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KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende forordning 1049/2001 om offentlig adgang til EU-dokumenter var et 
væsentligt skridt i retning af større åbenhed inden for Unionen. I de otte år, siden den blev 
gennemført, har den bidraget til skabelsen af en mere gennemsigtig forvaltningskultur inden 
for EU-institutionerne.

Lissabontraktaten bringer betydningen af gennemsigtighed op på et nyt niveau i kraft af 
artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, hvoraf det fremgår, at: "Enhver 
borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv. Beslutningerne træffes så åbent som 
muligt og så tæt på borgerne som muligt".

Den nye traktat udvider klart forordningens anvendelsesområde. Tidligere krævede traktaten 
udelukkende åbenhed af Parlamentet, Rådet og Kommissionen, men nu fremgår det af artikel 
15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at "Alle unionsborgere... har ret til 
aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, uanset 
medium...".

Parlamentet har flere gange anmodet Kommissionen om at forelægge et nyt forslag til 
omarbejdning af forordning 1049/2001, der tager højde for de ændringer i retsgrundlaget, som 
Lissabontraktaten har medført. I december vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det 
bemærkede, at forordningen hurtigst muligt skulle opdateres, og hvor det desuden beklagede 
dybt, at Kommissionen ikke havde udarbejdet et ændret forslag.

Endvidere har Domstolen, siden Kommissionen kom med sit forslag i 2008, truffet nogle 
meget vigtige afgørelser om adgang til dokumenter. Den mest betydningsfulde af disse er 
Turco-sagen (T-84/03 Turco mod Rådet), hvori Domstolen afgjorde, at der også skulle gives 
adgang til udtalelser fra de juridiske tjenester. Domstolen anfører i sine konklusioner, at: 
"åbenheden... vil bidrage til at give institutionerne større legitimitet i de europæiske borgeres 
øjne og til at styrke borgernes tillid til institutionerne".

Kommissionen har imidlertid afvist at udarbejde et nyt forslag. Den eneste ændring, 
Kommissionen rent faktisk har foretaget, er den justering af retsgrundlaget, som fremgik af 
omnibus-meddelelsen i december. 

Under de foreliggende omstændigheder har det kompetente udvalg, Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, besluttet, at Parlamentet skal overtage 
Kommissionens rolle og foretage de fornødne ændringer, som vil bringe forordningen i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten. 

Kommissionens forslag

Vi er nu nødt til at fortsætte med udgangspunkt i Kommissionens forslag fra 2008. Desværre 
øger dette forslag ikke Unionens gennemsigtighed til det niveau, der kræves i medfør af den 
nye traktat. Tværtimod ville mange af de ændringsforslag, som Kommissionen har foreslået, 
endda formindske det aktuelle niveau.



PE441.265v01-00 4/10 PA\816094DA.doc

DA

Det alvorligste eksempel er den ændring, som Kommissionen foreslår til artikel 3, og som i 
betydelig grad ville indskrænke definitionen af et dokument. Efter ordførerens mening burde 
den nuværende definition forblive uændret, da den dækker alle de relevante dokumenter -
ikke kun de registrerede.

Et andet ændringsforslag, som ordføreren finder bekymrende, vedrører medlemsstaternes ret 
til at tilbageholde dokumenter i henhold til artikel 5. Den formulering, som Kommissionen 
foreslår, ville give medlemsstaterne ubegrænset ret til at henvise til deres egen lovgivning 
som begrundelse for at nægte at give adgang til et dokument, der stammer fra en medlemsstat. 
Institutionerne kan således kun tage stilling til begrundelser, der er baseret på forordningen og 
ikke på national lovgivning. En sådan ret ville udvande princippet om gennemsigtighed og 
overlade afgørelsen fuldstændig til medlemsstaterne. Undtagelserne i forordningens artikel 4 
burde være tilstrækkelige. Hvis ikke de er, burde ændringerne foretages i artikel 4 og ikke ved 
at give uindskrænkede rettigheder til medlemsstaterne.

Formålet med forordningen

Som det fremgår af forordningens titel, drejer den sig om aktindsigt. Vores hovedmålsætning 
er at sikre borgernes ret til at deltage i Unionens demokratiske liv ved at give den bredest 
mulige adgang til EU-dokumenter.

Efter ordførerens mening bør der sondres klart mellem på den ene side "aktindsigt" og 
"informering og inddragelse af borgerne" og på den anden side institutionernes ret til adgang 
til selv fortrolige dokumenter. Sidstnævnte kan ordnes gennem en interinstitutionel aftale.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 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 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en EU-institution 
eller et EU-organ, -kontor eller -agentur 
er i besiddelse af, dvs. dokumenter, som 
den/det har udarbejdet eller modtaget, 



PA\816094DA.doc 5/10 PE441.265v01-00

DA

inden for alle Den Europæiske Unions 
aktivitetsområder.
2. Offentligheden gives adgang til 
dokumenterne enten i elektronisk form i 
Den Europæiske Unions Tidende, 
gennem registret i en officiel institution 
eller et officielt organ, kontor eller 
agentur eller efter skriftlig begæring.
Der skal i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 12 sikres direkte 
adgang til dokumenter, som er udarbejdet 
eller modtaget i forbindelse med en 
lovgivningsprocedure.
3. 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 
dokumenter, som institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer er i besiddelse af.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede retsakt udstikker generelt en ramme for alle EU-institutioner, -agenturer og 
-organer.

Ændringsforslag 2

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-, behandings- og søgesystemer, er
dokumenter, hvis de kan hentes i form af et 

a) "dokument": data eller indhold af 
enhver art 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, organets, 
kontorets eller agenturets 
kompetenceområde; oplysninger, der 
findes i elektroniske lagrings-, 
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udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet.

behandlings- og søgesystemer (inklusive 
eksterne systemer, der anvendes i 
forbindelse med institutionens, organets, 
kontorets eller agenturets arbejde), udgør 
et dokument eller dokumenter, hvis det/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.

Or. en

Begrundelse

Det af Kommissionen foreslåede ændringsforslag ville begrænse den offentlige adgang til blot 
et lille antal dokumenter. Dette ville være en klar mindskelse af standarderne for åbenhed 
sammenlignet med den nuværende situation.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridisk rådgivning og
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning vedrørende
domstolsbehandling

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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institutionernes beslutningsproces:
a) dokumenter, som vedrører en sag, 
hvori der endnu ikke er truffet afgørelse
b) dokumenter, der indeholder 
meningstilkendegivelser til internt brug 
som led i drøftelser og indledende 
konsultationer inden for de pågældende 
institutioner, selv efter at der er truffet 
afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 
en udlevering lægges der særlig vægt på, 
om de dokumenter, der anmodes om, 
vedrører beskyttelsen af grundlæggende 
rettigheder eller risiko for menneskers 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Forordning 1367/2006 fastsætter en tungtvejende offentlig interesse i udlevering af 
oplysninger vedrørende emissioner til miljøet. Der bør være en tilsvarende formodning om en 
tungtvejende offentlig interesse i udlevering af oplysninger vedrørende beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder eller risiko for menneskers sundhed.
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Ændringsforslag 6

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 
persons samtykke.
Personoplysninger skal imidlertid 
udleveres, hvis en tungtvejende offentlig 
interesse kræver udlevering. I sådanne 
tilfælde skal institutionen, organet, 
kontoret eller agenturet præcisere den 
offentlige interesse. Institutionen, 
organet, kontoret eller agenturet skal 
begrunde, hvorfor den offentlige interesse 
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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 stk. 1, skal 
institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet overveje, om en delvis 
aktindsigt er mulig.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag yder ikke retfærdighed til behovet for en rigtig balance mellem de 
grundlæggende rettigheder, der står på spil, og det afspejler heller ikke dommen fra Retten i 
Første Instans om Bavarian Lager.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Undtagelserne som fastlagt i denne 
artikel finder 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 vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger eller 
forretningsmæssige interesser, og i 
tilfælde af følsomme dokumenter kan 
undtagelserne om nødvendigt finde 
anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

7. Undtagelserne som fastlagt i denne 
artikel finder ikke anvendelse på 
dokumenter, der er fremsendt som led i 
procedurer, der fører til en retsakt eller en 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse. Undtagelserne 
finder kun anvendelse i den periode, hvor 
beskyttelsen er begrundet i dokumentets 
indhold. Undtagelserne finder anvendelse i 
højst 30 år. 

Or. en

Begrundelse

Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at offentliggørelse af juridisk rådgivning i 
forbindelse med lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden af den 
lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.
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Ændringsforslag 8

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 
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.

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 
eller det organ, kontor eller agentur, der 
er i besiddelse af dokumentet, udleverer 
det, medmindre medlemsstaten giver en 
begrundelse for at ville holde det tilbage ud 
fra de undtagelser, der er nævnt i artikel 4. 
Institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke gives den absolutte ret til at påberåbe sig deres egen lovgivning. 
Undtagelserne i artikel 4 burde være tilstrækkelig grund til at nægte adgang.


