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Ændringsforslag 14
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der har ret til aktindsigt, og 
anvendelsesområde

Personer, der har ret til aktindsigt

1. Enhver fysisk eller juridisk person har 
ret til aktindsigt i institutionernes 
dokumenter med forbehold af de 
principper, betingelser og begrænsninger, 
der er fastsat i denne forordning.

Enhver fysisk eller juridisk person eller 
enhver sammenslutning af fysiske eller 
juridiske personer har ret til aktindsigt i 
institutionernes dokumenter med forbehold 
af de principper, betingelser og 
begrænsninger, der er fastsat i denne 
forordning.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
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.
3. Med forbehold af artikel 4 og 9 gives 
der offentligheden adgang til 
dokumenterne, enten efter skriftlig 
begæring eller direkte i elektronisk form 
eller gennem et register. Navnlig skal der 
i overensstemmelse med artikel 12 sikres 
direkte adgang til dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse 
med en lovgivningsprocedure.
4. Følsomme dokumenter som defineret i 
artikel 9, stk. 1, behandles efter en særlig 
procedure i overensstemmelse med den 
nævnte artikel.
5. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på dokumenter, der 
forelægges domstolene af andre parter 
end institutionerne.
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6. Med forbehold af den specifikke ret til 
aktindsigt for interesserede parter, der er 
fastsat ved EF-lov, er der ikke adgang for 
offentligheden til dokumenter, der hører 
til de administrative sagsakter i en 
undersøgelse eller i procedurer i en sag, 
der vedrører en enkeltperson, indtil 
undersøgelsen er blevet lukket eller der er 
truffet endelig afgørelse i sagen. 
Dokumenter, som en institution indsamler 
eller får fra fysiske eller juridiske 
personer i forbindelse med sådanne 
undersøgelser, vil ikke være tilgængelige 
for offentligheden.
7. Denne forordning berører ikke den ret 
til aktindsigt, der kan følge af folkeretlige 
instrumenter eller retsakter vedtaget af 
institutionerne til gennemførelse heraf, i 
dokumenter, som institutionerne er i 
besiddelse af.

Or. en

Begrundelse

I tråd med EUF-traktatens artikel 15, stk. 3. Gør det klart, at spørgsmålet om, hvilke personer 
der skal have aktindsigt, og spørgsmålet om forordningens anvendelsesområde er to 
forskellige aspekter, for hvilke der bør fastlægges separate bestemmelser.

Ændringsforslag 15
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som Den Europæiske 
Unions institutioner, agenturer, kontorer 
og organer er i besiddelse af, dvs. 
dokumenter, som de har udarbejdet eller 
modtaget, inden for alle Unionens 
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aktivitetsområder.
2. Der gives offentligheden adgang til 
dokumenterne enten i elektronisk form i 
Den Europæiske Unions Tidende, 
gennem en institutions officielle register 
eller efter skriftlig begæring. Der skal i 
overensstemmelse med artikel 12 sikres 
direkte adgang til dokumenter, som er 
udarbejdet eller modtaget i forbindelse 
med en lovgivningsprocedure.
3. Denne forordning berører ikke den 
udvidede ret til aktindsigt, der kan følge af 
folkeretlige instrumenter eller retsakter 
vedtaget af institutionerne til 
gennemførelse heraf eller 
medlemsstaternes lovgivning, i 
dokumenter, som institutionerne, 
agenturerne, kontorerne og organerne er 
i besiddelse af.

Or. en

Begrundelse

Se ovenfor. Gør det klart, at den foreslåede retsakt udstikker en generel ramme for alle EU's 
institutioner, agenturer og organer.

Ændringsforslag 16
Margrete Auken 

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-, behandlings- og søgesystemer, 
er dokumenter, hvis de kan hentes i form af 

a) "dokument": data eller indhold af 
enhver art uanset medium (skrevet på 
papir eller opbevaret elektronisk, lyd- eller 
billedoptagelser, audiovisuelle optagelser) 
vedrørende emner, der har at gøre med 
politikker, aktiviteter og beslutninger, der 
henhører under institutionens 
kompetenceområde; oplysninger, der 
findes i elektroniske lagrings-, 
behandlings- og søgesystemer (inklusive 
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et udskrift eller en elektronisk kopi ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

eksterne systemer, der anvendes i 
forbindelse med institutionens arbejde), 
udgør et dokument eller dokumenter, hvis 
de kan hentes i form af et eller flere 
udskrifter eller elektroniske kopier ved 
hjælp af værktøjer, der er rimeligt
tilgængelige til udnyttelse af systemet; en 
institution, der har til hensigt at indføre et 
nyt elektronisk lagringssystem eller at 
foretage væsentlige ændringer i et 
eksisterende system, vurderer de 
sandsynlige konsekvenser for den ret til 
aktindsigt, som er garanteret ved denne 
forordning, og handler således, at 
målsætningen om åbenhed fremmes; 
funktionerne til søgning af oplysninger, 
som institutionerne oplagrer i 
elektroniske lagringssystemer, tilpasses 
for at efterkomme gentagne anmodninger 
fra offentligheden, som det ikke er muligt 
at efterkomme ved at anvende de 
værktøjer, der umiddelbart er tilgængelige 
til udnyttelse af systemet

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede formulering tager hensyn til den stigende betydning af elektronisk oplagring 
af data, der ikke bør anvendes som et middel til at undgå at give indsigt i oplysninger, der 
tidligere ville have været indeholdt i almindelige dokumenter.

Ændringsforslag 17
Margrete Auken 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentlig sikkerhed, herunder fysiske og 
juridiske personers sikkerhed

a) intern offentlig sikkerhed i Den 
Europæiske Union eller én eller flere af 
dens medlemsstater

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke brug for nogen ny definition af begrebet intern offentlig sikkerhed.

Ændringsforslag 18
Margrete Auken 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridisk rådgivning og 
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

c) juridisk rådgivning i forbindelse med
domstolsbehandling

Or. en

Begrundelse

EU-Domstolen fastslog i sin dom i Turco-sagen, at offentliggørelse af juridisk rådgivning 
ydet i forbindelse med lovgivningsmæssige initiativer øger åbenheden og gennemsigtigheden 
af den lovgivningsmæssige proces og styrker EU-borgernes demokratiske rettigheder.

Ændringsforslag 19
Margrete Auken 

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer.

e) objektivitet og uvildighed ved offentlige 
indkøbsprocedurer, indtil den 
kontraherende institution har truffet 
afgørelse, eller inden for en 
udvælgelseskomité som led i en 
procedure, der fører til ansættelse af 
personale, indtil ansættelsesmyndigheden 
har truffet afgørelse.

Or. en
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Begrundelse

Forordningen må gøre det klart, at undtagelsen kun vedrører igangværende procedurer.

Ændringsforslag 20
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Undtagelserne i stk. 2 og 3 finder 
anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. For så vidt angår stk. 2, litra a), 
anses der at foreligge en mere 
tungtvejende offentlig interesse i 
offentliggørelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet.

4. Undtagelserne i stk. 2 finder anvendelse, 
medmindre der er en mere tungtvejende 
offentlig interesse i, at de udleveres. Ved 
afvejningen af den offentlige interesse i 
offentliggørelse lægges der særlig vægt 
på, om de dokumenter, der anmodes om, 
vedrører beskyttelsen af grundlæggende 
rettigheder eller retten til at leve i et sundt 
miljø.

Or. en

Begrundelse

Respekten for grundlæggende rettigheder er en hjørnesten i EU, og retten til at leve i et sundt 
miljø er fastlagt i artikel 37 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 1 i 
Århuskonventionen.

Ændringsforslag 21
Margrete Auken 

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 

5. Personoplysninger udleveres ikke, hvis 
udleveringen vil krænke privatlivets fred 
eller den pågældende persons integritet. 
Sådanne krænkelser foreligger ikke:
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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.

– hvis oplysningerne udelukkende 
vedrører den pågældende persons 
erhvervsmæssige aktiviteter, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder må formodes at ville 
skade den pågældende person
– hvis oplysningerne udelukkende 
vedrører en offentlig person, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder må formodes at ville 
skade den pågældende person eller andre 
personer, der har forbindelse til ham eller 
hende;
– hvis oplysningerne allerede er blevet 
offentliggjort med den pågældende 
persons samtykke.
Dog udleveres personoplysninger, hvis en 
tungtvejende offentlig interesse kræver 
udlevering. I så fald skal institutionen 
eller organet angive den offentlige 
interesse. Den eller det skal begrunde, 
hvorfor den offentlige interesse i det 
konkrete tilfælde vejer tungere end den 
pågældende persons interesser.

Or. en

Begrundelse

I tråd med henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
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Ændringsforslag 22
Ágnes Hankiss

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 
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.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 23
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Undtagelserne som fastlagt i denne 
artikel finder kun anvendelse i den periode, 
hvor beskyttelsen er begrundet i 
dokumentets indhold. Undtagelserne finder 
anvendelse i højst 30 år. Med hensyn til 
dokumenter, der er omfattet af 
undtagelserne vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger eller 
forretningsmæssige interesser, og i 
tilfælde af følsomme dokumenter kan 
undtagelserne om nødvendigt finde 
anvendelse efter udløbet af dette tidsrum.

7. De i denne artikel fastlagte undtagelser 
finder ikke anvendelse på dokumenter, der 
er fremsendt som led i procedurer, der 
fører til vedtagelse af en retsakt eller en 
ikke-lovgivningsmæssig retsakt til 
almindelig anvendelse. Undtagelserne 
finder kun anvendelse i den periode, hvor 
beskyttelsen er begrundet i dokumentets 
indhold. Undtagelserne finder anvendelse i 
højst 30 år.

Or. en

Begrundelse

Tager hensyn til dommen i Turco-sagen, der fremhæver betydningen af gennemsigtighed i 
lovgivningsproceduren som en forudsætning for demokrati.

Ændringsforslag 24
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høringer Høringer 

1. Med hensyn til dokumenter fra 
tredjepart rådfører institutionen sig med 
tredjeparten for at vurdere, om en 
undtagelse i henhold til artikel 4 finder 
anvendelse, medmindre det er indlysende, 
at dokumentet skal eller ikke skal 
udleveres.

1. Dokumenter fra tredjepart udleveres af 
institutionerne uden høring af udstederen, 
hvis det er indlysende, at ingen af 
undtagelserne i denne forordning finder 
anvendelse. Høring af tredjepart finder 
sted, hvis denne part ved indgivelse af 
dokumentet har anmodet om, at det 
behandles på en særlig måde, for at 
vurdere, om en i denne forordning fastsat
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undtagelse finder anvendelse.
Dokumenter, der stilles til rådighed for 
institutionerne for at påvirke den politiske 
beslutningsproces, offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 25
Margrete Auken 

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:

– og ikke er fremsendt af den pågældende 
medlemsstat i dens egenskab af medlem af 
Rådet
– eller ikke vedrører oplysninger, der er 
forelagt Kommissionen i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-politikker og -
lovgivning,
høres myndighederne i den pågældende 
medlemsstat. 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 
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eller i tilsvarende bestemmelser i intern 
lovgivning, eller på grundlag af EUF-
traktatens artikel 346, stk. 1, litra a), gør 
indsigelse under henvisning til, at 
udlevering ville stride mod dens 
væsentlige sikkerhedsinteresser.
Institutionen vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige.

Or. en

Ændringsforslag 26
Margrete Auken 

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fremsættes der over for en medlemsstat 
begæring om aktindsigt i et dokument i 
dens besiddelse, som hidrører fra en 
institution, rådfører medlemsstaten sig, 
medmindre det er indlysende, at 
dokumentet skal eller ikke skal udleveres, 
med den pågældende institution for at 
træffe en afgørelse, som ikke bringer 
opfyldelsen af denne forordnings 
målsætning i fare. Medlemsstaten kan i 
stedet henvise begæringen til institutionen.

3. Fremsættes der over for en medlemsstat 
begæring om aktindsigt i et dokument i 
dens besiddelse, som hidrører fra en 
institution, rådfører medlemsstaten sig, 
medmindre det er indlysende, at 
dokumentet skal eller ikke skal udleveres, 
med den pågældende institution for at 
træffe en afgørelse, som ikke bringer 
opfyldelsen af denne forordnings 
målsætning i fare, uden at dette berører 
national parlamentarisk kontrol. 
Medlemsstaten kan i stedet henvise 
begæringen til institutionen.

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med EU-Domstolens dom i IFAW-sagen, som gjorde det klart, at 
medlemsstaterne hverken har nogen vetoret for så vidt angår dokumenter, der hidrører fra 
dem selv, eller - undtagen ud fra hensynet til national sikkerhed - nogen ret til at påberåbe sig 
nationale bestemmelser, medmindre disse indholdsmæssigt svarer til undtagelserne i denne 
forordning.



PE452.759v01-00 14/14 AM\838956DA.doc

DA

Ændringsforslag 27
Angelika Werthmann 

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.

Or. de


