
AD\756793DA.doc PE414.949v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om International Handel

2008/0090(COD)

8.12.2008

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører: Rovana Plumb



AD\756793DA.doc 2/7 PE414.949v03-00

DA

PA_Legam



AD\756793DA.doc 3/7 PE414.949v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om International Handel (udvalget INTA) bifalder Kommissionens forslag, der 
sigter mod at indføre mere fleksible regler og enklere procedurer for aktindsigt i EU-
institutionernes dokumenter.

Revisionen drejer sig næsten udelukkende om borgernes rettigheder og er mere af juridisk og 
forfatningsmæssig art (elementer, der ikke hører under Udvalget om International Handels 
kompetencer).

Den rådgivende ordfører mener dog, at Kommissionens forslag skal analyseres adskilt, selv 
om det omfatter forretningsmæssige og industrielle dokumenter i forbindelse med tvister og 
forretningsmæssige forhandlinger i kategorien "følsomme dokumenter".

Ændringerne, som denne udtalelse indeholder, forbedrer forbindelsen mellem hensigterne og 
målsætningerne i omarbejdningen og indholdet i vores forslag. En sådan 
præferencebehandling synes at være et nyttigt og nødvendigt redskab, så længe det ikke 
bruges til at skjule industriens interesser på en måde, som er i modstrid med forbrugernes 
rettigheder og interesser, og som man kunne se bort fra "i den fremherskende offentlige 
interesse".

Ifølge den rådgivende ordfører skal denne mulighed for at udelukke industriens interesse 
bedre angives i teksten, eftersom revisionen af forordningen har som vigtigste mål at tjene 
offentligheden og støtte borgerne.

En af målsætningerne i forslaget til forordning er bl.a. at tydeliggøre procedurer for de 
undtagelser, som reglerne for gennemsigtighed og udlevering ikke gælder for. Blandt disse 
undtagelser omtaler teksten fælles forretningsmæssige interesser, som det var tilfældet i den 
forrige tekst. Forslaget nævner imidlertid lige så specifikt de omstændigheder, hvor 
industrielle hemmeligheder ikke afsløres, før alle sagerne er blevet indbragt for retten for at 
løse de bilaterale tvister, eller inden Verdenshandelsorganisationens (WTO) mekanisme til 
løsning af tvister (Tvistbilæggelsesorgan) er blevet anvendt. 

Ligeledes tydeliggør Kommissionens forslag teksten og medfører navnlig, at den 
forretningsmæssige interesse beskyttes, selv om det i dag anvendes som indlysende 
begrundelse til de klager, som EU indgiver, inden de løses ved WTO's Tvistbilæggelsesorgan.

Desuden omtaler forslaget regler, der gælder for fortrolige dokumenter i forbindelse med 
forretningsmæssige forhandlinger. Disse dokumenter, som Artikel 133-Udvalget, der skal 
fastlægge EU's forretningsmæssige politik, har tilsendt andre offentlige institutioner, er af 
følsom natur. INTA-udvalget er bevidst om behovet for at bevare fortroligheden i 
forretningsmæssige dokumenter udarbejdet af Artikel 133-Udvalget og forbeholder sig retten 
til at kontrollere Kommissionens og Rådets forretningsmæssige politik. For denne type 
følsomme dokumenter er der defineret regler for klassifikation og interinstitutionel og 
offentlig adgang i Kommissionens afgørelse af 29. november 2001, der ændrer de interne 
regler (C(2001)3031).

Kommissionens seneste revision af forordningen om aktindsigt fandt sted i 2001, umiddelbart 
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efter revisionen af forordningen om klassifikation af fortrolige dokumenter. Hvis 
Kommissionens målsætning faktisk er at forbedre aktindsigt til alle typer dokumenter 
betydeligt, er det på den ene siden nødvendigt at foretage en revision af alle de interne regler. 

På den anden side skal INTA-udvalget overholde strenge regler for overførsel af 
informationer med begrænset adgang, selv blandt sine egne medlemmer, for det drejer sig om 
regler, der blev udarbejdet i 2001, hvor dette udvalg endnu ikke fandtes.

Den rådgivende ordfører understreger derfor behovet for med jævne mellemrum igen at tage 
reglerne for klassifikation og overførsel af følsomme dokumenter fra Europa-Kommissionen 
til andre institutioner, herunder Europa-Parlamentet, op til fornyet overvejelse.

Dette forslag om at revidere aktindsigten skal ikke begrænses til at være en formalitet. Hele 
proceduren for aktindsigt for enhver juridisk person eller borger til alle slags dokumenter skal 
analyseres meget grundigt, hvis revisionen skal bære frugt. Det er i denne forbindelse, at den 
rådgivende ordfører mener, at den korrekte information af borgerne med henblik på deres 
deltagelse i EU's lovgivningsprocedure udgør en grundlæggende rettighed, og at de 
forretningsmæssige dokumenter derfor ikke må udelukkes fra denne reform.

Af alle disse grunde foreslår den rådgivende ordfører følgende ændringer:

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige 
og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, 
der hidrører fra institutionerne eller de af 
dem oprettede organer, medlemsstater, 
tredjelande eller internationale 
organisationer, og som er klassificeret 
"TRÈS SECRET/TOP" "SECRET", 
"SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i 
overensstemmelse med de forskrifter, den 
pågældende institution har fastsat, som 
beskytter Den Europæiske Unions eller en 
eller flere medlemsstaters væsentlige 
interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, 

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, 
der hidrører fra institutionerne eller de af 
dem oprettede organer, medlemsstater, 
tredjelande eller internationale 
organisationer, og som er klassificeret 
"TRÈS SECRET"/"TOP SECRET", 
"SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i 
overensstemmelse med de forskrifter, den 
pågældende institution har udarbejdet og 
ændret med regelmæssige mellemrum, 
som beskytter Den Europæiske Unions 
eller en eller flere medlemsstaters 
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litra a), anførte områder, navnlig offentlig 
sikkerhed, forsvar og militære anliggender.

væsentlige interesser inden for de i artikel 
4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig 
offentlig sikkerhed, internationale og 
forretningsmæssige forhold, forsvar og 
militære anliggender.

Begrundelse

Hver institution bør, inden for en nøje fastlagt tidsfrist, udarbejde og ændre sine egne regler 
for fastlæggelse af de kriterier, som klassificeringen af dokumenterne er baseret på. De 
dokumenter, som overføres fra Artikel 133-Udvalget, som er ansvarlig for fastsættelsen af 
EU's handelspolitik, til andre offentlige myndigheder, falder ind under kategorien af 
følsomme dokumenter. Udvalget om International Handel er klar over nødvendigheden af at 
bevare fortroligheden af dokumenter udarbejdet af Artikel 133-Udvalget og forbeholder sig 
ret til at kontrollere Kommissionens og Rådets handelspolitik til gavn for borgerne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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, 
pålægges at betale omkostningerne ved 
kopiering og fremsendelse af kopier. 
Gebyret må ikke overstige de faktiske 
omkostninger ved kopieringen og 
fremsendelsen. Adgang til dokumenter på 
stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-
format og direkte adgang til dokumenter i 
elektronisk form eller gennem registret er 
gratis.

Begrundelse

Kommissionen ønsker at udarbejde enklere regler for aktindsigt og slette den direkte 
henvisning til forpligtelsen til at stille dokumenter til rådighed mod betaling, når antallet af 
dokumenter overskrider en vis mængde. Dette stykke skal bevares, men forbedres, for det er 
borgerens pligt at betale for de kopier, de anmoder om, men det er rimeligt, at de ved det og 
kender den måde, gebyrerne for kopierne beregnes på, og at de har gratis adgang til 
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dokumenterne, når det ikke er nødvendigt at lave kopier af dem.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Institutionerne træffer straks de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på oprettelse af registret, der skal tages i 
brug senest den 3. juni 2002.

3. Institutionerne træffer straks de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på oprettelse af registret, der skal tages i 
brug senest 6 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

For at sikre sammenhæng skal datoen ændres i forbindelse med ændring af dokumentet og 
den nye tidsplan. Denne frist skal være mere ambitiøs end den tidligere frist. De dokumenter, 
som denne fornyede undersøgelse gælder for, skal have en umiddelbar og reel indvirkning på 
borgere og selskaber (ved handel og forhandling). Ligeledes skal EU-institutionerne 
omgående handle for at forbedre de tjenester, som står til rådighed for dem, og straks stille 
registre til rådighed for borgerne, når den nye forordning er trådt i kraft.
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