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... därför har praxis inte uppdaterats på motsvarande sätt
7. Om man endast beaktar institutionernas årsrapporter verkar allt vara i sin ordning.
Perspektivet ändras om man ser till Europeiska ombudsmannens arbete, som flyttade 
tolkningen av öppenheten i EU-sammanhang från en enskild och passiv fokusering
(varje medborgares rätt till tillgång till vissa handlingar) till en mycket bredare och proaktiv 
skyldighet för EU-förvaltningen att se till att information om dess politik och åtgärder 
verkligen blir tillgänglig. Man har gjort en definition som innebär att ett administrativt 
missförhållande uppstår när ett offentligt organ inte handlar i enlighet med en bestämmelse 
eller princip som är bindande för organet1. För att kunna anföra klagomål hos ombudsmannen 
behöver klaganden inte visa ett rättsligt intresse eller vara personligen berörd av det 
administrativa missförhållandet. Denna möjlighet att inge klagomål i enlighet med allmän 
talerätt (actio popularis) är en viktig förfarandeväg som gör det möjligt för medborgarna att ha 
en förbindelselänk med låg tröskel till EU:s förvaltning och inleda en process som avser 
ansvarsskyldighet. Enligt genomförandebestämmelserna ska ombudsmannen ”i så stor 
utsträckning som möjligt samarbeta med den berörda institutionen för att nå en uppgörelse i 
godo om att undanröja dem [dvs. de administrativa missförhållandena] på ett 
tillfredsställande sätt för den person som lämnat in klagomålet”2.
8. Ombudsmannen kan inte tvinga en institution till efterlevnad. Ombudsmannen får inte 
heller hänvisa ärenden till domstolarna i Luxemburg när det gäller rättsliga frågor 
(å klagandens vägnar)3. Dock har ombudsmannen haft en särskilt viktig roll för att säkra 
öppenheten inom EU. För närvarande handlar en tredjedel av hans undersökningar om 
bristen på öppenhet, bland annat vägran att lämna information4. Under de första åren 
tillämpade ombudsmannen ett ganska juridiskt tillvägagångssätt i sitt arbete, och tonvikten låg 
mer på de strukturella aspekterna på det sätt på vilket vissa institutioner, särskilt rådet och 
kommissionen, gjorde information tillgänglig eller inte gjorde det5. I sin roll som 
skiljedomare mot administrativa missförhållanden har ombudsmannen ett intresse av 
öppenhet, eftersom goda styrelseformer och kodexen för god förvaltningssed bidrar till att 
främja öppenheten genom utformning av en policy i form av bestämmelser och riktlinjer6. 

                                               
1 Europeiska ombudsmannens årsrapport 1995.
2 Artikel 6.1 i genomförandebestämmelserna (se 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Den mycket långvariga berättelsen om målet Bavarian Lager är ett bra exempel på hur till och med en mycket 
kraftfull rekommendation och en påföljande särskild rapport till Europaparlamentet samt en tydlig slutsats om 
administrativa missförhållanden förblev utan verkan på agerandet inom den institution (kommissionen) som 
anklagats för administrativa missförhållanden. I själva verket krävdes två ytterligare mål under en period av 
sex år innan ett tydligt avgörande utfärdades på högsta nivå inom rättsväsendet när det gäller det korrekta sättet 
att ”tolka” ett komplicerat förhållande mellan å ena sidan tillgång till handlingar, å andra sidan dataskydd och 
rätt till privatliv. Endast en förmögen, processlysten och ihärdig klagande kan kosta på sig den mycket långa 
marschen genom domstolarna (avseende protokollet från ett sammanträde som ägde rum 14 år tidigare!).
4 Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens 
verksamhet 2009 (P7_TA(2010)0435) (finns under http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0435+0+DOC+XML+V0//SV).
5 För en överblick över ombudsmannens verksamhet i detta avseende, se Ian Harden, 'The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union', i: Veerie Deckmyn (utg.), Increasing transparency in 
the European Union, Maastricht, Europeiska institutet för offentlig administration, 2002, s. 123-145, 
här s. 130 ff.
6 Europeiska ombudsmannen, Den europeiska kodexen för god förvaltningssed, senaste versionen finns under 
http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces.
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Ombudsmannen kan i kraft av sina befogenheter få tillgång till administrativa handlingar och 
göra dessa offentliga under undersökningarna. De är därför kanske det kraftfullaste verktyget 
för att öppna stängda administrativa kretsar och gå utöver det gamla byråkratiska tänkandet 
om informationens begränsade tillgänglighet. De kan också erbjuda en alternativ väg för 
allmänheten att få tillgång till handlingar, med tanke på de kostnader som den mer formella 
”juridiska” vägen innebär. Ombudsmannen fungerar således som en viktig katalysator för 
öppenhet och insyn1.
9. Ombudsmannens granskning av fall av administrativa missförhållanden erbjuder 
rättsmedel mot överträdelse av delaktighet som går utöver den strikt formalistiska 
räckvidden. Till exempel har ombudsmannen bekräftat att det ingår i hans befogenheter att 
granska efterlevnaden av de miniminormer för samråd som kommissionen antagit, och han 
har visat sin vilja att göra detta på ett proaktivt sätt2. Administrativ praxis som undgår rättslig 
granskning kan således bli föremål för annan granskning. Till skillnad från domstolarna kan 
ombudsmannen därför bidra till att ta itu med några av de återstående bristerna i 
kommissionens samrådspraxis. Hans bidrag i detta avseende begränsas dock med 
nödvändighet av räckvidden för tillämpningen av miniminormerna för samråd3.

10. När institutionerna får extern kritik för sin ovilja att öka öppenheten i sin verksamhet 
brukar de nämna alla initiativ som tagits för att göra deras arbete mer tillgängligt. Vissa av 
dessa åtgärder är till stor hjälp, till exempel videoutsändningar via nätet av ministrarnas 
rådssammanträden där lagstiftningsärenden behandlas eller av parlamentets 
utskottssammanträden. Men också dessa positiva initiativ verkar ibland förvirrande på grund 
av bristen på samordning och driftskompatibilitet, trots att institutionerna måste arbeta 
tillsammans. Vad som är mest överraskande är bristen på en gemensam informationsmall för 
institutionernas register och webbplatser samt för deras mjukvara som hanterar uppgifter om 
det interinstitutionella arbetsflödet. Enligt ett externt bidrag som nyligen lämnades till en 
arbetsgrupp inom Europaparlamentet använder de flesta EU-medborgare allmänna söktjänster 
på nätet, som till exempel Google, och antingen får de en träff på den handling eller den 
information de söker eller får de det inte. Dessa ”passiva” användare, som de skulle kunna 
kallas, kommer dock att dra stor nytta av de ledande ”aktiva” användarna, en minoritet av ofta 
mycket kritiska användare som övervakar de olika registren och ibland ganska systematiskt 
uppmanar institutionerna att lägga ut handlingar som är registrerade, men inte tillgängliga, på 
nätet. Om man bortser från denna aktiva minoritets roll hävdas det ibland felaktigt att de 
rättsliga bestämmelserna om tillgång till handlingar inte är betydelsefulla på grund av 
att allmänheten på ett jämförelsevis begränsat sätt använder sig av sin juridiska rätt till 
tillgång till handlingar, med beaktande av den begränsade gruppen användare (för det mesta 
studerande och forskare (40 procent) och jurister (8,8 procent)4.

                                               
1 Se även Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', i: 
Jan Wouters, Luc Verhey och Phiiipp Kiiver (utg.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, s. 209-238.
2 Se ombudsmannens beslut om klagomål 948/2004/OV mot kommissionen (4.5.2005), punkterna 1.1–1.4, 3.8 
och 3.18, och ombudsmannens beslut om klagomål 3617/2006/JF mot kommissionen (3.7.2008).
3 Angående dessa begränsningar, se Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, a.a. kapitel 3, 
underavsnitt 3.3.3.
4 Se exempelvis Lorenzo Cotino, ’Theory and Reality of Public Access to EU Information’.
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11. I anslutning till tillvägagångssättet i lagen om informationsfrihet (“Freedom Information 
Act”) betraktas det alltmer som en skyldighet för alla institutioner, organ och myndigheter 
inom EU:s ramverk att via nätet tillgängliggöra omfattande information om uppgifter, 
organisationsstruktur, verksamhet och föredragningslistor för sammanträden samt information 
om de viktigaste handlingar som diskuteras. Detaljrikedomen i denna information varierar 
från en institution till en annan och ofta också inom samma institution. Med utvecklingen av 
register över handlingar under de senare åren, särskilt rådets och kommissionens, läggs dock 
fler handlingar ut på nätet i ett tidigare skede av beslutsprocessen, däribland handlingar som 
inte nödvändigtvis offentliggörs någon annanstans. Under de senaste åren har särskilt 
kommissionen inrättat flera olika särskilda register över handlingar. Här ingår ett väldigt 
detaljerat register för kommittéförfaranden1 och andra särskilda webbplatser för de olika 
generaldirektoraten samt ett särskilt register om expertgrupperna. Med beaktande av dessa 
positiva förbättringar är det ändå frustrerande att vi, tio år efter det att förordning (EG) 
nr 1049/2001 trädde i kraft och sedan institutionerna lagt ut hundratusentals euro, fortfarande 
saknar ett gemensamt angreppssätt och till och med gemensamma metadata för samma 
typ av handlingar.
12. Alla dessa särskilda register och webbplatser handlar mer allmänt om förvaltningens 
uppgifter i allmän bemärkelse och kan innehålla vissa handlingar av mer internt slag (till 
exempel protokoll från utskottssammanträden, sammanträdeshandlingar och 
sammanträdesprotokoll samt utkast till beslut). De kan vara särskilt relevanta för 
EU-medborgarna och till och med för de nationella parlamenten för att förstå 
beslutsprocesser som stöder EU:s genomförande av tillämpning och utfärdande av 
administrativa bestämmelser. Ett intressant exempel är registret om expertgrupper2, som 
förtecknar formella och informella rådgivande organ som antingen inrättats genom beslut av 
kommissionen eller informellt skapats av kommissionens tjänsteenheter. Här finns viktig 
information om dessa grupper. Också kommissionens register över intresseorganisationer är 
ett frivilligt register, som är avsett att bidra till öppenheten i den administrativa verksamheten 
i lagstiftningsförfarandenas inledande fas3. Samtidigt arbetar kommissionen och parlamentet 
för att inom en snar framtid inrätta ett gemensamt register över intressegrupper4.
13. Under senare år har Europaparlamentets ökade befogenheter och nyckelroll i 
lagstiftningsarbetet blivit uppenbara för de andra institutionerna och omvärlden. En sådan 
utökning av den politiska rollen (däribland nya och känsliga befogenheter på området för 
strafflagstiftningen – den nationella suveränitetens kärna, där de mest grundläggande 
mänskliga rättigheterna står på spel) måste åtföljas av korrekta förfaranden och praxis som 
garanterar att information delas, att den kan överblickas och att den medger insyn på ett 
korrekt sätt. I detta hänseende är den huvudsakliga förbättring som krävs inom 
Europaparlamentet, i samband med att man betraktar ett särskilt lagstiftningsförfarande, 

                                               
1 Se http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Se http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Se kommissionens register över intresseorganisationer.
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=sv#sv. Se den kritiska inledande rapporten 
från ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), ”Commission Lobby 
Register Fails Transparency Test”, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
4 Se pressmeddelandet från slutet av oktober 2010,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=SW&
guiL.
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fortfarande behovet av ett gemensamt virtuellt utrymme där alla aktörer med rätt att ingripa 
skulle kunna göras delaktiga och samspela på ett öppet sätt, samtidigt som de behåller sina 
särdrag och sin självständighet. Ett korrekt ”virtuellt arbetsutrymme” skulle kunna omfatta 
följande uppgifter: 1) föredragande och skuggföredragande i de ansvariga och rådgivande 
utskotten (uppgifter som delvis tillhandahålls i det för allmänheten tillgängliga ”OEIL”1, 2) de 
ansvariga tjänstemännen vid de berörda utskottssekretariaten, 3) de politiska gruppernas 
rådgivare, – handlingar och meddelanden i samband med förfarandet från de olika delaktiga 
institutionerna, 4) ett verktyg för hantering av händelser, som fastställer och uppdaterar 
datumen för verksamheten i samband med lagstiftningsarbetet (utskottssammanträde, 
arbetsgrupper, diskussioner, omröstningar osv.), 5) de internmeddelanden som delas i den 
”virtuella gemenskapen”, 6) ställningstaganden från ”världen utanför” (nationella parlament, 
det civila samhället, lobbyister) och 7) tillgängligt undersökningsmaterial från 
konsekvensbedömningen och från andra relevanta offentliga och inofficiella källor. En 
underavdelning av denna arbetsinformation skulle kunna och bör delas med de andra 
institutionerna och, sist men inte minst, spridas till världen utanför (allmänheten) via lämpliga 
kanaler (till exempel en uppdaterad och mer aktuell version av ”OEIL”).

14. Även om huvudsyftet med detta betänkande inte är att föreslå ändringar i 
EU-lagstiftningen skulle resultaten kunna bidra till det lagstiftningsarbete som för 
närvarande pågår inom ramen för översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 
(se Cashmanbetänkandet (2008/0090(COD))2. En begrundan av det nuvarande läget skulle 
kunna användas för att kontrollera behovet av ändringar och ringa in områden där lagstiftaren 
skulle kunna behöva ingripa (på grund av luckor i lagstiftningen, oklara definitioner, för stort 
utrymme för skönsmässig bedömning, nyare domar osv.).

                                               
1 I detta avseende representerar den för allmänheten tillgängliga databasen ”OEIL” 
(www.europarl.europa.eu/oeil) en elementär form, som dock skulle kräva ytterligare förbättringar. 
2 Se http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


