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Ændringsforslag 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Aktindsigt er hjørnestenen i god 
forvaltningsskik. Et yderligere skridt er at 
sørge for, at institutionernes arbejde 
forbedres ved at sikre gensidig aktindsigt.  
Der bør indgås en interinstitutionel aftale 
for at øge dokumenters gennemsigtighed 
og tilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 64
Michael Cashman

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Rådet og Kommissionen optræder 
som lovgivende myndighed, herunder 
endog i henhold til delegeret kompetence, 
når de under medvirken af Europa-
Parlamentet vedtager lovregler af generel 
rækkevidde, der har retskraft i eller for 
medlemsstaterne, dvs. forordninger, 
direktiver, rammeafgørelser, beslutninger 
og afgørelser, på grundlag af de relevante 
bestemmelser i traktaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) EU-institutionerne optræder som 
lovgivende myndighed, når de på 
grundlag af de relevante bestemmelser i 
traktaterne vedtager juridisk bindende 
regler af generel rækkevidde.

Or. en

Ændringsforslag 66
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvad angår udlevering af 
personoplysninger, bør der være en klar 
forbindelse mellem denne forordning og
forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(10) Fællesskabsinstitutionerne og 
-organerne bør behandle 
personoplysninger i fuld 
overensstemmelse med de registreredes 
rettigheder som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) 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.

(12) I overensstemmelse med de 
demokratiske principper i EU-traktatens 
artikel 6, stk. 1, og Domstolens praksis om 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 
1049/2001 bør adgangen til dokumenter 
udvides i de tilfælde, hvor institutionerne 
optræder som lovgivende myndighed, 
herunder i henhold til delegeret 
kompetence. Retsakter bør affattes på en 
klar og forståelig måde1 og offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende. 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen bør nå til enighed om en 
bedre lovgivningspraksis og bedre 
modeller og teknikker vedrørende 
affattelse af lovgivning samt tekniske 
løsningsmodeller, som kan benyttes til at 
spore forberedende dokumenters 
livscyklus og til at dele disse dokumenter 
med de institutioner og organer, der 
medvirker i proceduren, i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og de bør offentliggøre aftalen i Den 
Europæiske Unions Tidende.
1Interinstitutionel overenskomst af 22. december 
1998 om fælles retningslinjer for EF-
lovgivningens affattelse (EFT C 73 af 17.3.1999, s. 
1).

Or. en



PE418.177v01-00 6/43 AM\761528DA.doc

DA

Ændringsforslag 68
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dokumenter vedrørende ikke-
lovgivningsmæssige procedurer, som 
f.eks. bindende foranstaltninger uden 
generel rækkevidde eller konklusioner, 
henstillinger eller resolutioner, bør være 
lettilgængelige i overensstemmelse med 
princippet om god forvaltning som 
omhandlet i chartrets artikel 41, samtidig 
med at effektiviteten i institutionernes 
beslutningsproces, beskyttelsen af legitime 
private interesser, f.eks. med hensyn til 
konkurrencelovgivning og karteller, 
offentlige indkøbs- og 
udvælgelsesprocedurer, samt de 
registreredes individuelle rettigheder, som 
fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/01, bør 
opretholdes. 

Or. en

Ændringsforslag 69
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Som udgangspunkt bør alle 
institutionernes dokumenter være offentligt 
tilgængelige. Visse offentlige og private 
interesser bør dog beskyttes gennem 
undtagelser. Institutionerne bør have 
mulighed for at beskytte deres interne 
konsultationer og drøftelser, når det er 
nødvendigt for at sætte dem i stand til at 
udføre deres opgaver. Ved vurderingen af 
undtagelserne bør institutionerne tage 

(17) Som udgangspunkt bør alle 
institutionernes dokumenter, herunder 
dem der vedrører deres aktiviteter, 
registreres og være offentligt tilgængelige. 
Uden at dette berører Europa-
Parlamentets kontrolfunktion kan 
aktindsigt i hele dokumentet eller en del 
heraf dog nægtes med henvisning til 
beskyttelse af offentlige og private 
interesser, idet institutionerne har ret til at 
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hensyn til de principper, der er fastlagt i 
Fællesskabets lovgivning om beskyttelse 
af personoplysninger inden for alle 
Unionens aktivitetsområder.

beskytte deres interne konsultationer og 
drøftelser, når det er nødvendigt for at 
sætte dem i stand til at udføre deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 70
Michael Cashman

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle regler om aktindsigt i 
institutionernes dokumenter bør være i 
overensstemmelse med denne forordning.

(18) I overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 255, stk. 2, omhandler 
denne forordning de generelle principper 
og begrænsninger af hensyn til offentlige 
og private interesser, der skal gælde for 
retten til aktindsigt, og som enhver anden 
form for EU-lovgivning skal være i 
overensstemmelse med. 

Or. en

Ændringsforslag 71
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Alle regler om aktindsigt i 
institutionernes dokumenter bør være i 
overensstemmelse med denne forordning.

(18) Alle regler om aktindsigt i 
institutionernes dokumenter bør være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
der gennemfører EF-traktatens artikel 
255, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 72
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at retten til aktindsigt 
fuldt ud respekteres, bør der gælde en 
administrativ procedure med to faser med 
yderligere mulighed for domstolsprøvelse 
eller klage til Ombudsmanden.

(19) For at sikre, at borgernes ret til 
aktindsigt fuldt ud respekteres og fremmes:

- bør tekster om lovgivningsprocedurer 
være tilgængelige ad elektronisk vej i Den 
Europæiske Unions Tidende 
- bør de øvrige dokumenter eller i hvert 
fald de relevante henvisninger være 
tilgængelige via en institutions register; 
der bør gælde en administrativ procedure 
med to faser for aktindsigt i dokumenter, 
som ikke er direkte tilgængelige eller 
klassificerede.

- bør et afslag fra institutionen kunne 
gøres til genstand for domstolsprøvelse 
eller klage til Den Europæiske 
Ombudsmand.

Or. en

Ændringsforslag 73
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) at fastlægge fælles regler for 
genanvendelse af information og 
dokumenter i institutionernes besiddelse 
ved mutatis mutandis at gennemføre 
principperne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. 
november 2003 om videreanvendelse af 
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den offentlige sektors informationer*.
[EFT L 345 af 31.12.2003, s. 90.]

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er i overensstemmelse med ændringsforslag 17 i udkastet til betænkning og har 
til formål at forpligte EU-institutionerne til offentligt at genanvende deres oplysninger i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 
2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og med punkt 15 i 
“Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal 
Access to Cyberspace”vedtaget af UNESCO's 32. generalkonference (oktober 2003).  

Ændringsforslag 74
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der har ret til aktindsigt, og 
anvendelsesområde

Personer, der har ret til aktindsigt

Or. en

Ændringsforslag 75
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der har ret til aktindsigt, og 
anvendelsesområde

Personer, der har ret til aktindsigt

Or. en
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Ændringsforslag 76
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens ansvarsområde, inden for alle 
Den Europæiske Unions 
aktivitetsområder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 77
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens ansvarsområde, inden for alle 
Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

2. 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 
aktivitetsområder.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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 dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse 
med en lovgivningsprocedure.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 79
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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 dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse med 
en lovgivningsprocedure.

3. Der gives offentligheden adgang til 
dokumenterne enten i elektronisk form i 
Den Europæiske Unions Tidende, gennem 
en officiel institutions register eller efter 
skriftlig begæring. Der skal i 
overensstemmelse med artikel 5a sikres 
direkte adgang til dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse med 
en lovgivningsprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 81
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på dokumenter, der 
forelægges domstolene af andre parter 
end institutionerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Med forbehold af den specifikke ret til 
aktindsigt for interesserede parter, der er 
fastsat ved EF-lov, er der ikke adgang for 
offentligheden til dokumenter, der hører til 
de administrative sagsakter i en 
undersøgelse eller i procedurer i en sag, der 
vedrører en enkeltperson, indtil 

2. Med forbehold af den specifikke ret til 
aktindsigt for interesserede parter, der er 
fastsat ved EF-lov, og som er i 
overensstemmelse med Domstolens 
relevante praksis, er der ikke adgang for 
offentligheden til dokumenter, der hører til 
de administrative sagsakter i en 
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undersøgelsen er blevet lukket eller der er 
truffet endelig afgørelse i sagen.
Dokumenter, som en institution indsamler 
eller får fra fysiske eller juridiske personer 
i forbindelse med sådanne undersøgelser, 
vil ikke være tilgængelige for 
offentligheden.

undersøgelse vedrørende konkurrence 
eller handelsbeskyttelse eller i procedurer i 
en sag, der vedrører en enkeltperson, indtil 
undersøgelsen er blevet lukket eller der er 
truffet endelig afgørelse i sagen.
Dokumenter, som en institution indsamler 
eller får fra fysiske eller juridiske personer 
i forbindelse med sådanne undersøgelser, 
vil ikke være tilgængelige for 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 83
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. 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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. 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.

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

Or. en

Ændringsforslag 85
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er 
udarbejdet af en institution og videresendt 
til en eller flere modtagere eller på anden 
måde registreret eller modtaget af en 
institution; data, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

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, 
aktiviteter og beslutninger, der henhører 
under institutionens kompetenceområde;
oplysninger, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer 
(inklusive eksterne systemer, der anvendes 
i forbindelse med institutionens arbejde), 
udgør et dokument eller dokumenter, hvis 
de kan hentes i form af et eller flere 
udskrifter eller elektroniske kopier ved 
hjælp af værktøjer, der er rimeligt 
tilgængelige til udnyttelse af systemet. En 
institution, der har til hensigt at indføre et 
nyt elektronisk lagringssystem eller at 
foretage væsentlige ændringer i et 
eksisterende system, tager højde for de 
konsekvenser for den ret til aktindsigt, 
som er garanteret ved denne forordning, 
og handler således, at målsætningen om
åbenhed fremmes.
Funktionerne til søgning af information, 
som institutionerne oplagrer i 
elektroniske lagringssystemer, tilpasses 
for at efterkomme gentagne anmodninger 
fra offentligheden, som det ikke er muligt 
at efterkomme ved anvendelse af de 
værktøjer, der er tilgængelige til 
udnyttelse af systemet  
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at institutionerne overvejer, hvorledes de bedst kan efterkomme 
offentlighedens anmodninger, når dette ikke lader sig gøre ved anvendelse af de allerede 
eksisterende værktøjer i forbindelse med institutionernes databaser.

Ændringsforslag 86
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er 
udarbejdet af en institution og videresendt 
til en eller flere modtagere eller på anden 
måde registreret eller modtaget af en 
institution; data, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af 
et udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

a) "dokument": information, data eller 
indhold af enhver art (tekst, lyd- eller 
billedoptagelser, audiovisuelt materiale, 
data og instruktioner vedrørende 
databehandlingssystemer), uanset dets 
fysiske eller elektroniske lagringsmedium, 
vedrørende emner, der har at gøre med 
politikker, aktiviteter og beslutninger, der 
henhører under institutionens 
kompetenceområde, herunder 
information, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer
(inklusive eksterne systemer, der anvendes 
i forbindelse med institutionens arbejde).     
En institution, der har til hensigt at 
indføre et nyt elektronisk lagringssystem 
eller at foretage væsentlige ændringer i et 
eksisterende system, vurderer de 
sandsynlige konsekvenser for den ret til 
aktindsigt, som er garanteret ved denne 
forordning, og handler således, at 
målsætningen om åbenhed fremmes.

Or. en
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Ændringsforslag 87
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet 
af en institution og videresendt til en eller 
flere modtagere eller på anden måde 
registreret eller modtaget af en institution; 
data, der findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer, er
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet 
af en institution og videresendt til en eller 
flere modtagere eller på anden måde 
registreret eller modtaget af en institution; 
oplysninger, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer 
(inklusive eksterne systemer, der anvendes 
i forbindelse med institutionens arbejde), 
udgør et dokument eller dokumenter, hvis 
de kan hentes i form af et eller flere 
udskrifter eller elektroniske kopier ved 
hjælp af værktøjer, der er rimeligt
tilgængelige til udnyttelse af systemet. En 
institution, der har til hensigt at indføre et 
nyt elektronisk lagringssystem eller at 
foretage væsentlige ændringer i et 
eksisterende system, vurderer de 
sandsynlige konsekvenser for den ret til 
aktindsigt, som er garanteret ved denne 
forordning, og handler således, at 
målsætningen om åbenhed fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 

a) ethvert indhold uanset medium (skrevet 
på papir eller opbevaret elektronisk, lyd-, 
billed- eller audiovisuelle optagelser) data, 
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audiovisuelle optagelser) som er 
udarbejdet af en institution og videresendt 
til en eller flere modtagere eller på anden 
måde registreret eller modtaget af en 
institution; data, der findes i elektroniske 
lagrings-, behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp 
af de værktøjer, der er tilgængelige til 
udnyttelse af systemet

der findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp 
af de værktøjer, der er tilgængelige til 
udnyttelse af systemet En samling af data, 
der findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer, anses 
imidlertid kun for at være i institutionens 
besiddelse, hvis institutionen kan gøre 
dem tilgængelige ved anvendelse af 
almindelige værktøjer  

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition af "dokument" er for snæver. Et dokument vil kun være et 
"dokument" i henhold til forordningen, hvis det fremsendes formelt eller registreres på anden 
vis.

Ændringsforslag 89
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet 
af en institution og videresendt til en eller 
flere modtagere eller på anden måde 
registreret eller modtaget af en institution; 
data, der findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp 
af de værktøjer, der er tilgængelige til 
udnyttelse af systemet; 

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) som er udarbejdet 
af en institution, eller er i dennes 
besiddelse, og videresendt til en eller flere 
modtagere eller på anden måde registreret 
eller modtaget af en institution; data, der 
findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer, er 
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 
udskrift eller en elektronisk kopi ved hjælp 
af de værktøjer, der er tilgængelige til 
udnyttelse af systemet; 

Or. ro
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Begrundelse

En nærmere angivelse af et dokuments fremsendelsesmåde er unødvendig. Oplysningen om, 
hvem der har et dokument i sin besiddelse, er derimod vigtig.

Ændringsforslag 90
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) "lovgivningsmæssige dokumenter": 
dokumenter, som er udarbejdet eller 
modtaget i forbindelse med procedurer til 
vedtagelse, herunder i henhold til 
delegeret kompetence, af akter, der er af 
generel rækkevidde, er juridisk bindende i 
eller for medlemsstaterne, og hvis 
vedtagelse ifølge traktaten, eventuelt på 
frivilligt grundlag, kræver Europa-
Parlamentets inddragelse eller medvirken

Or. en

Ændringsforslag 91
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) "lovgivningsmæssige dokumenter": 
dokumenter, som er udarbejdet eller 
modtaget i forbindelse med procedurer til 
vedtagelse af juridisk bindende akter, der 
er af generel rækkevidde

Or. en
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Ændringsforslag 92
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Institutionerne kan afslå at give 
aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse 
ville være til skade for beskyttelsen af 
offentlige eller private interesser i 
forbindelse med:

Or. en

Ændringsforslag 93
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Institutionerne kan afslå at give 
aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse 
ville være til skade for beskyttelsen af 
offentlige eller private interesser i 
forbindelse med:

Or. en

Ændringsforslag 94
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) intellektuelle ejendomsrettigheder udgår

Or. en
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Ændringsforslag 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) c) juridisk rådgivning og 
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning og 
domstolsbehandling, undtagen når det 
gælder juridisk rådgivning i forbindelse 
med procedurer forud for en retsakt eller 
en ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse

Or. en

Begrundelse

EF-Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at offentliggørelse af juridisk rådgivning i 
lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden af den 
lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.

Ændringsforslag 96
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) c) juridisk rådgivning og
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning, uden at dette 
berører den øgede gennemsigtighed, der 
kræves i forbindelse med procedurer med 
henblik på vedtagelse af EU-retsakter 
eller ikke-lovgivningsmæssige akter til 
almen anvendelse; domstolsbehandling, 
voldgiftsbehandling og mægling

Or. en



AM\761528DA.doc 21/43 PE418.177v01-00

DA

Ændringsforslag 97
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridisk rådgivning og
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning, som udelukkende er 
affattet i forbindelse med 
voldgiftsbehandling eller mægling, hvori 
institutionen udgør den ene part 

Or. en

Ændringsforslag 98
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer.

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer med henblik på 
offentlige indkøb eller ansættelse af 
personale.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende 
dokumenter, hvis udleveringen af dem ville 
være til alvorlig skade for institutionernes 
beslutningsproces:

3. Uden at dette berører den øgede 
gennemsigtighed, der kræves i forbindelse 
med procedurer med henblik på 
vedtagelse af EU-retsakter eller ikke-
lovgivningsmæssige akter til almen 
anvendelse, gives der afslag på aktindsigt i 
følgende dokumenter, hvis udleveringen af 
dem ville være til alvorlig skade for 
institutionernes beslutningsproces:   

Or. en

Ændringsforslag 101
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse, og hvis 
et konstruktivt resultat kan blive bragt i 
fare, hvis dokumenter udleveres, inden 
sagen er færdigbehandlet

Or. en

Ændringsforslag 102
Charlotte Cederschiöld

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 
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anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a), 
anses der at foreligge en mere 
tungtvejende offentlig interesse i 
offentliggørelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet.

anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. En stærk offentlig interesse 
foreligger, når de dokumenter, der 
anmodes om, er blevet udarbejdet eller 
modtaget i forbindelse med procedurer 
med henblik på vedtagelse af EU-retsakter 
eller ikke-lovgivningsmæssige akter til 
almen anvendelse. Ved afvejning af den 
offentlige interesse i en offentliggørelse 
lægges der særlig vægt på, om de 
dokumenter, der anmodes om, vedrører 
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder 
eller retten til at leve i et sundt miljø.

Or. en

Ændringsforslag 103
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 
anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a),
anses der at foreligge en mere tungtvejende 
offentlig interesse i offentliggørelse, når de 
oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet.

4. Undtagelserne i de tidligere stykker 
finder anvendelse, medmindre der er en 
mere tungtvejende offentlig interesse i, at 
de udleveres. Der anses at foreligge en 
sådan mere tungtvejende offentlig 
interesse i offentliggørelse, når de 
oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet, principperne om 
offentlighed, demokrati, retsstat, 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder 
og særlig retten til at leve i et sundt miljø.

Or. en



PE418.177v01-00 24/43 AM\761528DA.doc

DA

Ændringsforslag 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 
anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a),
anses der at foreligge en mere tungtvejende 
offentlig interesse i offentliggørelse, når de 
oplysninger, der anmodes om, vedrører 
emissioner til miljøet.

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 
anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a) 
og d), anses der at foreligge en mere 
tungtvejende offentlig interesse i 
offentliggørelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet, med forbehold for 
efterforskninger, især vedrørende mulige 
krænkelser af fællesskabslovgivningen. 
I forbindelse med de andre undtagelser i 
denne artikel tager institutionen højde for 
den offentlige interesse i offentliggørelse 
og for, om de oplysninger, der anmodes 
om, vedrører emissioner til miljøet, når en 
anmodning vedrører adgang til 
miljøoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 105
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Emissioner til miljøet defineres som 
direkte eller indirekte udledning til luft, 
vand eller jord af stoffer, rystelser, varme 
eller støj i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 96/61/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Offentliggørelse af offentlige indkøbs-
eller rammekontrakter mellem 
institutionerne og en sælger er ikke 
omfattet af undtagelserne i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 107
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Navne, titler og funktioner for 
indehavere af offentlige embeder, offentligt 
ansatte og repræsentanter for 
interessegrupper, der handler inden for 
rammerne af deres erhvervsmæssige 
aktiviteter, udleveres, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder ville skade de 
pågældende personer. Andre 
personoplysninger udleveres i 
overensstemmelse med betingelserne for 
lovlig behandling af sådanne data, som er 
fastlagt i EF-lovgivning om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger.

5. Navne, titler og funktioner for 
indehavere af offentlige embeder, offentligt 
ansatte og repræsentanter for 
interessegrupper, der handler inden for 
rammerne af deres erhvervsmæssige 
aktiviteter, udleveres. 

Or. en
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Ændringsforslag 108
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Navne, titler og funktioner for 
indehavere af offentlige embeder, offentligt 
ansatte og repræsentanter for 
interessegrupper, der handler inden for 
rammerne af deres erhvervsmæssige 
aktiviteter, udleveres, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder ville skade de pågældende 
personer. Andre personoplysninger 
udleveres i overensstemmelse med 
betingelserne for lovlig behandling af 
sådanne data, som er fastlagt i EF-
lovgivning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger.

5. Institutionerne offentliggør navne, titler 
og funktioner for indehavere af offentlige 
embeder, offentligt ansatte og 
repræsentanter for interessegrupper, der 
handler inden for rammerne af deres 
erhvervsmæssige aktiviteter, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder ville skade de pågældende 
personer. Andre personoplysninger 
udleveres i overensstemmelse med 
betingelserne for lovlig behandling af 
sådanne data, som er fastlagt i EF-
lovgivning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 109
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Undtagelserne i denne artikel 
fortolkes ikke som henvisende til 
oplysninger af almen interesse vedrørende 
modtagere af EU-midler, som der er 
adgang til inden for rammerne af 
ordningen for finansiel gennemsigtighed.

Or. ro
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Begrundelse

Sådanne oplysninger skal betragtes som værende forretningsrelaterede, såfremt modtagerne 
er erhvervsvirksomheder.

Ændringsforslag 110
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart 
rådfører institutionen sig med 
tredjeparten for at vurdere, om en 
undtagelse i henhold til artikel 4 finder 
anvendelse, medmindre det er indlysende, 
at dokumentet skal eller ikke skal 
udleveres.

1. Med hensyn til dokumenter fra tredjepart 
udleveres de af institutionerne uden 
rådføring med udstederen, såfremt det er 
klart, at ingen af undtagelserne i denne 
forordning finder anvendelse. Rådføring 
med tredjepart skal finde sted, hvis denne 
part ved indgivelse af dokumentet har 
anmodet om, at det behandles på en 
særlig måde, for at vurdere, om en 
undtagelse i denne forordning finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 111
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, 
der hidrører fra en medlemsstat, høres 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat, medmindre der er tale om 
dokumenter, der er fremsendt som led i 
procedurer, der fører til en retsakt eller en 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse. Den institution, der 
er i besiddelse af dokumentet, udleverer 
det, medmindre medlemsstaten giver en 

2. Hvis en begæring vedrører et dokument, 
der hidrører fra en medlemsstat, der ikke 
optræder som medlem af Rådet, og 
begæringen ikke direkte vedrører 
vedtagelse eller gennemførelse af EU-
lovgivning og -politikker, så længe som 
der ikke er påbegyndt domsbehandling, 
kan myndighederne i den pågældende 
medlemsstat høres. Den institution, der er i 
besiddelse af dokumentet, udleverer det, 
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begrundelse for at ville holde det tilbage ud 
fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4, 
eller ud fra specifikke bestemmelser i 
intern lovgivning, der forhindrer 
udlevering af det pågældende dokument. 
Institutionen vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige, for så vidt som de er baseret på 
undtagelser fastsat i denne forordning.

medmindre medlemsstaten giver en 
begrundelse for at ville holde det tilbage ud 
fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 112
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Åbenhedsprincipper

1. I overensstemmelse med de 
demokratiske principper i EU-traktatens 
artikel 6, stk. 1, og med Domstolens 
praksis om gennemførelsen af forordning 
(EF) nr. 1049/2001 sikrer institutionerne, 
navnlig når de optræder som lovgivende 
myndighed, herunder i henhold til 
delegeret kompetence, den videst mulige 
adgang til deres aktiviteter. 
2. Dokumenter vedrørende deres 
lovgivningsprogrammer, forudgående 
høringer af civilsamfundet, 
konsekvensanalyser og alle andre 
forberedende dokumenter, samt 
dokumenter vedrørende gennemførelsen 
og anvendelsen af EU-politikker, 
herunder af finansiel art, især når de har 
relation til en lovgivningsprocedure, skal 
være tilgængelige på et brugervenligt, 
interinstitutionelt websted og 
offentliggøres i en særlig serie af Den 
Europæiske Unions Tidende.
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3. Ved gennemførelsen af denne 
forordning skal forslag til retsakter og 
andre juridiske EU-tekster være affattet
på en klar og forståelig måde, og 
institutionerne skal aftale fælles 
retningslinjer og modeller vedrørende 
affattelsen for at øge retssikkerheden i 
overensstemmelse med Domstolens 
relevante praksis.
4. Under lovgivningsproceduren 
offentliggør hver institution og hvert 
organ, der medvirker i 
beslutningsprocessen, sine forberedende 
dokumenter og alle tilhørende 
oplysninger, herunder juridiske 
udtalelser, i en særlig serie af Den 
Europæiske Unions Tidende samt på et 
fælles internetwebsted, der gengiver den 
pågældende procedures livscyklus.
5. Retsakter, der er blevet vedtaget, 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende, jf. artikel 13.
6. I kraft af princippet om loyalt 
samarbejde, der anvendes i forbindelserne 
mellem institutionerne og 
medlemsstaterne, sikrer medlemsstaterne 
på nationalt plan deres borgere mindst 
den samme grad af åbenhed, som der 
sikres på EU-niveau, ved rettidigt og klart 
at offentliggøre teksterne eller 
henvisningerne til de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
retsakter fra Den Europæiske Unions 
institutioner i deres respektive tidender.
7. Initiativer eller dokumenter, der 
hidrører fra interesserede parter og på 
nogen måde har til formål at påvirke 
beslutningsprocessen, offentliggøres.
8. Institutionerne indgår aftale om et 
fælles interinstitutionelt register, hvor 
lobbyister og andre interesserede parter 
skal opføres.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 institutionen enten 
meddele den, der har fremsat begæringen, 
aktindsigt og inden for samme periode give 
adgang til det ønskede dokument i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 
skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt 
eller delvist afslag, og oplyse 
vedkommende om retten til at 
genfremsætte begæringen i henhold til stk. 
4 i denne artikel.

1. En begæring om aktindsigt i et 
dokument skal behandles straks. En 
bekræftelse af modtagelsen fremsendes til 
den, der har fremsat begæringen. Inden 
højst 15 arbejdsdage fra registreringen af 
begæringen skal institutionen enten 
meddele den, der har fremsat begæringen, 
aktindsigt og inden for samme periode give 
adgang til det ønskede dokument i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 
skriftligt begrunde, hvorfor der gives helt 
eller delvist afslag, og oplyse 
vedkommende om retten til at 
genfremsætte begæringen i henhold til stk. 
4 i denne artikel.

Or. ro

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag 114
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis 
begæringen 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 arbejdsdage, forudsat at den, 
der har fremsat begæringen, på forhånd 
underrettes herom og gives en nærmere 

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis 
begæringen 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 højst 15 arbejdsdage, forudsat at 
den, der har fremsat begæringen, på 
forhånd underrettes herom og gives en 
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begrundelse. nærmere begrundelse.

Or. ro

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Giver institutionen den, der har fremsat 
begæringen, helt eller delvis afslag, når 
ansøgeren sætter spørgsmålstegn ved, om 
der faktisk vil blive påført den 
pågældende interesse nogen skade, 
og/eller anfører, at der en tungtvejende 
interesse i udbredelsen, kan ansøgeren 
anmode Den Europæiske Ombudsmand 
om at fremsætte en uafhængig og objektiv 
udtalelse om spørgsmålet om skade 
og/eller tungtvejende offentlige interesser.
Hvis institutionen fastholder sin 
fuldstændige eller delvise afvisning efter 
udtalelsen fra Den Europæiske 
Ombudsmand, kan vedkommende inden 
15 arbejdsdage fra modtagelsen af 
institutionens svar genfremsætte 
begæringen over for institutionen med 
henblik på at få denne til at tage 
begæringen op til fornyet behandling.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, ændres for at medtage en procedure i tilfælde, hvor en ansøger er i tvivl om, 
hvorvidt interesser skades, og/eller anfører, at der foreligger en tungtvejende interesse i 
udbredelsen. Ombudsmanden kan vurdere spørgsmålet om skade, og/eller hvorvidt der er tale 
om en tungtvejende offentlig interesse, og rapportere tilbage til institutionen og ansøgeren.
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Ændringsforslag 116
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag 117
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En genfremsat begæring skal behandles 
straks. Inden 30 arbejdsdage fra 
registreringen af en sådan begæring skal 
institutionen enten meddele den, der har 
fremsat begæringen, aktindsigt og inden 
for samme periode give adgang til de 
ønskede dokumenter i overensstemmelse 
med artikel 10 eller skriftligt begrunde, 
hvorfor der gives helt eller delvist afslag. 
Afslår institutionen helt eller delvist 
begæringen om aktindsigt, oplyser den den, 
der har fremsat begæringen, om 

1. En genfremsat begæring skal behandles 
straks. Inden højst 30 arbejdsdage fra 
registreringen af en sådan begæring skal 
institutionen enten meddele den, der har 
fremsat begæringen, aktindsigt og inden 
for samme periode give adgang til de 
ønskede dokumenter i overensstemmelse 
med artikel 10 eller skriftligt begrunde, 
hvorfor der gives helt eller delvist afslag. 
Afslår institutionen helt eller delvist 
begæringen om aktindsigt, oplyser den den, 
der har fremsat begæringen, om 
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rekursmulighederne. rekursmulighederne.

Or. ro

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag 118
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I undtagelsestilfælde, f.eks. hvis 
begæringen 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, forudsat at den, der har 
fremsat begæringen, på forhånd underrettes 
herom og gives en nærmere begrundelse.

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

Or. ro

Begrundelse

De forskellige tidsrammer bør fortolkes som maksimale tidsfrister.

Ændringsforslag 119
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Et eksplicit eller stiltiende afslag fra 
en ansat i en af institutionerne, som er 
ansvarlig for anvendelsen af 
bestemmelserne i denne forordning, 
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udgør en overtrædelse og skal medføre 
disciplinæransvar.    

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt med nogle garantier for at sikre, at retten til aktindsigt udøves i praksis.

Ændringsforslag 120
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Hvis en person efter at have modtaget 
oplysninger anmoder om nye oplysninger 
om institutionernes dokumenter, 
behandles denne anmodning som en ny 
begæring, og svaret sendes i 
overensstemmelse med artikel 7 og 8. 
Personer, der gennemfører undersøgelser 
og forskning i egne interesser eller med et 
professionelt formål, skal have adgang til 
de dokumenter, som myndigheder eller 
institutioner ligger inde med. 

Or. ro

Begrundelse

Det er nødvendigt med bestemmelser for situationer, hvor der anmodes om yderligere 
oplysninger.
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Ændringsforslag 121
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Oplysninger, der fremmer eller skjuler 
en persons eller en institutions krænkelse 
af lovgivningen, indgår ikke nødvendigvis 
i kategorien følsomme dokumenter.

Or. ro

Begrundelse

Sådanne dokumenter bør ikke nødvendigvis indgå i kategorien af dokumenter, der er friholdt 
fra reglerne om aktindsigt.

Ændringsforslag 122
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
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.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
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, og kravet om teknologisk 
neutralitet.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indholdet i et dokument skal være 
tilgængeligt uden forskelsbehandling i 
henseende til synshandicap, arbejdssprog 
og styresystem. Institutionerne sørger for, 
at den der har fremsat begæringen, får 
adgang til dokumentindholdet uden 
teknisk forskelsbehandling.  

Or. en

Ændringsforslag 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne forordning griber ikke ind i 
specifikke betingelser for aktindsigt, der 
er fastlagt ved EF-lov eller national lov, 
som for eksempel betaling af et gebyr.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Denne forordning griber ikke ind i 
specifikke betingelser for aktindsigt, der 
er fastlagt ved EF-lov eller national lov, 
som for eksempel betaling af et gebyr.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 126
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at gøre borgernes udnyttelse af deres 
rettigheder i henhold til denne forordning 
effektiv giver hver institution adgang til et 
register over dokumenter. 

1. For at gøre borgernes udnyttelse af deres 
rettigheder i henhold til denne forordning 
effektiv giver hver institution adgang til et 
register over alle dokumenter.

Der bør gives adgang til registret i 
elektronisk form. 

a) Der bør gives adgang til registret i 
elektronisk form.

Henvisninger til dokumenterne indføres 
hurtigst muligt i registret.

b) Henvisninger til dokumenterne indføres 
hurtigst muligt i registret.

c) Institutionernes registre skal have en 
brugervenlig grænseflade på alle 
medlemsstaters sprog og være forenelige 
med principperne for interoperabilitet, 
teknologisk neutralitet og uhindret 
adgang.
d) Registrene skal indeholde enkle og 
varige hyperlinks til elektronisk lagrede 
dokumenter.
e) Institutionerne sørger så vidt muligt for 
at genanvende det elektroniske registers 
kildekode under Den Europæiske Unions 
offentlige licens.
f) Elektroniske tekstdokumenter gøres så 
vidt muligt tilgængelige via registre, der 
anvender internationale standarder såsom 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000  eller 
nyere udgaver.
g) Institutionerne opretter en fælles 
brugergrænseflade for deres 
dokumentregistre og skaber et enkelt 
adgangspunkt for direkte 
dokumentadgang senest den … *.
* EUT: Et år efter vedtagelsen af denne 
forordning.



PE418.177v01-00 38/43 AM\761528DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 127
Marco Cappato

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. Europa-Parlamentet opretter endvidere 
et register over parlamentsmedlemmernes 
aktiviteter, som i behørig udstrækning 
gøres offentligt tilgængeligt og giver 
adgang til oplysninger, som bl.a. vedrører 
medlemmernes aktiviteter, deltagelse og 
tilstedeværelse, anvendelse af 
godtgørelser, samt erklæringer om 
økonomisk interesse.  Alle de 
institutioner, der er omfattet af denne 
forordning, opretter lignende registre for 
at sikre Den Europæiske Unions 
ansvarlighed og legitimitet. 

Or. en

Ændringsforslag 128
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU- retsakter, eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til almindelig 
anvendelse, gøres med forbehold af artikel 
4 og 9 direkte tilgængelige for 
offentligheden.

1. Institutionerne giver offentligheden 
direkte adgang til alle dokumenter i 
elektronisk form eller via et register, især 
de dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU- retsakter, eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til almindelig 
anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 129
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Om muligt gøres andre dokumenter, 
navnlig dokumenter vedrørende udvikling 
af politik eller strategi, direkte tilgængelige 
i elektronisk form.

2. Andre dokumenter, navnlig dokumenter 
vedrørende udvikling af politik eller 
strategi eller deres gennemførelse, gøres 
principielt direkte tilgængelige i 
elektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 130
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver institution fastlægger i sin 
forretningsorden, hvilke andre kategorier 
af dokumenter der er direkte tilgængelige 
for offentligheden. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 131
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
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Princippet om offentlighed og bedre 
dokumentation

1. Enhver institution sikrer behørig 
offentlighed omkring sine aktiviteter og 
tilgængelighed til information og 
dokumentation vedrørende sine aktiviteter 
med hensyn til:
a) tidsplaner og information via 
elektroniske kalendere
b) forretningsorden og administrative 
procedurer
c) arbejdsgrupper
d) medlemskab af dens rådgivende 
grupper som f.eks. Kommissionens 
Grupper på Højt Plan og ophavsmænd til 
undersøgelser gennemført for 
institutionen
e) audiovisuel streaming og optagelse af 
høringer, møder, konferencer og 
konsultationer af interessenter
f) anvendelse af teknologineutrale 
dataformater og proaktiv støtte til 
uhindret adgang.
2. Alle dokumenter udarbejdet af en 
institution og formelt videresendt til en 
eller flere modtagere, eller modtaget af en 
institution, registreres i det mindste 
internt.
3. Institutionerne giver så vidt muligt 
offentligheden aktindsigt i beskrivelser af 
formater og protokoller, der anvendes til 
deres dokumenter, og tillader 
gennemførelse og anvendelse uden 
restriktioner eller diskrimination. 
4. Institutionerne dokumenterer, at de 
opfylder bestemmelserne i stk. 3.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Sanktioner

Undlader en institution at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning i forbindelse med en specifik 
begæring om aktindsigt, gives der 
automatisk aktindsigt i de begærede 
dokumenter.
Der kan iværksættes disciplinære 
sanktioner over for en tjenestemand eller 
en af de øvrige ansatte i De Europæiske 
Fællesskaber, som forsætligt eller 
uagtsomt undlader at opfylde de 
forpligtelser, der påhviler ham i henhold 
til denne forordning, i overensstemmelse 
med de regler og procedurer, der er 
fastlagt i vedtægten for tjenestemænd i De 
Europæiske Fællesskaber eller i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og i institutionernes forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 133
Hartmut Nassauer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Institutionerne offentliggør deres 
organisationsplan med angivelse af deres 
interne enheders sagsområder.

Or. en
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Ændringsforslag 134
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Institutionerne nedsætter et 
interinstitutionelt udvalg til at undersøge 
den bedste praksis, behandle eventuelle 
konflikter og drøfte den fremtidige 
udvikling vedrørende aktindsigt.

2. Institutionerne nedsætter et 
interinstitutionelt artikel 255-udvalg til at 
undersøge og udveksle den bedste praksis, 
spore barrierer for adgang og brugbarhed 
samt ikke-offentliggjorte datakilder, 
behandle eventuelle konflikter, fremme 
interoperabilitet, genanvendelse og fusion 
af registre, standardisere dokumentkoder 
via en europæisk 
standardiseringsorganisation, skabe en 
fælles EU-portal for at sikre aktindsigt i 
alle EU's dokumenter og drøfte den 
fremtidige udvikling vedrørende aktindsigt.

Or. en

Ændringsforslag 135
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Institutionerne hører brugere af deres 
tjenesteydelser i forbindelse med 
aktindsigt for bedre at kunne opfylde 
brugernes aktuelle behov.

Or. en
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Ændringsforslag 136
Marco Cappato

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Reproduktion af dokumenter

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

Or. en

Ændringsforslag 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tekstens oprindelige ordlyd i artikel 16 er bedre end Kommissionens foreslåede ændringer.


	761528da.doc

