
PA\751029DA.doc PE415.159v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

2008/0090(COD)

14.11.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget for Andragender

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i 
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdet 
udgave)
(KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Rådgivende ordfører: David Hammerstein

Adlib Express Watermark



PE415.159v01-00 2/21 PA\751029DA.doc

DA

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\751029DA.doc 3/21 PE415.159v01-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 1, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Union (som ændret ved 
Amsterdamtraktaten i 1997) skal Fællesskabets institutioner og organer træffe deres 
beslutninger så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt. For at borgerne og de 
valgte organer skal kunne deltage effektivt i den politiske proces og stille de offentlige 
myndigheder til regnskab, skal de have den størst mulige adgang til dokumenter, der findes 
hos de europæiske institutioner.

Selv om de europæiske institutioner har gjort fremskridt med hensyn til åbenhed og 
gennemsigtighed, er situationen på ingen måder perfekt, og den nuværende omarbejdning af 
forordning 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter skal betragtes som endnu et skridt i retning af at skabe et administrativt miljø, 
hvor tilgængelighed og let adgang til information er normen snarere end undtagelsen.

De ændringer, som Kommissionen har foretaget af forordningen, er imidlertid skuffende, idet 
Kommissionens forslag i en række tilfælde er tilbageskridt snarere end dristige fremskridt i 
"bestræbelser på at sikre større gennemsigtighed". Ordføreren har den holdning, at en reel 
integration og konsolidering af den samlede retspraksis og andre relevante tekster som f.eks. 
Århuskonventionen i forordningen allerede burde have ført til en anderledes tilgang til 
revisionen.

Desuden mener ordføreren, at Kommissionens valg med at benytte omarbejdningsproceduren 
til revisionen er uheldig og ikke i overensstemmelse med målene i den interinstitutionelle 
aftale om omarbejdningsproceduren, hvori det hedder, at den skal anvendes på helt andre 
betingelser. Eftersom proceduren som udgangspunkt begrænser Parlamentets mulighed for at 
ændre forslaget til kun at gælde de elementer, som Kommissionen selv har ændret, bør man 
vurdere nøje, hvornår den skal anvendes. Omarbejdningsprocedurens uegnethed til en 
kompliceret revision, hvor ændringer af nogle aspekter har konsekvenser for andre 
bestemmelser i teksten, betyder i praksis, at Parlamentet skal gøre omfattende brug af den 
undtagelsesbestemmelse, der findes i den interinstitutionelle aftale.

Det mest bemærkelsesværdige tilbageskridt er Kommissionens omformulerede definition 
(artikel 3) af "dokument", det begreb, der er det centrale i hele forordningen. Ordføreren 
indtager den holdning, at i stedet for at indsnævre definitionen, hvilket Kommissionen rent 
faktisk foreslår, burde definitionen udvides til at omfatte alt indhold, uanset mediet eller fasen 
i beslutningsprocessen, vedrørende spørgsmål, der hører inden for institutionernes
ansvarsområde.

Udvalget for Andragender holder fingeren på pulsen i Unionen med hensyn til fejl og mangler 
ved anvendelsen af Fællesskabets lovgivning, politikker og programmer, og det bemærker 
fortsat, at borgerne er bevidste om den slags fejl, fordi de påvirker dem direkte, og fordi de 
har en direkte interesse i at få overtrædelserne bragt til ophør og/eller indgive klager.

For borgerne er det særligt vigtigt, at der f.eks. i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, der 
indledes som følge af borgernes andragender, gives fuld adgang til alle dokumenter i alle 
faser af undersøgelserne i forbindelse med sådanne procedurer. Dette omfatter også 
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dokumenter, der stilles til rådighed af medlemsstaterne. Derfor påpeger ordføreren, at 
Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne ret til at nægte adgangen til dokumenter 
(artikel 5) med hjemmel i deres egen lovgivning strider mod retspraksis ved De Europæiske 
Fællesskabers Domstol og ikke er acceptabelt. Ingen andre undtagelser end dem, der findes i 
artikel 4 ("Undtagelser"), bør gælde for borgernes adgang til dokumenter. Med hensyn til 
artikel 9 ("Behandling af følsomme dokumenter") er det vigtigt, at institutionerne indfører 
fælles regler for klassificeringen af sådanne dokumenter, og at disse regler offentliggøres.

Ordføreren mener ligeledes, at det vil være en god idé at indarbejde Ombudsmandens forslag 
i forordningen, som går ud på, at Ombudsmanden skal fungere som en objektiv mellemmand i 
tilfælde, hvor en institution helt eller delvis nægter adgangen til et dokument, og ansøgeren 
stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt skaden på den pågældende interesse er reel og/eller 
fremhæver, at der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse. I sådanne tilfælde 
kan Ombudsmanden gennemgå dokumentet og foretage en uafhængig vurdering af 
spørgsmålet om skade, og/eller hvorvidt der er tale om en tungtvejende offentlig interesse, og 
- uden at offentliggøre dokumentet - fremlægge sin holdning for institutionen og ansøgeren.
Hvis afvisningen opretholdes efter høring af Ombudsmanden, kan ansøgeren genfremsætte 
sin begæring, hvis vedkommende ønsker det.

Denne procedure vil ikke indskrænke ansøgerens rettigheder i henhold til forordningen på 
nogen måde, men vil yde praktisk hjælp og vejledning til institutionen, der måske mener, at 
den er juridisk forpligtet til at nægte adgang, og styrke ansøgerens tillid til, at der, når en 
begæring afvises, foretages en seriøs og objektiv undersøgelse af, hvorvidt skaden er reel, og 
hvorvidt der foreligger en tungtvejende offentlig interesse i offentliggørelse. En anden fordel 
ved denne procedure ville være, at afvisninger fra forskellige institutioner, som forelægges 
Ombudsmanden, vil blive behandlet konsekvent og ensartet.

Ordføreren indtager den holdning, at man næppe kan forestille sig, at det europæiske 
åbenhedsinitiativ bliver en succes, hvis ansøgerne ikke har let ved at finde og hente de 
oplysninger, de ønsker. I forbindelse med denne forordning skal institutionerne derfor sikre, 
at dokumenterne leveres gennem en fælles brugergrænseflade til deres dokumentregistre, og 
de bør etablere et enkelt adgangspunkt.

Når dokumenterne leveres elektronisk, skal det ske i formater, der er i overensstemmelse med 
åbne standarder. Bestræbelserne på at indføre åbenhed vil helt sikkert slå fejl, hvis borgerne 
tvinges til at benytte proprietære formater, der er kompatible med institutionernes it-miljø.
Ordføreren har stillet ændringsforslag (artikel 10 og 11) med en frist for, hvornår 
institutionerne skal sørge for, at dokumenterne leveres i formater, der overholder de åbne 
standarder, og en pligt til at sikre, at institutionernes it-miljø ikke udgør en hindring for den 
offentlige adgang til dokumenter.

Med henblik på at sikre parlamentarisk kontrol understreger ordføreren, at Parlamentet skal 
have tilstrækkelig kontrol i forbindelse med følsomme dokumenter. Bilaterale aftaler med 
tredjelande eller internationale organisationer bør ikke forhindre Rådet og Kommissionen i at 
udveksle oplysninger med Europa-Parlamentet. I denne forbindelse er det vigtigt, at der 
indføres frister for indførelsen af procedurer i institutionerne, og at Kommissionen 
kontrollerer, at disse regler er i overensstemmelse med den reviderede forordning. Som det 
var tilfældet med den nuværende forordning, bør Kommissionen anmodes om at udarbejde en 
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rapport over gennemførelsen af den reviderede forordning og om nødvendigt fremsætte 
anbefalinger 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
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 
som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt.

(2) I traktaten om Den Europæiske Union 
fastslås princippet om åbenhed i artikel 1, 
stk. 2, hvori det hedder, at traktaten udgør 
en ny fase i processen hen imod en stadig 
snævrere union mellem de europæiske 
folk, hvor beslutningerne træffes så åbent 
som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt. Der bør stilles tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed til at gennemføre 
åbenhedsprincippet i praksis og derved 
opnå større legitimitet, effektivitet og 
ansvarlighed for borgerne samt styrke 
principperne om demokrati og respekt for 
de grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Forvaltning af information og dokumenter, administration af retten til aktindsigt og at 
kommunikere med borgerne er ressourceintensive aktiviteter. Det bør anses for en nødvendig 
investering at stille passende ressourcer til rådighed for disse formål for at sikre 
omkostningseffektivitet, effektivitet og gennemsigtighed hos Unionens institutioner og 
organer. 
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne forordning er: Formålet med denne forordning er:

a) at fastlægge de principper, betingelser 
og begrænsninger af hensyn til offentlige 
og private interesser, der skal gælde for 
retten til aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(herefter "institutionerne") som fastlagt ved 
EF-traktatens artikel 255 med henblik på at 
give offentligheden den videst mulige 
aktindsigt i sådanne dokumenter

a) at fastlægge de principper, betingelser 
og begrænsninger af hensyn til offentlige 
og private interesser, der skal gælde for 
retten til aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(herefter "institutionerne") som fastlagt ved 
EF-traktatens artikel 255 med henblik på at 
sikre, at offentligheden får den videst 
mulige aktindsigt i sådanne dokumenter

b) at fastsætte bestemmelser med henblik 
på at lette udøvelsen af denne ret mest 
muligt

b) at fastsætte bestemmelser med henblik 
på at lette udøvelsen af denne ret mest 
muligt

c) at fremme god forvaltningsskik med 
hensyn til aktindsigt.

c) at sikre god forvaltningsskik med 
hensyn til aktindsigt.

Or. en

Begrundelse

Institutionerne er forpligtet til at sikre åbenhed og gennemsigtighed samt god administrativ 
praksis.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 

2. Denne forordning finder anvendelse på 
alle dokumenter, som en institution er i 
besiddelse af, dvs. dokumenter, som den 
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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.

har udarbejdet eller modtaget om et 
anliggende vedrørende de politikker, 
aktiviteter, undersøgelser 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.

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.

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.
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.

7. Denne forordning berører ikke den mere 
generelle 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
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Begrundelse

Artikel 2, stk. 5 og stk. 6, i Kommissionens forslag vil udelukke hele kategorier af dokumenter 
fra forordningens dækningsområde. Dette strider tydeligvis mod bogstav og ånd i EF-
traktatens artikel 255, som er forordningens retsgrundlag, og strider helt klart mod den 
etablerede retspraksis ved EF-Domstolen. Hvis disse stykker opretholdes, vil det være et 
tilbageskridt og en svækkelse af standarderne. Med hensyn til retten til aktindsigt på grundlag 
af instrumenter fra den internationale lovgivning såsom Århuskonventionen og 
gennemførelsesakter til disse søges der ikke nogen juridisk ændring gennem tilføjelsen af 
"mere generelle" i stk. 7, kun en præcisering af teksten.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved: I denne forordning forstås ved:

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

a) "dokument": ethvert indhold uanset 
medium (skrevet på papir eller opbevaret 
elektronisk, lyd- eller billedoptagelser, 
audiovisuelle optagelser) vedrørende et 
spørgsmål, der falder inden for 
institutionens ansvarsområde

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 institutioner 
og organer i eller uden for fællesskabsregi 
og tredjelande

c) "formålet med inspektioner, 
undersøgelser og revisioner": målet om at
bringe en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen eller et tilfælde 
af fejladministration eller misbrug af 
fællesskabsmidler til ophør og i givet fald 
at sikre beskyttelsen af retten til at 
anvende retsmidler, vindikationsretten og 
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retten til erstatning.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition af "dokument" er for snæver. Et dokument vil kun være et 
"dokument" i henhold til forordningen, hvis det fremsendes formelt eller registreres på anden 
vis. Denne definition svækker anvendelsen af bestemmelserne om registrering af dokumenter 
som f.eks. artikel 11, stk. 1, "Henvisninger til dokumenterne indføres hurtigst muligt i 
registret". Dette er et tilbageskridt for åbenheden. Det opfylder heller ikke kravene om
lovgivningens kvalitet i forbindelse med "bedre lovgivning". Medlemsstaterne bør ikke 
betragtes som en tredjepart i deres relationer med institutionerne eller deres meddelelser om 
spørgsmål vedrørende Unionens aktivitetsområde. Eftersom der i forslaget indføres nye 
bestemmelser vedrørende undersøgelser i artikel 2, hvorved man begrænser forordningens 
anvendelsesområde, behandles dette spørgsmål mest hensigtsmæssigt i forbindelse med 
definitionerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i 
et dokument, hvis udbredelse ville være til 
skade for beskyttelsen af offentlighedens 
interesser med hensyn til:

1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i 
et dokument, hvis udbredelse ville være til 
skade for beskyttelsen af offentlighedens 
interesser med hensyn til:

a) offentlig sikkerhed, herunder fysiske og 
juridiske personers sikkerhed

a) offentlig sikkerhed

b) forsvar og militære anliggender b) forsvar og militære anliggender
c) internationale forbindelser c) internationale forbindelser

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

d) Fællesskabets eller en medlemsstats 
finanspolitik, valutapolitik eller 
økonomiske politik, medmindre der er en 
tungtvejende offentlig interesse i 
udbredelse

e) miljøet, som for eksempel ynglesteder 
for sjældne arter.

e) privatlivets fred og den enkeltes 
integritet, navnlig i henhold til 
Fællesskabets lovgivning om beskyttelse 
af personoplysninger, medmindre der er 
en tungtvejende offentlig interesse i 
udbredelse
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2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i 
et dokument, hvis udbredelse ville være til 
skade for beskyttelsen af:

2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i 
et dokument, hvis udbredelse ville være til 
skade for beskyttelsen af:

a) en fysisk eller juridisk persons 
forretningsmæssige interesser

a) en fysisk eller juridisk persons 
forretningsmæssige interesser

b) intellektuelle ejendomsrettigheder b) intellektuelle ejendomsrettigheder

c) juridisk rådgivning og 
domstolsbehandling, voldgiftsbehandling 
og mægling

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

d) formålet med inspektioner, 
undersøgelser og revision

d) formålet med inspektioner, 
undersøgelser og revision

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer.

e) objektivitet og uvildighed ved 
udvælgelsesprocedurer.

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende 
dokumenter, hvis udleveringen af dem ville 
være til alvorlig skade for institutionernes 
beslutningsproces:

3. Der gives afslag på aktindsigt i følgende 
dokumenter, hvis udleveringen af dem ville 
være til alvorlig skade for institutionernes 
beslutningsproces:

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse

a) dokumenter, som vedrører en sag, hvori 
der endnu ikke er truffet afgørelse

b) dokumenter, der indeholder 
meningstilkendegivelser til internt brug 
som led i drøftelser og indledende 
konsultationer inden for de pågældende 
institutioner, selv efter at der er truffet 
afgørelse

b) dokumenter, der indeholder 
meningstilkendegivelser til internt brug 
som led i drøftelser og indledende 
konsultationer inden for de pågældende 
institutioner, selv efter at der er truffet 
afgørelse

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 og 3 finder 
anvendelse, medmindre der er en mere 
tungtvejende offentlig interesse i, at de 
udleveres. Der anses at foreligge en mere 
tungtvejende offentlig interesse i 
offentliggørelse, når de oplysninger, der 
anmodes om, vedrører emissioner til 
miljøet, og når et dokument fremsendes 
inden for rammerne af procedurer, der 
fører til en retsakt eller almengyldige 
ikke-lovgivningsmæssige akter.

4a. Dokumenter, hvis offentliggørelse vil 
udgøre en risiko for 
miljøbeskyttelsesværdier som f.eks. 
ynglesteder for sjældne arter, må kun 
offentliggøres i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af 
Århuskonventionens bestemmelser om 
adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet på Fællesskabets 
institutioner og organer1.

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, medmindre 
udleveringen i betragtning af de særlige 
omstændigheder ville skade de pågældende 
personers privatliv eller integritet.

6. Hvis kun dele af det ønskede dokument 
er omfattet af en undtagelse, skal den 
resterende del af dokumentet udleveres.

6. Hvis kun dele af det ønskede dokument 
er omfattet af en undtagelse, skal den 
resterende del af dokumentet udleveres.

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. 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.
______________________________
1 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens ændring af artikel 4, stk. 2, litra c), betyder lavere standarder i forhold til de 
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nugældende regler. Dette punkt ændres for at forbedre standarderne. Beskyttelsen af 
personoplysninger som foreslået af Kommissionen er ikke i overensstemmelse med Retten i 
Første Instans' dom i Bavarian Lager-sagen. Derfor er de relevante bestemmelser tilpasset 
dommen (T-194/04), og det samme gælder artikel 4, stk. 5, hvor formuleringen "skade" er for 
bred. Henvisningen til EU-lovgivningen om personoplysninger er medtaget i stk. 1, litra e).
Artikel 4, stk. 4, ændres for at tage fuldt hensyn til Århuskonventionen og principperne i 
Turco-dommen (C-39/05 P og C-52/05).

Ændringsforslag 6

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, eller vedrørende 
oplysninger, der fremsendes til 
Kommissionen vedrørende 
gennemførelsen af Unionens lovgivning, 
indtil sagen er indledt ved en domstol.
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. 
Institutionen vurderer, om de af 
medlemsstaten fremsatte begrundelser er 
rimelige.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal udelukkende kunne anmode institutionerne om at nægte adgangen til 
deres dokumenter, hvis disse anmodninger er baseret på undtagelserne i artikel 4. EF-
Domstolen har bekræftet dette i IFAV-sagen (C-64/05). Medlemsstaterne har ikke vetoret 
over for dokumenter, der stammer fra dem, eller ret til at henvise til bestemmelser i deres 
egen lovgivning som begrundelse for fortrolighed. I henhold til henstilling 4 i Cashman-
betænkningen bør der også gives adgang til oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til 
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Kommissionen vedrørende gennemførelsen af Unionens lovgivning, indtil sagen indledes ved 
en domstol.

Ændringsforslag 7

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. Giver institutionen den, der har fremsat 
begæringen, helt eller delvis afslag, når 
ansøgeren sætter spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt der virkelig er tale om skade på 
den pågældende interesse, og/eller 
anfører, at der en tungtvejende interesse i 
udbredelsen, kan ansøgeren anmode Den 
Europæiske Ombudsmand om at 
fremsætte en uafhængig og objektiv 
udtalelse om spørgsmålet om skade 
og/eller tungtvejende offentlige interesser.
Hvis institutionen fastholder sin 
fuldstændige eller delvise afvisning efter 
udtalelsen fra Den Europæiske 
Ombudsmand, 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.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, ændres for at medtage en procedure i tilfælde, hvor en ansøger er i tvivl om, 
hvorvidt interesser skades og/eller anfører, at der foreligger en tungtvejende interesse i 
udbredelsen. Ombudsmanden kan vurdere spørgsmålet om skade, og/eller hvorvidt der er tale 
om en tungtvejende offentlig interesse og rapportere tilbage til institutionen og ansøgeren.
Dette begrænser ikke ansøgerens rettigheder, men yder vejledning til institutionen og styrker 
ansøgerens tillid til, at når en begæring afvises, er spørgsmålet om, hvorvidt den potentielle 
skade er reel, og den eventuelle tungtvejende offentlige interesse blevet undersøgt seriøst og 
objektivt.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 8  stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En genfremsat begæring skal behandles 
straks. Inden 30 arbejdsdage fra 
registreringen af en sådan begæring skal 
institutionen enten meddele den, der har 
fremsat begæringen, aktindsigt og inden 
for samme periode give adgang til de 
ønskede dokumenter i overensstemmelse 
med artikel 10 eller skriftligt begrunde, 
hvorfor der gives helt eller delvist afslag. 
Afslår institutionen helt eller delvist 
begæringen om aktindsigt, oplyser den den,
der har fremsat begæringen, om 
rekursmulighederne.

1. En genfremsat begæring skal behandles 
straks. Inden 15 arbejdsdage fra 
registreringen af en sådan begæring skal 
institutionen enten meddele den, der har 
fremsat begæringen, aktindsigt og inden 
for samme periode give adgang til de 
ønskede dokumenter i overensstemmelse 
med artikel 10 eller skriftligt begrunde, 
hvorfor der gives helt eller delvist afslag. 
Afslår institutionen helt eller delvist 
begæringen om aktindsigt, oplyser den den, 
der har fremsat begæringen, om 
rekursmulighederne.

Or. en

Begrundelse

En forlængelse af tidsfristen som foreslået af Kommissionen til sænke standarderne. 15 
hverdage (3 uger) bør være tilstrækkeligt til, at en institution kan træffe og meddele en 
afgørelse om en genfremsat begæring, idet fristen kan forlænges, hvis særlige 
omstændigheder nødvendiggør dette.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 9

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 

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 fælles forskrifter, 
som institutionerne har fastsat, som 
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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.

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 vedrørende
offentlig sikkerhed, forsvar og militære 
anliggender.

2. Begæringer om aktindsigt i følsomme 
dokumenter efter de i artikel 7 og 8 
foreskrevne procedurer kan kun behandles 
af de personer, der har ret til at gøre sig 
bekendt med de pågældende dokumenter. 
Disse personer vurderer ligeledes med 
forbehold af artikel 11, stk. 2, hvilke 
henvisninger der kan gives til følsomme 
dokumenter i det offentlige register.

2. Begæringer om aktindsigt i følsomme 
dokumenter efter de i artikel 7 og 8 
foreskrevne procedurer kan kun behandles 
af de personer, der har ret til at gøre sig 
bekendt med de pågældende dokumenter. 
Disse personer vurderer ligeledes med 
forbehold af artikel 11, stk. 2, hvilke 
henvisninger der kan gives til følsomme 
dokumenter i det offentlige register.

3. Følsomme dokumenter indføres kun i 
registret eller gøres kun offentligt 
tilgængelige med samtykke fra den, fra 
hvem dokumentet hidrører.

3. Følsomme dokumenter indføres kun i 
registret eller gøres kun offentligt 
tilgængelige med samtykke fra den, fra 
hvem dokumentet hidrører.

4. Når en institution afslår at give 
aktindsigt i et følsomt dokument, skal 
afgørelsen begrundes på en sådan måde, at 
de i artikel 4 beskyttede interesser ikke 
lider skade.

4. Når en institution afslår at give 
aktindsigt i et følsomt dokument, skal 
afgørelsen begrundes på en sådan måde, at 
de i artikel 4 beskyttede interesser ikke 
lider skade.

5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at principperne 
i denne artikel og i artikel 4 overholdes i 
forbindelse med behandlingen af 
begæringer om aktindsigt i følsomme 
dokumenter.

5. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at principperne 
i denne artikel og i artikel 4 overholdes i 
forbindelse med behandlingen af 
begæringer om aktindsigt i følsomme 
dokumenter.

6. Institutionernes bestemmelser om 
følsomme dokumenter offentliggøres.

6. Institutionernes fælles bestemmelser om 
følsomme dokumenter offentliggøres.

7. Kommissionen og Rådet informerer
Europa-Parlamentet om følsomme 
dokumenter i overensstemmelse med aftale 
herom mellem institutionerne.

7. Kommissionen og Rådet sikrer en 
hensigtsmæssig kontrol udført af Europa-
Parlamentet om følsomme dokumenter i 
overensstemmelse med aftale herom 
mellem institutionerne, som skal 
offentliggøres.

8. Bilaterale aftaler med tredjelande eller 
internationale organisationer hindrer ikke 
Rådet eller Kommissionen i at udveksle 
oplysninger med Europa-Parlamentet.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag om ikke at ændre artikel 9 er ikke foreneligt med de foreslåede 
ændringer af artikel 4, som i øjeblikket gør henvisningen til stk. 1 i denne artikel inkonsekvent 
og fejlagtig. Ifølge EF-traktatens artikel 225 skal betingelser og undtagelser for adgangen til 
dokumenter fastlægges med den fælles beslutningsprocedure. Derfor er det tvingende 
nødvendigt og i overensstemmelse med retsgrundlaget, at institutionerne indfører fælles 
regler for klassificering. I henstilling 3 i Cashman-betænkningen hedder det, at i forbindelse 
med parlamentarisk kontrol skal forordningen sikre, at Europa-Parlamentet skal have 
tilstrækkelig kontrol med følsomme dokumenter. I samme ånd skal det klart præciseres i 
forordningen, at aftaler med tredjelande eller internationale organisationer ikke bør 
forhindre Rådet og Kommissionen i at udveksle fortrolige oplysninger med Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den, der har fremsat begæringen, 
vælger, om aktindsigten skal udøves ved 
læsning på stedet eller ved udlevering af en 
kopi, herunder eventuelt en elektronisk 
kopi.

1. Den, der har fremsat begæringen, 
vælger, om aktindsigten skal udøves ved 
læsning på stedet eller ved udlevering af en 
kopi, herunder eventuelt en elektronisk 
kopi.

2. Hvis et dokument er offentligt 
tilgængeligt, og kan den, der har fremsat 
begæringen, let få adgang hertil, kan 
institutionen opfylde sin forpligtelse til at 
give aktindsigt ved at oplyse 
vedkommende om, hvorledes denne kan få 
adgang til dokumentet.

2. Hvis et dokument er offentligt 
tilgængeligt, og kan den, der har fremsat 
begæringen, let få adgang hertil, kan 
institutionen opfylde sin forpligtelse til at 
give aktindsigt ved at oplyse 
vedkommende om, hvorledes denne kan få 
adgang til dokumentet.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
i elektronisk form eller i et alternativt 
format såsom blindskrift, magnaprint eller 
bånd), idet der fuldt ud tages hensyn til, 
hvad den, der har fremsat begæringen, 
foretrækker.

3. Dokumenterne leveres i en eksisterende 
udgave og et eksisterende format (herunder 
i elektronisk form eller i et alternativt 
format såsom blindskrift, magnaprint eller 
bånd), idet der fuldt ud tages hensyn til, 
hvad den, der har fremsat begæringen, 
foretrækker. Adgangen til dokumenter må 
ikke begrænses af software eller 
styresystemer, der anvendes i 
institutionens it-miljø.

4. Den, der har fremsat begæringen, kan 
pålægges at betale omkostningerne ved 
kopiering og fremsendelse af kopier. 

4. Den, der har fremsat begæringen, kan 
pålægges at betale omkostningerne ved 
kopiering og fremsendelse af kopier. 
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Gebyret må ikke overstige de faktiske 
omkostninger ved kopieringen og 
fremsendelsen. Læsning af dokumenter på 
stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-
format og direkte adgang til dokumenter i 
elektronisk form eller gennem registret er 
gratis.

Gebyret må ikke overstige de faktiske 
omkostninger ved kopieringen og 
fremsendelsen. Læsning af dokumenter på 
stedet, kopier af mindre end 20 sider i A4-
format og direkte adgang til dokumenter i 
elektronisk form eller gennem registret er 
gratis.

5. Denne forordning griber ikke ind i 
specifikke betingelser for aktindsigt, der 
er fastlagt ved EF-lov eller national lov, 
som for eksempel betaling af et gebyr.

Or. en

Begrundelse

For at opretholde de nuværende standarder bør stk. 5 udgå. Institutionerne bør benytte denne 
revision af forordningen til at indføre åbne standarder. Det følger af grundprincipperne i 
forordningen og dens retsgrundlag, at adgangen til dokumenter ikke må begrænses af 
software eller operativsystemer, der anvendes af en institution.

Ændringsforslag 11

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 registret baseret på åbne 
standarder og interoperabilitet, der skal 
tages i brug senest den ….

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at der etableres registre baseret på åbne standarder og interoperabilitet, og at 
disse bliver operationelle hurtigst mulig, bør der fastsættes en tydelig frist.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12

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 regler.

2. Om muligt gøres andre dokumenter, 
navnlig dokumenter vedrørende udvikling
af politik eller strategi, direkte 
tilgængelige i elektronisk form.

2. Navnlig dokumenter, der er udarbejdet 
eller modtaget som led i procedurer 
vedrørende vedtagelse af EU-retsakter, 
eller ikke-lovgivningsmæssige retsakter til 
almindelig anvendelse, bør med forbehold 
af artikel 9 gøres direkte tilgængelige for 
offentligheden.

3. I de tilfælde, hvor der ikke gives direkte 
adgang gennem registret, skal registret i 
videst muligt omfang angive, hvor 
dokumentet findes.

3. I de tilfælde, hvor der ikke gives direkte 
adgang gennem registret, skal registret i 
videst muligt omfang angive, hvor 
dokumentet findes.

4. Hver institution fastlægger i sin 
forretningsorden, hvilke andre kategorier 
af dokumenter der er direkte tilgængelige 
for offentligheden.

4. Institutionerne skal oprette en fælles 
brugergrænseflade for deres 
dokumentregistre, og skal navnlig sikre et 
enkelt adgangspunkt med direkte adgang 
til dokumenter, der er udarbejdet eller 
modtaget som led i procedurer vedrørende 
vedtagelse af EU-retsakter, eller ikke-
lovgivningsmæssige retsakter til 
almindelig anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår ændringer af reglerne om registre, som sammen med de øvrige 
foreslåede ændringer, navnlig vedrørende definition af dokumenter, kræver en nøje 
undersøgelse af disse regler. For at opretholde de nuværende standarder genindsættes teksten 
i den nuværende artikel 12, stk. 1. Artikel 12, stk. 2 og 4, ændres for at medtage henstilling 2 
og 5 i Cashman-betænkningen med henblik på at forbedre de nuværende standarder.

Adlib Express Watermark



PA\751029DA.doc 19/21 PE415.159v01-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 13  stk. 2  litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de initiativer, som en medlemsstat 
forelægger Rådet i medfør af EF-
traktatens artikel 67, stk. 1, eller EU-
traktatens artikel 34, stk. 2

a) de initiativer, som en medlemsstat 
forelægger Rådet i medfør af EU-traktatens 
artikel 34, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan ikke længere forelægge initiativer i medfør af EF-traktatens artikel 67, 
stk. 1.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke eksisterende 
regler om ophavsret, som kan begrænse 
tredjeparts ret til at få kopier af 
dokumenter eller til at reproducere eller 
gøre brug af frigivne dokumenter.

Denne forordning berører ikke eksisterende 
regler om ophavsret, som kan begrænse 
tredjeparts ret til at reproducere eller gøre 
brug af frigivne dokumenter.

Or. en

Begrundelse

For at opretholde de nuværende standarder bør artikel 16 ikke ændres, og teksten i den 
nuværende forordning bør bevares.
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest den .. .. ....offentliggør 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af denne forordnings 
principper og fremsætter henstillinger og 
om nødvendigt forslag til en revision af 
denne forordning og til et 
handlingsprogram for foranstaltninger, 
som institutionerne skal træffe.

Or. en

Begrundelse

Som det var tilfældet med den nuværende forordning, skal der fremlægges en beretning om 
gennemførelsen af forordningen med anbefalinger og forslag til forbedringer, hvor dette er 
nødvendigt. Som forklaret under ændringsforslag 16 betyder fjernelsen af en bestemmelse en 
reel ændring af forordningen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Gennemførelsesforanstaltninger

1. Hver institution fastsætter i sin 
forretningsorden de nødvendige 
bestemmelser til gennemførelse af denne 
forordning. Bestemmelserne træder i kraft 
den .. .. ....
2. Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse undersøger 
Kommissionen, om eksisterende 
bestemmelser om aktindsigt er i 
overensstemmelse med denne forordning.
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Or. en

Begrundelse

Det vil være en god idé at fastsætte en frist for institutionernes ændring af deres 
forretningsorden. Kommissionen bør også anmodes om at sikre, at de eksisterende regler om 
aktindsigt i dokumenter bør være i overensstemmelse med den reviderede forordning.
Eftersom denne artikel er en del af den nuværende forordning, ændrer Kommissionen rent 
faktisk forordningen på dette punkt ved at udelade den af sit forslag.
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