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Samenvatting van de beschikking

1. Handelingen van de instellingen •—· Motivering — Verplichting — Draagwijdte — Beschikking houdende weigering van toegang tot adviezen van juridische diensten van gemeenschapsinstellingen
(EG-Verdrag, art. 190)

2. Raad — Recht van toegang van publiek tot documenten van Raad — Weigering van toegang
tot adviezen van juridische diensten van gemeenschapsinstellingen — Schending van gedragscode of van besluit 93/731 — Geen
(Besluit 93/731 van de Raad)

3. Kort geding — Voorlopige maatregelen —

Voorwaarden

— Maatregelen die beslissing in

hoofdzaak niet prejudiciëren — Verzoek om toegang tot documenten, dat is afgewezen bij
beschikking waartegen beroep tot nietigverklaring is ingesteld — Voorwaarde niet vervuld
(EG-Verdrag, art. 186; Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 107, lid4)
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SAMENVATTING — ZAAK T-610/97 R

1. De door artikel 190 van het Verdrag ver
eiste motivering moet aan de aard van de
betrokken handeling beantwoorden. De
redenering van de instelling die de hande
ling heeft vastgesteld, moet er duidelijk en
ondubbelzinnig in tot uiting komen,
zodat
de
belanghebbenden
de
rechtvaardigingsgronden van de genomen
maatregel kunnen kennen en de rechter
zijn toezicht kan uitoefenen.

In geval van een beschikking tot afwijzing
van een verzoek om toegang tot docu
menten van de Raad, dat wordt gemoti
veerd met de verklaring, dat het bij deze
documenten om standpunten betreffende
juridische vraagstukken gaat, die afkom
stig zijn van de juridische diensten van de
gemeenschapsinstellingen en waarvan de
verspreiding afbreuk zou kunnen doen
aan het algemeen belang, „inherent aan de
bescherming van de rechtszekerheid en de
stabiliteit van het gemeenschapsrecht", en
aan „de mogelijkheid voor de Raad om
onafhankelijk juridisch advies in te win
nen", moet deze motivering in het kader
van een procedure in kort geding als vol
doende worden aangemerkt. In het bij
zonder levert het ontbreken van een ver
wijzing
in
de motivering naar
de
specifieke gevolgen van de verspreiding
van documenten met een dergelijke
inhoud geen ontoereikende motivering
op.

2. Na een eerste onderzoek in het kader van
een procedure in kort geding lijkt de
afwijzing door de Raad van een verzoek
om toegang tot adviezen van de juridische
diensten van de gemeenschapsinstellingen
II - 486

betreffende een bepaald ontwerp voor een
wettelijke regeling niet in strijd met de
gedragscode inzake de toegang van het
publiek tot documenten van de Raad en
van de Commissie of met besluit 93/731
betreffende de documenten van de Raad,
voor zover deze afwijzing gebaseerd is op
de noodzaak „de bescherming van het
algemeen belang en de stabiliteit van het
gemeenschapsrecht" te verzekeren, en „de
mogelijkheid voor de Raad om onafhan
kelijk juridisch advies in te winnen" te
waarborgen.

Enerzijds zijn dergelijke
documenten
immers slechts werkdocumenten, waar
van de verspreiding tot gevolg zou heb
ben, dat de interne discussie en gedachte
wisseling van de instelling betreffende de
wettigheid en de draagwijdte van de vast
te stellen rechtshandeling openbaar werd,
hetgeen onzekerheid omtrent de wettig
heid van gemeenschapshandelingen zou
kunnen veroorzaken en een negatieve uit
werking zou kunnen hebben op zowel de
stabiliteit van de communautaire orde als
de goede werking van de gemeenschaps
instellingen: algemene belangen waarvan
de eerbiediging stellig moet worden ver
zekerd. Anderzijds worden deze belangen
weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld in
de lijst van uitzonderingen in de gedrags
code en in besluit 93/731, waarin wordt
bepaald: „Er kan geen toegang worden
verleend tot een document van de Raad,
wanneer de verspreiding ervan afbreuk
zou kunnen doen aan de bescherming van
het algemeen belang (openbare veiligheid,
internationale betrekkingen,
monetaire
stabiliteit,
gerechtelijke
procedures,
inspecties en enquêtes)", maar uit deze
bepaling blijkt, dat de weigering van toe
gang kan worden gerechtvaardigd door
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de bescherming van het algemeen belang
in het algemeen. Het zou derhalve geen
grond zijn om de strekking van dit begrip
te beperken tot enkel de vijf tussen haak
jes vermelde gevallen, die op hun beurt
slechts enkele specifieke gevallen zijn,
waaraan op duidelijke en ondubbelzin
nige wijze een geringer belang wordt toe
gemeten dan aan het algemene vereiste
van bescherming van het algemeen
belang.

3. De maatregelen waartoe de rechter in
kort geding kan besluiten, zijn enerzijds
voorlopige maatregelen, in die zin dat zij
in beginsel onmiddellijk wanneer het
eindarrest wordt uitgesproken hun wer
king verliezen en in geen enkel opzicht
op de uitspraak van het Gerecht ten
gronde mogen vooruitlopen, en ander
zijds bijkomende maatregelen, in die zin
dat zij alleen tot doel kunnen hebben, tij
dens de procedure voor het Gerecht de

belangen van een der partijen in het
geding te beschermen, teneinde het arrest
in de hoofdzaak niet zinledig te maken
door het zijn nuttige werking te ontne
men.

Met betrekking tot een verzoek om voor
lopige maatregelen, ertoe strekkende dat
de Raad wordt gelast aan een nationale
rechter en aan de partijen in een bij deze
rechter aanhangige zaak bepaalde interne
documenten te verstrekken, heeft niet
alleen het feit dat de overlegging van de
documenten zou vooruitlopen op het
arrest op het beroep tot nietigverklaring,
dat precies de beschikking tot afwijzing
van het verzoek om toegang tot diezelfde
documenten tot voorwerp heeft, maar
ook het feit dat deze overlegging gevol
gen zou hebben waaraan niet definitief
een einde komt wanneer dit arrest wordt
uitgesproken, tot gevolg dat deze maatre
gelen niet als voorlopig kunnen worden
aangemerkt.
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