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Det rättsliga perspektivet har förändrats efter Turcodomen och Lissabonfördraget …
1. Efter det att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar1 trädde i kraft har Europaparlamentet varit ivrigt att med jämna mellanrum 
utvärdera2 hur EU-institutionerna genomför insynsprincipen. Detta helhetsgrepp har blivit än 
mer motiverat efter EU-domstolens avgörande i Turcomålet3 om insyn i 
lagstiftningsförfarandet och särskilt efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft, eftersom det 
gav Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande 
ställning. Vidare håller frågan om förhållandet mellan medborgarna och EU:s 
förvaltning på att bli en särskilt framträdande fråga efter Lissabonfördraget på grund av 
den avsevärda förstärkningen av EU:s såväl politiska som administrativa verkställande makt 
under senare år4. Detta förklarar varför, alltsedan Lissabon, skyldigheten att bevilja tillgång 
till handlingar är bindande inte bara för parlamentet, rådet och kommissionen, utan också för 
nya aktörer som Europeiska rådet, EU-domstolen, ECB, EIB och ett ökande antal EU-byråer 
och EU-myndigheter5 samt organ som exempelvis Europeiska utrikestjänsten. 
2. Öppenhet har inte bara blivit en allmän princip inom EU:s rättsordning utan är 
numera också kopplad till principerna om medborgarnas delaktighet och god 
förvaltning. Den kan därför ses som ett centralt element i de ”demokratiska principerna”. I 
artikel 11 i EU-fördraget ges uttryckligen en mer deltagarvänlig tolkning av begreppet 
demokrati, som kompletterar den representativa demokratin (artikel 10 i EU-fördraget). De 
nya bestämmelserna i fördragen skulle kunna och bör läsas i ljuset av en djupare demokratisk 
betydelse, som förklarar varför öppenhet, insyn och delaktighet är viktiga och kommer att 
utforma förhållandet mellan EU-förvaltningen och medborgarna i EU, vilket krävs i 
fördragen6. I detta avseende finns det inte längre någon hänvisning i fördragen till att 
”effektiviteten i beslutsprocessen bevaras” (se artiklarna 225 och 207.3 i det tidigare 
EG-fördraget) som en eventuell begränsning av öppenheten. Samtidigt måste man beakta de 
nya bestämmelserna i artikel 15 i EUF-fördraget och artikel 42 i stadgan. Här hänvisas det till 
handlingar ”oberoende av medium”, en definition vars betydelse inte nog kan betonas, särskilt 
med tanke på den omfattande lagringen av information i olika databaser.
3. Även om de öppenhetsprinciper som skissats ovan har diskuterats och bekräftats på 
högsta politiska nivå inom EU äventyras deras dagliga genomförande fortfarande, vilket 

                                               
1 EUT L 145, 31.5.2001, s. 43. Se vidare Europeiska kommissionens grönbok ”Allmänhetens tillgång till 
handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner – En översyn” (KOM(2007)0185 av den 18 maj 2007),
kommissionens arbetsdokument ”Report on the Outcome of the Public Consultation on the Review of 
Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission 
documents” (SEK(2008)0029/2 av den 16 januari 2008 (öv.anm.: Dokumentet föreligger inte på svenska.)).
2 Se artikel 104.7 i arbetsordningen.
3Dom av den 1 juli 2008 i de förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P, Turco mot ministerrådet, punkt 45, 
REG 2008, s. I-4723, i vilken ingressen till förordning (EG) nr 1049/2001 upprepas.
4 Se vidare Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 De båda första byråerna inrättades 1975. År 2000 hade byråernas antal ökat till tio, och under de senaste 
tio åren hade antalet vuxit till fler än 30. 
6 Det är inte bara så att ”varje medborgare ska ha rätt att delta unionens demokratiska liv”, utan ”besluten ska 
fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt” (artikel 10.3 i EU-fördraget). Vidare åläggs 
”institutionerna” visa skyldigheter i fråga om öppenhet, insyn och delaktighet (artikel 11.1–3 i EU-fördraget).
Man kan hävda att de demokratiska principerna i artiklarna 10 och 11 kommer att behöva respekteras och 
utvecklas i de framtida förordningar som ska antas i enlighet med artikel 298 i EUF-fördraget.
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till exempel bekräftas i parlamentets resolution av den 14 januari 2009 om genomförande av 
förordning (EG) nr 1049/20011. Samma sak framgår av ombudsmannens regelbundna 
rapporter (som alltmer framhåller bristen på öppenhet) och av befintlig intern praxis och 
EU-institutionernas administrativa föreskrifter, eller till och med av interinstitutionella 
initiativ, vilkas resultat eller till och med mål är att gå tillbaka till tiden före 
Amsterdamfördraget och förordning (EG) nr 1049/2001.

4. Den huvudsakliga källan till motstånd mot det nya rättsliga ramverket är de många 
EU-medlemsstater som oroar sig för eventuella oönskade effekter till följd av tillgång till 
nationell information eller nationella handlingar som utbyts inom ramen för EU:s 
beslutsprocess. Men enligt förordning (EG) nr 1049/2001 och EU-domstolens rättspraxis2

finns det ingen nationell vetorätt längre, eftersom EU-processen är självständig och de 
undantag som är tillåtna endast är de som förtecknas i artikel 4.1–3 i förordning (EG) 
nr 1049/20013, oavsett om informationen avser förhandlingar om, införlivande av eller 
genomförande av EU:s lagstiftning. Därför suddar rådet och kommissionen på nytt ut 
gränserna mellan EU och medlemsstaterna genom att för den ”vanliga” politikens del 
utveckla begreppet ”säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter” (EUCI), som inledningsvis 
utformades endast för områdena försvar och säkerhet och omfattar både EU-institutionernas 
och medlemsstaternas säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter4. Denna situation har blivit än 
mer uppenbar genom vägran att lämna tillgång till handlingar om internationella avtal
och det icke-insynsvänliga sätt på vilket man bedriver förhandlingar som leder fram till vissa 
avtal som kan få vittgående konsekvenser för den enskilde (exempelvis Actaförhandlingarna).
Även om en viss grad av sekretess i vissa förhandlingar är begriplig återstår det ännu att skapa 

                                               
1 Se Cappatobetänkandet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:046E:0080:0086:SV:PDF
2 ”Det följer av det ovanstående att artikel 4.5 i förordning nr 1049/2001 inte kan tolkas så, att medlemsstaten 
ges en allmän och ovillkorlig vetorätt att skönsmässigt motsätta sig utlämnandet av handlingar som härrör från 
medlemsstaten och som en institution innehar, med följden att tillgång till sådana handlingar då inte längre skulle 
regleras av bestämmelserna i den nämnda förordningen utan endast av bestämmelser i nationell rätt.”
Mål C-64/05 P, Sverige mot kommissionen, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0064:SV:HTML
3 Artikel 4.1–3:
”Undantag
1. Institutionerna ska vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för
a) det allmänna samhällsintresset i fråga om
– allmän säkerhet, – försvar och militära frågor, – internationella förbindelser, – gemenskapens eller en 
medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik,
b) den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter.
2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för
– en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter, – rättsliga förfaranden och 
juridisk rådgivning, – syftet med inspektioner, utredningar och revisioner, om det inte föreligger ett övervägande 
allmänintresse av utlämnandet.
3. Tillgång till en handling som upprättats av en institution för internt bruk eller mottagits av en 
institution, och som gäller en fråga där institutionen inte fattat något beslut, ska vägras om utlämnande av 
handlingen allvarligt skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av utlämnandet.
Tillgång till en handling som innehåller yttranden för internt bruk och som är en del av överläggningar och 
inledande samråd inom den berörda institutionen ska vägras även efter det att beslutet fattats, om utlämnande av 
handlingen allvarligt skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett övervägande 
allmänintresse av utlämnandet.”
4 Se det separata arbetsdokumentet 3.
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åtminstone en indirekt kontrollmöjlighet för medborgarna (via deras demokratiskt valda 
parlamentariska företrädare), vilket det också är möjligt att göra. Detta är särskilt aktuellt 
eftersom Europaparlamentet efter Lissabonfördragets ikraftträdande måste ge sitt 
godkännande för en rad internationella avtal (artikel 218 i EUF-fördraget). Trots att 
medlemsstaterna och EU-institutionerna är skyldiga att handla i en anda av lojalt samarbete 
(artikel 4.3 i EU-fördraget) finns det flera oroande sorters praxis inom rådet och 
kommissionen som i praktiken döljer det verkliga innehållet i medlemsstaternas ståndpunkter 
i rådets och kommissionens förberedande organ, till exempel följande: Det ökande antalet 
arbetsdokument som inte i tid införs i institutionens register (exempelvis rådets 
möteshandlingar (av typen MD eller SD) som inte sprids förrän i efterhand) och det faktum att 
man systematiskt döljer namnen på medlemsstaterna i resultaten av överläggningarna (när 
dessa finns tillgängliga), vilket gör det omöjligt att förstå vilken typ av majoritet eller 
minoritet som håller på att ta form i rådets och kommissionens kommittéer.
5. Ett av de undantag som förtecknas i förordning (EG) nr 1049/2001 och som fortsatt 
åberopas inte bara av rådet utan också av kommissionen för att vägra allmänheten tillgång till 
förberedelsearbete grundas på artikel 4.3 i förordningen. Här anges att tillgång kan vägras om 
”utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om 
det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet”. Man bör notera att detta 
undantag infördes i förordning (EG) nr 1049/2001 för att återspegla andan i en särskild 
tidigare fördragsbestämmelse (artikel 207.3 i EG-fördraget) som krävde öppenhet i rådets 
förberedande lagstiftningsarbete, ”samtidigt som effektiviteten i beslutsprocessen bevaras”. 
Denna spänning mellan öppenhet och effektivitet har framhållits av domstolen, som i sin 
dom i Turcomålet förklarade att ”ökad öppenhet [ger] medborgarna […] bättre möjligheter att 
delta i beslutsfattandet, att förvaltningen åtnjuter större legitimitet och att den blir effektivare 
och får ett större ansvar gentemot medborgarna i ett demokratiskt system”. Detta resonemang 
har tagits in fördraget i dess nuvarande form, och därför görs det i de nya fördragen inte 
längre någon hänvisning till tanken om att ”effektiviteten i beslutsprocessen bevaras”. Att 
denna tanke fortfarande ”överlever” grundar sig enbart på artikel 4.3 i förordning (EG) nr 
1049/2001.
6. På ett ganska paradoxalt sätt ökar motviljan mot ökad öppenhet efter Lissabon även 
inom de institutioner som traditionellt varit mer öppna för dessa mål. Till och med 
Europaparlamentet är motvilligt till att bevilja insyn i lagstiftningsförhandlingar med rådet, 
trots att fördraget kräver att diskussioner om lagstiftning bör ske offentligt. Till och med EU-
domstolen i Luxemburg, som under årtionden försökt öppna EU:s institutionsinterna arbete, 
har under senare tid utsatts för kritik för vad som upplevs som en onödigt generös tolkning av 
omfattningen och innebörden av vissa centrala undantag från rätten till tillgång till 
handlingar.1 Detta gäller i ännu högre grad för domstolens egna handlingar och egna 
förvaltning. Dessutom försöker kommissionen att ”vrida klockan tillbaka”, särskilt i samband 
med den pågående översynen av förordningen om tillgång till handlingar2.

                                               
1 Se vidare Joni Helliskoski och Päivi Leino, ”Darkness at the break of noon: the case law on regulation No.
1049/2001 on access to documents”.
2 Se vidare Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve och Martial Pasquier, ’”Less is more”?, The Commission 
proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency’, Revue Française d'Administration 
Publique, under utgivning.


