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KORT BEGRUNDELSE

Historiske arkivalier har altid spillet en betydelig rolle i de vestlige lande, og den korrekte 
funktion heraf afhænger af en skriftkultur. Allerede i den antikke romerske republik lå 
bygningen Tabularium (det officielle hovedarkiv) i det symbolske centrum, som var Forum 
Romanum.

EU-institutionernes historiske arkiver er en del af den europæiske kulturarv, og åbningen af 
dem for offentligheden tjener videnskabelige, uddannelsesmæssige og kulturelle formål og 
interesser. Disse interesser er beskyttet af den primære ret, da Unionen ”respekterer 
medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske 
kulturarv beskyttes og udvikles”1. I chartret om grundlæggende rettigheder anføres det, at 
”der er frihed for kunst og videnskabelig forskning. Den akademiske frihed respekteres”2.

I fjerde betragtning i forordning nr. 354/83 angives det endvidere, at ”udnyttelse og kritisk 
analyse af […] arkiver […] kan samtidig lette interesserede kredses indsats på 
fællesskabsplan og derved bidrage til en mere hensigtsmæssig virkeliggørelse af 
Fællesskabernes mål som helhed”.

Formålet med Kommissionens forslag er at bekræfte EUI’s rolle i driften af institutionernes 
historiske arkiver og at skabe et forsvarligt retsgrundlag og økonomisk grundlag for 
partnerskabet mellem EU og EUI3. Følgelig vil det være i strid med forslagets formål, hvis 
EUI befandt sig i en mindre gunstig juridisk eller økonomisk situation efter vedtagelsen af 
retsakten4.

Kommissionens forslag (COM(2012)0456) som ændret af Rådet indeholder følgende 
institutionelle ordninger, som kan forbedre den aktuelle situation:

– Det bliver obligatorisk for institutionerne at deponere deres historiske arkivalier hos EUI i 
medfør af EU’s sekundære ret.  

– Den særlige karakter af EU-Domstolens og Den Europæiske Centralbanks opgaver 
berettiger fritagelsen for forpligtelsen til at deponere deres historiske arkivalier hos EUI. 
Disse to institutioner kan ikke desto mindre deponere deres arkivalier hos EUI på frivillig 
basis.

– Deponeringen af institutionernes historiske arkivalier hos EUI berører ikke ejendomsretten 
til eller beskyttelsen af arkivalierne, jf. artikel 2 i protokollen vedrørende Den Europæiske 
Unions privilegier og immuniteter, som er knyttet som bilag til traktaten.

– Hver af de deponerende institutioner har ret til at modtage oplysninger om driften af deres 
arkiver og til at besigtige arkivalierne.
                                               
1 Artikel 3, stk. 3, afsnit 4, i TEU.
2 Artikel 22.
3 Jf. COM(2012)0456, begrundelse, punkt 1.2.
4 Situationen blev i særdeleshed fastlagt ved kontrakten af 17. december 1984 mellem De Europæiske 
Fællesskaber, repræsenteret ved Kommissionen, og EUI.
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– Arkivernes driftsomkostninger finansieres af bidrag fra EU-budgettet.
Omkostningsfordelingen mellem institutionerne bliver baseret på objektive kriterier.

– Hver institution fastsætter interne gennemførelsesbestemmelser til den kommende 
forordning.

– Kommissionen skal på de deponerende institutioners vegne indgå en 
partnerskabsrammeaftale med EUI for at fastlægge udførlige bestemmelser om henholdsvis 
EU-institutionernes og EUI’s rolle. Denne aftale skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den kommende forordning og i traktaterne.

Følgelig foreslår ordføreren, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin 
godkendelse.
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