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C. Byråers (framför allt Europeiska läkemedelsmyndighetens) och andra institutioners 
(framför allt EIB:s) tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001

9. Det oklara läget efter Lissabonfördragets ikraftträdande, i och med att den gällande 
förordning (EG) nr 1049/2001 inte utgör en tillräcklig ram eftersom den inte tydligt 
gäller alla institutioner, organ och byråer och inte heller tydliggör sambandet med 
andra rättsakter, kan åskådliggöras med ärende 2493/2008/(BB)TS1 mot Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, gällande vägran att lämna ut rapporter om oförutsedda biverkningar. 
Ärendet är också ett belysande exempel på hur ombudsmannens ingripande kan leda till en 
ändring av felaktig administrativ praxis. Ombudsmannen har tydligt påpekat att EU-organ inte 
bör agera enbart passivt utan även är skyldiga att inta en proaktiv hållning, vilket innebär att 
de måste offentliggöra materialet. De två synsätten utgör alltså inte alternativ utan stöder 
varandra. Enligt förordning (EG) nr 726/20042 om inrättande av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten ska förordning (EG) nr 1049/2001 tillämpas på de handlingar som 
finns hos myndigheten (artikel 73), samtidigt som myndigheten under vissa förhållanden 
måste göra rapporter om biverkningar tillgängliga för allmänheten (artikel 26) och ge 
allmänheten åtkomst till databaser om biverkningar på lämplig nivå (artikel 57.1 d). 
Myndigheten uppfattade sambandet mellan de två rättsakterna som att förordning (EG) 
nr 726/2004 innebar ett undantag från de allmänna principerna i förordning (EG) 
nr 1049/2001. Man tolkade begreppet ”handlingar” som att uppgifter i ett elektroniskt 
lagringssystem skulle undantas och hänvisade till undantaget på grund av ”orimlig 
administrativ börda”. Ombudsmannen avvisade detta resonemang och förklarade att 
förordningen i fråga avser den proaktiva hållningen, samtidigt som principerna i förordning 
(EG) nr 1049/2001 måste tillämpas till fullo. Samtidigt avvisade han myndighetens definition 
av handlingar och påpekade följande: 82. Ombudsmannen anser inte att det faktum att de 
uppgifter som lagras i databasen EudraVigilance kan göras säkrare genom kryptering … 
förändrar omständigheten att innehållet i databasen är ”handlingar” i den mening som avses 
i artikel 3 i förordning (EG) nr 1049/2001. Ombudsmannen har konsekvent hävdat att
”innehåll som lagras i elektronisk form” innefattar identifierade och återidentifierbara 
uppgiftsuppsättningar i en databas. Krypterade uppgifter är en ”återidentifierbar 
uppgiftsuppsättning” under förutsättning att myndigheten kan återställa uppgifterna med 
hjälp av de informationstekniska verktyg den förfogar över. 

10. Inte heller myndighetens tredje påstående gällande oproportionerlig administrativ börda 
godtogs, utan ombudsmannen påpekade följande: 88. Ombudsmannen erinrar först och främst 
om att förordning (EG) nr 1049/2001 inte innehåller några undantag som innebär att 
mängden administrativt arbete skulle göra det motiverat att neka tillgång till handlingar … 
90. ... Proportionalitetsprincipen kan inte i sig utgöra en grund för avslag av en begäran om 
tillgång till handlingar. Skälen att neka tillgång till handlingar måste uteslutande grundas på 
undantagen i förordning (EG) nr 1049/2001. Proportionalitetsprincipen kan, om det visas att 
den är tillämplig, på sin höjd endast förklara varför motiveringar grundade på en konkret och 
individuell granskning av var och en av handlingarna skulle kunna ersättas av motiveringar 
som gäller en serie handlingar … 93. Förordning (EG) nr 1049/2001 innehåller under alla 
omständigheter en processuell bestämmelse som kan tillämpas i en situation där det 
administrativa arbete som institutionen orsakas skulle vara oproportionerligt (artikel 6.3 i 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.
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förordning (EG) nr 1049/2001).1 Till följd av ombudsmannens anmärkningar i detta ärende, 
liksom anmärkningarna i ärende 2560/2007/BEH2 om kliniska studierapporter och skydd av 
handelsintressen, ändrade Europeiska läkemedelsmyndigheten sin policy 2010.3

11. En besvärligare fråga är hur sambandet egentligen ser ut mellan fördraget, förordning 
(EG) nr 1049/2001 och förordning (EG) nr 1367/2006 om tillämpningen av 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor4. Enligt den sistnämnda ska, när det gäller 
affärsintresse, ett övervägande allmänintresse av utlämnande anses föreligga om den begärda 
informationen rör miljöutsläpp (artikel 6). I strid med denna uttryckliga formulering hävdade 
EIB, i ett ärende nyligen som initierades av Bankwatch och gällde tillgång till handlingar om 
koldioxid som mottagits inom ramen för ett projekt, att man inte var bunden av förordning 
(EG) nr 1049/2001 eftersom ärendet inte gällde EIB:s administrativa funktioner (se 
artikel 15.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).5 Här skulle det vara 
nödvändigt att tydligt definiera ”administrativa funktioner” och att ännu tydligare avgränsa 
skälen för vägran enligt de två ovannämnda förordningarna.

D. Sekretessbelagda uppgifter – interinstitutionella och individuella aspekter

12. Flera interinstitutionella problem rörande tillgång till handlingar kan identifieras när det 
gäller tillgång till sekretessbelagda handlingar, t.ex. utvärderingen av 
människorättsdialogen mellan EU och Kina, EU:s anslutning till den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna osv. Frågan gäller å 
ena sidan problemet med interinstitutionellt samarbete, särskilt i fråga om ingående av 
internationella avtal för vilka parlamentet, efter Lissabonfördragets ikraftträdande, måste ge 
sitt samtycke. Enligt artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska 
parlamentet ”omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet”. Å andra 
sidan gäller det frågan om den enskildes tillgång till handlingar och huruvida handlingar 
omfattas av korrekt eller alltför hög sekretess – sekretessbelagda handlingar är ju inte 
tillgängliga för allmänheten. Ett av de främsta problemen med dagens system är att det saknas 
en gemensam definition av begreppet ”sekretessbelagda EU-handlingar” och riktlinjer för 
hur de ska hanteras. År 2001 nåddes en mycket kritiserad kompromiss när man införde 
artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, som innebär ett slags ömsesidigt erkännande av 
olika slags sekretessbeläggning. Denna situation är oacceptabel eftersom den utgör en 

                                               
1 Ett liknande problem kan illustreras av en begäran från ChemSec nyligen gällande handlingar hos 
Europeiska kemikaliemyndigheten med information om företag och kvantiteter av ämnen på SIN-listan 
(Substitute It Now) enligt Reach-förordningen. En sådan begäran (av den 1 december 2010) avvisades (den 
22 december 2010) eftersom Europeiska kemikaliemyndigheten menade att ett utlämnande skulle undergräva 
företagens affärsintresse. En bekräftande ansökan inlämnades den 21 januari 2011 och avvisades genom ett 
slutligt beslut den 4 mars 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Se även klagomål 3106/2007/TS –
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
5 Eventuell oförenlighet mellan fördragen och Århuskonventionen skulle vara betydligt svårare att lösa eftersom 
Århuskonventionen inte står över fördragen.
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allvarlig överträdelse av rättsstatsprincipen (ingressen och artiklarna 2 och 6 i fördraget 
om Europeiska unionen) och principen om rättssäkerhet enligt teorin om hierarkin för 
rättsnormer (författning, lag i enlighet med författningen och lägre normer i enlighet med 
lagstiftning). I nuläget har vi en situation där vi verkar på nivå 3 (varje institution har sina 
egna regler, eller interinstitutionella avtal ingås), men det finns ingen gemensam definition 
och kategorisering på EU-nivå av sekretessbelagda handlingar i lag/egentlig lagstiftning. 
Det betyder att det mellan fördragens primära nivå och de interna och interinstitutionella 
reglernas tredje nivå saknas en ordentlig rättslig ram, vilket strider mot artikel 15.3 andra 
stycket. Något ordentligt, öppet lagstiftningsförfarande om sekretesskategorier, där 
medborgarna är demokratiskt representerade genom sina valda företrädare, har aldrig 
genomförts. Situationen har kanske kunnat tolereras tidigare men är oacceptabel med det nya 
Lissabonfördraget, varigenom en obligatorisk stadga om de grundläggande rättigheterna 
införs, tillsammans med mycket striktare och mer omfattande bestämmelser i fördragen 
(vikten av öppenhet och medborgarnas deltagande – artiklarna 9–12 i fördraget om 
Europeiska unionen och de nya bestämmelserna om tillgång till handlingar och god 
förvaltning – artiklarna 15 och 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 

13. I det avseendet kan det nya interinstitutionella avtalet mellan parlamentet och 
kommissionen (se Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 2010 om översyn av 
ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen 
(2010/2118(ACI), bilaga 2)1 välkomnas, eftersom det innehåller bestämmelser om ett antal 
olika sekretesskategorier och om förfaranden för hantering av sådana uppgifter mellan de två 
institutionerna. Det gäller emellertid inte rådet. I det avseendet ger förhandlingsmandatet 
gällande EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna en god illustration av de svårigheter som 
parlamentet möter. Den 17 mars 2010 lade kommissionen fram ett utkast till 
förhandlingsdirektiv för avtalet om anslutning till Europakonventionen och klassificerade 
direktiven som ”RESTREINT UE”. Handlingarna gjordes tillgängliga för ledamöterna i 
utskottet för konstitutionella frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och underutskottet för mänskliga rättigheter i parlamentets säkra 
lokal. Den 4 juni 2010 antog rådet (rättsliga och inrikes frågor) ett beslut om att bemyndiga 
förhandlingarna. Bilagan med förhandlingsdirektivens text klassificerades som ”restreint” och 
offentliggjordes inte.2 På begäran av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor samtyckte rådet till att göra 
handlingen tillgänglig, men bara för ett begränsat antal ledamöter och bara i rådets lokaler. 
Det innebar att 2002 års interinstitutionella avtal3 mellan Europaparlamentet och rådet om 
Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och 
försvarspolitiken gavs företrädesrätt. Samma problem uppstod i samband med 
Schengenutvärderingen av Bulgarien och Rumänien, och i samband med 
människorättsdialogen mellan EU och Kina (SEC 1906.doc), eftersom 2002 års 
interinstitutionella avtal mellan rådet och parlamentet inte innehåller kategorin ”restreint”. 

12. Denna praxis från rådets sida är oacceptabel med hänvisning till Lissabonfördraget och 

                                               
1 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
2 Sekretessen har delvis tagits bort 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:SV:PDF.
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parlamentets nya befogenheter, och även om man ser till demokratisk ansvarighet. Samtidigt 
framstår sekretessbeläggningen ibland som mycket tvivelaktig, särskilt när det gäller 
handlingar som behandlar mänskliga rättigheter. Förhandlingsmandatet för 
Europakonventionen tycks vara ett bra exempel. I det fallet handlar det inte om några 
strategiska förhandlingar, utan hela förfarandet syftar till att lösa problemet med teknisk 
genomförbarhet hos den befintliga Europakonventionen och rättssystemen i EU. Reglerna om 
sekretessbeläggning har dessutom direkt betydelse för allmänhetens tillgång till 
handlingar. I det avseendet fungerar regler om tillgång till sekretessbelagda handlingar (även 
interinstitutionella regler) som stödåtgärder (kompletterande åtgärder) gällande tillgång till 
handlingar. 

Slutsatser

På grund av allt som tagits upp i arbetsdokumenten 3 och 4 bör följande framhållas:

– En ny rättslig ram om tillgång till handlingar som är fullständigt förenlig med 
fördragen bör antas.
– Insyn i lagstiftningen, särskilt när det gäller rådets arbetsgrupper, bör införas till 
fullo.
– En detaljerad utvärdering av tidsramarna för handläggning av ansökningar om 
tillgång till handlingar bör genomföras, och tydliga konsekvenser införas om 
tidsramarna inte följs.
– Förordning (EG) nr 1049/2001 bör (så länge inte någon ny rättslig ram antagits) 
tillämpas till fullo på alla institutioner, organ och byråer i enlighet med fördragen. Alla 
särskilda förfaranden enligt fördragen (t.ex. för domstolen och EIB) bör tolkas strikt 
och tydliga definitioner krävas (t.ex. av ”administrativa funktioner”).
– En allmän rättslig ram om sekretessbelagda handlingar bör inrättas. Det 
interinstitutionella samarbetet bör grundas på denna allmänna ram som 
vidareutvecklas med hjälp av interinstitutionella avtal.
– Parlamentets befogenheter bör respekteras till fullo (i samband med lagstiftning och 
internationella avtal).


