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KORTFATTAD MOTIVERING

Den nuvarande förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till EU:s handlingar 
utgjorde ett viktigt steg i riktning mot ökad öppenhet inom unionen. Under de åtta år den 
tillämpats har den bidragit till att skapa en öppnare förvaltningskultur hos EU:s institutioner.

Genom Lissabonfördraget ökar öppenhetens betydelse ännu mer genom artikel 10.3 i 
EU-fördraget, där följande anges: ”Varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens 
demokratiska liv. Besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.”

I det nya fördraget utökas förordningens tillämpningsområde på ett tydligt sätt. Tidigare 
krävde fördraget öppenhet endast av parlamentet, rådet och kommissionen, men nu anges 
följande i artikel 15 i EUF-fördraget: ”Varje unionsmedborgare […] ska ha rätt till tillgång till 
unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium.”

Parlamentet har flera gånger uppmanat kommissionen att lägga fram ett nytt förslag till 
omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001 och där beakta den ändrade rättsliga grund 
som följer av Lissabonfördraget. I december 2009 antog parlamentet en resolution där det 
betonade det brådskande behovet av en uppdatering av förordningen och också beklagade att 
kommissionen inte lagt fram något ändrat förslag.

Vidare har domstolen, efter att kommissionen lade fram sitt förslag 2008, fattat flera mycket 
viktiga beslut om tillgång till handlingar. Det viktigaste av dessa är Turcomålet (mål T-84/03, 
Turco mot rådet), där domstolen beslutade att yttranden från juridiska tjänster också ska göras 
tillgängliga. I sina slutsatser skrev domstolen följande: ”[Ö]ppenhet […] bidrar till att öka 
institutionernas legitimitet i de europeiska medborgarnas ögon och till att öka deras 
förtroende.”

Kommissionen har emellertid vägrat att lägga fram ett nytt förslag. Den enda förändring som 
kommissionen i praktiken har gjort är en ändring av den rättsliga grunden för förordningen, 
vilket skedde i samlingsmeddelandet från december 2009. 

I detta läge har det ansvariga utskottet, nämligen utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, beslutat att parlamentet bör ta över 
kommissionens roll och lägga fram de nödvändiga ändringsförslag som skulle 
Lissabonanpassa förordningen. 

Kommissionens förslag

Vi måste nu arbeta på grundval av kommissionens förslag från 2008. Tyvärr ökar detta 
förslag inte unionens öppenhet till den nivå som det nya fördraget kräver. Tvärtom skulle 
många av kommissionens föreslagna ändringar till och med sänka den nuvarande standarden.

Den allvarligaste ändringen är den som kommissionen föreslår i fråga om artikel 3. Den 
skulle göra definitionen av begreppet handling betydligt snävare. Enligt föredragandens 
mening bör man ha kvar den nuvarande definitionen, som omfattar alla relevanta handlingar –
och inte bara diarieförda sådana.
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En annan ändring som oroar föredraganden gäller medlemsstaternas rätt enligt artikel 5 att 
inte lämna ut handlingar. Den av kommissionen föreslagna formuleringen skulle ge 
medlemsstaterna obegränsad rätt att hänvisa till sin egen lagstiftning för att motivera sin 
vägran att ge tillgång till en handling som har sitt ursprung i en medlemsstat. Institutionerna 
kommer endast att kunna bedöma skäl som grundas på förordningen, inte på nationell 
lagstiftning. En sådan rättighet skulle göra öppenhetsprincipen urvattnad och låta 
medlemsstaterna agera helt efter eget gottfinnande. Det bör räcka med de undantag som anges 
i artikel 4 i förordningen. Om inte bör eventuella ändringar göras i artikel 4, och inte genom 
att man ger medlemsstaterna obegränsade rättigheter.

Förordningens syfte

Som anges i förordningens titel gäller den allmänhetens tillgång till handlingar. Vårt 
huvudsakliga mål är att garantera medborgarna rätten att delta i unionens demokratiska liv 
genom att ge dem största möjliga tillgång till EU:s handlingar.

Enligt föredraganden bör man göra en tydlig åtskillnad mellan ”allmänhetens tillgång till 
handlingar” och ”information till medborgarna och deras delaktighet” å ena sidan och 
institutionernas rätt till tillgång även till konfidentiella handlingar å den andra. Den senare 
frågan kan lösas genom interinstitutionella överenskommelser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor 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 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: alla uppgifter och allt 
innehåll, oberoende av medium (på papper 
eller lagrat i elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar), som rör en fråga som hör 
till den politik, den verksamhet och de 
beslut som omfattas av institutionens, 
organets eller byråns ansvarsområde; 
information som finns i elektroniska
system för lagring, behandling och 
återvinning av uppgifter (inbegripet 
externa system som används i 
institutionens, organets eller byråns 
arbete) är att betrakta som en eller flera
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handlingar om denna information kan 
skrivas ut eller kopieras elektroniskt en 
eller flera gånger med de verktyg som
finns tillgängliga för att hantera systemet.

Motivering

Den av kommissionen föreslagna ändringen skulle begränsa allmänhetens tillgång till endast 
ett litet antal handlingar. Jämfört med läget i dag skulle detta innebära en uppenbar sänkning 
av öppenhetsstandarden.

Ändringsförslag 2

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 berör rättsliga 
förfaranden,

Motivering

I sin dom i Turcomålet slog domstolen fast att redovisning av juridisk rådgivning som getts i 
samband med lagstiftningsinitiativ ökar öppenheten och insynen i lagstiftningen och stärker 
EU-medborgarnas demokratiska rättigheter.

Ändringsförslag 3

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:

utgår

(a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.
(b) Handlingar som innehåller yttranden 
för internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd 
inom den berörda institutionen  även efter 
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det att beslutet fattats.

Ändringsförslag 4

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 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Vid bedömning av 
allmänintresset av utlämnande ska 
särskild vikt fästas vid om de begärda
handlingarna rör skydd av grundläggande 
rättigheter, miljö eller människors hälsa.

Motivering

I förordning (EG) nr 1367/2006 fastställs att det finns ett övervägande allmänintresse av att 
information om miljöutsläpp lämnas ut. Det bör föreligga en motsvarande presumtion om att 
det finns ett övervägande allmänintresse av att information som rör skydd av grundläggande 
rättigheter eller risker för människors hälsa lämnas ut.

Ändringsförslag 5

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. Personuppgifter ska inte lämnas ut om 
det skulle skada den berörda personens 
rätt till privatliv och personlig integritet. 
Sådan skada uppkommer inte
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– om uppgifterna enbart rör den berörda 
personens yrkesverksamhet, såvida det 
inte på grund av särskilda omständigheter 
finns skäl att anta att utlämnandet skulle 
få negativa följder för personen i fråga,
– om uppgifterna enbart rör en offentlig 
person, såvida det inte på grund av 
särskilda omständigheter finns skäl att 
anta att utlämnandet skulle få negativa 
följder för personen i fråga eller för andra 
honom eller henne närstående personer,
– om uppgifterna redan har 
offentliggjorts med den berörda personens 
samtycke.
Personuppgifter ska dock lämnas ut om 
ett övervägande allmänintresse kräver 
detta. I sådana fall ska institutionen, 
organet eller byrån åläggas att förtydliga 
allmänintresset. Institutionen, organet 
eller byrån ska uppge på vilket sätt 
allmänintresset i det enskilda fallet väger 
tyngre än den berörda personens 
intressen.
Om en institution, ett organ eller en byrå 
vägrar tillgång till en handling på 
grundval av denna punkt ska 
institutionen, organet eller byrån 
överväga om handlingen delvis kan 
lämnas ut.

Motivering

Kommissionens förslag gör inte rättvisa åt behovet av en korrekt balans mellan de 
grundläggande rättigheter som står på spel.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De undantag som anges i denna artikel 
ska enbart tillämpas under den period då 
skyddet är motiverat på grundval av 

7. De undantag som anges i denna artikel 
ska inte tillämpas på handlingar som 
överlämnats i samband med förfaranden 
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handlingens innehåll. Undantagen får gälla 
i högst 30 år. För handlingar som 
omfattas av undantagen gällande skyddet 
av personuppgifter eller affärsintressen 
och för känsliga handlingar får 
undantagen om det är nödvändigt 
fortsätta att gälla även efter denna period.

som resulterar i en lagstiftningsakt eller 
en icke-lagstiftningsakt med allmän 
räckvidd. Undantagen ska enbart tillämpas 
under den period då skyddet är motiverat 
på grundval av handlingens innehåll. 
Undantagen får gälla i högst 30 år. 

Motivering

I sin dom i Turcomålet slog domstolen fast att redovisning av juridisk rådgivning som getts i 
samband med lagstiftningsinitiativ ökar öppenheten och insynen i lagstiftningen och stärker 
EU-medborgarnas demokratiska rättigheter.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje institution ska utse en person 
som ska ansvara för att kontrollera att 
alla de tidsfrister som anges i denna 
artikel verkligen respekteras.

Motivering

Ombudsmannen har rekommenderat att det utses en informationsansvarig som ska ha till 
uppgift att se till att tidsfristerna respekteras.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Ny ansökan

Om den sökande, efter att ha fått 
information, begär nya handlingar hos 
institutionerna ska denna begäran 
handläggas som en ny ansökan i enlighet 
med artiklarna 7 och 8.
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