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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØS, Euratom) nr. 354/83 
for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det 
Europæiske Universitetsinstitut i Firenze
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning (COM(2012)0456),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0000/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1,

– der henviser til henstilling fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2013),

1. godkender forslaget til Rådets forordning;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

EU-institutionernes historiske arkivalier udgør en væsentlig kilde til information om Den 
Europæiske Unions historie og arv. Følgelig er det afgørende at gøre arkivalierne offentligt 
tilgængelige og bevare oplysningerne om EU-institutionerne samt støtte forskning i den 
europæiske integrations historie. 

Ifølge Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 19831 skal 
EU-institutionerne oprette historiske arkiver og gøre dem offentligt tilgængelige, når disse 
dokumenter er 30 år gamle. I forordningen fastlægges ikke et sted for deponeringen af EU’s 
arkivalier.

I 1984 blev Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om at deponere deres 
historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) i Firenze, og der blev 
udarbejdet en særlig kontrakt om vilkårene for deponeringen i december 1984 mellem De 
Europæiske Fællesskaber, repræsenteret ved Kommissionen, og EUI. Det fremgår desuden af 
kontrakten, at den italienske regering permanent og vederlagsfrit skal stille lokaliteter til 
rådighed, således at EUI kan huse arkiverne.

Det forslag til Rådets forordning, som i øjeblikket er ved at blive behandlet af Europa-
Parlamentet i henhold til godkendelsesproceduren (forretningsordenens artikel 81, stk. 1), 
indeholder en mere solid juridisk og finansiel ramme for samarbejdet mellem EU og EUI.  
Samtidig styrker det EUI’s rolle med hensyn til at forvalte EU-institutionernes historiske 
arkiver. 

For så vidt angår indholdet ændrer forslaget ikke de centrale elementer i forordning (EØF, 
Euratom) nr. 354/83, som f.eks. definitionen af historiske arkiver, samt hvornår dokumenter 
skal være tilgængelige for offentligheden, og hvilke dokumenter der skal være tilgængelige 
for offentligheden. Forslaget indeholder rent faktisk begrænsede ændringer af den gældende 
forordning, som f.eks. forpligtelsen for alle EU-institutioner (undtagen Domstolen og Den 
Europæiske Centralbank) til at deponere deres historiske arkivalier hos EUI, princippet om at 
alle institutioner bevarer ejendomsretten til deres arkivalier, systemet til finansiering af 
arkiverne, beskyttelsen af personoplysninger i arkiverne og at arkiverne så vidt muligt gøres 
elektronisk tilgængelige. 

Ordføreren vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve det gode interinstitutionelle 
samarbejde på dette område.

Ordføreren vil især gerne henlede opmærksomheden på visse ændringer i forslaget, som efter 
hendes mening er ganske positive med hensyn til finansiering, databeskyttelse og 
digitalisering. 

I forslaget fastlægges tydeligt en forpligtelse til at finansiere EUI over Unionens almindelige 
budget gennem bidrag fra de deponerende institutioner, og det angives, at de finansielle 
bidrag vil dække udgifterne til forvaltning af arkiverne, men ikke til tilvejebringelse af 
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bygninger og deponeringsfaciliteter, da disse skal finansieres af den italienske regering.

Den foreslåede tilgang til fordelingen af omkostningerne er baseret på kriteriet om, at 
størrelsen af bidragene vil stå i et rimeligt forhold til ”størrelsen af de deponerende 
institutioners respektive stillingsfortegnelser” (artikel 8, stk. 10). Dette kriterium forekommer 
temmelig fordelagtigt for Europa-Parlamentet, da det i betragtning af dets størrelse ikke vil 
yde et stort finansielt bidrag, selv om det sandsynligvis vil deponere et stort antal historiske 
arkivalier. 

Ordføreren glæder sig over følgende klare ordlyd: ”institutionerne gør så vidt muligt deres 
arkivalier elektronisk tilgængelige for offentligheden, herunder digitaliserede og oprindeligt 
digitale arkivalier, og gør det lettere at konsultere dem på internettet” (artikel 9, stk. 1). Dette 
tager højde for de nuværende forhold med hensyn til den digitale arkiveringsproces, som ikke 
er ensartet i de forskellige EU-institutioner. Da arkiver i Europa i dag står over for 
udfordringer i forbindelse med den digitale æra, tilskynder forslaget endvidere EU-
institutionerne til at fortsætte i retning af digitalisering. 

For så vidt angår det følsomme spørgsmål om databeskyttelse, skaber forslaget klarhed over 
de regler, der gælder for arkivalierne. Skulle der være personoplysninger tilbage i 
arkivalierne, understreges det, at EUI i henhold til forordning (EF) nr. 45/20011 har rollen 
som ”behandler” af personoplysninger, der handler ifølge de deponerende EU-institutioners 
instrukser. 

Teksten anerkender desuden Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som 
den myndighed, der tillægges beføjelse til at kontrollere EU-institutionerne, således som det 
er fastlagt i forordning (EF) nr. 45/2001. 

I lyset af ovenstående henstiller ordføreren, at plenarforsamlingen giver sin godkendelse af 
forslaget til retsakt.
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