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Ändringsförslag 14
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgångsberättigade och 
tillämpningsområde

Tillgångsberättigade

1. Varje fysisk eller juridisk person ska ha 
rätt till tillgång till institutionernas 
handlingar, med beaktande av de principer, 
villkor och gränser som fastställs i denna 
förordning.

Varje fysisk eller juridisk person eller 
varje sammanslutning av juridiska eller 
fysiska personer ska ha rätt till tillgång till 
institutionernas handlingar, med beaktande 
av de principer, villkor och gränser som 
fastställs i denna förordning.

2. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos en institution, 
det vill säga handlingar som upprättats 
eller mottagits och som innehas av 
institutionen som har samband med den 
policy, de åtgärder och de beslut som 
omfattas av institutionens ansvarsområde, 
inom samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 4 och 9 ska handlingar göras 
tillgängliga antingen efter en skriftlig 
ansökan eller direkt i elektronisk form 
eller genom ett register. Särskilt 
handlingar som upprättats eller mottagits 
under ett lagstiftningsförfarande ska 
göras direkt tillgängliga i enlighet med 
artikel 12.
4. Känsliga handlingar enligt definitionen 
i artikel 9.1 ska vara föremål för särskild 
behandling i enlighet med den artikeln.
5. Den här förordningen ska inte 
tillämpas på handlingar som överlämnats 
till domstol av andra parter än 
institutionerna.
6. Utan att det påverkar berörda parters 
särskilda rättigheter att få tillgång till 
handlingar enligt EG-rätten, får 
handlingar som utgör underlag för 
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utredningar eller rättsliga förfaranden 
som utmynnar i förvaltningsåtgärder med 
individuell räckvidd inte lämnas ut till 
allmänheten förrän utredningen avslutats 
eller åtgärderna vunnit laga kraft. 
Handlingar som innehåller uppgifter som 
en institution samlat in eller erhållit från 
fysiska eller juridiska personer inom 
ramen för sådana utredningar ska inte 
göras tillgängliga för allmänheten.
7. Denna förordning ska inte påverka
allmänhetens rätt till tillgång till 
handlingar som finns hos institutionerna, 
vilken kan följa av folkrättsliga 
instrument eller av rättsakter som 
institutionerna antagit för att genomföra 
dessa instrument.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med artikel 15.3 i EUF-fördraget. Genom ändringsförslaget 
förtydligas det att de personer som ska få tillgång till handlingarna och förordningens 
tillämpningsområde är två skilda saker, som helst bör fastställas separat.

Ändringsförslag 15
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Tillämpningsområde

1. Denna förordning ska tillämpas på alla 
handlingar som finns hos EU:s 
institutioner, organ eller byråer, det vill 
säga handlingar som upprättats eller 
mottagits och som innehas av 
institutionen, organet eller byrån inom 
Europeiska unionens samtliga 
verksamhetsområden.
2. Handlingar ska göras tillgängliga för 
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allmänheten antingen i elektronisk form i 
Europeiska unionens officiella tidning 
eller i en institutions officiella register 
eller efter en skriftlig ansökan. 
Handlingar som upprättats eller mottagits 
under ett lagstiftningsförfarande ska 
göras direkt tillgängliga i enlighet med 
artikel 12.
3. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens förbättrade rätt till tillgång 
till handlingar som innehas av 
institutionerna, organen eller byråerna, 
vilken kan följa av folkrättsliga 
instrument eller av rättsakter som 
institutionerna antagit för att genomföra 
dessa instrument eller av 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Se ovan. Genom ändringsförslaget förtydligas det att den föreslagna akten utgör en allmän 
ram för EU:s alla institutioner, organ och byråer.

Ändringsförslag 16
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat i 
elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar) som upprättats av en 
institution och formellt överlämnats till en 
eller flera mottagare eller på annat sätt 
diarieförts eller mottagits av en 
institution; elektroniskt lagrade uppgifter, 
system för behandling och återvinning av 
uppgifter är att betrakta som handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt med de verktyg som finns 

a) ”handling”: alla uppgifter och allt 
innehåll, oberoende av medium (på papper 
eller lagrat i elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar), som har samband med den 
policy, de åtgärder och de beslut som 
omfattas av institutionens ansvarsområde;
information som finns att hämta i 
elektroniska system för lagring, 
behandling och återvinning av uppgifter 
(inbegripet externa system som används 
som led i institutionens verksamhet) är att 
betrakta som en eller fler handlingar om 
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tillgängliga för att hantera systemet. informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt en eller fler gånger med vilket 
som helst verktyg som finns tillgängligt
för att hantera systemet. En institution som 
avser att inrätta ett nytt system för 
elektronisk lagring eller väsentligt ändra 
ett befintligt system ska bedöma vilken 
inverkan detta kan ha på den rätt till 
tillgång till handlingar som garanteras 
genom denna förordning och agera så att 
öppenhetsmålet främjas. Funktionerna 
för återvinning av information som 
institutionerna lagrar i elektroniska 
lagringssystem ska anpassas för att kunna 
hantera upprepade förfrågningar från 
allmänheten som inte kan hanteras med 
hjälp av de verktyg som för närvarande 
finns tillgängliga för systemens drift.

Or. en

Motivering

Genom den föreslagna formuleringen beaktas det faktum att elektronisk lagring av uppgifter 
har blivit allt viktigare, något som inte bör utnyttjas för att kringgå allmänhetens tillgång till 
sådan information som tidigare fanns att hämta i vanliga dokument.

Ändringsförslag 17
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmän säkerhet däribland fysiska eller 
juridiska personers säkerhet,

a) inrikes allmän säkerhet i 
Europeiska unionen eller i en eller flera 
av dess medlemsstater,

Or. en

Motivering

För begreppet inrikes allmän säkerhet behövs ingen ny EU-definition.
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Ändringsförslag 18
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) juridisk rådgivning och rättsliga 
förfaranden, skiljedoms- och 
tvistlösningsförfaranden,

c) juridisk rådgivning som berör rättsliga 
förfaranden,

Or. en

Motivering

I sin dom i Turcomålet slog EG-domstolen fast att allmän tillgång till juridisk rådgivning som 
tillhandahållits i samband med beredning av lagstiftning ökar öppenheten och insynen 
i lagstiftningsprocessen och förstärker unionsmedborgarnas demokratiska rättigheter.

Ändringsförslag 19
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) objektiviteten och opartiskheten i 
urvalsförfaranden.

e) objektiviteten och opartiskheten i 
förfaranden för offentlig upphandling 
tills den upphandlande institutionen fattat 
sitt beslut, eller, när det är fråga om 
förfaranden för att rekrytera personal, 
objektiviteten och opartiskheten hos en 
uttagningskommitté tills 
tillsättningsmyndigheten fattat sitt beslut.

Or. en

Motivering

I förordningen måste det tydliggöras att undantaget endast gäller pågående förfaranden.
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Ändringsförslag 20
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantagen i punkt 2 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Avseende punkt 2 a ska ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande anses föreligga om den
begärda informationen rör miljöutsläpp.

4. Undantagen i punkt 2 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande. Vid avvägningen av 
allmänintresset av utlämnande ska 
särskild vikt fästas vid om de begärda 
handlingarna rör skyddet av de 
grundläggande rättigheterna eller rätten 
att leva i en sund miljö.

Or. en

Motivering

Respekten för de grundläggande rättigheterna är en av EU:s hörnstenar och att leva i en sund 
miljö är en rättighet som fastställs i artikel 37 i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och i artikel 1 i Århuskonventionen.

Ändringsförslag 21
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer 
som agerar å tjänstens vägnar ska lämnas 
ut, om inte detta med tanke på de 
särskilda omständigheterna skulle 
påverka de berörda personerna negativt. 
Övriga personuppgifter ska lämnas ut om 
det är förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EG-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 

5. Personuppgifter ska inte lämnas ut om 
det skulle skada den berörda personens 
rätt till privatliv och personlig integritet. 
Risk för sådan skada ska inte anses 
föreligga
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personuppgifter.

– om uppgifterna enbart rör den berörda 
personens yrkesverksamhet, såvida det 
inte på grund av särskilda omständigheter 
finns skäl att anta att utlämnandet skulle 
få negativa följder för personen i fråga,
– om uppgifterna enbart rör en offentlig 
person, såvida det inte på grund av 
särskilda omständigheter finns skäl att 
anta att utlämnandet skulle få negativa 
följder för personen i fråga eller för andra 
honom eller henne närstående personer,
– om uppgifterna redan har 
offentliggjorts med den berörda personens 
samtycke.

Personuppgifter ska dock lämnas ut om 
ett övervägande allmänintresse kräver att 
de utlämnas. I sådana fall ska 
institutionen eller organet åläggas att 
ange allmänintresset. Institutionen eller 
organet ska även uppge på vilket sätt 
allmänintresset väger tyngre än den 
berörda personens intressen i det enskilda 
fallet.

Or. en

Motivering

Ändringen är i linje med Europeiska datatillsynsmannens rekommendationer.

Ändringsförslag 22
Ágnes Hankiss

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar ska lämnas ut, om 
inte detta med tanke på de särskilda 
omständigheterna skulle påverka de 

5. Namn, titel och befattning avseende 
politiskt tillsatta personer, tjänstemän och 
företrädare för intresseorganisationer som 
agerar å tjänstens vägnar ska endast 
lämnas ut med upphovsmannens 
samtycke, om inte detta med tanke på de 
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berörda personerna negativt. Övriga 
personuppgifter ska lämnas ut om det är 
förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EG-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

särskilda omständigheterna skulle inverka 
negativt på de berörda personernas 
privatliv och integritet. Övriga 
personuppgifter ska lämnas ut om det är 
förenligt med villkoren för laglig 
behandling av personuppgifter enligt 
EU-rättens bestämmelser om skydd för 
enskilda i samband med behandling av 
personuppgifter.

Samtycke av politiskt tillsatta personer, 
tjänstemän och företrädare för 
intresseorganisationer ska också krävas 
innan deras namn, titel och befattning får 
offentliggöras i ett dokument.
Om en institution, ett organ eller en byrå 
vägrar tillgång till en handling på 
grundval av punkt 1 ska institutionen, 
organet eller byrån överväga om 
handlingen delvis kan lämnas ut.

Or. en

Motivering

Formuleringen bör vara i linje med EU-domstolens dom nyligen i målet Bavarian Lager 
(C-28/08P). Framöver bör det bli lättare att få tillgång till handlingar som nyligen utarbetats.

Ändringsförslag 23
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De undantag som anges i denna artikel 
ska enbart tillämpas under den period då 
skyddet är motiverat på grundval av 
handlingens innehåll. Undantagen får gälla 
i högst 30 år. För handlingar som 
omfattas av undantagen gällande skyddet 
av personuppgifter eller affärsintressen 
och för känsliga handlingar får 
undantagen om det är nödvändigt 
fortsätta att gälla även efter denna period.

7. De undantag som anges i denna artikel 
ska inte tillämpas på handlingar som 
överlämnats i samband med beredningen 
av en rättsakt eller av en 
icke-lagstiftningsakt med allmän 
räckvidd. Undantagen ska enbart tillämpas 
under den period då skyddet är motiverat 
på grundval av handlingens innehåll. 
Undantagen får gälla i högst 30 år.
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Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag beaktas Turcodomen, i vilken man betonar vikten av öppenhet i 
lagstiftningsförfarandet som en förutsättning för demokrati.

Ändringsförslag 24
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För handlingar som härrör från 
tredje part ska institutionen samråda med 
den berörda tredje parten för att bedöma 
om de undantag som anges i artikel 4 ska 
tillämpas, om det inte är uppenbart att 
handlingen ska eller inte ska lämnas ut.

1. Handlingar som härrör från tredje part 
ska lämnas ut av institutionerna utan 
samråd med upphovsmannen i de fall där 
det är uppenbart att inga av de undantag 
som fastställs i denna förordning kan 
tillämpas. Samråd med tredje part ska 
hållas om denna part vid överlämnandet 
av handlingen begärt att handlingen ska 
hanteras på ett särskilt sätt, för att 
bedöma om ett undantag som anges i 
denna förordning kan tillämpas. 
Handlingar som lämnas till 
institutionerna för att påverka det 
politiska beslutsfattandet ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 25
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samråd ska hållas med den berörda 
medlemsstaten om ansökan avser sådana 
handlingar från en medlemsstat som inte 
överlämnats i samband med beredningen 
av en rättsakt eller av 
icke-lagstiftningsakter med allmän 

2. Om ansökan avser sådana handlingar 
från en medlemsstat
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räckvidd. Den institution som har 
handlingen i sin besittning ska lämna ut 
den, om inte den berörda medlemsstaten 
motsätter sig detta med stöd i undantagen i 
artikel 4 eller särskilda nationella 
bestämmelser som hindrar utlämning. 
Institutionen ska bedöma rimligheten i de 
skäl som medlemsstaten anger om dessa 
grundar sig på undantagen i den här 
förordningen.

– som inte överlämnats av medlemsstaten i 
dess egenskap av medlem av rådet, eller
– som inte gäller information som 
överlämnats till kommissionen om 
genomförandet av 
EU:s handlingsprogram och lagstiftning,
ska samråd hållas med den berörda 
medlemsstaten. Den institution som har 
handlingen i sin besittning ska lämna ut 
den, om inte den berörda medlemsstaten 
motsätter sig detta med stöd i undantagen i 
artikel 4 eller motsvarande nationella 
bestämmelser, eller om den inte på 
grundval av artikel 346.1 a i 
EUF-fördraget anser att sådan utlämning
skulle strida mot landets väsentliga 
säkerhetsintressen. Institutionen ska 
bedöma rimligheten i de skäl som 
medlemsstaten anger.

Or. en

Ändringsförslag 26
Margrete Auken 

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en medlemsstat tar emot en begäran 
om tillgång till en handling som 
medlemsstaten innehar och som härrör från 
en institution ska medlemsstaten, om det 
inte är uppenbart att handlingen ska eller 

3. Utan att det påverkar de nationella 
parlamentens kontroll, ska en medlemsstat 
när den tar emot en begäran om tillgång 
till en handling som medlemsstaten innehar 
och som härrör från en institution, om det 
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inte ska lämnas ut, rådgöra med 
institutionen i fråga för att fatta ett beslut 
som inte äventyrar syftena med denna 
förordning . En medlemsstat kan i stället 
hänskjuta en sådan begäran till 
institutionen.

inte är uppenbart att handlingen ska eller 
inte ska lämnas ut, rådgöra med 
institutionen i fråga för att fatta ett beslut 
som inte äventyrar syftena med denna 
förordning. En medlemsstat kan i stället 
hänskjuta en sådan begäran till 
institutionen.

Or. en

Motivering

Ändringen är i linje med EU-domstolens dom i IFAW-målet, i vilken det klargörs att 
medlemsstaterna varken har vetorätt när det gäller handlingar som kommer från dem eller –
med undantag av fall som berör nationell säkerhet – rätt att åberopa nationella 
bestämmelser, om dessa inte innehållsmässigt motsvarar undantagen i denna förordning.

Ändringsförslag 27
Angelika Werthmann 

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Institutionerna ska omedelbart vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett register som ska vara i bruk senast den 
3 juni 2002.

3. Institutionerna ska omedelbart vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att upprätta 
ett gemensamt gränssnitt för 
institutionernas register för att garantera 
samordningen mellan registren.

Or. de


