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Skäl till en andra version av förslaget till betänkande

Förslaget till omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001 (KOM(2008)0229) har varit 
under behandling i flera år. 2009 antog Europaparlamentets plenarförsamling ett antal 
ändringsförslag, men antog aldrig någon lagstiftningsresolution, och frågan hänvisades 
tillbaka till det ansvariga utskottet.1 När Lissabonfördraget trädde i kraft beslutade 
kommissionen att inte dra tillbaka förslaget,2 utan höll fast vid förslaget, även om de nya 
fördragen skapade en helt ny rättslig grund vad gäller tillgången till handlingar och 
definierade denna rätt som en grundläggande rättighet (artikel 42 i den numera juridiskt 
bindande stadgan), breddade konceptet deltagandedemokrati (artiklarna 9–12 i EU-fördraget) 
och avsevärt begränsade undantagen beträffande insyn i lagstiftningsförfarandet (genom att 
den tidigare artikel 207 i EG-fördraget utgick) som krävde öppenhet i rådets förberedande 
lagstiftningsarbete, ”samtidigt som effektiviteten i beslutsprocessen bevaras”. I maj 2010 
lades ett nytt förslag till betänkande fram3, och därefter hölls ett seminarium om öppenhet4. 

Efter att förslaget till betänkande lagts fram har tribunalen och domstolen utfärdat ett flertal 
långtgående domar av stor betydelse för förståelsen av den nya rättsliga ram för tillgång till 
handlingar som skapades genom Lissabonfördraget. I det hänseendet klargjorde domstolen i 
Bavarian Lager-målet (dom av den 29 juni 2010 i mål C-28/08) sin ståndpunkt rörande 
förhållandet mellan öppenhet och uppgiftsskydd utifrån den aktuella lydelsen i förordning 
(EG) nr 1049/2001. Detta ledde till att Europeiska datatillsynsmannen gjorde ännu en 
omfattande analys av förhållandet mellan uppgiftsskydd och öppenhet.5 Samtidigt beslutade 
domstolen i TGI-målet (dom av den 29 juni 2010 i mål C-139/07 P), som handlade om 
tillgång till handlingar i samband med (förvaltnings-)mål om statliga stödåtgärder, att detta 
utgjorde ett sådant undantagsfall som hänför sig till syftet med inspektioner, utredningar och 
revisioner. Frågan om tillgång till handlingar i förvaltningsmål (och vad gäller möjligheten att 
vägra tillgång till handlingar) har klargjorts ytterligare i My Travel-målet (dom av den 
21 juli 2011 i mål C-506/08 P), där domstolen gjorde skillnad mellan handlingar som avser 
lagstiftningsförfaranden och handlingar som avser administrativa förfaranden men samtidigt 
betonade att detta inte innebär att handlingar som avser administrativa förfaranden inte skulle 
omfattas av de krav på öppenhet som ställs i förordning (EG) nr 1049/2001. I ett flertal av 
sina domar har samtidigt tribunalen definierat det test som tillämpas för att avgöra om 
villkoren för undantag uppfylls, eftersom risken rimligen måste kunna förutses, och inte vara 
rent hypotetisk och utlämnandet ”faktiskt skulle skada det intresse som skyddas av ett 
undantag” – se Batchelor-målet (dom av den 22 mars 2011 i mål T-250/08), NLG-målet (dom 
av den 24 maj 2011 i de förenade målen T-109/05 och T-444/05) och Toland-målet (dom av 
den 7 juni 2011 i mål T-471/08). Dessutom klargjorde tribunalen att det i 
lagstiftningsförfaranden endast får göras ytterst begränsade undantag som hänför sig till 
                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0114.
2 Kommissionens meddelande till parlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets 
ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665).
3 PE 439.989v01.
4 Seminarium om tillgång till EU-handlingar efter Lissabonfördragets ikraftträdande, den 1 juni 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100527ATT75133/20100527ATT75133EN.p
df.
5 Europeiska datatillsynsmannens dokument av den 24 mars 2011 om allmänhetens tillgång till handlingar som 
innehåller personuppgifter efter domen i Bavarian Lager-målet, och yttrandet av den 30 juni 2008 om förslaget 
till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EUT C 2, 7.1.2009, s. 7).
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interna överläggningar när det handlar om namn och ståndpunkter från medlemsstaternas 
delegationer i rådet, i enlighet med vad som anges i Access Info Europe-målet (dom av den 
22 mars 2011 i mål T-233/09).

På grund av ovannämnda omfattande ändringar hölls ännu en utfrågning1 med anledning av 
ändringen av förordning (EG) nr 1049/2001 och om den tidigare tillämpningen av denna 
förordning i samband med Hautalas och Sargentinis årsrapport om allmänhetens tillgång till 
handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) för åren 2009–2010 (2010/2294(INI)). I nämnda 
rapport analyserades de positiva och negativa aspekterna av det aktuella systemet utifrån 
konkreta exempel på hur förordning (EG) nr 1049/2001 tillämpats. I juni 2011 antogs 
rapporten av LIBE med en överväldigande majoritet, vilket visade på den gemensamma 
hållningen bland samtliga politiska grupper när det gäller tillgång till handlingar.

Samtidigt hölls ett flertal sammanträden och diskussioner med rådet och kommissionen. 
Bland annat hölls ett sammanträde den 28 juni 2011 mellan föredraganden, 
skuggföredragandena och rådgivande utskotts föredragande samt kommissionens vice 
ordförande Šefčovič. Till parlamentets förvåning lade kommissionen fram ett nytt 
lagstiftningsförslag i form av ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 1049/2001 (KOM(2011)0137) som genom att i stort sett kopiera bestämmelserna i 
artikel 15 i fördraget skulle åstadkomma en mindre uppdatering av nämnda förordning. På 
grund av det oklara rättsläget begärde Europaparlamentets rättstjänst ett klargörande om 
huruvida kommissionens andra förslag uppfyllde Lissabonfördragets krav i fråga om tillgång 
till handlingar. Det tydliga svaret blev att så inte var fallet (rättstjänstens yttrande av den 
4 juli 2011, SJ-0331/11), och utifrån detta svar tog de politiska grupperna enhälligt ett 
politiskt beslut om att det andra förslaget skulle införlivas i det första förslaget och därmed 
förfalla (i enlighet med lagstiftningsresolutionen).

Till följd av detta blev föredraganden tvungen att ändra och anpassa delar av förslaget till 
betänkande och att utarbeta en andra version av betänkandet.

Huvudsakliga ändringar i den andra versionen av förslaget till betänkande

De ändringar som kommissionen föreslog i det andra korta förslaget (KOM(2011)0137) har 
till fullo införlivats i betänkandet. Därmed förfaller det nämnda förslaget, i enlighet med vad 
som anges i lagstiftningsresolutionen – se exempelvis ändringsförslagen 1 och 25 samt alla 
ändringsförslag som inför orden ”institution, organ och/eller byrå”.

Det var nödvändigt att hänvisa till rättspraxis i Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna (målet TASZ mot Ungern, a. nr 37374/05), eftersom detta mål innebar att rätten 
till information började utvecklas utifrån principen om yttrandefrihet – se ändringsförslagen 2 
och 33.

De bestämmelser som definierar ett gemensamt system för säkerhetsklassificerade handlingar 
har omformulerats och inriktats på ett gemensamt förfarande för att säkerhetsklassificera 

                                               
1 ”Rätten till tillgång till EU-handlingar: Tillämpning av och framtiden för förordning (EG) nr 1049/2001”, den 
13 april 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201104/20110412ATT17628/20110412ATT17628EN.p
df.
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handlingar och häva säkerhetsklassificeringen – se ändringsförslag 27.

Vikten av insyn i lagstiftningen har klargjorts och lyfts fram, särskilt vad gäller det undantag 
som hänför sig till interna överläggningar, som har återinförts men skrivits om och begränsats 
med hänsyn tagen till EU-domstolens senaste rättspraxis. I princip ska undantaget inte gälla i 
samband med ett lagstiftningsförfarande (i enlighet med de politiska gruppernas 
överenskommelse i Hautalas och Sargentinis årsrapport), och det ska endast kunna användas 
så länge förfarandet pågår. Se ändringsförslagen 10, 11, 32 och 36.

Förhållandet till andra eventuella rättsakter som utgör ”lex specialis” har klargjorts i det att 
striktare begränsningar endast kan införas genom lagstiftning som grundar sig på artikel 15 –
se ändringsförslag 18.

Samtliga undantag bör underställas vissa krav och för samtliga undantag måste det göras en 
avvägning mellan undantaget i fråga och allmänintresset av ett utlämnande, varvid de kriterier 
som tagits fram av EU-domstolen ska beaktas. Se ändringsförslag 33.

I betänkandet har ett antal ändringsförslag fått utgå, bland annat de som hänvisar till en 
allmän ram för säkerhetsklassificerade handlingar eller som handlar om återanvändning av 
information, motsägelsen mellan rätten till privatliv som ett obligatoriskt krav och 
möjligheten att vägra utlämning av handlingar under vissa förutsättningar, samråd med 
tredje man eller Europeiska unionens officiella tidning etc.


