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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 
i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska 
universitetsinstitutet i Florens
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets förordning (COM(2012)0456),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0000/2013),

– med beaktande av artikel 81.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för kultur och utbildning och 
yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

EU-institutionernas historiska arkiv utgör en viktig källa till information om EU:s historia och 
arv. Det är därför av central betydelse att arkiven blir allmänt tillgängliga, att information om 
EU-institutionerna bevaras och att forskning om den europeiska integrationens historia stöds.

Enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 19831 ska EU-
institutionerna inrätta historiska arkiv och göra handlingar som är mer än 30 år gamla 
tillgängliga för allmänheten. Förordningen föreskriver inte en särskild ort där EU-arkiven ska 
förvaras.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades 1984 om att deponera sina historiska 
arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens, och ett särskilt kontrakt om villkoren för 
deponeringen upprättades i december 1984 mellan Europeiska gemenskaperna, företrädda av 
kommissionen, och Europeiska universitetsinstitutet. I kontraktet anges det också att den 
italienska staten kostnadsfritt ska tillhandahålla permanenta lokaler för Europeiska 
universitetsinstitutet för arkiven.

I förslaget till rådets förordning som för närvarande granskas av Europaparlamentet enligt 
godkännandeförfarandet (artikel 81.1 i arbetsordningen) ges en solidare rättslig och finansiell 
ram för samarbetet mellan EU och Europeiska universitetsinstitutet. Samtidigt förstärks också 
institutets roll i handhavandet av EU-institutionernas historiska arkiv. 

Förslaget innehåller inga ändringar av de centrala delarna i förordning 354/83, såsom 
definitionen av historiska arkiv och vilka dokument som ska offentliggöras och när. I 
förslaget görs begränsade ändringar i den befintliga förordningen, såsom att varje EU-
institution (med undantag av EU-domstolen och Europeiska centralbanken) ska deponera de 
handlingar som ingår i dess historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet, principen att 
varje institution behåller äganderätten till sitt historiska arkiv, finansieringssystemet för 
arkiven, skyddet av personuppgifter i arkivet och att arkiven i möjligaste mån ska göras 
elektroniskt tillgängliga. 

Föredraganden vill ta tillfället i akt att framhålla det goda interinstitutionella samarbetet på 
detta område.

Särskilt vill föredraganden uppmärksamma några ändringar i förslaget som hon anser är 
positiva i fråga om finansiering, dataskydd och digitalisering. 

I förslaget fastslås det klart och tydligt att Europeiska universitetsinstitutet ska finansieras 
genom EU:s allmänna budget med bidrag från de deponerande institutionerna och att bidragen 
ska täcka utgifter för handhavandet av arkiven men inte för byggnader och förvaringsrum, 
som ska finansieras av den italienska staten.

Den kostnadsfördelning som föreslås baseras på kriteriet att storleken på bidragen ska vara 
proportionerliga till ”storleken på de deponerande institutionernas respektive 

                                               
1 EUT L 43, 15.2.1983, s. 1.
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tjänsteförteckning” (art. 8.10). Detta kriterium förefaller mycket fördelaktigt för 
Europaparlamentet, eftersom det med tanke på sin storlek inte kommer att lämna något stort 
ekonomiskt bidrag även om det är troligt att det kommer att deponera ett stort historiskt arkiv. 

Föredraganden ser positivt på att det uttryckligen fastställs att ”institutionerna ska i möjligaste 
mån göra sina arkiv tillgängliga för allmänheten med hjälp av elektroniska medel, inbegripet 
digitaliserade arkiv och digitaloriginalarkiv, och underlätta studier på internet” (art. 9.1). I och 
med detta tar man hänsyn till den rådande verkligheten när det gäller förfarandet med 
digitaliserade arkiv som inte är enhetligt mellan de olika EU-institutionerna. Eftersom arkiven 
i EU står inför den digitala tidsålderns utmaningar uppmuntras EU-institutionerna att övergå 
till digitalisering.  

När det gäller den känsliga frågan om dataskydd skapas det i förslaget större klarhet angående 
de regler som gäller arkiv. Om personuppgifter kvarstår i arkivet framhålls Europeiska 
universitetsinstitutets roll som registerförare för personuppgifter enligt förordning (EG) nr 
45/20011, och institutet ska handla på instruktioner från de deponerande EU-institutionerna. 

I förslaget erkänns också att Europeiska datatillsynsmannen är den myndighet som ska ha 
befogenheter att övervaka EU-institutionerna, vilket föreskrivs i förordning (EG) nr 45/2001. 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att plenarförsamlingen 
godkänner den föreslagna rättsakten.

                                               
1 EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.


