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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

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 verankering: het Verdrag markeert een nieuwe etappe in het proces van totstandbrenging van een steeds 
hechter verbond tussen de volkeren van Europa, waarin de besluiten in zo groot mogelĳke openheid en zo 
dicht mogelĳk bĳ de burger worden genomen.

(2) Deze openheid maakt een betere deelneming van de burgers aan het besluitvormingsproces mogelĳk en 
waarborgt een grotere legitimiteit en meer doelmatigheid 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 eerbiediging 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 grotere transparantie in het werk van de instellingen 
van de Unie te zorgen. Deze verordening consolideert de initiatieven die de instellingen al hebben genomen 
om de doorzichtigheid van het besluitvormingsproces te verbeteren.

(4) Deze verordening heeft tot doel het recht van toegang van het publiek tot documenten 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 
leidraad 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 hoedanigheid 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 worden gemaakt.

(7) Overeenkomstig artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie geldt 
het recht van toegang eveneens ten aanzien van documenten met betrekking tot het gemeenschappelĳk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en tot de politiële en justitiële samenwerking 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 beginselen toe te 
passen.
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(9) Bepaalde documenten vereisen vanwege hun zeer gevoelige inhoud een bĳzondere behandeling. Er 
dienen dan ook regelingen te worden getroffen, door middel van een interinstitutioneel akkoord, over het 
inlichten van het Europees Parlement over de inhoud van dergelĳke documenten.

(10) Teneinde de openheid van de werkzaamheden van de instellingen te verbeteren, dienen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie toegang te verlenen niet alleen tot documenten die zĳ zelf hebben 
opgesteld, 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 verzoeken, 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 toegankelĳk te zĳn. Dit neemt 
niet weg dat de bescherming van bepaalde openbare en particuliere belangen door een 
uitzonderingenregeling 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 houden met de beginselen van de communautaire wetgeving betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens, op alle terreinen van de activiteiten van de Unie.

(12) Alle regels inzake toegang tot de documenten van de instellingen dienen in overeenstemming te zĳn 
met deze verordening.

(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 maatregelen 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 beroepen, 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 ter zake 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 instellingen regelt, erop zullen toezien dat aan de goede 
toepassing van deze verordening geen afbreuk wordt gedaan en dat de veiligheidsregels van de instellingen 
worden geëerbiedigd.

(16) Deze verordening laat bestaande rechten 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. 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 inzake 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 inzake de vertrouwelĳkheid van documenten 
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, voorwaarden en beperkingen op grond van openbare of particuliere 
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belangen betreffende 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 verblĳfplaats of statutaire zetel in 
een lidstaat heeft een recht van toegang tot documenten van de instellingen, volgens de beginselen en onder 
de voorwaarden en beperkingen, die in deze verordening worden bepaald.

2. De instellingen kunnen toegang tot documenten verlenen, volgens dezelfde beginselen, en onder dezelfde 
voorwaarden en beperkingen, aan natuurlĳke of rechtspersonen die geen verblĳfplaats of geen statutaire 
zetel hebben in een lidstaat.

3. Deze verordening is van toepassing op alle bĳ een instelling berustende documenten, dit wil zeggen 
documenten die door de instelling zĳn opgesteld of ontvangen 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 wetgevingsprocedure zĳn opgesteld of ontvangen direct toegankelĳk 
gemaakt overeenkomstig 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 instellingen berusten, dat voortvloeit uit instrumenten 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 verband houdt met beleidsmaatregelen, acties 
en besluiten welke tot de bevoegdheid van de instelling behoren;

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 openbaarmaking ervan zou leiden tot 
ondermĳning van de bescherming van:

a) het openbaar belang, wat betreft:

— de openbare veiligheid,

— defensie en militaire aangelegenheden,
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— de internationale betrekkingen,

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

b) de persoonlĳke levenssfeer en de integriteit van het individu, in het bĳzonder gelet op de 
Gemeenschapswetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

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

— de commerciële belangen van een natuurlĳke of rechtspersoon, met inbegrip van intellectuele eigendom,

— gerechtelĳke procedures en juridisch advies,

— het doel van inspecties, onderzoeken en audits, 

tenzĳ een hoger openbaar belang openbaarmaking 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 besluitvormingsproces van de 
instelling ernstig zou ondermĳnen, tenzĳ een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt. 

De toegang tot een document met standpunten voor intern gebruik in het kader van beraadslagingen en 
voorafgaand overleg 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, tenzĳ een hoger openbaar belang openbaarmaking 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 worden gemaakt.

5. Een lidstaat kan de instelling verzoeken, een van deze lidstaat afkomstig document niet zonder zĳn 
voorafgaande toestemming 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 gerechtvaardigd is. De uitzonderingen gelden voor 
ten hoogste 30 jaar. In geval van documenten die vallen onder de uitzonderingen op grond van de 
persoonlĳke levenssfeer of van commerciële belangen en in geval van gevoelige documenten, kunnen de 
uitzonderingen zo nodig na afloop van deze periode 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.

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

Artikel 6 − Verzoeken
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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 nauwkeurig 
geformuleerd opdat de instelling het document kan identificeren. De verzoeker is niet verplicht de redenen 
voor zĳn verzoek 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 worden ingediend en in bĳstand terzake.

Artikel 7 − Behandeling van initiële verzoeken

1. Een verzoek om toegang tot een document wordt onmiddellĳk behandeld. De verzoeker ontvangt een 
ontvangstbevestiging. Binnen vĳftien werkdagen na registratie van het verzoek verleent de instelling de 
verzoeker toegang tot het gevraagde document en maakt zĳ het toegankelĳk in de zin van artikel 10, ofwel 
deelt zĳ de verzoeker schriftelĳk de redenen mede waarom zĳ het verzoek volledig of gedeeltelĳk afwĳst, 
waarbĳ zĳ hem attendeert op zĳn recht om overeenkomstig lid 2 een confirmatief 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 tevoren in kennis wordt gesteld met nauwkeurige vermelding van de redenen daarvoor.

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

Artikel 8 − Behandeling van confirmatieve verzoeken

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, namelĳk beroep op de rechter tegen de instelling en/of een klacht bĳ de ombudsman, onder de 
voorwaarden 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 documenten, kan de in lid 1 genoemde termĳn met vĳftien werkdagen worden verlengd, mits de 
verzoeker daarvan tevoren in kennis wordt gesteld met uitvoerige vermelding van de redenen daarvoor.

3. Uitblĳven van een antwoord van de instelling 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 voorwaarden van het EG-Verdrag.

Artikel 9 − Behandeling van gevoelige documenten

1. Gevoelige documenten zĳn 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 
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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 openbare veiligheid —, 
defensie en militaire aangelegenheden, als „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” of 
„CONFIDENTIEL” zĳn gerubriceerd.

2. Verzoeken om toegang tot gevoelige documenten volgens de procedures van de artikelen 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 verwĳzingen naar gevoelige 
documenten in het openbaar register kunnen worden opgenomen.

3. Gevoelige documenten worden uitsluitend na instemming van de oorspronkelĳke verstrekker in het 
register vermeld of vrĳgegeven.

4. Het besluit van een instelling om de toegang tot een gevoelig document te weigeren 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 behandeling van verzoeken om toegang tot gevoelige 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 documenten 
overeenkomstig de door de instellingen overeengekomen regelingen.

Artikel 10 − Toegang in aansluiting op een verzoek

1. De toegang tot de documenten wordt gegeven, 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 kopieën kunnen ten laste van de aanvrager worden gebracht. 
Deze kosten mogen de werkelĳke kosten van het vervaardigen en verzenden van de kopieën niet 
overschrĳden. Inzage ter plekke, kopieën van minder dan twintig bladzĳden A4 en rechtstreekse toegang 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, grootgedrukt of op band), ten volle rekening 
houdend met de door de aanvrager te kennen 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 documentenregister. 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 toepassing, de 
interinstitutionele referentie), het behandelde onderwerp en/of een korte beschrĳving van de inhoud van het 
document 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 operationeel is.
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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 opgesteld of ontvangen in de 
loop van procedures tot aanneming van in of voor de lidstaten bindende besluiten, dienen, met inachtneming 
van de artikelen 4 en 9, rechtstreeks toegankelĳk te worden gemaakt.

3. Indien mogelĳk dienen andere documenten, met name documenten die verband houden met de 
ontwikkeling van beleid of strategie, rechtstreeks toegankelĳk te worden gemaakt.

4. Biedt het register geen rechtstreekse toegang, 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 verordening, 
in het Publicatieblad bekendgemaakt:

a) Commissievoorstellen;

b) gemeenschappelĳke standpunten van de Raad overeenkomstig de artikelen 251 en 252 van het EG-
Verdrag, tezamen 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 overeenkomstig artikel 24 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

2. Voorzover mogelĳk worden de volgende documenten in het Publicatieblad bekendgemaakt:

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 adviezen 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 
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op grond van deze verordening genieten.

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

Artikel 15 − Administratieve praktĳken in de instellingen

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

2. De instellingen richten een interinstitutioneel 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 beperking kunnen 
inhouden voor derden om vrĳgegeven documenten te reproduceren of te gebruiken.

Artikel 17 − Verslagen

1. Elke instelling publiceert jaarlĳks een verslag over het voorgaande jaar 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.

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 aanbevelingen die, indien noodzakelĳk, ook 
voorstellen bevatten voor de herziening van deze verordening en voor een actieprogramma van door de 
instellingen te treffen maatregelen.

Artikel 18 − Uitvoeringsbepalingen

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

2. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding 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 
toegankelĳk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (6) conform is met deze verordening, teneinde te verzekeren dat 
de documenten zo volledig mogelĳk worden bewaard en gearchiveerd.

3. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding 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 bekendmaking 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 de Europese Parlement Voor de Raad

9 / 10 06/09/2012



De voorzitster De voorzitter
N.FONTAINE B. LEJON

( 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.
( 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.
( 6) PB L 43 van 15.2.1983, blz. 1. 

10 / 10 06/09/2012


