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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för internationell handel (INTA) välkomnar kommissionens förslag som har tagits 
fram i syfte att skapa flexiblare bestämmelser och enklare förfaranden för allmänhetens 
tillgång till EU-institutionernas handlingar.

Omarbetningen rör nästan uteslutande medborgerliga rättigheter samt rättsliga och 
konstitutionella frågor (frågor som inte faller inom INTA:s behörighetsområde).

Mot bakgrund av detta anser föredraganden för detta yttrande att även om kommissionens 
förslag i kategorin ”känsliga handlingar” omfattar handels- och affärsdokument knutna till 
tvister och handelsförhandlingar, bör denna typ av handlingar granskas separat.

Ändringsförslagen i detta yttrande syftar till att närma innehållet i det nya förslaget till 
avsikten och målen med omarbetningen. En sådan förmånsbehandling är både lämplig och 
nödvändig så länge den inte används för att kamouflera affärsintressen på ett sätt som strider 
mot konsumenternas intressen och rättigheter med åberopande av ett övervägande 
allmänintresse.

Föredraganden anser att denna möjlighet att utesluta affärsintressen måste specificeras 
tydligare i texten, med tanke på att bestämmelserna ses över i första hand för att tjäna 
allmänhetens intressen och stärka medborgarnas rättigheter.

Syftet med förslaget till förordning är bl.a. att klarlägga de förfaranden som gäller för 
undantagen, dvs. de fall då bestämmelserna om insyn och offentliggörande inte är tillämpliga. 
Ett sådant undantag i texten är affärsintressen, precis som i föregående version. I förslaget 
nämns dock även uttryckligen omständigheter då affärshemligheter inte får röjas, dvs. tills 
sådana fall har tagits upp i domstolen för lösning av bilaterala tvister eller 
Världshandelsorganisationens tvistlösningsmekanism har aktiverats 
(WTO:s tvistlösningsorgan).

Kommissionens förslag klargör texten och innebär inte minst att handelsintresset får fortsatt 
skydd, även då det uppenbarligen tjänar som underlag för EU:s begäran om att tvisten ska 
lösas i WTO:s tvistlösningsorgan.

Utöver detta behåller förslaget bestämmelserna om konfidentiella handlingar som rör 
handelsförhandlingar. Handlingar som överförs av kommitté 133, som ansvarar för 
fastställandet av EU:s handelspolitik, till andra offentliga myndigheter är till naturen känsliga. 
Utskottet för internationell handel är medvetet om behovet av att upprätthålla sekretessen för 
handlingar som upprättats av kommitté 133 och förbehåller sig rätten att kontrollera 
kommissionens och rådets handelspolitik. För denna typ av känsliga handlingar fastställs 
bestämmelserna om klassificering samt om institutionernas och allmänhetens tillgång 
i kommissionens beslut av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna 
(K(2001)3031).

Kommissionens senaste översyn av bestämmelserna om allmänhetens tillgång till handlingar 
skedde 2001, omedelbart efter översynen av bestämmelserna om klassificering av känsliga 
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handlingar. Om kommissionen verkligen vill förbättra allmänhetens tillgång till alla typer av 
handlingar måste den dock se över samtliga interna bestämmelser.

Utskottet för internationell handel måste respektera de strikta bestämmelserna om överföring 
av information till vilken tillgången är begränsad, även bland sina medlemmar. 
Bestämmelserna är dock från 2001, då detta utskott ännu inte existerade.

Därför betonar föredraganden behovet av att regelbundet se över bestämmelserna om 
klassificering och överföring av känsliga kommissionshandlingar till övriga institutioner, 
inbegripet till Europaparlamentet. 

Detta förslag till omarbetning av bestämmelserna om allmänhetens tillgång får inte inskränka 
sig till att vara en ren formalitet. Hela förfarandet för juridiska personers eller medborgares 
tillgång till alla typer av handlingar måste granskas in i minsta detalj för att omarbetningen 
ska få önskat resultat. Föredraganden anser därför att korrekt information till medborgarna för 
att de ska kunna delta i EU:s lagstiftningsförfarande utgör en grundläggande rättighet. Av 
detta skäl ska handelsdokument inte undantas från denna omarbetning.

Föredraganden föreslår följande ändringsförslag mot bakgrund av ovanstående.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En känslig handling är en handling som 
härrör från institutionerna eller organ som 
har upprättats av dem eller från 
medlemsstaterna, tredje länder eller 
internationella organisationer och som 
i enlighet med den berörda institutionens
bestämmelser klassificerats som ”TRÈS 
SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” eller 
”CONFIDENTIEL” och som skyddar 
Europeiska unionens eller en eller flera av 
dess medlemsstaters väsentliga intressen på 
de områden som omfattas av artikel 4.1 a, 
i synnerhet allmän säkerhet, försvar och 

1. En känslig handling är en handling som 
härrör från institutionerna eller organ som 
har upprättats av dem eller från 
medlemsstaterna, tredje länder eller 
internationella organisationer och som 
i enlighet med bestämmelser som berörd 
institution ska fastställa och regelbundet 
se över har klassificerats som ”TRÈS 
SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” eller 
”CONFIDENTIEL” och som skyddar 
Europeiska unionens eller en eller flera av 
dess medlemsstaters väsentliga intressen på 
de områden som omfattas av artikel 4.1 a, 
i synnerhet allmän säkerhet, 
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militära frågor. internationella förbindelser och
handelsförbindelser, försvar och militära 
frågor.

Motivering

Varje institution måste utarbeta och se över sina egna regler för fastställande av villkoren för 
klassificeringen av handlingar, inom en noga angiven tidsfrist. Handlingar som överförs av 
kommitté 133, som ansvarar för fastställandet av EU:s handelspolitik, till andra offentliga 
myndigheter omfattas av kategorin känsliga handlingar. Utskottet för internationell handel är 
medvetet om behovet av att upprätthålla sekretessen för handlingar som upprättats av 
kommitté 133 och förbehåller sig rätten att kontrollera kommissionens och rådets 
handelspolitik, vilket ligger i medborgarnas intresse.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sökanden ska få tillgång till en handling 
antingen genom att få ta del av den på 
stället eller genom att erhålla en kopia, 
inklusive en kopia i elektronisk form, om
handlingen finns i sådan form, i enlighet 
med sökandens önskemål.

1. Sökanden ska få tillgång till en handling 
antingen genom att få ta del av den på 
stället eller genom att erhålla en kopia, 
inklusive en kopia i elektronisk form, om 
handlingen finns i sådan form, i enlighet 
med sökandens önskemål. Kostnaden för 
framställning och utskick av kopior ska 
åläggas sökanden. Denna kostnad får inte 
vara högre än den faktiska kostnaden för 
att framställa och skicka kopiorna. Att ta 
del av en handling på stället, erhålla färre 
än 20 kopior i A4-storlek och ges direkt 
tillgång i elektronisk form eller via 
registret ska vara kostnadsfritt.

Motivering

Kommissionens syfte är att utarbeta enklare förfaranden för allmänhetens tillgång till 
handlingar. Trots detta vill den stryka den uttryckliga angivelsen av dess skyldighet att 
tillgängliggöra handlingar mot en avgift i det fall då antalet handlingar överskrider ett visst 
antal. Detta stycke måste stå kvar och förbättras; om det är den enskilde medborgarens 
skyldighet att betala för begärda kopior måste denne emellertid upplysas om denna skyldighet 
och om hur kopieringsavgifterna beräknas. En enskild medborgare ska kunna ta del av 
handlingar kostnadsfritt när det inte är nödvändigt att kopiera dem.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Institutionerna ska omedelbart vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett register som ska vara i bruk senast 
den 3 juni 2002.

3. Institutionerna ska omedelbart vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett register som ska vara i bruk senast 
sex månader efter att denna förordning 
har trätt i kraft.

Motivering

För konsekvensens skull måste datumet ändras i enlighet med de aktuella ändringsförslagen 
och den nya tidsplanen. Den nya tidsplanen måste vara mer ambitiös än den föregående. De 
handlingar för vilka denna omarbetning gäller är av sådant slag att de omedelbart och i stor 
utsträckning påverkar medborgare och företag (när det rör sig om handel eller 
förhandlingar), och EU-institutionerna måste därför agera snabbt och förbättra de erbjudna 
tjänsterna och göra registren tillgängliga för allmänheten så snabbt som möjligt efter att den 
nya förordningen har trätt i kraft.
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