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Ändringsförslag 63
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Allmänhetens tillgång till handlingar 
är en hörnsten i god förvaltningssed. 
Nästa steg är att se till att institutionernas 
arbete förbättras genom garantier för 
tillgång till varandras handlingar. Man 
bör upprätta ett interinstitutionellt avtal 
för att öka insynen i handlingar och deras 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Michael Cashman

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Rådet och kommissionen agerar i 
egenskap av lagstiftare när de med
Europaparlamentets medverkan, även då 
detta sker med delegerad befogenhet, 
antar bestämmelser av allmän räckvidd 
som är rättsligt bindande i eller för 
medlemsstaterna, genom förordningar, 
direktiv, rambeslut eller beslut, på 
grundval av relevanta bestämmelser i 
fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) EU-institutionerna agerar i egenskap 
av lagstiftare när de, på grundval av 
relevanta bestämmelser i fördragen, antar 
rättsligt bindande bestämmelser av allmän 
räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 66
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I fråga om utlämnande av
personuppgifter bör ett tydligt samband 
upprättas mellan den här förordningen 
och förordning (EG) nr 45/2001 om skydd 
för enskilda då gemenskapsinstitutionerna 
och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

(10) Gemenskapens institutioner och 
organ bör behandla personuppgifter i 
fullständig överensstämmelse med de 
registrerades rättigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Större tillgång till handlingar bör ges i 
de fall där institutionerna agerar i egenskap 
av lagstiftare, även när det rör sig om 
delegerade befogenheter, samtidigt som 
effektiviteten i institutionernas 
beslutsförfarande bevaras. Sådana 
handlingar bör göras direkt tillgängliga i 
så stor utsträckning som möjligt.

(12) I överensstämmelse med de 
demokratiprinciper som fastställs i 
artikel 6.1 i EU-fördraget och domstolens 
rättspraxis om tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1049/2001 bör ökad
tillgång till handlingar ges i de fall där 
institutionerna agerar i egenskap av 
lagstiftare, även när det rör sig om 
delegerade befogenheter. 
Lagstiftningstexter bör skrivas på ett 
tydligt och begripligt sätt1 och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning. Förbättrade rutiner, 
mallar och teknik för utarbetande av 
lagstiftning, liksom tekniska lösningar för 
att man ska kunna följa exakt hur texten 
växt fram i förberedande handlingar och 
kunna låta de institutioner och organ som 
medverkar i förfarandet ta del av dessa 
handlingar, bör överenskommas av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen i enlighet med denna 
förordning och offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
________________________
1Interinstitutionellt avtal av den 
22 december 1998 om gemensamma 
riktlinjer för gemenskapslagstiftningens 
redaktionella kvalitet (EGT C 73, 
17.3.1999, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 68
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Handlingar som hör till icke-
lagstiftningsförfaranden, exempelvis 
bindande åtgärder med individuell 
räckvidd eller slutsatser, 
rekommendationer eller resolutioner, bör 
vara lättillgängliga i överensstämmelse 
med principerna för god förvaltningssed i 
artikel 41 i stadgan, samtidigt som man 
upprätthåller effektiviteten i 
institutionernas beslutsprocess, skyddet av 
legitima privata intressen – exempelvis 
inom konkurrensrätt och kartellärenden 
samt vid anbuds- och urvalsförfaranden –
och de registrerades enskilda rättigheter i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Or. en

Ändringsförslag 69
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I princip bör institutionernas samtliga 
handlingar göras tillgängliga för 
allmänheten. Vissa allmänna och privata 
intressen bör emellertid skyddas genom 
undantagsbestämmelser. Institutionerna 
bör ges möjlighet att skydda sina interna 
samråd och överläggningar då detta krävs 
för att de ska kunna utföra sina uppgifter. 
Vid fastställandet av dessa undantag bör 
institutionerna, på unionens samtliga 
verksamhetsområden, beakta 

(17) I princip bör institutionernas samtliga 
handlingar som har anknytning till deras 
verksamhet registreras och göras 
tillgängliga för allmänheten. Utan att det 
påverkar Europaparlamentets kontroll 
skulle emellertid tillgång till hela eller 
delar av en handling kunna nekas av skäl 
som rör skyddet av allmänna och privata 
intressen, eftersom institutionerna får 
skydda sina interna samråd och 
överläggningar då detta krävs för att de ska 
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gemenskapslagstiftningens principer om 
skydd för personuppgifter.

kunna utföra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 70
Michael Cashman

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Samtliga bestämmelser om tillgång 
till institutionernas handlingar bör vara i 
överensstämmelse med denna förordning.

(18) I enlighet med artikel 255.2 i 
EG-fördraget anges i denna förordning de 
allmänna principer och gränser som 
grundas på allmänna och privata 
intressen och avser rätten till tillgång till 
handlingar, något som alla övriga 
EU-bestämmelser bör stämma överens 
med.

Or. en

Ändringsförslag 71
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Samtliga bestämmelser om tillgång till 
institutionernas handlingar bör vara i 
överensstämmelse med denna förordning.

(18) Samtliga bestämmelser om tillgång till 
institutionernas handlingar bör vara i 
överensstämmelse med denna förordning, 
eftersom artikel 255.2 i EG-fördraget 
genomförs med hjälp av den.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa att rätten till 
tillgång till handlingar respekteras fullt ut 
bör ett administrativt förfarande med två 
steg tillämpas, där det dessutom ska vara 
möjligt att begära domstolsprövning eller 
framföra klagomål till ombudsmannen.

(19) För att säkerställa att allmänhetens 
rätt till tillgång till handlingar respekteras 
fullt ut och underlättas bör

– handlingar som hör till ett 
lagstiftningsförfarande vara tillgängliga 
elektroniskt i Europeiska unionens 
officiella tidning, 
– andra handlingar eller åtminstone 
relevanta referenser till dem vara 
tillgängliga via institutionens register. Ett 
administrativt förfarande med två steg bör
tillämpas för tillgång till handlingar som 
inte är direkt tillgängliga eller som 
säkerhetsklassificerats.

Institutionens avslag bör kunna prövas i 
domstol eller bli föremål för klagomål till
Europeiska ombudsmannen.

Or. en

Ändringsförslag 73
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) att fastställa gemensamma regler för 
vidareutnyttjande av information och 
handlingar som finns hos institutionerna 
genom att, med nödvändig anpassning, 
tillämpa principerna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2003/98/EG av den 17 november 2003 om 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn.
_____________________
* EUT L 345 , 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Motivering

Denna artikel är förenlig med ändringsförslag 17 i förslaget till betänkande och syftar till att 
skapa en skyldighet för EU-institutionerna att vidareutnyttja EU-information som är offentlig, 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 
om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Den är även förenlig med 
punkt 15 i rekommendationen om att främja och använda flerspråkighet och allmän tillgång 
till Internet, som antogs av Unescos allmänna konferens vid den 32:a sessionen 
(oktober 2003).

Ändringsförslag 74
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgångsberättigade och 
tillämpningsområde

Tillgångsberättigade

Or. en

Ändringsförslag 75
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgångsberättigade och 
tillämpningsområde

Tillgångsberättigade

Or. en
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Ändringsförslag 76
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 77
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.

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 
inom Europeiska unionens samtliga 
verksamhetsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 79
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Handlingar ska göras tillgängliga för 
allmänheten antingen i elektronisk form i 
Europeiska unionens officiella tidning 
eller i en officiell institutions register eller 
efter en skriftlig ansökan. Handlingar som 
upprättats eller mottagits under ett 
lagstiftningsförfarande ska göras direkt 
tillgängliga i enlighet med artikel 5a.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 81
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 82
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

2. Utan att det påverkar berörda parters 
särskilda rättigheter att få tillgång till 
handlingar enligt EG-rätten, och i 
överensstämmelse med EG-domstolens 
rättspraxis, får handlingar som utgör 
underlag för utredningar om 
konkurrensrätt eller handelsskydd eller 
rättsliga förfaranden som utmynnar i 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 83
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 84
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 förbättrade rätt till tillgång 
till handlingar som innehas av 
institutionerna, vilken kan följa av 
folkrättsliga instrument eller av rättsakter 
som institutionerna antagit för att 
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genomföra dessa instrument eller av 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en 
institution; elektroniskt lagrade uppgifter,
system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar 
om informationen kan skrivas ut eller 
kopieras elektroniskt med de verktyg som 
finns tillgängliga för att hantera systemet.

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som har samband med den 
policy, de åtgärder och de beslut som 
omfattas av institutionens ansvarsområde; 
information som finns att hämta i 
elektroniska system för lagring,
behandling och återvinning av uppgifter 
(inbegripet externa system som används
för institutionens verksamhet) ska 
betraktas som en eller flera handlingar om 
informationen kan tas fram i form av en 
eller flera utskrifter eller elektroniska 
kopior med de verktyg som bör finnas 
tillgängliga för att hantera systemet; en 
institution som avser att inrätta ett nytt 
system för elektronisk lagring eller att 
väsentligt ändra ett befintligt system, ska 
beakta vilken inverkan detta kan ha på 
den rätt till tillgång till handlingar som 
garanteras genom denna förordning och 
agera så att öppenhetsmålet främjas.
Funktionerna för återvinning av 
information som institutionerna lagrar i 
elektroniska lagringssystem ska anpassas 
för att kunna hantera upprepade 
förfrågningar från allmänheten som inte 
kan hanteras med hjälp av de verktyg som 
för närvarande finns tillgängliga för 
systemens drift.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att institutionerna, om upprepade förfrågningar från allmänheten inte 
kan hanteras med hjälp av de befintliga funktionerna i deras databaser, bör överväga på 
vilket sätt man bäst kan hantera dessa förfrågningar.

Ändringsförslag 86
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en 
institution; elektroniskt lagrade uppgifter, 
system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar 
om informationen kan skrivas ut eller 
kopieras elektroniskt med de verktyg som 
finns tillgängliga för att hantera systemet.

a) handling: all information, alla uppgifter 
och allt innehåll (text, ljud, visuellt och 
audiovisuellt material, uppgifter och 
instruktioner i databehandlingssystem), 
oberoende av fysiskt eller elektroniskt 
lagringsmedium, som har samband med 
den policy, de åtgärder och de beslut som 
omfattas av institutionens ansvarsområde, 
inbegripet elektroniskt lagrade uppgifter, 
system för behandling och återvinning av 
uppgifter (inbegripet externa system som 
används för institutionens verksamhet.

En institution som avser att inrätta ett nytt 
system för elektronisk lagring eller att 
avsevärt ändra ett befintligt system, ska 
bedöma vilken inverkan detta kan ha på 
den rätt till tillgång till handlingar som 
garanteras genom denna förordning och 
agera så att öppenhetsmålet främjas.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en institution; 
elektroniskt lagrade uppgifter, system för 
behandling och återvinning av uppgifter är 
att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 
tillgängliga för att hantera systemet.

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en institution; 
uppgifter som finns att hämta i 
elektroniska system för lagring,
behandling och återvinning av uppgifter 
(inbegripet externa system som används 
för institutionens verksamhet) ska 
betraktas som en eller flera handlingar om 
informationen kan tas fram i form av en 
eller flera utskrifter eller elektroniska 
kopior med de verktyg som rimligen finns 
tillgängliga för att hantera systemet; en 
institution som avser att inrätta ett nytt 
system för elektronisk lagring eller att 
väsentligt ändra ett befintligt system, ska 
bedöma vilken inverkan detta kan ha på 
den rätt till tillgång till handlingar som 
garanteras genom denna förordning och 
agera så att öppenhetsmålet främjas.

Or. en

Ändringsförslag 88
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
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elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en 
institution; elektroniskt lagrade uppgifter, 
system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 
tillgängliga för att hantera systemet.

elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar); elektroniskt lagrade 
uppgifter, system för behandling och 
återvinning av uppgifter är att betrakta som 
handlingar om informationen kan skrivas 
ut eller kopieras elektroniskt med de 
verktyg som finns tillgängliga för att 
hantera systemet. En samling uppgifter i 
elektroniska system för lagring, 
behandling och återvinning av uppgifter 
ska emellertid betraktas som om den 
innehas av institutionen endast om enbart 
institutionen själv kan göra den 
tillgänglig med normala medel.

Or. en

Motivering

Den föreslagna definitionen av handlingar är för snäv. En handling skulle endast vara en 
handling enligt vad som avses i förordningen om den formellt överlämnats eller på annat sätt 
diarieförts.

Ändringsförslag 89
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en institution; 
elektroniskt lagrade uppgifter, system för 
behandling och återvinning av uppgifter är 
att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av och finns 
hos en institution eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en institution; 
elektroniskt lagrade uppgifter, system för 
behandling och återvinning av uppgifter är 
att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 
tillgängliga för att hantera systemet. 
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tillgängliga för att hantera systemet.

Or. ro

Motivering

Det villkor som rör överlämnandet av en handling är onödigt. I motsats till detta är det 
villkor som rör innehavet av en handling av central betydelse.

Ändringsförslag 90
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) lagstiftningshandlingar: handlingar 
som upprättats eller mottagits under 
lagstiftningsförfaranden som, även när 
detta sker med delegerad befogenhet, 
syftar till antagande av akter som har 
allmän räckvidd, är rättsligt bindande i 
eller för medlemsstaterna och för vars 
antagande det i fördraget föreskrivs att 
Europaparlamentet ska medverka eller 
involveras, även om det är på frivillig 
basis.

Or. en

Ändringsförslag 91
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) lagstiftningshandlingar: handlingar 
som upprättats eller mottagits under 
lagstiftningsförfaranden som syftar till 
antagande av rättsligt bindande akter som 
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har allmän räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 92
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för allmänna eller 
enskilda intressen avseende

Or. en

Ändringsförslag 93
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för allmänna eller 
enskilda intressen avseende

Or. en
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Ändringsförslag 94
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) immateriella rättigheter, utgår

Or. en

Ändringsförslag 95
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk rådgivning och rättsliga 
förfaranden, skiljedoms- och 
tvistlösningsförfaranden

c) juridisk rådgivning och rättsliga 
förfaranden, utom då det gäller juridisk 
rådgivning i samband med beredningen 
av en rättsakt eller en icke-
lagstiftningsakt med allmän räckvidd,

Or. en

Motivering

I sin dom i Turcomålet slog EG-domstolen fast att allmän tillgång till juridisk rådgivning som 
tillhandahållits i samband med beredning av lagstiftning ökar öppenheten och insynen 
i lagstiftningsprocessen och förstärker unionsmedborgarnas demokratiska rättigheter.

Ändringsförslag 96
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk rådgivning och rättsliga 
förfaranden, skiljedoms- och 

c) juridisk rådgivning, utan att det 
påverkar tillämpningen av den ökade 
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tvistlösningsförfaranden öppenhet som krävs vid förfaranden för 
antagande av EU-rättsakter eller icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd; 
rättsliga förfaranden och skiljedoms- och 
tvistlösningsförfaranden,

Or. en

Ändringsförslag 97
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk rådgivning och rättsliga 
förfaranden, skiljedoms- och
tvistlösningsförfaranden

c) juridisk rådgivning som uteslutande 
utarbetats inom ramen för ett rättsligt 
skiljedomsförfarande eller 
tvistlösningsförfaranden i vilka 
institutionen är en av parterna,

Or. en

Ändringsförslag 98
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) objektiviteten och opartiskheten i 
urvalsförfaranden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 99
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) objektiviteten och opartiskheten i 
urvalsförfaranden.

e) objektiviteten och opartiskheten i 
urvalsförfaranden som avser offentlig 
upphandling eller rekrytering av personal.

Or. en

Ändringsförslag 100
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
den ökade öppenhet som krävs vid 
förfaranden för antagande av 
EU-rättsakter eller icke-lagstiftningsakter 
med allmän räckvidd ska tillgång till 
följande handlingar vägras om utlämnande 
av dem allvarligt skulle undergräva 
institutionernas beslutsförfarande:

Or. en

Ändringsförslag 101
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 ett konstruktivt resultat skulle kunna 
äventyras om tillgång beviljades innan 
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handlingarna föreligger i sin slutliga 
version.

Or. en

Ändringsförslag 102
Charlotte Cederschiöld

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av utlämnande 
anses föreligga om den begärda
informationen rör miljöutsläpp.

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Ett starkt allmänintresse av 
utlämnande föreligger om de begärda 
handlingarna upprättats eller mottagits 
under förfaranden för antagande av 
EU-rättsakter eller icke-lagstiftningsakter 
med allmän räckvidd. Vid avvägningen av 
allmänintresset av utlämnande ska 
särskild vikt fästas vid om de begärda
handlingarna rör skyddet av de 
grundläggande rättigheterna eller rätten 
att leva i en sund miljö.

Or. en

Ändringsförslag 103
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av utlämnande 
anses föreligga om den begärda 

4. Undantagen i de föregående punkterna
ska vara tillämpliga om det inte föreligger 
ett övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Ett sådant övervägande 
allmänintresse av utlämnande ska anses 
föreligga om den begärda informationen 
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informationen rör miljöutsläpp. rör miljöutsläpp, offentlighetsprincipen, 
demokratin, rättsstatsprincipen, skyddet 
av de grundläggande rättigheterna och 
särskilt rätten att leva i en sund miljö.

Or. en

Ändringsförslag 104
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av utlämnande 
anses föreligga om den begärda 
informationen rör miljöutsläpp.

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a och d ska 
ett övervägande allmänintresse av 
utlämnande anses föreligga om den 
begärda informationen rör miljöutsläpp, 
med undantag av utredningar, särskilt 
sådana som avser eventuella överträdelser 
av gemenskapslagstiftningen. 

I samband med övriga undantag enligt 
denna artikel ska institutionen beakta det 
allmänintresse som utlämnandet tjänar 
och frågan om huruvida den begärda 
informationen rör miljöutsläpp, i de fall 
en begäran rör tillgång till 
miljöinformation.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I överensstämmelse med rådets 
direktiv 96/61/EG ska miljöutsläpp 
definieras som direkt eller indirekt 
utsläpp, från punktkällor eller diffusa 
källor, av ämnen, vibrationer, värme eller 
buller i luft, vatten eller mark.

Or. en

Ändringsförslag 106
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Utlämnande av kontrakt om offentlig 
upphandling eller ramkontrakt mellan en 
institution och en säljare ska inte 
omfattas av undantagen i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 107
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar ska lämnas ut, om 

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar ska lämnas ut.
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inte detta med tanke på de särskilda 
omständigheterna skulle påverka de 
berörda personerna negativt. Övriga 
personuppgifter ska lämnas ut om det är 
förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EG-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 108
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar ska lämnas ut, 
om inte detta med tanke på de särskilda 
omständigheterna skulle påverka de 
berörda personerna negativt. Övriga 
personuppgifter ska lämnas ut om det är 
förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt EG 
rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

5. Institutionerna ska offentliggöra namn, 
titel och befattning avseende politiskt 
tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar, om inte detta 
med tanke på de särskilda 
omständigheterna skulle påverka de 
berörda personerna negativt. Övriga 
personuppgifter ska lämnas ut om det är 
förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EG-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

Or. en



AM\761528SV.doc 27/44 PE418.177v01-00

SV

Ändringsförslag 109
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. De undantag som fastställs i denna 
artikel ska inte tolkas som att de hänvisar 
till information av allmänintresse om 
mottagare av medel från Europeiska 
unionen som finns tillgänglig inom ramen 
för systemet för finansiell öppenhet.

Or. ro

Motivering

Sådan information skulle kunna tolkas som handelsrelaterad i de fall då mottagarna är 
kommersiella företag.

Ändringsförslag 110
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För handlingar som härrör från tredje 
part ska institutionen samråda med den 
berörda tredje parten för att bedöma om 
de undantag som anges i artikel 4 ska 
tillämpas, om det inte är uppenbart att 
handlingen ska eller inte ska lämnas ut.

1. Handlingar som härrör från tredje part 
ska institutionen lämna ut utan samråd 
med upphovsmannen om det står klart att 
inget av undantagen i denna förordning 
är tillämpligt. Samråd med tredje part ska 
hållas om denna part vid överlämnandet 
av handlingen begärt att handlingen ska 
hanteras på ett särskilt sätt, för att bedöma 
om de undantag som anges i denna 
förordning ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samråd ska hållas med den berörda 
medlemsstaten om ansökan avser sådana
handlingar från en medlemsstat som inte 
överlämnats i samband med beredningen 
av en rättsakt eller av 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd. Den institution som har 
handlingen i sin besittning ska lämna ut 
den, om inte den berörda medlemsstaten 
motsätter sig detta med stöd i undantagen i 
artikel 4 eller särskilda nationella 
bestämmelser som hindrar utlämning.
Institutionen ska bedöma rimligheten i de 
skäl som medlemsstaten anger om dessa 
grundar sig på undantagen i den här 
förordningen.

2. Samråd får hållas med den berörda 
medlemsstaten om ansökan avser 
handlingar från en medlemsstat som inte 
agerar i sin egenskap av medlem av rådet 
och om ansökan inte direkt rör antagande 
eller genomförande av EU:s lagstiftning 
och politik, fram till dess att eventuella 
rättsliga förfaranden påbörjats. Den 
institution som har handlingen i sin 
besittning ska lämna ut den, om inte den 
berörda medlemsstaten motsätter sig detta 
med stöd i undantagen i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 112
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Principer för öppenhet

1. I överensstämmelse med de 
demokratiprinciper som fastställs i 
artikel 6.1 i EU-fördraget och med
domstolens rättspraxis om tillämpning av 
förordning (EG) nr 1049/2001 ska 
institutionerna, särskilt när de agerar i 
egenskap av lagstiftare och även när det 
rör sig om delegerade befogenheter, 
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erbjuda största möjliga tillgång till sin 
verksamhet. 
2. Handlingar som rör deras 
lagstiftningsprogram, preliminära samråd 
med civilsamhället, 
konsekvensbedömningar och alla övriga 
förberedande handlingar samt handlingar 
som rör genomförande och tillämpning av 
EU:s politik, inbegripet handlingar som 
är av ekonomisk karaktär och särskilt när 
de hänger samman med ett 
lagstiftningsförfarande, ska finnas 
tillgängliga på en användarvänlig 
interinstitutionell webbplats och 
offentliggöras i en särskild serie i 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska lagstiftningsförslag och andra 
juridiska EU-texter utformas på ett tydligt 
och begripligt sätt och institutionerna ska 
komma överens om gemensamma 
riktlinjer och mallar för texterna som 
förbättrar rättssäkerheten i enlighet med 
domstolens rättspraxis i detta ämne.
4. Under lagstiftningsförfarandet ska 
varje institution eller organ som 
medverkar i beslutsprocessen 
offentliggöra sina förberedande 
handlingar och all därtill hörande 
information, inklusive rättsutlåtanden, i 
en särskild serie av Europeiska unionens 
officiella tidning och på en gemensam 
webbplats på Internet där gången i det 
berörda förfarandet återges från 
inledning till avslutning.
5. Antagna rättsakter ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
enligt artikel 13 i denna förordning.
6. I enlighet med den princip om lojalt 
samarbete som styr förbindelserna mellan 
institutionerna och medlemsstaterna ska 
medlemsstaterna på nationell nivå 
erbjuda sina medborgare minst samma 
grad av insyn som ges på EU-nivå, genom 
att i sina respektive officiella tidningar 
offentliggöra texterna eller 
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hänvisningarna till de nationella 
bestämmelser som antagits för 
tillämpning av rättsakter som utfärdats av 
Europeiska unionens institutioner.
7. Alla initiativ eller handlingar från 
någon berörd part som syftar till att på 
något sätt påverka beslutsprocessen ska 
offentliggöras.
8. Institutionerna ska komma överens om 
ett gemensamt interinstitutionellt register 
där alla lobbyister och övriga intressenter 
ska förtecknas.

Or. en

Ändringsförslag 113
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ansökan om tillgång till en handling 
ska behandlas skyndsamt. En bekräftelse 
om mottagande ska skickas till sökanden. 
Institutionen ska inom 15 arbetsdagar efter 
det att en ansökan registrerats antingen 
bevilja tillgång till den begärda handlingen 
och ge tillgång till den i enlighet med 
artikel 10 inom samma tidsfrist, eller 
skriftligen ange skälen för att ansökningen 
helt eller delvis har avslagits och upplysa 
sökanden om dennes rätt att göra en 
bekräftande ansökan i enlighet med 
punkt 4 i den här artikeln.

1. En ansökan om tillgång till en handling 
ska behandlas skyndsamt. En bekräftelse 
om mottagande ska skickas till sökanden. 
Institutionen ska inom högst 
15 arbetsdagar efter det att en ansökan 
registrerats antingen bevilja tillgång till den 
begärda handlingen och ge tillgång till den 
i enlighet med artikel 10 inom samma 
tidsfrist, eller skriftligen ange skälen för att 
ansökningen helt eller delvis har avslagits 
och upplysa sökanden om dennes rätt att 
göra en bekräftande ansökan i enlighet med 
punkt 4 i den här artikeln.

Or. ro

Motivering

De olika tidsramarna bör tolkas som maximala tidsfrister.
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Ändringsförslag 114
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan 
avser en mycket omfattande handling eller 
ett mycket stort antal handlingar, får den 
tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 
15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga 
skäl anges.

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan 
avser en mycket omfattande handling eller 
ett mycket stort antal handlingar, får den 
tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 
högst 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga 
skäl anges.

Or. ro

Motivering

De olika tidsramarna bör tolkas som maximala tidsfrister.

Ändringsförslag 115
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att 
ha mottagit institutionens besked ge in en 
bekräftande ansökan till institutionen med 
begäran om omprövning.

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
och om sökanden ifrågasätter att det 
berörda intresset verkligen kan skadas 
och/eller hävdar att det föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande, får sökanden uppmana 
Europeiska ombudsmannen att lämna en 
oberoende och objektiv bild av 
skadefrågan och/eller av huruvida det 
föreligger ett övervägande allmänintresse.
Om institutionen, efter det att 
Europeiska ombudsmannen avgett sitt 
yttrande, fastställer beslutet att helt eller 
delvis avslå ansökan får sökanden inom 
15 arbetsdagar efter att ha mottagit 
institutionens besked ge in en bekräftande 
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ansökan till institutionen med begäran om 
omprövning.

Or. en

Motivering

Artikel 7.3 ändras på så sätt att man tar med ett förfarande för de fall då en sökande 
ifrågasätter att det berörda intresset verkligen kan skadas och/eller hävdar att det föreligger 
ett övervägande allmänintresse av utlämnande. Ombudsmannen kan pröva frågan om skada 
eller övervägande allmänintresse och rapportera till institutionen och den sökande.

Ändringsförslag 116
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att 
ha mottagit institutionens besked ge in en 
bekräftande ansökan till institutionen med 
begäran om omprövning.

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
får sökanden inom högst 15 arbetsdagar 
efter att ha mottagit institutionens besked 
ge in en bekräftande ansökan till
institutionen med begäran om omprövning.

Or. ro

Motivering

De olika tidsramarna bör tolkas som maximala tidsfrister.

Ändringsförslag 117
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En bekräftande ansökan ska behandlas 
skyndsamt. Institutionen ska inom 
30 arbetsdagar efter det att en sådan 

1. En bekräftande ansökan ska behandlas 
skyndsamt. Institutionen skall inom högst
30 arbetsdagar efter det att en sådan 
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ansökan registrerats antingen bevilja 
tillgång till den begärda handlingen och ge 
tillgång till den i enlighet med artikel 10 
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange 
skälen för att ansökan helt eller delvis har 
avslagits. Om en ansökan helt eller delvis 
avslås ska institutionen underrätta 
sökanden om de rättsmedel som finns.

ansökan registrerats antingen bevilja 
tillgång till den begärda handlingen och ge 
tillgång till den i enlighet med artikel 10 
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange 
skälen för att ansökan helt eller delvis har 
avslagits. Om en ansökan helt eller delvis 
avslås ska institutionen underrätta 
sökanden om de rättsmedel som finns.

Or. ro

Motivering

De olika tidsramarna bör tolkas som maximala tidsfrister.

Ändringsförslag 118
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan 
avser en mycket omfattande handling eller 
ett mycket stort antal handlingar, får den 
tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 
15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga 
skäl anges.

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan 
avser en mycket omfattande handling eller 
ett mycket stort antal handlingar, får den 
tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 
högst 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga 
skäl anges.

Or. ro

Motivering

De olika tidsramarna bör tolkas som maximala tidsfrister.
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Ändringsförslag 119
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ett uttryckligt eller tyst avslag från en 
institutionsanställd som ansvarar för 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning ska innebära en överträdelse 
och medföra disciplinärt ansvar.

Or. ro

Motivering

Det måste finnas garantier för att rätten till tillgång till handlingar kan utövas i praktiken.

Ändringsförslag 120
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Om den sökande efter att ha fått 
information begär ny information om 
institutionens handlingar, ska denna 
begäran handläggas som en ny ansökan, 
och svaret ska översändas i enlighet med 
artiklarna 7 och 8. Personer som bedriver 
undersökningar och forskning för privata 
eller yrkesmässiga syften ska ha tillgång 
till handlingar som finns hos myndigheter 
eller institutioner.

Or. ro
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Motivering

Man måste reglera situationer där den sökande önskar ytterligare information.

Ändringsförslag 121
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Information som gynnar eller döljer 
en persons eller en institutions 
lagöverträdelse får inte ingå i kategorin 
känsliga handlingar.

Or. ro

Motivering

Sådana handlingar får inte ingå i den kategori av handlingar som är undantagna från 
allmänhetens tillgång.

Ändringsförslag 122
Marco Cappato

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), med fullständigt 
beaktande av sökandens önskemål och 
kravet på teknikneutralitet.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innehållet i en handling ska göras 
tillgängligt utan diskriminering vad gäller 
synskada, arbetsspråk eller 
operativsystemets plattform. 
Institutionerna ska erbjuda den sökande 
faktisk tillgång till innehållet i 
handlingarna utan teknisk 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 124
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den här förordningen berör inte de 
särskilda bestämmelser som kan ha 
fastställts i EG-rätten eller nationell rätt 
t.ex. om avgifter för att få tillgång till 
handlingar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den här förordningen berör inte de 
särskilda bestämmelser som kan ha 

utgår
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fastställts i EG-rätten eller nationell rätt 
t.ex. om avgifter för att få tillgång till 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 126
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att medborgarna effektivt ska kunna 
utnyttja sina rättigheter enligt denna 
förordning, ska varje institution ställa ett 
register över handlingar till allmänhetens 
förfogande. Tillgång till registret bör ges i 
elektronisk form. Hänvisningar till 
handlingar ska omgående föras in i 
registret. 

1. För att medborgarna effektivt ska kunna 
utnyttja sina rättigheter enligt denna 
förordning, ska varje institution ställa ett 
register över alla handlingar till 
allmänhetens förfogande.

a) Tillgång till registret bör ges i 
elektronisk form.
b) Hänvisningar till handlingar ska 
omgående föras in i registret.

c) Institutionernas register ska erbjuda ett 
lättanvänt gränssnitt på samtliga 
medlemsstaters språk och uppfylla 
principerna för driftskompatibilitet, 
teknikneutralitet och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.

d) Registren ska innehålla enkla och 
statiska långvariga länkar till lagrade 
elektroniska handlingar.
e) I möjligaste mån ska institutionerna 
erbjuda vidareutnyttjande av de 
elektroniska registrens källkod i enlighet 
med licensen till öppen källkod från 
Europeiska unionen (EUPL).
f) Elektroniska handlingar som 
innehåller text ska, om det är hanterbart, 
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göras tillgängliga via register som 
använder internationella standarder som 
ISO/IEC 32000:2008, ISO/IEC 
26300:2006, ISO/IEC 15445:2000 eller 
senare versioner.

g) Senast den …* ska institutionerna 
inrätta ett gemensamt gränssnitt till sina 
register över handlingar och skapa en 
enda kontaktpunkt för direkt tillgång till 
handlingar. 

____________________
* EUT: Ett år efter det att denna 
förordning har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marco Cappato

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. Europaparlamentet ska vidare skapa ett 
register över ledamöternas verksamhet, 
garantera lämplig publicitet och ge 
tillgång till information som bland annat 
rör ledamöternas verksamhet, delaktighet 
och närvaro, utnyttjande av ersättningar 
och förklaringar om finansiella intressen. 
Alla institutioner som omfattas av denna 
förordning ska skapa liknande register för 
att garantera Europeiska unionens 
ansvarsskyldighet och legitimitet.

Or. en



AM\761528SV.doc 39/44 PE418.177v01-00

SV

Ändringsförslag 128
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. Institutionerna ska göra alla 
handlingar direkt tillgängliga för 
allmänheten i elektronisk form eller via 
ett register, särskilt sådana handlingar 
som upprättats eller mottagits i samband 
med ett förfarande för att anta 
EU-rättsakter eller icke-lagstiftningsakter 
med allmän räckvidd.

Or. en

Ändringsförslag 129
Marco Cappato

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. Andra handlingar, i synnerhet handlingar 
som rör utformning av policy eller 
strategier eller deras genomförande, ska i 
princip göras direkt tillgängliga i 
elektronisk form.

Or. en

Ändringsförslag 130
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje institution ska i sin arbetsordning 
fastställa vilka dokumentkategorier som 

utgår
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är direkt tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 131
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Principen om publicitet och bättre 

dokumentation
1. Varje institution ska garantera lämplig 
publicitet för sin verksamhet och 
tillgänglighet när det gäller information 
och dokumentation om denna verksamhet 
vad avser följande:

a) Information om tidsscheman och 
elektroniska kalendrar.
b) Arbetsordningar och administrativa 
rutiner.
c) Arbetsgrupper.
d) Medlemskap i institutionens 
rådgivande grupper, till exempel 
kommissionens högnivågrupper, och 
författarskap till undersökningar som 
utarbetats för institutionen.
e) Audiovisuell direktuppspelning och 
inspelning av utfrågningar, möten, 
konferenser och samråd med berörda 
parter.
f) Användning av teknikneutrala 
dataformat och förebyggande stöd för 
ohindrad tillgång.
2. Alla handlingar som upprättats av en 
institution och formellt översänts till en 
eller flera mottagare eller mottagits av en 
institution ska registreras, åtminstone 
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internt.

3. I möjligaste mån bör institutionerna 
tillåta allmänhetens tillgång till 
specifikationerna för format och protokoll 
som används för deras handlingar och 
tillåta genomförande och användning 
utan begränsningar eller diskriminering.

4. Institutionerna ska dokumentera att de 
efterlever punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 132
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Påföljder

Om en institution underlåter att uppfylla 
skyldigheterna enligt denna förordning i 
fråga om en särskild begäran om tillgång 
till handlingar, ska detta medföra att 
tillgången till de handlingar som den 
sökande begär automatiskt beviljas.
Om en tjänsteman eller annan anställd 
vid institutionerna inte uppfyller de 
skyldigheter som åligger dem enligt denna 
förordning, avsiktligt eller på grund av 
försumlighet, ska denne bli föremål för 
disciplinära åtgärder enligt de regler och 
förfaranden som föreskrivs i 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen 
vid Europeiska gemenskaperna eller i de 
anställningsvillkor som tillämpas på 
övriga anställda samt i institutionernas 
interna bestämmelser.
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Or. en

Ändringsförslag 133
Hartmut Nassauer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Institutionerna ska offentliggöra sina 
organisationsscheman och ange de 
interna enheternas ansvarsområden.

Or. en

Ändringsförslag 134
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Institutionerna ska inrätta en 
interinstitutionell kommitté som ska 
undersöka de bästa rutinerna, ta upp 
eventuella meningsskiljaktigheter och 
diskutera den framtida utvecklingen i fråga
om allmänhetens tillgång till handlingar.

2. Institutionerna ska inrätta en 
interinstitutionell artikel 255-kommitté
som ska undersöka och utbyta de bästa 
rutinerna, ringa in hinder för tillgång och 
användbarhet och spåra opublicerade 
uppgiftskällor, ta upp eventuella 
meningsskiljaktigheter, främja 
driftskompatibilitet, vidareutnyttjande och 
sammanslagning av register, 
standardisera kodningen av handlingar 
genom en europeisk 
standardiseringsorganisation, skapa en 
enda EU-portal för att garantera tillgång 
till alla EU-handlingar och diskutera den 
framtida utvecklingen i fråga om 
allmänhetens tillgång till handlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Institutionerna ska samråda med dem 
som använder deras tjänster för tillgång 
till handlingar, i syfte att bättre kunna 
uppfylla användarnas faktiska behov.

Or. en

Ändringsförslag 136
Marco Cappato

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Mångfaldigande av handlingar

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje 
parts rätt att få kopior av handlingar eller 
att mångfaldiga eller utnyttja handlingar 
som överlämnats.

Or. en

Ändringsförslag 137
Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte påverka Denna förordning ska inte påverka 
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tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje 
parts rätt att få kopior av handlingar eller
att mångfaldiga eller utnyttja handlingar 
som överlämnats.

tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje 
parts rätt att mångfaldiga eller utnyttja 
handlingar som överlämnats.

Or. en

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen i artikel 16 är bättre än de av kommissionen föreslagna 
ändringarna. – öv. anm.: Nuvarande ordalydelse i artikel 16 i förordning (EG) nr 1049/2001 
är följande: ”Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje parts rätt att mångfaldiga eller utnyttja handlingar 
som lämnats ut.”
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