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Årsagerne til en anden udgave af udkastet til betænkning

Forslaget til omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001 (KOM(2008)0229) har været 
under behandling i mange år. I 2009 vedtog Europa-Parlamentet på plenarmødet nogle 
ændringsforslag, men der blev ikke vedtaget en lovgivningsmæssig beslutning, og sagen blev 
henvist til fornyet udvalgsbehandling1. Da Lissabontraktaten trådte i kraft, besluttede 
Kommissionen sig for ikke at trække forslaget tilbage2. Det blev derfor opretholdt, selv om de 
nye traktater skabte en fuldstændig ny retlig ramme for aktindsigt og definerede retten hertil 
som en grundlæggende rettighed (artikel 42 i det nu juridisk bindende charter), udvidede 
begrebet deltagelsesdemokrati (artikel 9-12 i TEU) og begrænsede undtagelserne i relation til 
gennemsigtighed i lovgivningsproceduren betydeligt (ved at fjerne den tidligere artikel 207 i 
TEF), som krævede åbenhed om Rådets forberedende lovgivningsmæssige arbejde, "samtidig 
med at beslutningsprocessen forbliver effektiv". I maj 2010 blev der fremlagt et nyt udkast til 
betænkning3, som blev efterfulgt af en workshop om gennemsigtighed4. 

Efter at udkastet til betænkning blev fremlagt, har Retten og Domstolen afsagt adskillige 
vidtrækkende og vigtige domme om forståelsen af den nye retlige ramme for aktindsigt, der er 
skabt ved Lissabontraktaten. Domstolen præciserede herved i sin dom af 29. juni 2010 i 
Bavarian Lager-sagen (sag C-28/08) sin holdning til forholdet mellem gennemsigtighed og 
databeskyttelse på grundlag af den nuværende ordlyd af forordning (EF) nr. 1049/2001. Dette 
fik Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til at foretage endnu en omfattende 
analyse af forholdet mellem databeskyttelse og gennemsigtighed5. Samtidig besluttede 
Domstolen i dommen af 29. juni 2010 i TGI-sagen (sag C-139/07 P) om aktindsigt i 
(administrative) sager om statsstøtte, at sådanne sager falder ind under undtagelsen om 
formålet med inspektioner, undersøgelser og revision. Spørgsmålet om aktindsigt i 
administrative sager (og om en mulig formodning om afslag) er blevet præciseret yderligere i 
dommen af 21. juli 2011 i MyTravel-sagen (sag C-506/08 P), hvor Domstolen sondrede 
mellem lovgivningsmæssige og administrative dokumenter, men understregede, at dette ikke 
betyder, at administrative dokumenter er undtaget fra kravet om åbenhed i henhold til 
forordning (EF) nr. 1049/2001. Samtidig har Retten i adskillige domme defineret den test, den 
foretager i forbindelse med de betingede undtagelser, således, at risikoen skal være "rimeligt 
forudsigelig og ikke rent hypotetisk", og "aktindsigten konkret og reelt vil kunne skade den 
beskyttede interesse" – se sagerne Batchelor (sag T-250/08), dom af 22. marts 2011, NLG 
(forenede sager T-109/05 og T-444/05), dom af 24. maj 2011, og Toland (sag T-471/08), dom 
af 7. juni 2011. Den præciserede også, at undtagelsen vedrørende interne drøftelser i 
lovgivningsprocedurer skal være nøje begrænset for så vidt angår navnene på og 
synspunkterne hos medlemsstaternes delegationer i Rådet, jf. dommen af 22. marts 2011 i 
sagen Access Info Europe (sag T-233/09).

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0114.
2 Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden 
for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01-00.
4 "A workshop on Access to EU documents after the Lisbon Treaty", 1. juni 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses dokument af 24. marts 2011 om “ Public access to 
documents containing personal data after the Bavarian Lager ruling” og udtalelse af 30. juni 2008 om forslaget 
til forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT C 2 af 
7.1.2009, s. 7).
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På grund af de nævnte væsentlige ændringer blev der organiseret endnu en høring1 på 
baggrund af ændringen af forordning (EF) nr. 1049/2001 og om den hidtidige anvendelse af 
forordningen i forbindelse med den årlige rapport om aktindsigt (forretningsordenens artikel 
104, stk. 7) for 2009-2010 (2010/2294(INI)) af Hautala/Sargentini. I den nævnte rapport blev 
der foretaget en analyse af fordele og ulemper ved det nuværende system baseret på ægte 
eksempler på anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 fra virkelighedens verden. Den 
blev vedtaget i LIBE med overvældende flertal i juni 2011 som udtryk for det fælles fodslag 
mellem alle de politiske grupper på aktindsigtområdet.

Samtidig blev der gennemført adskillige møder og drøftelser med Rådet og Kommissionen, 
herunder et møde mellem ordføreren, skyggeordførerne og de rådgivende ordførere og 
Kommissionens næstformand Šefčovič den 28. juni 2011. Til Parlamentets overraskelse 
fremsatte Kommissionen et nyt lovgivningsforslag til en forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1049/2001 (KOM(2011)0137), hvori der blev foreslået en mindre ajourføring af den 
nuværende forordning (EF) nr. 1049/2001, i bund og grund ved at kopiere bestemmelserne i 
traktatens artikel 15. Da den juridiske situation var uklar, blev Parlamentets Juridiske Tjeneste
anmodet om at præcisere, hvorvidt Kommissionens andet forslag opfyldte kravene i 
Lissabontraktaten hvad angår aktindsigt. Svaret var klart og benægtende (Juridisk Tjenestes 
udtalelse af 4. juli 2011, SJ-0331/11), hvilket førte til, at de politiske grupper enstemmigt traf 
en politisk beslutning om, at det andet forslag bør betragtes som en del af det første og derfor 
bortfalder (som anført i den lovgivningsmæssige beslutning).

Alle de nævnte udviklinger har gjort det nødvendigt for ordføreren at ændre og tilpasse dele af 
sit udkast til betænkning og fremlægge en ny udgave af udkastet til betænkning.

Væsentligste ændringer i den anden udgave af udkastet til betænkning

De ændringer, Kommissionen har foreslået i det andet korte forslag (KOM(2011)0137), er 
alle blevet indarbejdet i betænkningen. Forslaget vil derfor bortfalde, som anført i den 
lovgivningsmæssige beslutning – se f.eks. æf. 1 og 25 og alle de ændringsforslag, der går ud 
på at indsætte ordene “institution, organ, kontor og/eller agentur".

Det har været nødvendigt at fremhæve praksis ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (sagen TASZ mod Ungarn, a. no. 37374/05), da den er begyndt 
at udvikle en ret til information på grundlag af bestemmelsen om ytringsfrihed – æf. 2 og 33. 

Bestemmelserne om et fælles system for klassificerede dokumenter er blevet omformuleret 
med fokus på en fælles procedure for klassificering og afklassificering – æf. 27.

Det er blevet præciseret og fremhævet, hvilken rolle åbenhed i lovgivningsarbejdet spiller, 
især med hensyn til undtagelsen om interne drøftelser, som er blevet genindført, men 
omformuleret og begrænset under hensyntagen til EU-Domstolens seneste praksis. Den bør 
som udgangspunkt ikke gælde for lovgivningsproceduren (i overensstemmelse med de 
politiske gruppers aftale i Hautala/Sargentini-rapporten) og kun anvendes, så længe 
proceduren er i gang. Se æf. 10, 11, 32 og 36.

                                               
1 "The right to access to EU documents: Implementation and future of Regulation (EC) No 1049/2001", 13. april 
2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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Forholdet til andre mulige lex specialis-retsakter er blevet præciseret, da yderligere 
begrænsninger kun kan indføres ved lovgivning på grundlag af artikel 15 – æf. 18.

Alle undtagelserne bør være betingede, og der skal i alle tilfælde foretages en afvejning 
mellem undtagelsen og den offentlige interesse i udbredelse under hensyntagen til de af EU-
Domstolen udviklede kriterier. Se æf. 33.

Adskillige ændringsforslag er blevet fjernet fra betænkningen: henvisningen til en generel 
ramme for klassificerede dokumenter, genanvendelse af oplysninger, modsætningen mellem 
hensynet til privatlivets fred som obligatorisk og betinget årsag til afslag, høring af 
tredjeparter, EU-Tidende osv.


