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KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt artikel 1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (senast ändrat genom 
Amsterdamfördraget 1997) ska gemenskapens institutioner och organ fatta sina beslut så 
öppet och så nära medborgarna som möjligt. För att medborgarna och de valda organen ska 
kunna delta effektivt i den politiska processen och utkräva ansvar av myndigheterna måste de 
därför ha största möjliga tillgång till EU-institutionernas handlingar.  

EU-institutionerna har visserligen gjort framsteg när det gäller öppenheten och insynen men 
situationen är långt ifrån idealisk, och den nuvarande omarbetningen av 
förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar är 
ett nytt steg på vägen mot att skapa en förvaltningsmiljö där tillgänglighet och en smidig 
tillgång till information är regel snarare än undantag.

De ändringar som kommissionen har föreslagit av förordningen är dock en besvikelse 
eftersom de i många fall innebär en tillbakagång snarare än ett djärvt kliv framåt för att skapa 
större öppenhet. Föredraganden anser att översynen nu borde ha varit upplagd på ett annat sätt 
om man i förordningen verkligen hade införlivat och befäst gällande rättspraxis och andra 
relevanta texter, såsom Århuskonventionen.

Föredraganden beklagar att kommissionen har valt att använda omarbetningsförfarandet 
i samband med översynen och menar att detta strider mot målen med det interinstitutionella 
avtalet om omarbetningsförfarandet, där det sägs att förfarandet ska användas i helt andra fall. 
Eftersom förfarandet innebär att parlamentet endast kan ändra de delar i förslaget som ändrats 
av kommissionen, bör dess användning noggrant utvärderas. Omarbetningsförfarandet bör 
inte användas vid en komplicerad översyn då ändringar av vissa delar har följder för andra 
bestämmelser i texten. Detta innebär i praktiken att parlamentet flitigt måste använda det 
undantag som föreskrivs i det interinstitutionella avtalet.   

Det största problemet med den nya förordningstexten är att kommissionen har omformulerat 
definitionen av ”handling” (artikel 3), som är ett centralt begrepp i förordningen. Enligt 
föredraganden bör man i stället för att göra denna definition snävare, vilket kommissionen 
föreslår, utvidga definitionen till att omfatta allt innehåll (oberoende av medium och 
beslutsfas) när det gäller frågor som omfattas av institutionernas ansvarsområden.

Utskottet för framställningar tar pulsen på unionen för att upptäcka dess fel och brister 
i samband med tillämpningen av gemenskapens lagstiftning, politik och program, och 
konstaterar att medborgarna är väl medvetna om dessa brister eftersom de direkt påverkas av 
dem. Medborgarna har också ett direkt intresse av att få stopp på överträdelserna och/eller 
söka upprättelse.

För medborgarna är det av särskild vikt att man – till exempel vid överträdelseförfaranden, 
som ofta är ett resultat av medborgarnas framställningar – ger fullt tillträde till alla handlingar 
under varje relevant utredningsfas. Detta gäller även handlingar som tillhandahålls av 
medlemsstaterna. Därför påpekar föredraganden att kommissionens förslag om att ge 
medlemsstaterna rätt att under åberopande av sin egen lagstiftning vägra att ge tillgång till 
handlingar (artikel 5) strider mot EG-domstolens rättspraxis och därmed är oacceptabelt. Inga 
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andra undantag än dem som anges i artikel 4 (”Undantag”) bör kunna tillämpas på 
medborgarnas rätt till tillgång till handlingar. När det gäller artikel 9 (”Känsliga handlingar”) 
är det viktigt att institutionerna formulerar gemensamma regler för klassificering av dessa 
handlingar och att dessa regler offentliggörs.

Föredraganden anser också att det skulle vara på sin plats att i förordningen ta med 
Europeiska ombudsmannens förslag om att fungera som en objektiv mellanhand i fall då en 
institution helt eller delvis hindrar tillgången till handlingar och då sökanden ifrågasätter om 
det berörda intresset verkligen skadas och/eller hävdar att det föreligger ett övervägande 
allmänintresse av att lämna ut handlingen. I sådana fall kan ombudsmannen granska 
handlingen och bilda sig en egen uppfattning i skadefrågan och/eller om huruvida det 
föreligger ett övervägande allmänintresse. Därefter kan ombudsmannen – utan att lämna ut 
handlingen – avge sitt yttrande till institutionen och sökanden. Om handlingen fortfarande 
inte lämnas ut efter att ombudsmannen har hörts kan sökanden inge en bekräftande ansökan 
om han eller hon så önskar.

Detta förfarande skulle inte alls urholka sökandens rättigheter enligt förordningen. Däremot 
skulle det ge praktisk hjälp och vägledning till institutionen, som kan göra bedömningen att 
den enligt lag är skyldig att neka tillgång. Dessutom kan förfarandet övertyga sökanden om 
att det, när en ansökan avslås, verkligen kan uppstå skada och att man seriöst och objektivt 
har övervägt möjligheten att det skulle föreligga ett övervägande allmänintresse. En annan 
fördel med detta förfarande skulle vara att man säkerställer att ombudsmannen på ett 
konsekvent och rättvist sätt behandlar de fall då olika institutioner vägrat att lämna ut 
handlingar.

Föredraganden betvivlar att ”Europeiska initiativet för att främja öppenhet” kan bli en 
framgång om sökandena inte enkelt kan hitta och komma åt den information de efterfrågar. 
Inom ramen för denna förordning bör institutionerna därför se till att handlingarna 
tillhandahålls via ett gemensamt gränssnitt för deras register över handlingar. Institutionerna 
bör skapa en gemensam plats för tillgång till handlingar.

Handlingar som tillhandahålls elektroniskt bör vara i format som följer de öppna 
standarderna. Satsningen på öppenhet kommer utan tvivel att slå fel om medborgarna tvingas 
använda specifik patentskyddad programvara som är kompatibel med institutionernas it-miljö. 
Föredraganden har infört ändringsförslag (artiklarna 10 och 11) som innehåller en tidsfrist 
inom vilken institutionerna ska se till att handlingarna tillhandahålls i format som följer de 
öppna standarderna och inom vilken man ska se till att institutionernas it-miljö inte hindrar 
allmänhetens tillgång till handlingar. 

För att säkerställa den parlamentariska granskningen måste parlamentet enligt föredraganden 
utöva en adekvat kontroll över känsliga handlingar. Bilaterala avtal med tredjeländer eller 
internationella organisationer bör inte hindra rådet och kommissionen från att utbyta 
information med parlamentet. I detta sammanhang är det viktigt att det fastställs tidsfrister för 
anpassning av institutionernas arbetsordningar och att kommissionen kontrollerar att dessa 
arbetsordningar överensstämmer med den ändrade förordningen. Kommissionen bör 
dessutom uppmanas att, precis som i samband med den förra förordningen, ge ut en rapport 
om genomförandet av den ändrade förordningen, eventuellt tillsammans med förslag till 
förbättringar.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar 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
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt.

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt. Detta bekräftas i artikel 42 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och i 
förklaring nr 17 som fogats till 
Maastrichtfördraget samt i 
Laekenförklaringen, som kopplade ihop 
en ökad insyn i beslutsprocessen med en 
förbättrad tillgång för allmänheten till 
information i enlighet med artikel 255 i 
EG-fördraget, vilken i sin tur bekräftar 
institutionernas demokratiska karaktär 
och allmänhetens förtroende för 
förvaltningen. Tillräckliga resurser bör 
göras tillgängliga för att omsätta 
principen om öppenhet i praktiken och 
därigenom öka legitimiteten, effektiviteten 
och ansvarsutkrävandet samt stärka 
principerna om demokrati och respekt för 
de grundläggande rättigheterna. 

Motivering

Det är resurskrävande att hantera information och handlingar, förvalta allmänhetens rätt att 
få tillgång till handlingar och kommunicera med medborgarna. Tillräckliga resurser för 
dessa ändamål bör därför betraktas som en nödvändig investering för att se till att unionens 
institutioner och organ är effektiva, verkningsfulla och öppna.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är Syftet med denna förordning är

a) att fastställa principer, villkor och 
gränser, under hänsynstagande till 
allmänna eller enskilda intressen, för rätten 
till tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens (nedan kallade 
institutionerna) handlingar i enlighet med 
artikel 255 i EG-fördraget på ett sätt som 
ger allmänheten största möjliga tillgång till 
sådana handlingar,

a) att fastställa principer, villkor och 
gränser, under hänsynstagande till 
allmänna eller enskilda intressen, för rätten 
till tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens (nedan kallade 
institutionerna) handlingar i enlighet med 
artikel 255 i EG-fördraget på ett sätt som 
tillförsäkrar allmänheten största möjliga 
tillgång till sådana handlingar,

b) att fastställa bestämmelser som 
garanterar att det blir så enkelt som möjligt 
att utöva denna rätt, 

b) att fastställa bestämmelser som 
garanterar att det blir så enkelt som möjligt 
att utöva denna rätt,

c) att främja goda förvaltningsrutiner när 
det gäller tillgång till handlingar.

c) att säkerställa goda förvaltningsrutiner 
när det gäller tillgång till handlingar.

Motivering

Institutionerna är skyldiga att säkerställa öppenhet och insyn samt goda förvaltningsrutiner.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till tillgång till institutionernas 
handlingar, med beaktande av de principer, 
villkor och gränser som fastställs i denna 
förordning.

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha
rätt till tillgång till institutionernas 
handlingar, med beaktande av de principer, 
villkor och gränser som fastställs i denna 
förordning.

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder och de beslut som omfattas av 
institutionens ansvarsområde, inom 

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, det 
vill säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av institutionen 
som har samband med den policy, de 
åtgärder, de utredningar och de beslut som 
direkt eller indirekt omfattas av 
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samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

institutionens ansvars- och 
kompetensområde, inom samtliga 
Europeiska unionens verksamhetsområden.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 4 och 9 ska handlingar göras 
tillgängliga antingen efter en skriftlig 
ansökan eller direkt i elektronisk form eller 
genom ett register. Särskilt handlingar som 
upprättats eller mottagits under ett 
lagstiftningsförfarande ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med artikel 12.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 4 och 9 ska handlingar göras 
tillgängliga antingen efter en skriftlig 
ansökan eller direkt i elektronisk form eller 
genom ett register. Särskilt handlingar som 
upprättats eller mottagits under ett 
lagstiftningsförfarande ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med artikel 12.

De olika ansökningsblanketterna ska vara 
identiska för alla de organ som omfattas 
av denna förordning och ska i vederbörlig 
ordning översättas till Europeiska 
unionens alla officiella språk.

4. Känsliga handlingar enligt definitionen 
i artikel 9.1 ska vara föremål för särskild 
behandling i enlighet med den artikeln.

4. Känsliga handlingar enligt definitionen 
i artikel 9.1 ska vara föremål för särskild 
behandling i enlighet med den artikeln.

5. Den här förordningen ska inte tillämpas 
på handlingar som överlämnats till domstol 
av andra parter än institutionerna.

5. Den här förordningen ska inte tillämpas 
på handlingar som överlämnats till domstol 
av andra parter än institutionerna.

6. Utan att det påverkar berörda parters 
särskilda rättigheter att få tillgång till 
handlingar enligt EG-rätten, får handlingar 
som utgör underlag för utredningar eller 
rättsliga förfaranden som utmynnar i 
förvaltningsåtgärder med individuell 
räckvidd inte lämnas ut till allmänheten 
förrän utredningen avslutats eller 
åtgärderna vunnit laga kraft. Handlingar 
som innehåller uppgifter som en institution 
samlat in eller erhållit från fysiska eller 
juridiska personer inom ramen för sådana 
utredningar ska inte göras tillgängliga för 
allmänheten.

6. Utan att det påverkar berörda parters 
särskilda rättigheter att få tillgång till 
handlingar enligt EG-rätten, får handlingar 
som utgör underlag för utredningar eller 
rättsliga förfaranden som utmynnar i 
förvaltningsåtgärder med individuell 
räckvidd inte lämnas ut till allmänheten 
förrän utredningen avslutats eller 
åtgärderna vunnit laga kraft. Handlingar 
som innehåller uppgifter som en institution 
samlat in eller erhållit från fysiska eller 
juridiska personer inom ramen för sådana 
utredningar ska inte göras tillgängliga för 
allmänheten.

7. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens rätt till tillgång till handlingar 
som finns hos institutionerna, vilken kan 
följa av folkrättsliga instrument eller av 
rättsakter som institutionerna antagit för att 
genomföra dessa instrument.

7. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens rätt till ökad tillgång till 
handlingar som finns hos institutionerna, 
vilken kan följa av folkrättsliga instrument 
eller av rättsakter som institutionerna 
antagit för att genomföra dessa instrument.
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Motivering

När det gäller den rätt till tillgång som är en följd av internationella rättsliga instrument 
såsom Århuskonventionen och tillhörande genomförandebestämmelser eftersträvar man inte 
någon juridisk ändring genom införandet av ordet “ökad” i punkt 7 utan enbart ett 
förtydligande av texten.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) miljön, till exempel sällsynta arters 
häckningsplatser.

utgår

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillgång till följande handlingar ska 
vägras om utlämnande av dem allvarligt 
skulle undergräva institutionernas 
beslutsförfarande:

3. Tillgång till följande handlingar ska 
vägras om utlämnande av dem allvarligt 
skulle undergräva 
institutionernas beslutsförfarande:

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut och där 
bestämmelserna om öppenhet iakttas.

b) Handlingar som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen även efter det att 
beslutet fattats.

b) Handlingar som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen även efter det att 
beslutet fattats och inom en rimlig tidsfrist.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4  punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Handlingar vars utlämnande skulle 
utgöra en risk för miljöskyddsvärden, till 
exempel sällsynta arters häckningsplatser, 
ska endast lämnas ut i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ1.
_____________________________

1 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Motivering

Artikel 4a (ny) införs för att fullt ut beakta Århuskonventionen och principerna i domen i
Turco-målet (C-39/05 P och C-52/05). 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen och rådet ska informera
Europaparlamentet om känsliga handlingar 
i enlighet med en ordning om vilken 
institutionerna ska komma överens.

7. Kommissionen och rådet ska se till att
Europaparlamentet kan utöva tillräcklig 
kontroll över känsliga handlingar i enlighet 
med en ordning om vilken institutionerna 
ska komma överens och som ska 
offentliggöras.

Motivering

I rekommendation 3 i Cashmans resolution sägs det att förordningen bör säkerställa att 
Europaparlamentet kan utöva en lämplig kontroll över känsliga handlingar.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Handlingen ska ställas till förfogande 
i en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning), med fullständigt 
beaktande av sökandens önskemål.

3. Handlingen ska ställas till förfogande 
i en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning och på ett av 
Europeiska unionens officiella språk), 
med fullständigt beaktande av sökandens 
önskemål. Tillgången till handlingar ska 
inte begränsas av någon programvara 
eller något operativsystem som används 
i institutionens it-miljö.

Motivering

Institutionerna bör ta tillfället i akt att i samband med denna översyn av förordningen införa 
öppna standarder. Det framgår av grundprinciperna i förordningen och dess rättsliga grund 
att tillgången till handlingar inte bör begränsas av någon programvara eller något 
operativsystem som används av en institution.   

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om möjligt ska andra handlingar, 
i synnerhet handlingar som rör 
utformning av policy eller strategier, 
göras direkt tillgängliga i elektronisk form.

2. Särskilt handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd ska göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artiklarna 4 och 9.

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna ändringen av artikel 12.4.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje institution ska i sin arbetsordning 
fastställa vilka dokumentkategorier som 
är direkt tillgängliga för allmänheten.

4. Institutionerna ska införa ett 
gemensamt gränssnitt för register över 
sina handlingar, och ska särskilt se till att 
inrätta en gemensam plats för direkt 
tillgång till handlingar som har upprättats 
eller mottagits i samband med ett 
förfarande för att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd.

Motivering

Artikel 12.2 och 12.4 ändras genom att man införlivar rekommendationerna 2 och 5 från 
Cashmans resolution, vilka syftar till att förbättra de nuvarande standarderna. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 13  punkt 2  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 67.1 
i EG-fördraget eller i enlighet med 
artikel 34.2 i EU-fördraget.

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 34.2 
i EU-fördraget.

Motivering

Det är inte längre möjligt för medlemsstaterna att lägga fram initiativ i enlighet med 
artikel 67.1 i EG-fördraget.



PE415.159v02-00 12/13 AD\763379SV.doc

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 17  punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den … 
offentliggöra en rapport om 
genomförandet av principerna i denna 
förordning och ge rekommendationer som 
vid behov även innehåller förslag om en 
översyn av denna förordning vilka 
föranletts av förändringar av den 
nuvarande situationen och ett 
handlingsprogram med åtgärder som 
institutionerna ska vidta.

Motivering

Precis som för den nuvarande förordningen bör det läggas fram en rapport om 
genomförandet av förordningen, där rekommendationer och förslag till förbättringar vid 
behov bör inges. Uteslutande av en bestämmelse innebär en faktisk ändring av förordningen.  
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