenten te weigeren: 30% van de
bevestigde weigeringen is hierop gegrond. Opmerkelijk genoeg is in bijna de helft
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van de negatieve beslissingen ten aanzien van een confirmatief verzoek de weigering
gebaseerd op meerdere uitzonderingen op het recht van toegang.
Uiteindelijk wordt op ongeveer 70% van de verzoeken positief gereageerd.
4.

BEROEP

4.1

Beroep bij de rechter
Het enige geval dat in de referentieperiode tot een arrest van het Gerecht van eerste
aanleg heeft geleid, is de zaak British American Tobacco (Investments) Ltd. tegen
Commissie (T-311/00, Jurispr. 2002 blz. II-2781). In dit arrest, dat betrekking heeft
op de toepassing van besluit 94/90, bevestigt het Gerecht dat het recht op toegang
alleen geldt voor bestaande documenten.
Tegen vijf weigeringen van toegang is op grond van verordening 1049/2001 in 2002
beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg van de EG. Al deze zaken lopen
nog.
Zaak T-76/02 Messina tegen Commissie27
De verzoekster komt op tegen de impliciete weigering om haar toegang te verlenen
tot een briefwisseling tussen de Commissie en de autoriteiten van een bepaalde
lidstaat over een aangemelde steunregeling waartegen de Commissie besloten had
geen bezwaar te maken.
De toegang tot deze documenten was in eerste instantie geweigerd op grond van de
uitzondering in artikel 4, lid 2, derde streepje van de verordening (bescherming van
het doel van onderzoeken). De nationale autoriteiten die werden geraadpleegd in
verband met het confirmatieve verzoek, verzetten zich tegen de openbaarmaking van
de documenten die zij in het kader van deze steunregeling tot de Commissie hadden
gericht. Omdat vanwege dit overleg geen antwoord kon worden gegeven binnen de
door de verordening gestelde termijn, heeft de verzoekster een beroep tot
nietigverklaring van deze impliciete weigering ingesteld.
Zaak T-68/02 en T-159/02 Masdar (VK) tegen Commissie28
Dit beroep heeft betrekking op de weigering om accountantsverslagen openbaar te
maken omwille van de bescherming van het doel van het onderzoek (art. 4, lid 2,
derde streepje) en, subsidiair, van de commerciële belangen van de onderneming
waarop de accountantsverslagen betrekking hebben (artikel 4, lid 2, tweede streepje).
Zaak T-168/02 Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH tegen Commissie29
Dit geschil heeft betrekking op de weigering, op grond van artikel 4, lid 5, van de
verordening, van de toegang tot documenten van een lidstaat die deze lidstaat niet
openbaar wenst te maken. Verzoekster betwist de uitleg die de Commissie aan deze

27
28
29

PB C 109 van 4.5.2002, blz. 68.
PB C 131 van 1.6.2002, blz. 21 en PB C 202 van 24.8.2002, blz. 29.
PB C 202 van 24.8.2002, blz. 30.
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bepaling geeft, en is van mening dat het verzet van een lidstaat onvoldoende grond is
om de toegang tot documenten te weigeren.
Zaak T-237/02 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH tegen Commissie30
Bij dit beroep gaat het om de toepassing van de uitzondering betreffende de
bescherming van het doel van onderzoeken in het kader van een steunregeling (art.4,
lid 2, derde streepje) en van die betreffende de bescherming van commerciële
belangen (art. 4, lid 2, eerste streepje). Verzoekster beweert dat de Commissie deze
uitzonderingen in algemene zin heeft gehanteerd, zonder concreet aan te tonen welk
belang zou kunnen worden geschaad door de openbaarmaking van de gevraagde
documenten. Zij betwist tevens de toepassing van de rechtspraak betreffende
inbreukprocedures op steunprocedures.
Zaak T-2/03 Verein für Konsumenteninformation (VKI) tegen Commissie31
Dit beroep is ingesteld op 7.1.03 en heeft betrekking op een beschikking van
18.12.2002 waarbij de Commissie weigert toegang te verlenen tot een dossier
betreffende een kartelzaak. De weigering is gebaseerd op de "onderzoek"uitzondering (art. 4, lid 2, derde streepje), op de bescherming van de commerciële
belangen van de betrokken ondernemingen, de lopende gerechtelijke procedure en de
integriteit van de personen die in het dossier worden genoemd. Uitgaande van het
evenredigheidsbeginsel, dat door het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste
aanleg in verschillende arresten als argument is erkend, was de Commissie van
oordeel dat de administratieve belasting die zou ontstaan als voor elk afzonderlijk
document zou moeten worden vastgesteld welk deel ervan openbaar zou kunnen
worden gemaakt en welk deel niet, volledig buitenproportioneel zou zijn.
4.2

Klachten bij de Europese Ombudsman
In dit verslag zijn alleen de klachten opgenomen waarvan de weigering van toegang
tot documenten de hoofdzaak is.
Klacht 1128/2001/IJH van de heer Hoedeman (namens de Corporate Europe
Observatory) van 21.7.2001 (afgehandeld)
De klacht heeft betrekking op de weigering om toegang te verlenen tot briefingnotes
voor het betrokken Commissielid en de directeur-generaal in het kader van de
Transatlantic Business Dialogue. Alle andere gevraagde documenten zijn
toegankelijk via internet of zijn verstrekt.
Het verzoek was behandeld toen de gedragscode nog van toepassing was. De
Ombudsman heeft de Commissie verzocht haar beslissing te herzien in het licht van
de verordening die ondertussen van toepassing was geworden. De Commissie heeft
de weigering bevestigd op basis van twee uitzonderingen: bescherming van de
onderhandelingspositie van de Commissie (en dus van het besluitvormingsproces,
art. 4, lid 3, eerste alinea) en bescherming van de internationale betrekkingen (art. 4,
lid 1, onder a).

30
31

PB C 233 van 28.9.2002, blz. 35.
PB C 55 van 8.3.2003, blz. 37.
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In eerste instantie was de Ombudsman van oordeel dat de Commissie niet voldoende
rekening had gehouden met het openbaar belang dat gediend kon zijn met de
openbaarmaking van de gevraagde documenten. In een ontwerp-aanbeveling
verzocht hij de Commissie de documenten openbaar te maken tenzij er
zwaarwegende redenen waren om de toegang te weigeren. De Commissie heeft
vervolgens haar weigering uitvoeriger gemotiveerd, waarna de Ombudsman de
weigering heeft geaccepteerd. Het dossier is afgesloten op 9.12.2002.
Klacht 1184/2002/PB van de heer Jens-Peter Bonde (lid van het EP) van 29.5.2002
(afgehandeld)
Hierbij gaat het om een reeks zeer omvangrijke verzoeken, die in sommige opzichten
buiten het kader van de verordening vallen, omdat bepaalde gevraagde documenten
niet bestaan. Op onderstaande verzoeken heeft de Commissie als volgt gereageerd:
– een volledige lijst van alle comités en werkgroepen met de namen van de leden:
klager heeft de lijst van comités en werkgroepen ontvangen, een ledenlijst bestaat
niet, omdat de deelname afhangt van het onderwerp;
– een volledige lijst van personen die een vergoeding voor reis- en verblijfskosten
hebben ontvangen: zo'n lijst bestaat niet;
– een lijst van alle documenten tot welke de toegang, eventueel gedeeltelijk, zou
kunnen worden geweigerd: zo'n lijst bestaat niet en kan onmogelijk worden
opgesteld;
– alle adviezen van de juridische dienst met betrekking tot het communautair
acquis: dit verzoek is te veelomvattend; gezien de bescherming die de adviezen
van de juridische dienst genieten (art. 4, lid 2, tweede streepje), moet de
openbaarmaking ervan op basis van concrete documenten per geval worden
bekeken;
– de screeningsverslagen over Malta: deze documenten komen niet van de
Commissie; daarover moeten de lidstaten worden geraadpleegd.
De Commissie heeft haar opmerkingen op 1.8.2002 bij de Ombudsman ingediend.
De Ombudsman heeft het dossier op 11.3.2003 afgesloten met de conclusie dat er
geen sprake was van slecht bestuur van de Commissie.
Klacht 1437/2002/IJH van 31.7.2002
De klager is een van de particuliere investeerders die op de verzekeringsmarkt zijn
geruïneerd door de verliezen die Lloyd's in de Verenigde Staten heeft geleden als
gevolg van de enorme schadevergoedingen die werden betaald aan de slachtoffers
van asbest. Hij heeft een klacht ingediend tegen de Britse autoriteiten wegens het
niet-toepassen van de schadeverzekeringsrichtlijn (73/239/EEG).
De klager heeft een kopie van de aanmaning gevraagd. De weigering van DG Interne
markt is bevestigd door de secretaris-generaal. De Commissie heeft haar
opmerkingen op 24.10.02 bij de Ombudsman ingediend. Het onderzoek loopt nog.
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Klacht 1753/2002/GG van 7.10.02
De klager vecht de weigering om hem toegang te verlenen tot documenten van een
lidstaat aan. De door de Commissie geraadpleegde nationale autoriteiten verzetten
zich tegen openbaarmaking. Op grond van artikel 4, lid 5, van de verordening, heeft
het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie geweigerd deze documenten te
verstrekken. Deze beslissing is vervolgens bevestigd door de secretaris-generaal.
De klager vecht met name het feit aan dat de Commissie de nationale autoriteiten
heeft geraadpleegd. Hij is van mening dat de Commissie hem op grond van de
uitvoeringsregels van de verordening toegang had moeten verlenen tot de gevraagde
documenten zonder de nationale autoriteiten te raadplegen.
De Commissie heeft haar opmerkingen op 9.1.03 bij de Ombudsman ingediend. Het
onderzoek loopt nog.
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C.

CIJFERS OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENING

Ter herinnering: deze cijfers hebben alleen betrekking op verzoeken betreffende nietgepubliceerde documenten, en dus niet op de vele verzoeken om informatie en het groeiende
aantal verzoeken betreffende gepubliceerde documenten die door de diensten van de
Commissie worden behandeld.
1.

INITIËLE VERZOEKEN
Aantal initiële verzoeken
1999

2000

2001

2002

408

481

450

991

Aantal identificeerbare, in overweging genomen documenten
1999

2000

2001

2002

587

505

589

2150

Percentage positieve/negatieve antwoorden
1999

2000

2001

2002

81 / 19

76,6 / 23,4

70,3 / 29,7

66,5 / 33,5

Aantal verzoeken waarvoor gedeeltelijke toegang is verleend
1999

2000

2001

Geen cijfers beschikbaar

19

2002
44

1999

2000

2001

2002

Indeling van weigeringen naar uitzonderingsgrond
(in %)
Bescherming van het openbaar belang (openbare
veiligheid)

-

Bescherming van het openbaar belang (defensie en
militaire aangelegenheden)

0,46

Bescherming van het openbaar belang (internationale
betrekkingen)

1,8
50,6

58,8

65,3

Bescherming van het openbaar belang (financieel,
monetair of economisch beleid)

0,46

Bescherming van gerechtelijke procedures en juridisch
advies

3,7

Bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken
en audits

35,9

Bescherming van commerciële belangen, met inbegrip
van intellectuele eigendom

2,6

4,1

2,6

3,7

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
integriteit van het individu (bescherming van
persoonsgegevens)

-

2,1

1,7

5,2

Bescherming van het besluitvormingsproces

13,0

9,3

8,7

8,6

Vertrouwelijkheid op verzoek van een lidstaat

6,5

5,1

2,6

2,1

Verschillende uitzonderingen /Niet nader gepreciseerde
uitzondering

27,3

19,6

19,1

38

20

2.

CONFIRMATIEVE VERZOEKEN
Aantal confirmatieve verzoeken
1999

2000

2001

2002

33

46

52

96

Indelingen van de beslissingen over confirmatieve verzoeken (in %)
1999

2000

2001

2002

73,1

73

65,3

66,9

Gedeeltelijke toegang

-

-

-

9,2

Volledige herziening

26,9

27

34,7

23,9

Bevestiging van de weigering

Indeling van bevestigde weigeringen naar uitzonderingsgrond (in %)

2002

Bescherming van het openbaar belang (openbare veiligheid)

-

Bescherming van het openbaar belang (defensie en militaire aangelegenheden)

-

Bescherming van het openbaar belang (internationale betrekkingen)
Bescherming van het openbaar belang (financieel, monetair of economisch
beleid)

7,2
-

Bescherming van gerechtelijke procedures en juridisch advies

4,4

Bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits

29,4

Bescherming van commerciële belangen, met inbegrip van intellectuele
eigendom

3,3

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu

0,6

Bescherming van het besluitvormingsproces

1,6

Vertrouwelijkheid op verzoek van een lidstaat

4,4

Verschillende uitzonderingen

48,9

21

3.

CIJFERS OVER HET TOTALE AANTAL VERZOEKEN
Percentage positieve antwoorden gedurende de gehele procedure

*

1999

2000

2001

2002

82,8

80,7

74,7

70,7*

waaronder 8,3% gedeeltelijke toegang
Indeling van de verzoeken

naar
beroepsprofiel
aanvragers (in %)

van

de

1999

2000

2001

2002

Burgers en niet-nader gespecificeerde
aanvragers

10,5

10,5

12,6

31,8

Advocaten

18,4

21,6

23,5

22,4

Civiele maatschappij (bedrijfsleven,
lobbyorganisaties, NGO's, enz.)

26,0

25,4

23,2

17,8

Academici

26,2

20,4

22,0

12,3

Overheid

13,4

13,2

12,0

8,6

Journalisten

2,5

5,7

2,6

3,8

EP-leden

2,7

3,2

4,1

3,1

22

naar geografische herkomst (in %)

1999

2000

2001

2002

Duitsland

10,0

9,3

12,7

10,9

Oostenrijk

1,7

1,1

0,9

2,1

België

27,5

28,5

23,6

23,0

Denemarken

1,2

2,8

2,7

1,6

Spanje

7,1

4,2

7,1

5,4

Finland

0,2

1,1

1,6

0,5

Frankrijk

10,5

6,6

7,3

10,3

Griekenland

1,0

0,4

0,2

1,2

Ierland

1,0

2,3

3,8

2,0

Italië

7,6

12,1

7,3

9,6

Luxemburg

1,7

0,2

0,7

0,4

Nederland

9,0

11,0

8,2

6,4

Portugal

0,7

0,6

0,4

1,2

Verenigd Koninkrijk

15,0

13,4

15,8

8,8

Zweden

2,0

1,5

1,1

1,3

Europa buiten EU

1,7

2,8

1,8

1,7

Buiten Europa

2,0

1,3

3,3

1,3

Niet nader gepreciseerde herkomst

0,0

0,8

1,5

12,2
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naar onderwerp (in %)

2000

2001

2002

Personeelszaken en algemeen beheer

1,8

1,9

3,2

Ontwikkelingshulp

2,4

2,4

0,8

Humanitaire hulp

0,6

0,4

0,1

Landbouw

2,2

2,9

4,8

Begroting

1,6

3,7

2,3

Handel

1,0

0,8

1,1

Concurrentie

4,3

5,2

12,7

Financiële controle

0,2

0,6

0,4

Onderwijs en cultuur

2,0

1,7

0,5

Economie en financiën

1,4

1,4

1,1

Uitbreiding

1,4

1,2

1,0

Werkgelegenheid en sociale zaken

4,5

3,5

3,2

Ondernemingen

4,1

5,0

3,9

Milieu

14,6

16,3

6,2

Belastingen en douane-unie

9,7

5,0

10,6

Algemene inspectie

0,0

0,4

0,2

Justitie en binnenlandse zaken

6,3

5,8

2,2

Interne markt

5,7

11,4

10,3

Bureau voor fraudebestrijding

2,2

1,2

2,4

Visserij

2,2

1,0

0,6

Pers

0,2

0,8

0,8

Regionaal beleid

2,6

1,7

0,8

Externe betrekkingen

2,8

3,7

2,1

Onderzoek en technologische ontwikkeling

0,6

0,6

0,7

Onderzoek (Gemeenschappelijk centrum)

0,4

0,2

0,3

Volksgezondheid en bescherming van de consument

3,0

2,7

4,4

Secretariaat-generaal

15,8

12,1

15,9

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,0

0,0

0,4

Juridische dienst

1,8

2,9

3,0

Vertaaldienst

0,0

0,2

0,4

Informatiemaatschappij

0,6

0,6

0,7

Bureau voor statistiek

0,0

0,4

0,1

Vervoer en energie

4,0

2,3

2,9
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