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KORT BEGRUNDELSE

Lissabontraktaten har sat en ny standard for betydningen af gennemsigtighed i kraft af artikel 
10, stk. 3, i TEU, 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.”

Traktaten udvider også klart forordningens anvendelsesområde. Tidligere krævede traktaten 
udelukkende åbenhed af Parlamentet, Rådet og Kommissionen, men nu fastsætter artikel 15 i 
TEUF, at "Alle unionsborgere... har ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, uanset medium".

Kommissionens forslag, KOM(2011)137, indføjer traktatens tekst i forordningen, for så vidt 
angår den del, der vedrører udvidelse af forordningens institutionelle anvendelsesområde. 
Dette er et nødvendigt og tilstrækkeligt skridt til at opnå fuld sikkerhed, men det afspejler 
ikke ånden i Lissabontraktaten og navnlig ikke i chartret om grundlæggende rettigheder. 
Denne ændring bør imidlertid vedtages så snart som muligt, eftersom Lissabontraktaten 
allerede har været i kraft siden den 1. december 2009 og de fleste af EU's institutioner og 
organer allerede har foretaget ændringer af deres interne regler og praksis for at tilpasse sig til 
traktaten.

Ud over at ændre forordning 1049/2001 indeholder Kommissionens forslag to mindre 
modifikationer af ordlyden i de relevante stykker. Eftersom formålet med Kommissionens 
forslag alene er at foretage tekniske ændringer af det institutionelle anvendelsesområde og 
dermed bringe det i overensstemmelse med Lissabontraktaten, hvad dette område angår, 
foreslås det her, at teksten bibeholdes i sin nuværende form, således at der ikke skabes tvivl 
om målene med forslaget. 

Parlamentet har flere gange anmodet Kommissionen om at fremlægge et nyt, omfattende 
forslag til omarbejdning af forordning 1049/2001, som tager højde for de ændringer i 
retsgrundlaget, som Lissabontraktaten har medført, og erstatter forslagene fra 2008 og 2011. 
Det er beklageligt, at Kommissionen ikke har fremsat et sådant nyt forslag. Kommissionens 
tidligere forslag (KOM(2008)0229) ville have betydet et tilbageslag for gennemsigtigheden. I 
sidste ende vil det faktisk være bedre at bibeholde den nugældende forordning som ændret 
med de nødvendige tekniske modifikationer end at udvande forordningen med 
Kommissionens første forslag. 

Gennemsigtighed er som fastsat i artikel 298 i TEUF og artikel 41 i chartret om 
grundlæggende rettigheder et grundlæggende element til at sikre god forvaltning, og er 
nødvendigt for at kunne udøve effektiv demokratisk kontrol af EU-institutionerne (artikel 15 
TEUF). Ordføreren påpeger i denne forbindelse, at gennemsigtighed ikke kun er et spørgsmål 
om passive reaktioner fra EU-institutionernes side, men også fordrer en foregribende tilgang. 
Gennemsigtigheden er i den nugældende forordning fastslået som værende en af de mest 
virkningsfulde måder til at sikre forvaltningen en større legitimitet, effektivitet og til at gøre 
den mere ansvarlig over for borgerne i et demokratisk system. 
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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
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Lissabontraktaten giver Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder juridisk 
bindende kraft. Chartrets artikel 41 og 42 
forpligter Unionens institutioner til at 
anvende god forvaltningsmæssig praksis 
og at give Unionens borgere adgang til 
institutionernes dokumenter, uanset 
medium.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 1049/2001.
Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fastlægge de principper, betingelser 
og begrænsninger af hensyn til offentlige 
og private interesser, der skal gælde for 
offentlighedens ret til aktindsigt i 
dokumenter fra Den Europæiske Unions 
institutioner, som er fastsat i artikel 3, 
litra c), med hjemmel i artikel 15, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, med henblik på at sikre 
offentligheden den videst mulige 
aktindsigt i dokumenter.

a) at fastlægge de principper, betingelser 
og begrænsninger af hensyn til offentlige 
og private interesser, der skal gælde for 
retten til aktindsigt i dokumenter fra Den 
Europæiske Unions institutioner, som er 
fastsat i artikel 3, litra c), med hjemmel i 
artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, med 
henblik på at sikre den videst mulige 
aktindsigt i dokumenter.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 15, stk. 3, i TEUF indeholder ikke nogen henvisning til "offentlig" adgang, men blot til 
"ret til aktindsigt i dokumenter". Det samme er tilfældet med artikel 42 i chartret om 
grundlæggende rettigheder. Derfor foreslås det, at de to nye henvisninger til "offentligheden" 
udgår. 


