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Praktiska exempel på tillgång till handlingar

Syftet med detta dokument är att analysera praktiska exempel på tillgång till handlingar. Detta 
tillvägagångssätt är den enda möjligheten att få en överblick över huruvida rätten till tillgång 
till handlingar1, som föreskrivs i fördragen2 och i stadgan3 och generellt framhålls av alla 
EU-institutioner, EU-kontor, EU-byråer och EU-organ, också respekteras i praktiken. I detta 
syfte har information om icke-statliga organisationers erfarenheter samlats in. Denna grupp är 
visserligen inte särskilt stor, men den har förmåga och vilja att inleda ansökningsförfaranden, 
som ibland kan vara resurs- och tidskrävande och avskräcka en person som agerar på egen 
hand. Analyserna inriktas främst på specifika aktörer (rådet och kommissionen), eftersom de 
tillämpar olika strategier när det gäller tillgång till handlingar, och specifika frågor som 
undantag, lagstiftningsförfarandet, sekretessbelagda handlingar, samarbete mellan 
institutionerna osv.

A. Handlingar som rör lagstiftningsförfarandet

1. Genom Lissabonfördraget inleddes en ny era i fråga om öppenhet i lagstiftningsförfarandet. 
I artikel 15.3 femte stycket i EUF-fördraget föreskrivs att ”Europaparlamentet och rådet ska 
säkerställa att handlingar som gäller lagstiftningsförfaranden offentliggörs”. Denna syn på
öppenhet hänger samman med principen om deltagardemokrati (artiklarna 9–11 i 
EU-fördraget) och de nationella parlamentens särskilda roll (artikel 12 i EU-fördraget). För att 
detta ska kunna beaktas kräver fördraget att en gemensam ram i form av förordningar ska 
inrättas, i enlighet med artikel 15.3 andra stycket4. Eftersom en sådan gemensam ram saknas
tar nuvarande praxis inte hänsyn till dessa viktiga förändringar, vilket till exempel kan 
illustreras med bristen på insyn i rådets arbetsgrupper. Den del av rådets lagstiftningsarbete 
som för närvarande är öppen (ministrarnas diskussioner) är bara ”toppen på ett isberg”. 
Handlingar som rör arbetsgruppernas överläggningar klassificeras vanligtvis som ”limite”, 
vilket i sig innebär att de inte är tillgängliga för allmänheten, och denna klassificering nämns 
inte i förordning (EG) nr 1049/2001.

2. Den straffrättsliga lagstiftningen, en ny och utökad EU-befogenhet efter 
Lissabonfördraget, kräver ännu mer öppenhet på grund av dess långtgående konsekvenser 
(begränsning av individens grundläggande rättigheter). När det till exempel gäller det 
föreslagna direktivet om en europeisk utredningsorder (COD/2010/0817), ett instrument som 
inkräktar avsevärt på individens rättigheter och på medlemsstaternas nationella 
konstitutionella system, har den övervägande delen av rådets handlingar på arbetsgruppsnivå 
inte gjorts tillgängliga för allmänheten, med undantag av exempelvis dokument 7617/115 som 
bara är ett rådsdokument som innehåller en kopia av rapporten om europeisk utredningsorder 
från byrån för grundläggande rättigheter (FRA), som redan är tillgänglig för allmänheten. Ett 
annat belysande exempel på bristen på öppenhet inom kriminallagstiftningen gäller den 

                                               
1 Denna rätt är inte någon härledd medborgerlig förmån utan en enligt stadgan primär rättighet till ”tillgång till 
handlingar oberoende av medium”.
2 Artikel 9–12 i EU-fördraget samt artikel 15 i EUF-fördraget.
3 Artikel 42 i stadgan.
4 I detta avseende uppfylls kraven i fördragen varken av kommissionens förslag till omarbetning 
(KOM(2008)0229) eller av det senaste förslaget från 2011 (KOM(2011)0137) om ändring av förordning (EG) 
nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07337.en08.pdf
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europeiska arresteringsordern, som är den första åtgärden som har antagits inom ramen för 
ömsesidigt erkännande av straffrättsliga beslut. Den ursprungliga entusiasmen kring 
arresteringsordern har svalnat på grund av flera allvarliga problem med tillämpningen, till 
exempel ingen verklig harmonisering av klassificeringen av de 32 brott för vilka principen om 
dubbel straffbarhet upphävs, fängelseförhållanden, proportionalitet och definitionen av 
åklagaren som en ”rättslig” myndighet (likställd med domstol), vilket har lett till att i flera fall 
som rör den europeiska arresteringsordern har domstolar inte involverats alls eller i mycket 
begränsad omfattning (vilket kan strida mot artikel 5.3 i Europakonventionen) osv. I detta 
sammanhang innehåller rådets register även en handling med titeln ”Injustices under the 
European Arrest Warrant”, (13825/10), som inte är direkt tillgänglig för allmänheten. Denna 
brist på öppenhet i fråga om den straffrättsliga lagstiftningen är oacceptabel, och efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande måste denna praxis, som har tillämpats under de senaste tio 
åren och som i själva verket innebär att nationella regeringar inom ramen för rådet antar EU:s 
straffrättsliga lagstiftning med mycket begränsat deltagande från Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, snarast upphöra.

3. Problemet är inte begränsat till den straffrättsliga lagstiftningen. Ett annat bra, ”ironiskt” 
exempel är att man inte ger tillgång till handlingar med uppgifter om namn på 
medlemsstaterna och den ståndpunkt de har angett inom ramen för rådets arbetsgrupp om den 
föreslagna omarbetningen av förordning (EG) nr 1049/20011, vilket framgår av det mål som 
har inletts av AccessInfo liksom av det faktum att man inte ger tillgång till det rättsliga 
utlåtandet från rådets rättstjänst angående omarbetningen av förordning (EG) nr 1049/2001. 
När det gäller den första punkten (avslöjande av medlemsstaternas namn) inleddes ett mål
som vanns (T-233/09), eftersom domstolen inte godkände tillämpning av undantaget för 
handlingar för internt bruk enligt artikel 4.3, utan konstaterade att ”69. ... Medborgarnas 
utövande av sina demokratiska rättigheter förutsätter att de har möjlighet att i detalj följa 
beslutsförfarandet inom de institutioner som deltar i lagstiftningsprocessen och att de har 
tillgång till all relevant information.” När det gäller möjligheten att få tillgång till det rättsliga 
utlåtandet väckte ClientEarth talan mot rådet (T-452/10) eftersom rådets ståndpunkt går emot 
domstolens beslut i fallet Turco (de förenade målen C-39/05 P och C-52/05 P).2

4. Mot bakgrund av detta kan man dra slutsatsen att den nuvarande situationen inte 
överensstämmer med kraven på insyn (som följer av medborgarnas rätt till tillgång till 
handlingar) i lagstiftningsprocessen. I det avseendet bör särskilt problemen med insyn i rådets 
interna arbetsgrupper tas upp. Rådets möten på arbetsgruppsnivå kan jämföras med 
parlamentets utskottsmöten. De båda lagstiftarna måste vara lika öppna i enlighet med 
fördragen och stadgan, och denna öppenhet måste bevaras när de båda institutionerna 
genomför trepartssamtal på den första nivån för en eventuell överenskommelse vid första
behandlingen.

                                               
1 Rådets dokument 16338/08, en not från generalsekretariatet för arbetsgruppen om information angående den 
föreslagna reformen av förordning (EG) nr 1049/2001. AccessInfo har också begärt att få handlingarna från de 
enskilda medlemsstaterna. Av dessa lämnade 18 stycken inte ut någon information (4 av dem svarade inte ens) 
och 9 lämnade ut en del (inte all) information.
2 I fallet Turco angav domstolen uttryckligen att ”Medborgarnas möjlighet att få kännedom om vad som ligger 
till grund för lagstiftningsåtgärderna utgör ett villkor för att dessa konkret ska kunna utöva sina demokratiska 
rättigheter”.
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B. Öppen, effektiv och oberoende europeisk förvaltning

5. I artikel 298 i EUF-fördraget föreskrivs uttryckligen en öppen, effektiv och oberoende 
administration, och i artikel 41 i stadgan fastställs rätt till god förvaltning där var och en har 
rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid. När det gäller 
kommissionen är det viktigt att ta itu med problemen att genomföra förfaranden inom 
skälig tid. Ett belysande exempel på detta är ”fallet Porsche”, som gäller brev som 
Porsche AG skickade till kommissionen 2007 inom ramen för översynen av den dåvarande 
gemenskapsstrategin för att minska koldioxidutsläppen från personbilar. Ansöknings-
förfarandet inleddes av en icke-statlig organisation (Friends of the Earth Europe) den 
1 mars 2007, och för att avsluta förfarandet krävdes det ett beslut från 
Europeiska ombudsmannen av den 7 juli 2010 (klagomål 676/2008/RT)1 och ett betänkande 
från Europaparlamentet den 27 oktober 20102 om ombudsmannens särskilda rapport3. I 
ovannämnda klagomål behövde kommissionen över 15 månader för att komma med ett
detaljerat yttrande, eftersom den inte kontaktade den tredje parten inom tidsfristen gentemot 
de övriga EU-organen och den ansökande parten. Ett annat exempel på överträdelse av 
tidsfrister är ombudsmannens klagomål 355/2007/TN mot kommissionen, där 
kommissionen felaktigt åberopade ”medlemsstatens veto” och kommissionens slutliga svar 
lämnades först den 15 december 2006 trots att European Environmental Bureau (EEB) inkom 
med det ursprungliga klagomålet redan den 18 juli 2006. Dessutom kom yttrandet om 
ombudsmannens förslag till rekommendation (juni 2009) först i juli 20104.

6. Dessa problem är bara en förlängning av samma senfärdiga attityd när det gäller att svara 
på såväl inledande som bekräftande ansökningar om tillgång till handlingar. Ett exempel som 
bör nämnas är en ansökan från Greenpeace (den 14 april 2010 om tillgång till rapporten 
och videodokumentationen om överföring av atlantisk blåfenad tonfisk från Tunisien till 
Malta)5. Den 4 maj 2010, då tidsfristen gick ut, förlängde kommissionen sin svarstid med 
15 dagar på grund av att den ansåg att ärendet var komplicerat. Först den 8 oktober 2010 
avslog kommissionen den ursprungliga ansökan med åberopande av undantag för 
affärsintressen, skydd av personuppgifter och inspektioner/utredningar/revisioner. 
Den 29 oktober lämnade Greenpeace in en bekräftande ansökan som den 31 januari 
fortfarande inte hade besvarats, vilket innebär att det har gått över 9 månader utan att ens den 
administrativa fasen har avslutats. Likaså har en begäran om handlingar om biobränsle 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark
Den 1 mars 2007 begärde Friends of the Earth Europe tillgång till en skriftväxling mellan bilindustrin och 
kommissionens tidigare vice ordförande Günter Verheugen. I november 2007 beviljade kommissionen tillgång 
till femton brev, men vägrade tillgång till tre brev från Porsche på grundval av undantaget om affärsintresse. Ett 
klagomålsförfarande inleddes (klagomål 676/2008/RT), och den 27 oktober 2008 förklarade ombudsmannen att 
kommissionen inte hade rätt att neka tillgång till dokumenten. Den 30 september 2009, efter en betydande 
försening, informerade kommissionen ombudsmannen om att den skulle bevilja tillgång till delar av 
handlingarna efter att ha informerat Porsche. Detta inträffade dock först efter flera månader och i juli 2010 fann 
ombudsmannen kommissionen skyldig till ett administrativt missförhållande. I november 2010 antog 
Europaparlamentet en resolution om en särskild rapport från Europeiska ombudsmannen.
2 Chrysoula Paliadelis betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen med anledning av 
förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 676/2008/RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark
4 Se även fall 3697/2006/PB: ”Ombudsmannen konstaterar att den rättsliga skyldigheten att behandla 
ansökningar skyndsamt innebär att kommissionen bör organisera sina administrativa tjänster på ett sådant sätt att 
det är säkerställt att registreringen normalt äger rum senast första arbetsdagen efter en ansökans mottagande.”
5 GESTDEM 2010/1747.
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lämnats in av ClientEarth den 15 oktober 2009, och i detta fall meddelande kommissionen sitt
slutliga beslut först den 9 februari 2010, efter 117 dagar.

7. I kommissionens årliga rapport 20091 om tillgång till handlingar nämns inte detta allvarliga 
problem, och det ges inte heller någon tydlig information om den genomsnittliga längden på 
ett ansökningsförfarande. Samtidigt medför domstolens nuvarande rättspraxis att 
konsekvenserna till och med kan bli värre. Även om inget svar har lämnats inom den tidsfrist
som föreskrivs i förordning EG (nr) 1049/2001 kan institutionerna nämligen fortfarande 
inkomma med ett svar efter tidsfristens utgång, vilket medför att ett rättsligt förfarande som 
grundas på en institutions underlåtenhet att agera blir meningslöst (se de förenade målen 
T-494/08 till T-500/08 och T-509/08, Ryanair Ltd. mot kommissionen). Detta rättsliga 
kryphål gör att institutionerna kan använda (och missbruka) tidsfristerna för att göra varje steg 
i förfarandet otydligt och samtidigt göra alla utlämnanden av handlingar (efter långa 
väntetider) meningslösa.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/rapport_2009/COM2010351_SV_ACT_part1_v1.pdf


