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KORT BEGRUNDELSE

I henhold til EU-traktatens artikel 1, stk. 2, skal EU's institutioner og organer træffe 
beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. Derfor bør borgerne og 
valgte organer, for at sætte dem i stand til at deltage effektivt i den politiske proces og drage 
offentlige myndigheder til ansvar, have videst mulig aktindsigt i dokumenter i EU-
institutionernes besiddelse. 

De ændringer, Kommissionen foreslår foretaget i den gældende forordning, er imidlertid 
skuffende, eftersom Kommissionens forslag i en række tilfælde udgør et tilbageskridt snarere 
end et modigt skridt fremad "i et fremstød for mere åbenhed". 

For det første burde Kommissionen have foretaget en gennemgribende revision af sit tidligere 
forslag, eftersom ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
betydet tilvejebringelse af et nyt retsgrundlag i form af artikel 15, stk. 3. Kommissionen burde 
have inkluderet sit forslag i KOM(2009)0665 om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden. 
Kommissionen trak ikke formelt forslaget tilbage og erstattede det aldrig med et nyt forslag, 
der tager hensyn til den nye ramme i Lissabontraktaten.  

Det største tilbageskridt er Kommissionens omformulerede definition (artikel 3) af 
"dokument", dvs. selve kernebegrebet i forordningen. Det er ordførerens opfattelse, at termen 
"dokument" snarere end at gøre den til genstand for en snævrere definition, således som 
Kommissionen reelt foreslår, bør defineres bredere, således at der fokuseres på "officielle 
oplysninger", eftersom personer, der fremsætter begæring om adgang til oplysninger, på 
denne måde ville få mulighed for at anmode om helt specifikke oplysninger på mere præcis, 
målrettet og alsidig vis, hvorved modtagelsen af store mængder unødvendige data - muligvis 
med ekstra udgifter til følge - kunne undgås. Den nye definition kunne også gøre det lettere at 
få delvis indsigt i visse klassificerede dokumenter og ville åbne mulighed for en klar sondring 
mellem uofficielle og officielle oplysninger. 

Selv om formålet med denne forordning fortsat er gøre det lettere for borgerne at få indsigt i 
dokumenter fra EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer, kunne offentlig adgang til 
foreløbige dokumenter såsom udkast til notater eller memoranda forskyde strømmen af 
officielle oplysninger i retning af uformelle og/eller mellemstatslige kanaler med mindre 
gennemsigtighed og en svagere Europæisk Union til følge. 

Gebyrer for søgning efter og kopiering af dokumenter bør begrænses til rimelige 
standardgebyrer for søgning og kopiering. Kommissionen bør fremsætte forslag med henblik 
herpå.

For borgerne er det særlig vigtigt, at der f.eks. i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, der 
ofte iværksættes som følge af borgernes andragender, gives fuld indsigt i alle dokumenter 
vedrørende afsluttede traktatbrudsprocedurer. Dette gælder også dokumenter fra 
medlemsstaterne. Ordføreren påpeger, at Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne 
ret til at afslå indsigt i dokumenter (artikel 5) med hjemmel i deres egen lovgivning strider 
mod retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol og derfor ikke er acceptabelt. Med 
hensyn til artikel 9 ("Behandling af følsomme dokumenter") er det vigtigt, at Unionens 
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institutioner, organer, kontorer og agenturer fastlægger fælles regler for klassificeringen af 
sådanne dokumenter, og at disse regler offentliggøres.

Udvalget for Andragender tillægger bevarelsen og styrkelsen af borgernes tillid til EU's 
institutioner, organer, kontorer og agenturer særdeles stor betydning.  EU må beskytte 
personoplysninger og privatlivets fred i videst muligt omfang og bør ikke fastlægge regler, 
der gør det muligt at træffe foranstaltninger, der er vanskelige at anvende objektivt. Selv om 
der i EU er afsagt domme om fortolkningen af "tungtvejende offentlig interesse", ville det 
være ønskeligt, om Kommissionen kunne give en præcis og konkret definition af dette udtryk. 

Klassificerede oplysninger bør ikke overføres fra modtageren til en tredjepart uden 
udstederens forudgående samtykke. Udvalget for Andragender så gerne en fælles ramme og 
en fælles procedure for afklassificering, herunder en bestemmelse om at give Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer mulighed for at genoverveje og nyfastsætte et 
dokuments klassificeringskategori i forbindelse med en begæring om offentlig adgang til det.   
På denne måde kunne adgangen til tidligere klassificerede dokumenter gøres mere fleksibel.  

Hvis en institution afslår en begæring om et dokument under henvisning til bestemmelserne i 
denne forordning, skal institutionen være forpligtet til at meddele, hvorvidt og hvornår der er 
sandsynlighed for, at der på et senere tidspunkt vil kunne gives delvis eller fuld indsigt i 
dokumentet. 

Det er ordførerens opfattelse, at forudsætningen for, at det europæiske åbenhedsinitiativ bliver 
en succes, er, at det skal være let for personer, der indgiver begæring om adgang til 
oplysninger, at finde og hente de oplysninger, de ønsker. I forbindelse med denne forordning 
bør institutionerne derfor sikre, at dokumenter enten leveres gennem en fælles 
brugergrænseflade for deres dokumentregistre eller gennem en brugergrænseflade med direkte 
forbindelser til hver enkelt institutions eget register.

Som det var tilfældet med den nugældende forordning, bør Kommissionen endvidere 
anmodes om at udarbejde en rapport om gennemførelsen af den reviderede forordning og om 
fornødent fremsætte henstillinger til forbedringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender 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 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution eller et 
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besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter og beslutninger, som falder ind 
under dens ansvarsområde, inden for alle 
Den Europæiske Unions aktivitetsområder.

organ, kontor eller agentur i Den 
Europæiske Union er i besiddelse af om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter, afsluttede procedurer i 
forbindelse med overtrædelser af EU-lov 
og beslutninger, som falder ind under dens 
ansvarsområde, inden for alle Den 
Europæiske Unions aktivitetsområder. 

Begrundelse

Forordningen bør finde anvendelse på alle dokumenter (som defineret i artikel 3), som en 
institution eller et organ, kontor eller agentur i Den Europæiske Union er i besiddelse af. Der 
henvises specifikt til dokumenter vedrørende undersøgelser af overtrædelser af EU-lov, 
hvortil parter (f.eks. andragere) kan anmode om adgang med det formål at udøve deres ret til 
domstolsprøvelse eller afhjælpende foranstaltninger. 

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 udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

a) "dokument": en optegnelse eller et sæt 
optegnelser, der tjener officielle formål 
uanset medium (skrevet på papir eller 
opbevaret elektronisk, lyd- eller 
billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) 
og vedrører spørgsmål, der henhører 
under Den Europæiske Unions 
institutioners, organers, kontorers eller 
agenturers kompetenceområde; dette 
omfatter ikke udkast, notater og 
memoranda, der ikke er bestemt til at 
indgå i et sagsdossier

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede definition af "dokument" er for snæver. Et dokument ville 
kun være et "dokument" i forordningens forstand, hvis det fremsendes formelt eller på anden 
vis registreres. Dette ville være et tilbageskridt for åbenheden.
At gøre foreløbige dokumenter såsom udkast til notater eller memoranda offentligt 
tilgængelige kunne forskyde strømmen af officielle oplysninger i retning af uformelle og/eller 
mellemstatslige kanaler med mindre gennemsigtighed og en svagere Europæisk Union til 
følge, hvilket ville virke mod hensigten.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk 
person eller enhed uden for den 
pågældende institution, herunder 
medlemsstaterne, andre institutioner og 
organer i eller uden for fællesskabsregi
og tredjelande.

b) "tredjepart": enhver fysisk eller juridisk 
person eller enhed uden for den 
pågældende institution, andre EU- eller 
ikke-EU-institutioner og -organer og 
tredjelande.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke betragtes som tredjeparter i deres forbindelser med institutionerne 
eller deres kommunikation om spørgsmål vedrørende Unionens aktivitetsområder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Fællesskabets eller en medlemsstats 
finanspolitik, valutapolitik eller 
økonomiske politik

d) Den Europæiske Unions eller en 
medlemsstats finanspolitik, valutapolitik 
eller økonomiske politik

Begrundelse

Denne formelle rettelse er nødvendig som følge af EU-traktatens ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridisk rådgivning og 
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning, undtagen når 
denne ydes i forbindelse med 
procedurerne for vedtagelse af retsakter,
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og domstolsbehandling

Begrundelse

Kommissionens ændring af artikel 4, stk. 2, litra c), ville betyde lavere standarder i forhold til 
de nugældende regler. Formålet med ændringsforslaget til dette litra er at højne 
standarderne og tage hensyn til Turco-dommen (Sag C-39/05 P og C-52/05 P).  

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) formålet med inspektioner, 
undersøgelser og revision

d) formålet med inspektioner, 
undersøgelser, konkurrencesager og 
revision

Begrundelse

Det skal afslås at give indsigt i dokumenter vedrørende konkurrencesager, da indsigt kan 
undergrave behovet for beskyttelse i sådanne sager.

Ændringsforslag 7

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. 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
kun med udstederens samtykke,
medmindre udleveringen i betragtning af 
de særlige omstændigheder ville skade 
beskyttelsen af privatlivets fred og de 
pågældende personers integritet. Andre 
personoplysninger udleveres i 
overensstemmelse med betingelserne for 
lovlig behandling af sådanne data, som er 
fastlagt i Unionens lovgivning om 
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beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger.

Indehavere af offentlige embeder, 
offentligt ansatte og repræsentanter for 
interessegrupper anmodes om samtykke, 
inden deres navne, titler og funktioner 
medtages i et dokument.  

Når en institution eller et organ, kontor 
eller agentur giver afslag på aktindsigt i et 
dokument under henvisning til stk. 1, skal 
den/det overveje, om det er muligt at give 
delvis indsigt i dokumentet.

Begrundelse

Formuleringen bør være i tråd med EU-Domstolens nylige dom i sag C-28/08 P (Bavarian 
Lager mod Kommissionen).  Det bør gøres lettere at få aktindsigt i nyligt udarbejdede 
dokumenter.

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. Disse myndigheder 
høres også, hvis en begæring vedrører 
oplysninger, der er forelagt 
Kommissionen om gennemførelsen af 
EU-lovgivning, indtil en eventuel retssag 
vedrørende denne er indledt. 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 vurderer, om 
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sådanne af medlemsstaten fremsatte 
begrundelser er rimelige.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan kun anmode EU's institutioner, organer, kontorer eller agenturer om at 
afslå indsigt i deres dokumenter, hvis en sådan anmodning er baseret på undtagelserne i 
artikel 4 (sag C-64/05: International Fund for Animal Welfare mod Kommissionen). 
Medlemsstaterne har ikke vetoret med hensyn til dokumenter, der hidrører fra dem, eller ret 
til at henvise til bestemmelser i deres egen lovgivning som begrundelse for fortrolighed. Der 
bør også gives indsigt i oplysninger, som medlemsstaterne har forelagt Kommissionen om 
gennemførelsen af EU-lovgivning, indtil der er indledt en retssag ved en domstol (henstilling 
4 i Cashman-betænkningen).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Giver institutionen den, der har fremsat 
begæringen, helt eller delvis afslag, kan 
vedkommende inden 15 arbejdsdage fra 
modtagelsen af institutionens svar 
genfremsætte begæringen over for 
institutionen med henblik på at få denne til 
at tage begæringen op til fornyet 
behandling.

3. Institutionen meddeler den, der har 
fremsat begæringen, hvorvidt og, i 
bekræftende fald, hvornår der er 
sandsynlighed for, at der på et senere 
tidspunkt vil kunne gives delvis eller fuld 
aktindsigt i dokumentet. 

Den, der har fremsat begæringen, kan 
inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af 
institutionens svar genfremsætte 
begæringen over for institutionen med 
henblik på at få denne til at tage 
begæringen op til fornyet behandling.

Begrundelse

Den, der fremsætter en begæring, skal underrettes om den fremtidige mulighed for at få 
indsigt i det ønskede dokument. 
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, 
der hidrører fra institutionerne eller de af 
dem oprettede organer, medlemsstater, 
tredjelande eller internationale 
organisationer, og som er klassificeret 
"TRÈS SECRET/TOP" "SECRET", 
"SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i 
overensstemmelse med de forskrifter, den 
pågældende institution har fastsat, som 
beskytter Den Europæiske Unions eller en 
eller flere medlemsstaters væsentlige 
interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, 
litra a), anførte områder, navnlig offentlig 
sikkerhed, forsvar og militære anliggender.

1. Følsomme dokumenter er dokumenter, 
der hidrører fra institutionerne eller de af 
dem oprettede organer, kontorer eller 
agenturer, medlemsstater, tredjelande eller 
internationale organisationer, og som er 
klassificeret "TRÈS SECRET/TOP" 
"SECRET", "SECRET" eller 
"CONFIDENTIEL" i overensstemmelse 
med fælles forskrifter, som institutionerne, 
organerne, kontorerne og agenturer har 
fastsat, og som beskytter Den Europæiske 
Unions eller en eller flere medlemsstaters 
væsentlige interesser inden for de i artikel 
4, stk. 1, litra a) og b), anførte områder, 
navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og 
militære anliggender.

Begrundelse

Kommissionens forslag om ikke at ændre artikel 9 er ikke foreneligt med de foreslåede 
ændringer af artikel 4, hvilket i øjeblikket gør henvisningen til stk. 1 i denne artikel 
inkonsekvent og fejlagtig. Ifølge EUF-traktatens artikel 15 er det desuden sådan, at generelle 
principper for og begrænsninger i aktindsigt skal fastsættes efter den almindelige 
beslutningsprocedure. Derfor er det tvingende nødvendigt og i overensstemmelse med 
retsgrundlaget, at institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne indfører fælles 
forskrifter vedrørende klassificering.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Institutionernes bestemmelser om 
følsomme dokumenter offentliggøres.

6. Institutionernes, organernes, 
kontorernes og agenturernes fælles
bestemmelser om følsomme dokumenter 
offentliggøres.
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Begrundelse

Kommissionens forslag om ikke at ændre artikel 9 er ikke foreneligt med de foreslåede 
ændringer af artikel 4, hvilket i øjeblikket gør henvisningen til stk. 1 i denne artikel 
inkonsekvent og fejlagtig. Ifølge EUF-traktatens artikel 15 er det desuden sådan, at generelle 
principper for og begrænsninger i aktindsigt skal fastsættes efter den almindelige 
beslutningsprocedure. Derfor er det tvingende nødvendigt og i overensstemmelse med 
retsgrundlaget, at institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne indfører fælles 
forskrifter vedrørende klassificering.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Institutionerne træffer straks de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på oprettelse af registret, der skal tages i 
brug senest den 3. juni 2002.

3. Institutionerne træffer straks de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på oprettelse af en fælles grænseflade for 
institutionernes registre for at sikre 
samordning mellem registrene.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU- retsakter, eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til 
almindelig anvendelse, gøres med 
forbehold af artikel 4 og 9 direkte 
tilgængelige for offentligheden.

1. Institutionerne skal i videst muligt 
omfang give offentligheden direkte 
adgang til dokumenter i elektronisk form
eller gennem et register i 
overensstemmelse med den pågældende 
institutions eller det pågældende organs, 
kontors eller agenturs regler.

Begrundelse

For at bevare de nugældende standarder genindsættes teksten i den nuværende artikel 12, stk. 
1.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den .. .. …offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af denne forordnings 
principper og fremsætter henstillinger, 
herunder bl.a. et forslag til definition af 
"tungtvejende offentlig interesse" og om 
nødvendigt forslag til en revision af denne 
forordning og til et handlingsprogram for 
foranstaltninger, som institutionerne, 
organerne, kontorerne og agenturerne 
skal træffe.

Begrundelse

Som det var tilfældet med den nugældende forordning, bør der fremlægges en rapport om 
gennemførelsen af forordningen med henstillinger og forslag til forbedringer, hvor dette er 
nødvendigt.
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