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Ændringsforslag 9
Constance Le Grip

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) EU's institutioner og organer bør ved 
behandlingen af personoplysninger sikre 
fuld respekt for de personers rettigheder, 
som oplysningerne vedrører, jf. 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. fr

Ændringsforslag 10
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Dokumenter vedrørende ikke-
lovgivningsmæssige procedurer som f.eks. 
bindende foranstaltninger, der ikke er af 
generel karakter, eller konklusioner, 
henstillinger eller resolutioner, bør være 
lettilgængelige i overensstemmelse med 
princippet om god forvaltning som 
omhandlet i chartrets artikel 41, samtidig 
med at man sikrer effektiviteten i 
institutionernes beslutningsproces og 
beskyttelsen af legitime private interesser, 
f.eks. på det konkurrenceretlige område, i 
monopol- og kartelsager og i forbindelse 
med udbuds- og ansættelsesprocedurer, 
samt af de personers rettigheder, som 
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oplysningerne vedrører.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Constance Le Grip

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 
hensyn til de principper, der er fastlagt i 
Fællesskabets lovgivning om beskyttelse 
af personoplysninger inden for alle 
Unionens aktivitetsområder.

(17) Som udgangspunkt bør alle de af 
institutionernes dokumenter, der vedrører 
deres virksomhed, registreres og være 
offentligt tilgængelige. Med forbehold af 
Europa-Parlamentets kontrolfunktion 
kan aktindsigt i et helt dokument eller en 
del heraf dog nægtes under henvisning til 
beskyttelsen af offentlige og private 
interesser, idet institutionerne har ret til at 
beskytte deres interne konsultationer og 
drøftelser, når det er nødvendigt for at 
sætte dem i stand til at udføre deres 
opgaver.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Constance Le Grip

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; 

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser), som er 
udarbejdet i en institutions navn og 
videresendt til en eller flere modtagere 
eller på anden måde registreret eller 
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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

modtaget af en institution inden for et 
område, der henhører under Den 
Europæiske Unions kompetence; 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. fr

Ændringsforslag 13
Constance Le Grip

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, jf. 
forordning (EF) nr. 45/2001, i forbindelse 
med:

Or. fr

Ændringsforslag 14
Constance Le Grip

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, såfremt 
udbredelse heraf vil kunne påvirke 
udfaldet af denne afgørelse

Or. fr
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Ændringsforslag 15
Enrique Guerrero Salom

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 finder anvendelse, 
medmindre der er en mere tungtvejende 
offentlig interesse i, at de udleveres. Ved 
afvejningen af den offentlige interesse i 
offentliggørelse skal der lægges særlig 
vægt på, om de dokumenter, der anmodes 
om, vedrører beskyttelsen af 
grundlæggende rettigheder, beskyttelsen 
af miljøet eller retten til at leve i et sundt 
miljø.

Or. es

Begrundelse

Medtag "miljøet". At leve i et sundt miljø er ikke nødvendigvis det samme som at respektere 
miljøet.

Ændringsforslag 16
Constance Le Grip

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. En mere tungtvejende offentlig 
interesse i offentliggørelse foreligger, når 
de dokumenter, der anmodes om, er blevet 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse 
med procedurer, der sigter på vedtagelse 
af EU-retsakter eller ikke-
lovgivningsmæssige akter til almen 
anvendelse. Ved afvejningen af den 
offentlige interesse i offentliggørelse 



AM\828951DA.doc 7/11 PE445.988v01-00

DA

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. fr

Ændringsforslag 17
Anneli Jäätteenmäki

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. Personoplysninger udleveres ikke, hvis 
udleveringen vil krænke privatlivets fred 
eller den pågældende persons integritet. 
Sådanne krænkelser foreligger ikke:

– hvis oplysningerne udelukkende 
vedrører den pågældende persons 
erhvervsmæssige aktiviteter, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder må formodes at ville 
skade den pågældende person
– hvis oplysningerne udelukkende 
vedrører en offentlig person, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder må formodes at ville 
skade den pågældende person eller andre 
personer, der har forbindelse til ham eller 
hende
– hvis oplysningerne allerede er blevet 
offentliggjort med den pågældende 
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persons samtykke.
Personoplysninger skal imidlertid 
udleveres, hvis en tungtvejende offentlig 
interesse kræver udlevering. I givet fald 
skal institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet angive den offentlige interesse 
og begrunde, hvorfor den offentlige 
interesse i det konkrete tilfælde vejer 
tungere end den pågældende persons 
interesser.
Når en institution eller et organ, kontor 
eller agentur nægter at give aktindsigt i et 
dokument under henvisning til dette 
stykke, skal institutionen, organet, 
kontoret eller agenturet overveje, om det 
er muligt at give delvis aktindsigt.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag yder ikke retfærdighed til behovet for en rigtig balance mellem de 
grundlæggende rettigheder, der står på spil.

Ændringsforslag 18
Enrique Guerrero Salom

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, 
organerne, kontorerne og agenturerne. 
Det er ikke nødvendigt at høre udstederen, 
hvis det er indlysende, at ingen af 
undtagelserne i denne forordning finder 
anvendelse. Høring af tredjepart finder 
sted, hvis denne part ved indgivelsen af 
dokumentet har anmodet om, at det 
behandles på en særlig måde, for at 
vurdere, om en undtagelse i denne 
forordning finder anvendelse.
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Or. es

Begrundelse

Aclaración linguística: "En el momento de entregar el documento" hay una falta de 
clarificación lingüística.¿Se refiere a "el momento en que el tercero entrega el documento a 
las instituciones, órganos u organismos"? ¿o a "el momento en que las instituciones, órganos 
u organismos entregan el documento del tercero al solicitante".

Si se trata del primer caso, el momento en que el tercero entrega el documento a las 
instituciones, órganos u organismos, se necesita una aclaración lingüística en la enmienda de 
Cashman,

Si se trata del segundo caso, el momento en que las instituciones, órganos u organismos 
entregan el documento del tercero al solicitante, se opta por cambiar la frase de la enmienda 
a "si en el momento de pedirlo el documento al solicitante, éstos [los terceros] han 
solicitado que sea tratado de una manera específica". La idea es que si se hace en el 
momento de entregarlo, la institución pierde legitimidad. Es un acto expost, después de que la 
institución, órgano u organismo haya autorizado la entrega del documento, si el tercero pide 
que se aplique una de las excepciones, entonces el acto perdería legitimidad. Por ello, es 
mejor que el tercero se pronuncie antes de la entrega del documento; es decir, cuando éste se 
pida.

Ændringsforslag 19
Enrique Guerrero Salom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver institution udnævner en person, 
der skal kontrollere, at alle fastsatte frister 
i denne artikel overholdes. 

Or. es

Begrundelse

Ombudsmanden har anbefalet, at der udnævnes en "informationsansvarlig", der har til 
opgave at sikre, at fristerne overholdes.
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Ændringsforslag 20
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a 

Ny begæring

Hvis en person efter at have modtaget 
oplysninger anmoder om nye oplysninger 
om institutionernes dokumenter, 
behandles denne anmodning som en ny 
begæring i overensstemmelse med artikel 
7 og 8. 

Or. fr

Ændringsforslag 21
Enrique Guerrero Salom

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, organerne, kontorerne 
og agenturerne giver offentligheden 
direkte adgang til dokumenter i 
elektronisk form eller via registre – og, i 
overensstemmelse med princippet om 
loyalt samarbejde, gør de det samme dem 
imellem – især de dokumenter, der er 
udarbejdet eller modtaget som led i 
procedurer vedrørende vedtagelse af Den 
Europæiske Unions retsakter, eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til almindelig 
anvendelse.

Or. es
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Begrundelse

For at sikre hurtig og mest effektiv adgang til dokumenter er det nødvendigt at gøre dem 
tilgængelige i elektronisk form. Tilføjelse: "– og, i overensstemmelse med princippet om loyalt 
samarbejde, gør de det samme dem imellem –". Begrebet "offentligheden" er utilstrækkeligt. 
Cashmans ændringsforslag bør medtages med denne lille ændring.


