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Forord

Formålet med denne vejledning er at fremme oplysning og åbenhed. EU spil-
ler en stadig mere fremtrædende rolle i borgernes dagligdag, og aktindsigt i
EU-institutionernes dokumenter er et vigtigt element i en politik for større
åbenhed. 

EF-traktaten giver borgerne ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen. I forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.
maj 2001 fastsættes generelle principper for og begrænsninger i denne ret til
aktindsigt. 

Denne vejledning, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har
udarbejdet i fællesskab, er tænkt som en brugsanvisning, der skal gøre deres
dokumenter lettere tilgængelige.

Formålet med denne vejledning, hvis indhold ikke er juridisk bindende, er
at give en kort gennemgang af reglerne om aktindsigt i dokumenter. Hvad
angår den præcise rækkevidde af principper, betingelser og begrænsninger
i retten til aktindsigt, henvises til de tekster, der er offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende (se bilagene).
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Artikel 255 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

1. Alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl
eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter de principper og på de
betingelser, der fastsættes i henhold til stk. 2 og 3.

2. Generelle principper for og begrænsninger i denne aktindsigt af hensyn
til offentlige eller private interesser fastsættes af Rådet efter fremgangsmå-
den i artikel 251 senest to år efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden.

3. Ovennævnte institutioner indarbejder hver især særlige bestemmelser
vedrørende aktindsigt i deres forretningsordener. 
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Indledning

EU-institutionerne er vanskelige at finde rundt i. Det er ikke altid nemt at finde
frem til den rigtige adresse. En institution, der ønsker, at offentligheden skal
have kendskab til dens arbejde, må og skal hjælpe borgerne med at finde vej
til de ønskede oplysninger.

Inden vi går over til de konkrete anvisninger, er det vigtigt at få enkelte ele-
mentære fakta på plads. 

Kender man de enkelte institutioners rolle, har man nemlig allerede et finger-
peg om, hvor det pågældende dokument findes.

● Kommissionen spiller en dobbelt rolle. Dels foreslår den ny lovgivning, som
forelægges Europa-Parlamentet og Rådet, dels overvåger den, at EU-med-
lemsstaterne anvender fællesskabslovgivningen korrekt, hvilket har givet
den tilnavnet »traktaternes vogter«.

● Europa-Parlamentet, som hvert femte år vælges ved almindelige direkte
valg, er de 374 millioner europæiske borgeres demokratiske repræsentant.
Det deler lovgivningsmagten med Rådet, og de to institutioner vedtager de
fleste EU-regler i fællesskab — i visse tilfælde sker der dog kun en høring af
Parlamentet. Også budgetmyndigheden deler Parlamentet med Rådet, og
det er Parlamentet, der vedtager det endelige EU-budget. Parlamentet god-
kender udnævnelsen af Kommissionens medlemmer og har beføjelse til at
stille den et mistillidsvotum. Det fører endvidere politisk kontrol med Rådet
og Kommissionen.

● Rådet for Den Europæiske Union er sammensat af repræsentanter for med-
lemsstaternes regeringer på ministerplan. Det deler lovgivningsmagten med
Parlamentet. Det vedtager lovgivningstekster sammen med Parlamentet
eller efter høring af Parlamentet. Desuden vedtager Rådet generelle retsak-
ter om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, om retlige og indre anlig-
gender, hvor det er udøvende myndighed, og på andre områder.

Nyttige adresser og oplysninger findes bagest i denne vejledning. 
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Aktindsigt — Vejledning

En række dokumenter offentliggøres på tryk eller i elektronisk form og ofte på
begge måder. Sådanne dokumenter er direkte tilgængelige for offentligheden.

Man kan desuden begære aktindsigt i ethvert ikke-offentliggjort dokument,
hvad enten det opbevares på tryk, i elektronisk form eller på lydbånd, film
eller audiovisuelt.

Man må ikke blande aktindsigt og adgang til oplysninger sammen.

Når man indgiver begæring om aktindsigt, vil institutionerne stille de eksiste-
rende dokumenter til rådighed i den form, hvori de foreligger.

Som led i oplysningsindsatsen over for borgerne har EU-institutionerne udar-
bejdet en række publikationer (oversigter, beretninger, undersøgelser, diverse
foldere og brochurer), oprettet internetsteder og skabt et omfattende net af
informations- og kontaktsteder. 
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Hvor finder man 
de »direkte 
tilgængelige« 
dokumenter?

I De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende foreligger på tryk eller i elektronisk
form på de 11 officielle EU-sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, itali-
ensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk. Det sælges via salgs-
kontorerne under Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer.

På internettet

En række dokumenter er direkte tilgængelige i elektronisk form på institutio-
nernes internetsteder. Adgang til disse steder er gratis, og de kan konsulteres
på de 11 officielle EU-sprog. Man kan klikke direkte ind på disse steder eller
gennem den fælles portal »Europa«.

Eksempler på dokumenter, der er direkte tilgængelige på internettet:

● dagsordener for og protokoller fra Kommissionens møder

● Europa-Parlamentets udtalelser om de lovgivningsforslag, Kommissionen
har forelagt
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● foreløbige dagsordener for møderne i Rådet, komitéer og udvalg samt grup-
per og notater og udkast til retsakter, når Rådet fungerer som lovgiver.

Gennem disse internetsteder har man også adgang til forskellige databaser
såsom:

● EUR-Lex: indgang til EF-Tidende og gældende lovgivning.

● Celex: database til dokumentsøgning inden for fællesskabsretten, dvs. lov-
givningen og retspraksis (betalingsadgang).

● PreLex: database over de interinstitutionelle procedurer. Her kan man følge
de store linjer i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de øvrige
institutioner og har adgang til dokumenternes fulde ordlyd.

● Legislative Observatory (ŒIL): Europa-Parlamentets database med en over-
sigt over Den Europæiske Unions beslutningsproces. Her kan man navnlig
følge det interinstitutionelle lovgivningsarbejde og aktiviteterne i
Parlamentets udvalg og på dets plenarmøder. Her er der adgang til den
korte gennemgang af samtlige procedurefaser og den fulde ordlyd af samt-
lige dokumenter, som Europa-Parlamentet har udarbejdet.

● TED (Tenders Electronic Daily): internetversion af supplementet til De
Europæiske Fællesskabets Tidende. Her kan man få indsigt i de udbud, som
institutionerne offentliggør.

I arkiverne

Bortset fra nogle ganske få undtagelser er dokumenter, der er over 30 år
gamle, direkte tilgængelige for offentligheden. Disse dokumenter opbevares i
de historiske arkiver hos institutionerne, der hver har en læsesal, hvortil
offentligheden har adgang. Referencer til de dokumenter, der opbevares i
Kommissionens historiske arkiver, findes i databasen »Archis« (Archives
historiques), som der er adgang til via internettet.

Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze huser institutionernes historiske
arkiver, som offentligheden har adgang til, og som hvert år suppleres med nye
dokumenter efter 30 års-fristens udløb.
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Hvordan får 
man adgang til 
de øvrige 
dokumenter?

Er et dokument, som en institution ligger inde med, ikke gjort offentligt til-
gængeligt, kan man få indsigt i det på begæring. Dette gælder såvel doku-
menter, som institutionen selv har udarbejdet, som dokumenter, den har
modtaget udefra.

Hvem kan indgive begæring om aktindsigt i et dokument?

Både privatpersoner og juridiske personer (herunder foreninger og selskaber)
kan uanset nationalitet og bopæl indgive begæring om aktindsigt i et doku-
ment fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen uden at skulle
begrunde begæringen.

Hvordan finder man ud af, hvor dokumentet er?

Som en hjælp til søgningen har Den Europæiske Unions institutioner opret-
tet dokumentregistre. Disse indeholder en række oplysninger såsom doku-
menternes titel, udarbejdelsesdato, ophavsmand og referencenumre. Disse
registre er der adgang til på internettet.
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Nogle af de dokumenter, der figurerer i registrene, er allerede direkte tilgæn-
gelige. Klikker man på dokumentets nummer eller ikonen ved siden af titlen,
kommer dokumentets fulde ordlyd frem på skærmen.

Kan et dokument ikke identificeres ved søgning i registret, betyder det dog
ikke, at dokumentet ikke eksisterer. Disse registre er ment som hjælpemidler
til søgningen og skal udbygges hen ad vejen.

Hvordan skal begæringen indgives?

En begæring om aktindsigt skal indgives skriftligt på et af følgende sprog:
dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk,
spansk, svensk eller tysk. Begæringen kan indgives pr. post, fax eller e-post.
Når man har fundet et dokument i et register, behøver man blot at angive refe-
rencen i begæringen. Ved begæring om aktindsigt i et dokument, der ikke
figurerer i registret, skal man formulere sin begæring så præcist som muligt og
angive flest mulige oplysninger, således at det ønskede dokument kan identi-
ficeres.

Institutionerne tilbyder på deres internetsteder bl.a. e-formularer, der kan
være en hjælp, når begæringen skal indgives.

Til hvem indgives begæringen?

Begæringen skal stiles til den institution, der ligger inde med det ønskede
dokument:

● for Europa-Parlamentets vedkommende til kontoret for Det Elektroniske
Dokumentregister

● for Rådets vedkommende til Generalsekretariatets kontor for åbenhed,
aktindsigt og orientering af offentligheden

● for Kommissionens vedkommende enten til Generalsekretariatets kontor
SG/B/2 for åbenhed, aktindsigt, forbindelser med det civile samfund eller
direkte til den tjenestegren, der har ansvaret for det pågældende spørgsmål.
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Hvad koster aktindsigt i dokumenter?

Principielt er aktindsigt gratis. Man kan enten konsultere dokumentet på ste-
det eller få tilsendt en kopi via e-post eller på tryk. Er det dokument, man
ønsker aktindsigt i, på over 20 sider, kan institutionen kræve betaling for kopi-
og forsendelsesomkostningerne.

Hvordan behandles begæringen?

Når begæringen er den pågældende institution i hænde, registreres den, og
der sendes en bekræftelse på modtagelsen. Fra registreringsdatoen har insti-
tutionen 15 arbejdsdage til at svare. Denne frist kan undtagelsesvis forlænges
med yderligere 15 arbejdsdage. Dette er bl.a. tilfældet, når begæringen ved-
rører et meget langt dokument eller et meget stort antal dokumenter.

Svar på begæringen

Begæringen imødekommes

Institutionen udleverer det ønskede dokument i form af en fotokopi eller i
elektronisk form efter ønske. Eventuelt kan man blive opfordret til at konsul-
tere dokumentet på stedet.

Begæringen afslås

Begrundelse

Institutionen afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være
til skade for beskyttelsen af:

● offentlige interesser, hvad angår den offentlige sikkerhed, forsvar, forbindel-
ser med tredjelande eller økonomisk politik og finanspolitik

● privatlivets fred og den enkeltes integritet

● en persons eller en virksomheds forretningsmæssige interesser

● retslige procedurer og juridisk rådgivning
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● formålet med inspektioner, undersøgelser og revision

● en institutions beslutningsproces.

Der gives altid afslag på aktindsigt ud fra de to førstnævnte beskyttelseshen-
syn (offentlige interesser og privatlivets fred), hvorimod der gives aktindsigt i
dokumenter, som er omfattet af de øvrige beskyttelseshensyn, såfremt offent-
lighedens interesse i dokumentets udbredelse vejer tungere end hensynet til
eventuelle skadevirkninger. 

Gælder begrundelsen for afslaget kun en del af det pågældende dokument,
gives der aktindsigt i de øvrige dele af dokumentet.

Er dokumenterne over 30 år gamle, kan kun følgende begrundelser for ikke at
give aktindsigt anvendes:

● beskyttelse af privatlivets fred

● beskyttelse af forretningsmæssige interesser

● klassificering af dokumenterne som CONFIDENTIAL (fortroligt), SECRET
(hemmeligt) eller TRÈS SECRET/TOP SECRET (yderst hemmeligt) for at
beskytte offentlige interesser (offentlig sikkerhed, forsvar, internationale for-
bindelser, økonomisk politik og finanspolitik).

Under alle omstændigheder skal institutionen altid begrunde sit afslag.

Klageadgang

Hvis man får afslag på aktindsigt i det pågældende dokument, eller hvis man
ikke modtager svar inden for den fastsatte frist (15 arbejdsdage efter at
begæringen er registreret), har man en frist på 15 arbejdsdage, efter at man
har modtaget afslaget, eller — ved manglende svar — 15 arbejdsdage fra
udløbet af den fastsatte frist til at opfordre institutionen til at ændre sin afgørel-
se. Man skal blot sende institutionen en skriftlig anmodning herom. Herefter
har institutionen en frist på 15 arbejdsdage til at bekræfte eller ændre sin
afgørelse.

Gentages afslaget, er der to former for klageadgang:

● Man kan klage til Den Europæiske Ombudsmand. Det er ombudsmandens
opgave at gennemføre undersøgelser af tilfælde af fejl eller forsømmelser fra
Den Europæiske Unions institutioners og organers side og navnlig at søge
at finde frem til mindelige løsninger. Enhver unionsborger eller person med
bopæl i EU kan således henvende sig til ham pr. post, fax eller e-post.
Klageformularer fås ved henvendelse til ombudsmandens kontor eller via
internettet.
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● Man kan anlægge sag ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første
Instans. For at gøre dette skal man være repræsenteret af en advokat.

*
* *

Held og lykke med søgningen efter Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter.
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Nyttige adresser

Aktindsigt i dokumenter

1) Til hvem sendes begæringen om aktindsigt i dokumenter?

Europa-Parlamentet

Kontoret for Det Elektroniske Dokumentregister

Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles
Fax (32-2) 284 90 17

Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Fax (352) 43 00-229 78
E-post: register@europarl.eu.int
Internet:
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=DA

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

Kontoret for åbenhed, aktindsigt, orientering af offentligheden

Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Fax (32-2) 285 63 61
E-post: access@consilium.eu.int
Internet: http://ue.eu.int/da/summ.htm, klik derefter på »Åbenhed«
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Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionens Generalsekretariat

Kontor SG/B/2 for åbenhed, aktindsigt, forbindelser med det civile samfund

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

Til alle øvrige generaldirektorater

Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles
Tlf. (32-2) 299 11 11
Fax (32-2) 295 01 38

2) Til hvem sendes klagen i tilfælde af afslag på aktindsigt 
i dokumenter?

Den Europæiske Ombudsmand

1, av. du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tlf. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62 
E-post: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int

De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans

Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tlf. (352) 43 03-1
Fax (352) 43 03-2600
Internet: http://curia.eu.int
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Dokumentregistre

Europa-Parlamentets elektroniske dokumentregister

Internet: http://www.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=DA

Register over dokumenter fra Rådet for Den Europæiske Union

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

Register over Europa-Kommissionens dokumenter

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

Generelle oplysninger

Europa-Parlamentet

Liste over Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne

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

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union

Kontoret for orientering af offentligheden
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tlf. (32-2) 285 56 60 (Call-center)
Fax (32-2) 285 53 33
E-post: public.info@consilium.eu.int
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Europa-Kommissionen

Europe Direct 
Tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 (Call-center)

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

Liste over Europa-Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne

Internet: http://europa.eu.int/comm/represent_da.htm

Liste over Kommissionens delegationer i tredjelande

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

Diverse

Dialog med erhvervslivet

Internet: http://europa.eu.int/business/da/index.html

Arkiver, biblioteker og dokumentationscentre

Europa-Parlamentet

Arkiver

Alcide de Gasperi-Bygningen
Sal 01C011,
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Tlf. (352) 43 00-23273
Fax (352) 43 94 93
E-post: ARCHInfo@europarl.eu.int
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Rådet for Den Europæiske Union

Arkiver

Læsesal (efter aftale): 
Justus Lipsius-Bygningen, niveau 05
Belliard-indgangen
Chaussée d’Etterbeek 80
B-1048 Bruxelles
Tlf. (32-2) 285 72 92
Fax (32-2) 285 81 24
E-post: archives.centrales@consilium.eu.int
Åbningstider: mandag-fredag kl. 9.00-16.30

Centralbiblioteket 
(efter aftale)

Square Frère-Orban 2
B-1040 Bruxelles
Tlf. (32-2) 285 65 41
Fax (32-2) 285 81 74
E-post: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
Åbningstider: mandag-fredag kl. 9.00-17.00

Dokumentationscentret

Justus Lipsius-Bygningen
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tlf. (32-2) 285 61 07
Fax (32-2) 285 53 32
E-post: bookshop.online@consilium.eu.int

Europa-Kommissionen

Arkiver

Læsesal:
Square de Meeûs 8, sal 0/4 
B-1050 Bruxelles
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Tlf. (32-2) 295 05 57
Fax (32-2) 296 10 95
E-post: archis@cec.eu.int
Åbningstider: mandag-torsdag kl. 9.00-12.30 og 14.00-17.00
samt fredag kl. 9.00-12.30 og 14.00-16.00

Centralbiblioteket

Rue Van Maerlant 18
B-1049 Bruxelles
Internet: http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques _da.htm
Åbent for offentligheden mandag-torsdag kl. 10.00-17.00

Andre nyttige adresser

Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
Kontoret for informationsformidling

2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf. (352) 29 29-1
Fax (352) 49 57 19
E-post: info-info-opoce@cec.eu.int
Internet: http://www.eur-op.eu.int
Liste over salgskontorer:
http://publications.eu.int/general/da/salesagents_da.htm

Nationale EU-informationscentre, EU-Info-points, Carrefours i 
landdistrikterne, europæiske dokumentationscentre og andre specielle 
infosteder og -net

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Presse og Kommunikation
Pressekontoret/A/2
B-1049 Bruxelles
Liste over infosteder: http://europa.eu.int/comm/relays/index_da.htm
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Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

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

Databaser

ARCHISplus, database med Kommissionens historiske arkiver

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

Celex

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

EUR-Lex

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

Europa

Internet: http://europa.eu.int

Den Europæiske Union — Et overblik, grundlæggende oplysninger om EU,
praktiske oplysninger til borgerne

Internet: http://europa.eu.int/abc-da.htm

Legislative Observatory (ŒIL)

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

PreLex

Internet: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=da
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Europa-Parlamentets elektroniske dokumentregister

Internet:
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/Menu.cfm?langue=DA

Registret over dokumenter fra Rådet for Den Europæiske Union

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

Europa-Kommissionens dokumentregister

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

TED

Internet: http://ted.eur-op.eu.int
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EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
255, stk. 2,

under henvisning til forslag fra
Kommissionen (1),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens
artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I traktaten om Den Europæiske Union
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1,
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør
en ny fase i processen hen imod en stadig
snævrere union mellem de europæiske
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent
som muligt og så tæt på borgerne som
muligt.

(2) Åbenheden giver borgerne bedre mulig-
hed for at deltage i beslutningsprocessen
og sikrer forvaltningen en større legitimi-
tet, effektivitet og gør den mere ansvarlig
over for borgerne i et demokratisk system.
Åbenhed bidrager til at styrke principper-
ne om demokrati og respekt for de grund-
læggende frihedsrettigheder som fastsat i
artikel 6 i EU-traktaten og i Den
Europæiske Unions charter om grund-
læggende rettigheder.

(3) I konklusionerne fra de Europæiske Råd i
Birmingham, Edinburgh og København

understreges det, at det er nødvendigt at
sikre større åbenhed i det arbejde, der
udføres af Unionens institutioner. Med
denne forordning konsolideres de initiati-
ver, institutionerne allerede har taget med
henblik på at øge gennemsigtigheden i
beslutningsprocessen.

(4) Formålet med nærværende forordning er
at give retten til aktindsigt størst mulig
virkning og at fastsætte de generelle prin-
cipper herfor og begrænsninger heri i
overensstemmelse med EF-traktatens arti-
kel 255, stk. 2.

(5) Da spørgsmålet om aktindsigt ikke er
genstand for bestemmelser i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab og traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
bør Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen i overensstemmelse med
erklæring nr. 41, der er knyttet til
Amsterdam-traktatens slutakt, lade sig
lede af denne forordning hvad angår
dokumenter vedrørende aktiviteter, der
henhører under disse to traktater.

(6) Adgangen til dokumenter bør udvides i
de tilfælde, hvor institutionerne optræder
som lovgivende myndighed, herunder i
henhold til delegeret kompetence, uden
at hensynet til institutionernes effektive
beslutningsproces dog må tilsidesættes.
Der bør i videst muligt omfang gives
direkte adgang til sådanne dokumenter.

(7) I overensstemmelse med EU-traktatens
artikel 28, stk. 1, og 41, stk. 1, gælder ret-
ten til aktindsigt også i forbindelse med
dokumenter, der vedrører den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik samt politi-
samarbejdet og det retlige samarbejde i

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 

Rådets og Kommissionens dokumenter

EF-Tidende L 145 af 31.5.2001, s. 43

(1) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 70.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.5.2001 (EFT C 27 E af

31.1.2002, s. 39) og Rådets afgørelse af 28.5.2001.
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kriminalsager. Hver enkelt institution bør
overholde sine sikkerhedsforskrifter.

(8) For at sikre, at denne forordning finder
anvendelse fuldt ud på alle Unionens
aktiviteter, bør alle organer, der er opret-
tet af institutionerne, anvende de princip-
per, der er fastsat heri.

(9) Visse dokumenter bør behandles efter en
særlig procedure på grund af deres yderst
følsomme indhold. Foranstaltninger til at
informere Europa-Parlamentet om sådan-
ne dokumenters indhold bør fastlægges
ved interinstitutionel aftale.

(10) For at skabe større åbenhed i forbindel-
se med institutionernes arbejde bør
Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen give aktindsigt ikke blot i
dokumenter, institutionerne har udar-
bejdet, men også i dokumenter, de har
modtaget. I denne forbindelse bemær-
kes det, at erklæring nr. 35, der er knyt-
tet til Amsterdam-traktatens slutakt,
fastslår, at en medlemsstat kan anmode
Kommissionen eller Rådet om ikke at
meddele tredjemand et dokument fra
denne stat uden dens forudgående sam-
tykke.

(11) Som udgangspunkt bør alle institutioner-
nes dokumenter være offentligt tilgæn-
gelige. Visse offentlige og private inter-
esser bør dog beskyttes gennem undta-
gelser. Institutionerne bør have mulig-
hed for at beskytte deres interne konsul-
tationer og drøftelser, når det er nødven-
digt for at sætte dem i stand til at udføre
deres opgaver. Ved vurderingen af und-
tagelserne bør institutionerne tage hen-
syn til de principper, der er fastlagt i
Fællesskabets lovgivning om beskyttelse
af personoplysninger inden for alle
Unionens aktivitetsområder.

(12) Alle regler om aktindsigt i institutioner-
nes dokumenter bør være i overens-
stemmelse med denne forordning.

(13) For at sikre, at retten til aktindsigt fuldt
ud respekteres, bør der gælde en admi-
nistrativ procedure med to faser med

yderligere mulighed for domstolsprøvel-
se eller klage til Ombudsmanden.

(14) Hver institution bør træffe de nødvendi-
ge foranstaltninger til at informere
offentligheden om de nye gældende
bestemmelser og uddanne dens perso-
nale til at bistå borgerne, når de ønsker
at udøve de rettigheder, der følger af
denne forordning. For at gøre det lettere
for borgerne at udøve deres rettigheder
bør hver institution give adgang til et
register over dokumenter.

(15) Selv om denne forordning hverken til-
sigter eller medfører en ændring af nati-
onal lovgivning om aktindsigt, er det
dog klart, at medlemsstaterne, i kraft af
princippet om loyalt samarbejde, der
anvendes i forbindelserne mellem insti-
tutionerne og medlemsstaterne, bør
sørge for ikke at hindre anvendelsen af
denne forordning, og at de bør overhol-
de institutionernes sikkerhedsforskrifter.

(16) Denne forordning berører ikke den eksi-
sterende ret til aktindsigt for medlems-
stater, dømmende myndigheder eller
undersøgelsesorganer.

(17) I henhold til EF-traktaten indarbejder
hver enkelt institution særlige bestem-
melser vedrørende aktindsigt i institutio-
nens dokumenter i sin forretningsorden.
Rådets afgørelse 93/731/EF af 20.
december 1993 om aktindsigt i Rådets
dokumenter (3), Kommissionens afgørel-
se 94/90/EKSF, EF, Euratom af 8. februar
1994 om aktindsigt i Kommissionens
dokumenter (4) og Europa-Parlamentets
afgørelse 97/632/EF, EKSF, Euratom af
10. juli 1997 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets dokumenter (5) og reglerne

(3) EFT L 340 af 31.12.1993, s. 43. Afgørelsen er senest
ændret ved afgørelse 2000/527/EF (EFT L 212 af
23.8.2000, s. 9).

(4) EFT L 46 af 18.2.1994, s. 58. Afgørelsen er senest ændret
ved afgørelse 96/567/EF, EKSF, Euratom (EFT L 247 af
28.9.1997, s. 45).

(5) EFT L 263 af 25.9.1997, s. 27.
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vedrørende fortrolig behandling af
Schengen-dokumenter bør derfor om
nødvendigt ændres eller ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er:

a) at fastlægge de principper, betingelser og
begrænsninger af hensyn til offentlige og
private interesser, der skal gælde for retten
til aktindsigt i Europa-Parlamentets,
Rådets og Kommissionens dokumenter
(herefter »institutionerne«) som fastlagt
ved EF-traktatens artikel 255 med henblik
på at sikre den videst mulige aktindsigt i
dokumenter

b) at fastsætte bestemmelser med henblik på
at lette udøvelsen af denne ret mest
muligt, og

c) at fremme god forvaltningsskik med hen-
syn til aktindsigt.

Artikel 2

Personer, der har ret til aktindsigt, 
og anvendelsesområde

1. Enhver unionsborger og enhver fysisk eller
juridisk person, der har bopæl eller hjem-
sted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt
i institutionernes dokumenter med forbe-
hold af de principper, betingelser og be-
grænsninger, der er fastsat i denne forord-
ning.

2. Institutionerne kan med forbehold af de
samme principper, betingelser og be-
grænsninger give aktindsigt i dokumenter
til enhver fysisk eller juridisk person, der
ikke har bopæl eller hjemsted i en med-
lemsstat.

3. Denne forordning finder anvendelse på
alle dokumenter, som en institution er i
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den
har udarbejdet eller modtaget, inden for
alle Den Europæiske Unions aktivitetsom-
råder.

4. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives der
offentligheden adgang til dokumenterne,
enten efter skriftlig begæring eller direkte i
elektronisk form eller gennem et register.
Navnlig skal der i overensstemmelse med
artikel 12 sikres direkte adgang til doku-
menter, som er udarbejdet eller modtaget
i forbindelse med en lovgivningsprocedu-
re.

5. Følsomme dokumenter som defineret i
artikel 9, stk. 1, behandles efter en særlig
procedure i overensstemmelse med den
nævnte artikel.

6. Denne forordning berører ikke den ret til
aktindsigt, der kan følge af folkeretlige
instrumenter eller retsakter vedtaget af
institutionerne til gennemførelse heraf, i
dokumenter, som institutionerne er i
besiddelse af.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) »dokument«: ethvert indhold uanset
medium (skrevet på papir eller opbevaret
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser,
audiovisuelle optagelser) vedrørende
emner, der har at gøre med politikker, akti-
viteter og beslutninger, der henhører
under institutionens kompetenceområde

b) »tredjemand«: enhver fysisk eller juridisk
person eller enhed uden for den pågæl-
dende institution, herunder medlemssta-
terne, andre institutioner og organer i eller
uden for fællesskabsregi og tredjelande.

Artikel 4

Undtagelser

1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et
dokument, hvis udbredelse ville være til
skade for:

a) beskyttelsen af offentlighedens interes-
ser med hensyn til:

— offentlig sikkerhed

— forsvar og militære anliggender
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— internationale forbindelser

— Fællesskabets eller en medlemsstats
finanspolitik, valutapolitik eller øko-
nomiske politik

b) privatlivets fred og den enkeltes integri-
tet, navnlig i henhold til Fællesskabets
lovgivning om beskyttelse af personop-
lysninger.

2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et
dokument, hvis udbredelse ville være til
skade for beskyttelsen af:

— en fysisk eller juridisk persons forret-
ningsmæssige interesser, herunder
intellektuelle ejendomsrettigheder

— retslige procedurer og juridisk rådgivning

— formålet med inspektioner, undersøgel-
ser og revision

medmindre der er en mere tungtvejende
offentlig interesse i udbredelsen af doku-
mentet.

3. Der gives afslag på aktindsigt i dokumen-
ter, der er udarbejdet af en institution til
internt brug eller modtaget af en instituti-
on, og som vedrører en sag, hvori der
endnu ikke er truffet afgørelse af institutio-
nen, hvis dokumentets udbredelse ville
være til alvorlig skade for institutionens
beslutningsproces, medmindre der er en
mere tungtvejende offentlig interesse i
udbredelse af dokumentet.

Der gives afslag på aktindsigt i dokumen-
ter, der indeholder meningstilkendegivel-
ser til internt brug som led i drøftelser og
indledende konsultationer inden for den
pågældende institution, selv efter at der er
truffet afgørelse, hvis dokumentets udbre-
delse ville være til alvorlig skade for insti-
tutionens beslutningsproces, medmindre
der er en mere tungtvejende offentlig
interesse i udbredelse af dokumentet.

4. Med hensyn til dokumenter fra tredje-
mand rådfører institutionen sig med tred-
jemanden for at vurdere, om en undtagel-
se i henhold til stk. 1 eller 2 finder anven-
delse, medmindre det er indlysende, at
dokumentet skal eller ikke skal udleveres.

5. En medlemsstat kan anmode institutionen
om ikke at give aktindsigt i et dokument,
som hidrører fra denne medlemsstat uden
dens forudgående samtykke.

6. Hvis kun dele af det ønskede dokument er
omfattet af en undtagelse, skal den reste-
rende del af dokumentet udleveres.

7. Undtagelserne som fastlagt i stk. 1-3 fin-
der kun anvendelse i den periode, hvor
beskyttelsen er begrundet i dokumentets
indhold. Undtagelserne finder anvendelse
i højst 30 år. Med hensyn til dokumenter,
der er omfattet af undtagelserne vedrøren-
de privatlivets fred eller forretningsmæssi-
ge interesser, og i tilfælde af følsomme
dokumenter kan undtagelserne om nød-
vendigt finde anvendelse efter udløbet af
dette tidsrum.

Artikel 5

Dokumenter i medlemsstaterne

Fremsættes der over for en medlemsstat
begæring om aktindsigt i et dokument i dens
besiddelse, som hidrører fra en institution,
rådfører medlemsstaten sig, medmindre det
er indlysende, at dokumentet skal eller ikke
skal udleveres, med den pågældende institu-
tion for at træffe en afgørelse, som ikke brin-
ger opfyldelsen af denne forordnings mål-
sætning i fare.

Medlemsstaten kan i stedet henvise begærin-
gen til institutionen.

Artikel 6

Begæringer

1. Begæring om aktindsigt skal indgives i
skriftlig form, herunder elektronisk form,
på et af de i EF-traktatens artikel 314
omhandlede sprog og være affattet til-
strækkelig præcist til, at institutionen kan
identificere det ønskede dokument. Den,
der fremsætter begæringen, er ikke for-
pligtet til at begrunde denne.

2. Er en begæring ikke tilstrækkelig præcis,
anmoder institutionen den, der har frem-
sat begæringen, om at præcisere denne og
bistår vedkommende hermed, f.eks. ved at
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give oplysninger om anvendelse af offent-
lige registre over dokumenter.

3. Vedrører en begæring et meget langt doku-
ment eller et meget stort antal dokumenter,
kan den pågældende institution sammen
med den, der har fremsat begæringen,
uformelt søge at nå frem til en rimelig
løsning.

4. Institutionerne skal give borgerne oplys-
ninger om og være dem behjælpelige med
hensyn til, hvordan og hvor begæringer
om aktindsigt kan indgives.

Artikel 7

Behandling af oprindelige begæringer

1. En begæring om aktindsigt i et dokument
skal behandles straks. En bekræftelse af
modtagelsen fremsendes til den, der har
fremsat begæringen. Inden 15 arbejdsdage
fra registreringen af begæringen skal insti-
tutionen enten meddele den, der har frem-
sat begæringen, aktindsigt og inden for
samme periode give adgang til det ønske-
de dokument i overensstemmelse med
artikel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor
der gives helt eller delvist afslag, og oply-
se vedkommende om retten til at genfrem-
sætte begæringen i henhold til stk. 2 i
denne artikel.

2. Giver institutionen den, der har fremsat
begæringen, helt eller delvis afslag, kan
vedkommende inden 15 arbejdsdage fra
modtagelsen af institutionens svar gen-
fremsætte begæringen over for institutio-
nen med henblik på at få denne til at tage
begæringen op til fornyet behandling.

3. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begærin-
gen vedrører meget lange dokumenter,
eller hvis der er tale om et meget stort
antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte
frist forlænges med yderligere 15 arbejds-
dage, forudsat at den, der har fremsat
begæringen, på forhånd underrettes
herom og gives en nærmere begrundelse.

4. Har institutionen ikke afgivet svar inden
for den fastsatte frist, kan den, der har
fremsat begæringen, genfremsætte denne.

Artikel 8

Behandling af genfremsatte begæringer

1. En genfremsat begæring skal behandles
straks. Inden 15 arbejdsdage fra registre-
ringen af en sådan begæring skal instituti-
onen enten meddele den, der har fremsat
begæringen, aktindsigt og inden for
samme periode give adgang til de ønskede
dokumenter i overensstemmelse med arti-
kel 10 eller skriftligt begrunde, hvorfor der
gives helt eller delvist afslag. Afslår institu-
tionen helt eller delvist begæringen om
aktindsigt, oplyser den den, der har frem-
sat begæringen, om mulighederne for
domstolsprøvelse af institutionens beslut-
ning og/eller klage til Ombudsmanden
efter reglerne i EF-traktatens artikel 230 og
195.

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis begærin-
gen vedrører meget lange dokumenter,
eller hvis der er tale om et meget stort
antal dokumenter, kan den i stk. 1 nævnte
frist forlænges med 15 arbejdsdage, forud-
sat at den, der har fremsat begæringen, på
forhånd underrettes herom og gives en
nærmere begrundelse.

3. Har institutionen ikke afgivet svar inden
for den fastsatte frist, anses dette for et
afslag på begæringen, og den, der har
fremsat begæringen, kan herefter iværk-
sætte domstolsprøvelse af institutionens
beslutning og/eller klage til Om-
budsmanden efter reglerne i EF-traktaten.

Artikel 9

Behandling af følsomme dokumenter

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, der
hidrører fra institutionerne eller de af dem
oprettede organer, medlemsstater, tredje-
lande eller internationale organisationer,
og som er klassificeret »TRÈS SECRET/TOP
SECRET«, »SECRET« eller »CONFIDENTI-
EL« i overensstemmelse med de forskrifter,
den pågældende institution har fastsat,
som beskytter Den Europæiske Unions
eller en eller flere medlemsstaters væsent-
lige interesser inden for de i artikel 4, stk.
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1, litra a), anførte områder, navnlig offent-
lig sikkerhed, forsvar og militære anliggen-
der.

2. Begæringer om aktindsigt i følsomme
dokumenter efter de i artikel 7 og 8 fore-
skrevne procedurer kan kun behandles af
de personer, der har ret til at gøre sig
bekendt med de pågældende dokumenter.
Disse personer vurderer ligeledes med for-
behold af artikel 11, stk. 2, hvilke henvis-
ninger der kan gives til følsomme doku-
menter i det offentlige register.

3. Følsomme dokumenter indføres kun i regi-
stret eller gøres kun offentligt tilgængelige
med samtykke fra den, fra hvem doku-
mentet hidrører.

4. Når en institution afslår at give aktindsigt i
et følsomt dokument, skal afgørelsen
begrundes på en sådan måde, at de i arti-
kel 4 beskyttede interesser ikke lider
skade.

5. Medlemsstaterne træffer passende foran-
staltninger for at sikre, at principperne i
denne artikel og i artikel 4 overholdes i
forbindelse med behandlingen af begærin-
ger om aktindsigt i følsomme dokumenter.

6. Institutionernes bestemmelser om følsom-
me dokumenter offentliggøres.

7. Kommissionen og Rådet informerer
Europa-Parlamentet om følsomme doku-
menter i overensstemmelse med aftale
herom mellem institutionerne.

Artikel 10

Aktindsigt efter begæring

1. Den, der har fremsat begæringen, vælger,
om aktindsigten skal udøves ved læsning
på stedet eller ved udlevering af en kopi,
herunder eventuelt en elektronisk kopi.
Den, der har fremsat begæringen, kan
pålægges at betale omkostningerne ved
kopiering og fremsendelse af kopier.
Gebyret må ikke overstige de faktiske
omkostninger ved kopieringen og frem-
sendelsen. Læsning af dokumenter på ste-
det, kopier af mindre end 20 sider i A4-for-
mat og direkte adgang til dokumenter i

elektronisk form eller gennem registret er
gratis.

2. Har den pågældende institution allerede
gjort et dokument offentligt tilgængeligt,
og kan den, der har fremsat begæringen,
let få adgang hertil, kan institutionen
opfylde sin forpligtelse til at give aktindsigt
ved at oplyse vedkommende om, hvorle-
des denne kan få adgang til dokumentet.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende
udgave og et eksisterende format (herun-
der i elektronisk form eller i et alternativt
format såsom blindskrift, magnaprint eller
bånd), idet der fuldt ud tages hensyn til,
hvad den, der har fremsat begæringen,
foretrækker.

Artikel 11

Registre

1. For at gøre borgernes udnyttelse af deres
rettigheder i henhold til denne forordning
effektiv giver hver institution adgang til et
register over dokumenter. Der bør gives
adgang til registret i elektronisk form.
Henvisninger til dokumenterne indføres
hurtigst muligt i registret.

2. Registret skal for hvert dokument indehol-
de et referencenummer (herunder i givet
fald den interinstitutionelle reference),
emne og/eller en kort beskrivelse af doku-
mentets indhold samt den dato, hvor
dokumentet blev modtaget eller udarbej-
det og indført i registret. Henvisninger ind-
føres på en sådan måde, at de ikke hindrer
beskyttelsen af de i artikel 4 omhandlede
interesser.

3. Institutionerne træffer straks de nødvendi-
ge foranstaltninger med henblik på opret-
telse af registret, der skal tages i brug
senest den 3. juni 2002.

Artikel 12

Direkte adgang i elektronisk form eller 
gennem et register

1. Institutionerne skal i videst muligt omfang
give offentligheden direkte adgang til
dokumenter i elektronisk form eller gen-



35

nem et register i overensstemmelse med
den pågældende institutions regler.

2. Navnlig lovgivningsdokumenter, dvs. do-
kumenter, der er udarbejdet eller modtaget
som led i procedurer vedrørende vedtagel-
se af retsakter, som er bindende i eller for
medlemsstaterne, bør med forbehold af
artikel 4 og 9 gøres direkte tilgængelige.

3. Om muligt bør andre dokumenter, navnlig
dokumenter vedrørende udvikling af poli-
tik eller strategi, gøres direkte tilgængelige.

4. I de tilfælde, hvor der ikke gives direkte
adgang gennem registret, skal registret i
videst muligt omfang angive, hvor doku-
mentet findes.

Artikel 13

Offentliggørelse i De Europæiske
Fællesskabers Tidende

1. Ud over de retsakter, der er nævnt i EF-
traktatens artikel 254, stk. 1 og 2, og
Euratom-traktatens artikel 163, første
afsnit, og med forbehold af denne forord-
nings artikel 4 og 9, offentliggøres følgen-
de dokumenter i De Europæiske
Fællesskabers Tidende:

a) forslag fra Kommissionen

b) de fælles holdninger, som Rådet har
fastlagt efter procedurerne i EF-trakta-
tens artikel 251 og 252 og begrundel-
serne herfor samt Europa-Parlamentets
holdninger i disse procedurer

c) rammeafgørelser og afgørelser, der er
nævnt i EU-traktatens artikel 34, stk. 2

d) de konventioner, der er udarbejdet af
Rådet i henhold til EU-traktatens artikel
34, stk. 2

e) konventioner, der er undertegnet mel-
lem medlemsstater i henhold til EF-trak-
tatens artikel 293

f) de internationale aftaler, som
Fællesskabet har indgået, eller som er
indgået i henhold til EU-traktatens arti-
kel 24.

2. Så vidt muligt offentliggøres følgende
dokumenter i De Europæiske
Fællesskabers Tidende:

a) de initiativer, som en medlemsstat fore-
lægger Rådet i medfør af EF-traktatens
artikel 67, stk. 1, eller EU-traktatens arti-
kel 34, stk. 2

b) de fælles holdninger, der er omhandlet i
EU-traktatens artikel 34, stk. 2

c) andre direktiver end dem, der er nævnt
i EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2,
andre beslutninger end dem, der er
nævnt i EF-traktatens artikel 254, stk. 1,
henstillinger og udtalelser.

3. Hver institution kan i sin forretningsorden
fastsætte, hvilke yderligere dokumenter
der skal offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Artikel 14

Information

1. Hver institution træffer de foranstaltninger,
der er nødvendige for at informere borger-
ne om deres rettigheder i henhold til
denne forordning.

2. Medlemsstaterne samarbejder med institu-
tionerne om at informere borgerne.

Artikel 15

Institutionernes forvaltningsskik

1. Institutionerne skal udvikle god forvalt-
ningsskik for at fremme udøvelsen af den
ret til aktindsigt, der er garanteret ved
denne forordning.

2. Institutionerne nedsætter et interinstitutio-
nelt udvalg til at undersøge den bedste
praksis, behandle eventuelle konflikter og
drøfte den fremtidige udvikling vedrøren-
de aktindsigt.

Artikel 16

Reproduktion af dokumenter

Denne forordning berører ikke eksisterende
regler om ophavsret, som kan begrænse
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modtagerens ret til at reproducere eller gøre
brug af frigivne dokumenter.

Artikel 17

Rapporter

1. Hvert år offentliggør hver institution en
rapport for det foregående år med angivel-
se af antallet af tilfælde, hvor institutionen
har afslået aktindsigt, begrundelserne for
sådanne afslag, og antallet af følsomme
dokumenter, der ikke er indført i registret.

2. Senest den 31. januar 2004 offentliggør
Kommissionen en rapport om gennem-
førelsen af denne forordnings principper
og fremsætter henstillinger og om nødven-
digt forslag til en revision af denne forord-
ning og til et handlingsprogram for foran-
staltninger, som institutionerne skal træffe.

Artikel 18

Gennemførelsesforanstaltninger

1. Hver institution fastsætter i sin forretnings-
orden de nødvendige bestemmelser til
gennemførelse af denne forordning.
Bestemmelserne træder i kraft den 3.
december 2001.

2. Senest seks måneder efter denne forord-
nings ikrafttrædelse undersøger Kom-
missionen, om Rådets forordning (EØF,
Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om
åbning for offentligheden af de historiske
arkiver for Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab (6) er i overensstem-
melse med denne forordning for at sikre,
at dokumenter bevares og arkiveres i
videst mulig udstrækning.

3. Senest seks måneder efter denne forord-
nings ikrafttrædelse undersøger Kom-
missionen, om eksisterende bestemmelser
om aktindsigt er i overensstemmelse med
denne forordning.

Artikel 19

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjeda-
gen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 3. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkelt-
heder og gælder umiddelbart i hver med-
lemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2001.

For Europa-Parlamentet
N. Fontaine
Formand

På Rådets vegne
B. Lejon
Formand

(6) EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1.
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1. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommis-
sionen er enige om, at agenturerne og lig-
nende organer, der oprettes af den lovgi-
vende myndighed, bør fastsætte regler om
aktindsigt, som er i overensstemmelse med
forordningens bestemmelser. Europa-
Parlamentet og Rådet bifalder således
Kommissionens erklærede hensigt om sna-
rest at fremsætte forslag om ændring af rets-
akterne om oprettelse af de eksisterende
agenturer og organer samt at indføje

bestemmelser herom i fremtidige forslag
om oprettelse af sådanne agenturer og
organer. De forpligter sig til hurtigt at ved-
tage de nødvendige retsakter.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommis-
sionen opfordrer de institutioner og orga-
ner, der ikke er omfattet af stk. 1, til at ved-
tage interne bestemmelser om aktindsigt,
hvorved der tages hensyn til denne forord-
nings principper og begrænsninger.

Fælles erklæring vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt 

i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43)

EF-Tidende L 173 af 27.6.2001, s. 5



Andre bestemmelser om retten til aktindsigt

Europa-Parlamentet

• Europa-Parlamentets afgørelse af 13. november 2001 (EFT C 140 af 13.6.2002, s. 20) og af 14.
maj 2002 om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden

• Præsidiets afgørelse om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter (EFT C 347 af
29.12.2001, s. 1)

Rådet for Den Europæiske Union

Rådets afgørelse 2001/840/EF af 29. november 2001 om ændring af Rådets forretningsorden

EFT L 313 af 30.11.2001, s. 40

Europa-Kommissionen

Kommissionens afgørelse af 5. december 2001 om ændring af dens forretningsorden (meddelt
under nummer KOM(2001) 3714)

EFT L 345 af 29.12.2001, s. 94
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