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INGRESS 

 
 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen har tillämpat förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till dessa tre institutioners handlingar sedan den 3 december 20011.  
 
I artikel 17.1 i den förordningen står följande: ”Varje institution ska årligen offentliggöra en 
rapport för föregående år, vilken ska ta upp det antal fall då institutionen har avslagit 
ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga 
handlingar som inte har registerförts.” 
 
Detta är den 11:e rapport som har utarbetats av parlamentet i detta avseende2. Rapporten 
innehåller både en teknisk granskning av parlamentets offentliga register över handlingar3 och 
en beskrivning av de begäranden om tillgång till handlingar som har kommit in till 
Europaparlamentet under 2012. I rapporten kommenteras även praktiska frågor som uppkommit 
vid begäran om tillgång till parlamentets handlingar under denna tidsperiod. Sammanlagda 
uppgifter om ansökningsprocessen och om användningen av webbplatsen för registret finns i 
bilagorna till denna rapport.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 
ERR= elektroniskt register över hänvisningar (register) 
Cardoc = parlamentets centrum för arkiv och dokumentation 
Cites = Medborgarnas upplysningstjänst 
GD COMM = parlamentets generaldirektorat för kommunikation 
Coreper = Ständiga representanternas kommitté 
LIBE = utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:SV:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=SV 
3 Tekniskt kallat elektroniskt register över hänvisningar, nedan kallat registret. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF
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I. SAMMANFATTNING 

 
 För närvarande innehåller parlamentets offentliga register över handlingar (tekniskt kallat 

elektroniskt register över hänvisningar eller ERR) 12 procent fler hänvisningar än 2011 
(463 689 hänvisningar till handlingar eller 3 097 165 handlingar, när alla språkversioner 
är medräknade). 90 procent av handlingarna kan laddas ned direkt från parlamentets 
webbplats.  

 Antalet besök på webbplatsen för registret har ökat med 40 procent jämfört med 2011 
(166 104 besök eller i genomsnitt 13 842 besökare per månad).  

 Samtidigt kan en gradvis minskning noteras för handlingar som begärs från parlamentet. 
Endast 777 handlingar begärdes under 2012, vilket är en nedgång på 33 procent jämfört 
med föregående år (1 161 handlingar begärdes under 2011). 

 Den akademiska världen står för det största antalet ansökningar, men andelen har minskat 
avsevärt (från 47 % 2011 till 36 % 2012). Engelska är det mest använda språket, följt av 
tyska, franska och spanska. Antalet ansökningar från Belgien och Nederländerna ökade 
mest jämfört med föregående år. En ökande andel av de sökande föredrar att klicka i 
rutan ”Övrigt” i fråga om sitt yrke, vilket gör att de lämnar mindre information om sin 
bakgrund. Denna kategori har ökat till att stå för mer än en fjärdedel av alla de sökande 
(27 % jämfört med 23 % föregående år). 

 Andelen begäranden om handlingar som inte tidigare lämnats ut (vilket erfordrar 
granskning i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001) ligger kvar på en mer eller 
mindre stabil nivå på 21 procent (166 handlingar), jämfört med 25 procent år 2011 
(289 handlingar). Ansökningar under 2012 om tillgång till handlingar som inte tidigare 
offentliggjorts avsåg huvudsakligen parlamentets interna administrativa dokument, i 
synnerhet anmärkningar till presidiet. 

 Andelen bifall för denna kategori var 87 procent år 2012, nästan exakt samma som för 
2011.  

 Ansökningar om tillgång till 22 olika handlingar avslogs antingen helt eller delvis 
(8 ansökningar avslogs helt och 14 delvis), främst på grund av det undantag som avser 
skyddet för den enskildes privatliv och integritet i enlighet med artikel 4.1 b i 
förordning (EG) nr 1049/2001.  

 Antalet bekräftande ansökningar efter ett första avslag (artikel 8 i 
förordning (EG) nr 1049/2001) var sex stycken, två mer än 2011. 

 Ett nytt klagomål (0262/2012/OV) lämnades till Europeiska ombudsmannen under 2012. 
Den klagande påstår att parlamentets offentliga register över handlingar inte innehåller 
alla befintliga parlamentshandlingar.  

 Under 2012 har en dom meddelats avseende parlamentets beslut om tillgång till 
handlingar (T-190/10)4. I domen ogiltigförklarades delvis parlamentets beslut att neka 
allmänheten tillgång till registren över tidigare parlamentsledamöters assistenter. 

 
 
 
 
 

 
4 Dom av den 28 mars 2012 i mål T-190/10, Kathleen Egan och Margaret Hackett mot Europaparlamentet. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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II. FÖRORDNING (EG) nr 1049/2001 OCH DESS GENOMFÖRANDE 

Den 21 mars 2011 lade kommissionen fram ett förslag om att anpassa förordning 
(EG) nr 1049/2001 till öppenhetskraven i Lissabonfördraget och en översyn genomfördes av 
förordningen under 2012. 
 

1. Översyn av förordning (EG) nr 1049/2001 
 

Den 15 december 2011 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt5 vid första behandlingen av 
2008 års kommissionsförslag om en omarbetning av förordningen på grundval av det 
betänkande som utarbetats av parlamentsledamoten Michael Cashman, föredragande för 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). I sitt 
ställningstagande ansåg parlamentet att förfarandet med anknytning till 2011 års 
kommissionsförslag hade blivit inaktuellt eftersom parlamentet hade slagit ihop 2011 års 
förslag med 2008 års förslag. 
 
Under första halvåret 2012 möttes parlamentets och kommissionens företrädare i informella 
trepartsmöten med rådet för att diskutera rådets preliminära ståndpunkt, vilket stöddes av 
Coreper i maj 2012. Till följd av trepartsmötena och de tekniska mötena var institutionernas 
ståndpunkter fortfarande vid slutet av första halvåret vitt skilda inom ett antal känsliga frågor, 
till exempel definitionen av en handling6 och om skyddet för institutionernas interna 
förhandlingar (”handlingsfriheten i beredningsstadiet”)7. 
 
När parlamentets föredragande informerade LIBE-utskottet den 20 september 2012 om 
dagsläget i ärendet bekräftade återigen Cyperns ordförandeskap sin ambition att fortsätta ha 
en nära dialog med parlamentet på grundval av de framsteg som hittills hade gjorts. I slutet av 
sitt mandat drog dock det cypriotiska ordförandeskapet slutsatsen att omständigheterna inte 
såg lovande ut för att uppnå en kompromiss om denna akt.  

 
2. Europaparlamentets bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar och 
om dokumenthantering 
 

Presidiets beslut av den 28 november 2001 om interna bestämmelser om tillgången till 
Europaparlamentets handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 har reviderats 
och antogs av presidiet den 22 juni 20118. 
 
Under 2012 har dessa nya bestämmelser bidragit till att tydliggöra förordningens 
tillämpningsområde för parlamentshandlingar, i synnerhet med avseende på tillämpningen av 
lämpliga rättsliga grunder för begäranden om handlingar som gjorts av EU-tjänstemän 
och/eller parlamentsledamöter, för vilka det finns andra förfarandesätt. Dessa bestämmelser 
har även bidragit till att förbättra behandlingen av begäranden genom att skilja mellan 
begäranden om information9, när den begärda informationen inte finns tillgänglig i en 

 
5 P7-TA(2011)0580. 
6 Artikel 3 i förordning (EG) nr 1049/2001. 
7 Med anknytning till artikel 4.3 i samma förordning, avseende institutionernas beslutsförfarande. 
8 EUT C 216, 22.7.2011, s. 19. 
9 Dessa typer av begäranden hanteras i princip av den behöriga avdelningen och/eller Medborgarnas 
upplysningstjänst. 
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befintlig handling, och begäranden om handlingar, något som gjort det möjligt för den 
lämpliga parlamentsavdelningen att besvara ansökan. 
 
Presidiet antog under 2012 ett nytt beslut om dokumenthantering10 avseende nya 
överenskommelser för dokumenthantering, vilket öppnar för ett mer samordnat och enhetligt 
tillvägagångssätt av de olika avdelningarna. Centrala inslag i detta beslut är att varje 
generaldirektorat ska utse en dokumenthanteringsansvarig och att en enhetsövergripande 
grupp av dokumenthanteringsansvariga ska upprättas för att garantera att det nya 
dokumenthanteringssystemet införs.   
 
Avdelningen för öppenhet utarbetar för närvarande en manual för 
dokumenthanteringsansvariga om praktiska aspekter för allmänhetens tillgång till 
parlamentshandlingar, vilken utgår från erfarenheter och rättspraxis från de senaste tio åren. 
 
Under hela 2012 har de parlamentsavdelningar som hanterar allmänhetens tillgång till 
handlingar (avdelningen för öppenhet, Cardoc, Cites och generaldirektoratet för 
kommunikation (GD COMM)) utvecklat ett givande samarbete, ett resultat av ovanstående 
beslut.  
 

III. PARLAMENTETS OFFENTLIGA REGISTER ÖVER HANDLINGAR  

Den nuvarande versionen av registret har varit i bruk sedan den 27 januari 2011 när en mer 
användarvänlig produkt med en förbättrad sökfunktion infördes. Registret innehåller 
parlamentshandlingar från 2001 fram till i dag. 
 

1. Registrets innehåll – mängden tillgängliga handlingar 
 
Antalet handlingar som registret omfattar växer givetvis i takt med att nya dokument 
framställs vid parlamentet, såsom rapporteras årligen. Sammanlagt är 90 procent av 
handlingarna tillgängliga för allmänheten direkt på nätet, i enlighet med villkoren i artikel 12 i 
förordning (EG) nr 1049/2001. Tillgång till alla andra handlingar kan begäras via det formulär 
som finns på webbplatsen.  
 
Den 31 december 2012 innehöll databasen till registret 463 689 hänvisningar (motsvarande 
3 097 165 handlingar, när alla språkversioner är medräknade). Detta är en ökning med 
49 520 hänvisningar i registret eller en volymökning på 12 procent jämfört med 2011.  
 
Mängden tillgängliga handlingar ökar också allteftersom registret stegvis införlivar ett bredare 
urval av handlingar med anknytning till lagstiftningsprocessen, samtidigt som parlamentets 
befogenheter utökas. Under 2012 införlivades två nya dokumenttyper i registret: 
undersökningar (rubrik 2.3.1.1 i registret) och konsekvensbedömningar, vilka genomförts från 
1994 fram till i dag, samt bilagor med svar på skriftliga frågor (rubrik 1.3.4.5 i registret) sedan 
juni 2012.  
 

 
10 Beslut av den 2 juli 2012. I artikel 9 behandlas dokumenthanteringsansvariga, som i enlighet med punkt c ska 
ansvara i synnerhet för att tillgängliggöra handlingar som har upprättats eller mottagits inom ramen för 
generaldirektoratets kompetensområden och som efterfrågas av den avdelning som är ansvarig för allmänhetens 
tillgång till handlingar. Till handlingarna i fråga ska medföljas ett yttrande om de uppföljningsåtgärder som ska 
vidtas. Detta villkor återspeglar artikel 9 i presidiets beslut av den 22 juni 2011, enligt vilket den begärda 
handlingen måste identifieras och hämtas... den enhet eller det organ som har upprättat handlingen... ska föreslå 
hur ansökan ska besvaras inom fem arbetsdagar. 
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År 2012 genomfördes förberedande arbete för att under första halvåret 2013 inlemma flera 
nya dokumenttyper i registret. De nya dokumenttyperna kommer att omfatta handlingar från 
den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande, svar på parlamentsfrågor till ECB 
(handlingar från ECON-utskottet), statistiska uppgifter som tagits fram av parlamentets 
bibliotekstjänster och undersökningar från Eurobarometer. Dessutom har det gjorts en 
fullständig uppdatering av parlamentets faktablad. 
 

2. Känsliga handlingar 
 

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs specifika processförfaranden för känsliga 
handlingar11. I punkt 3 i den artikeln står att känsliga handlingar kan registreras endast om 
den varifrån handlingen härrör givit sitt samtyc
 
I artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs att det i den årliga rapporten ska anges 
hur många känsliga handlingar som inte har registerförts. Under 2012 hade parlamentet inte 
några känsliga handlingar enligt den mening som avses i artikel 9 i 
förordning (EG) nr 1049/2001, och därför infördes inte heller några sådana dokument i 
parlamentets offentliga register över handlingar. 
 
Dessutom föreskrivs det i artikel 12.2 i presidiets beslut om bestämmelser om 
Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter, vilket antogs den 6 juni 2011 
och som uppdaterades genom beslut från presidiet den 15 april 2013, att generalsekreteraren 
ska lämna in en årsrapport till presidiet vid tillämpningen av ovanstående beslut. Denna årliga 
rapport bör inbegripa det antal och den typ av sekretessbelagda uppgifter som mottagits och 
innehas av Europaparlamentet. 
 

3. Användning av webbplatsen för registret  
 

3.1. Tekniska förbättringar av webbplatsen för registret – nuvarande och framtida  
 
Som en del av den proaktiva politiken för öppenhet enligt ombudsmannens 
rekommendationer och parlamentets krav genomförs kontinuerliga förbättringar av 
webbplatsen för registret i syfte att underlätta den direkta tillgången till parlamentshandlingar. 
 
I november 2012 genomfördes vissa ändringar av webbplatsen för registret så att den skulle 
överensstämma med den nya grafiska profilen på parlamentets webbplats. Samtidigt 
genomfördes vissa förbättringar, bland annat möjligheten att kombinera flera nyckelord i en 
dokumentsökning.  
 
De statistiska verktyg som används för att räkna antalet besök på webbplatsen fulländas för 
närvarande för att bättre kunna skilja mellan interna och externa besök samt mellan besök av 
automatisk utrustning och fysiska personer. Det kommer att bli allt viktigare att tillhandahålla 
mer djupgående information om användarna ifall antalet besök fortsätter att öka i samma takt. 
Dessutom görs fortsatta insatser för att förbättra svarstiderna och resultatens verkningsgrad. 
 

3.2. Antal besök  
 

11 ”(…) en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från 
medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisationer och som i enlighet med den berörda 
institutionens bestämmelser klassificerats som ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”, ”SECRET” eller 
”CONFIDENTIEL” och som skyddar Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga 
intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor” 
(artikel 9.1). 
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Antalet besök på webbplatsen för registret har ökat kraftigt under det senaste året12. Under 
2012 registrerades totalt 166 105 besök på webbplatsen, vilket ger ett genomsnitt på 
cirka 13 842 besökare per månad, en ökning med 40 procent jämfört med 201113. 
 
Av det totala antalet besök var 87 293 unika besök14. År 2012 låg sådana unika besök på 
mellan 7 000 och 8 000 per månad, med en kulmen i mars (9 042 besök) och med de lägsta 
siffrorna i juli (5 395 besök) och augusti (4 773 besök).  
 
Under 2011 noterades i stället en kulmen i oktober (7 845 besök) och en nedgång i maj 
(3 319 besök). Det är troligt att sådana förändringar har en koppling till parlamentets 
lagstiftningsarbete. En plötslig besöksökning i mars 2012 skulle exempelvis kunna kopplas 
till avtalet om passageraruppgifter, vilket hanterades av LIBE-utskottet under denna period 
och senare även under parlamentets plenarsammanträde i april15. 
 

3.3 Övriga iakttagelser om besök 
 
För 2012 visar statistiken att den största andelen av registrets besökare var etablerade i 
följande länder: Nederländerna, Belgien, Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien 
(i storleksordning), tätt följt av besökare i Sydkorea och Förenta staterna, med betydligt fler 
besök än av personer bosatta i övriga EU-länder. År 2011 var mönstret något annorlunda med 
flest besökare etablerade i Belgien, Tyskland och Spanien (i storleksordning), följt av 
Sydkorea och därefter Frankrike, Italien och Nederländerna.  
 
De sökmönster som användes av webbplatsens besökare under 2012 liknar de från föregående 
år: det avancerade sökverktyget har ett övertag (80 % av alla sökningar) i förhållande till 
sökningar utifrån dokumenttyp (15 %) och den förenklade sökningen, vilken görs med ett 
enda nyckelord (5 %). För avancerade sökningar använde 58 procent sig av hänvisningar till 
handlingar (t.ex. PE-nummer), 20 procent använde sig av datum och 18 procent sökte på 
nyckelord från den fullständiga texten. Efter det att sökningen hade gjorts nyttjade besökarna 
oftast sorteringsfunktionen – via kriterierna till vänster på skärmen – och valde utifrån 
språk (31 %), författare (17 %) och enhet/organisation (15 %). 
 
En populär funktion som finns tillgänglig för registret är möjligheten att teckna sig för en 
distributionslista för en specifik dokumenttyp, och som automatiskt distribueras när ett sådant 
dokument registerförs. Den 31 december 2012 hade registret 1 677 abonnenter på 
dokumentuppdateringar, huvudsakligen personer utanför EU-institutionerna (endast 65 av 
abonnenterna arbetade inom EU-institutionerna). Det totala antalet abonnenter har ökat med 
17 procent jämfört med föregående år16. En förbättring av denna funktion har gjort det möjligt 
att abonnera på flera olika dokumenttyper genom en enda prenumeration eller att kombinera 
olika kriterier (exempelvis: dokumenttyp + författare + enhet/organisation + språk). 
 

3.4. Konsulterade handlingar  
 

 
12 Definieras enligt det statistiska verktyget som ny besökare som tittar/söker på en sida och som inte har varit 
uppkopplad under de senaste 60 minuterna. 
13 Eftersom webbplatsen för det nya registret lanserades den 27/1/2011 avser all statistik för 2011 konsultationer 
som gjorts under perioden 1/2/2011–31/12/2011. 
14 Definieras som antalet olika fysiska personer som har nått webbplatsen. 
15 Omröstning i LIBE-utskottet den 27 mars 2012. 
16 1 437 abonnenter i slutet av 2011. 
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Det totala antalet konsulterade handlingar på webbplatsen för registret ökade med 40 procent 
under 2012, motsvarande 102 682 handlingar, vilket hade en direkt koppling till det växande 
antalet besök på webbplatsen. I proportion därtill var de mest frekvent konsulterade 
handlingarna parlamentsfrågor (61 %), på en nivå liknande den för 2011. Konsultationen av 
parlamentsbetänkanden ökade från 7 procent (föregående år) till 12 procent av alla de 
konsulterade handlingarna, och fortsatte att vara den näst populäraste kategorin. Samtidigt 
sjönk konsultationen av antagna texter från 7 procent till 4 procent under samma period. 
Konsultationen av protokoll (kammaren, EU-organ, parlamentsutskotten) förblev stabil.  
 
Parlamentsfrågor, som utgör en sorts direkt parlamentarisk granskning av kommissionen och 
rådet, är av stort intresse eftersom de är en viktig och rik informationskälla. Det är möjligt att 
direkt konsultera frågor och svar, inbegripet bilagor med de svar som inte tidigare har varit 
tillgängliga.  
 
För prenumerationer var de tio mest begärda handlingarna följande (utifrån popularitet): 
antagna texter, svar på skriftliga frågor, skriftliga frågor, dagordningar, pressmeddelanden, 
utkast till dagordningar, kommissionsdokument, arbetsdokument, parlamentsbetänkanden och 
utkast till betänkanden. 
 
Vad gäller allmän information om tillgång till dokumentförfaranden bör det uppmärksammas 
att de två mest nedladdade dokumenten från webbplatsen för registret är förordning 
(EG) nr 1049/2011 och den interinstitutionella manualen för tillgång till handlingar17. De 
språkversioner som oftast användes för dessa informationsdokument var engelska, tyska, 
franska, spanska och italienska (i storleksordning).  
 

IV. ANALYS AV BEGÄRANDENA OM TILLGÅNG TILL HANDLINGAR SOM 
AVSER PARLAMENTET 

Vid en första anblick ser det ut som om de senaste årens begäranden om handlingar som avser 
parlamentet har minskat avsevärt. Vid en närmare undersökning av siffrorna för de senaste 
åren har andelen begäranden om offentliga handlingar minskat medan de som erfordrar 
granskning enligt de undantag som anges i förordning (EG) nr 1049/2001 proportionellt sett 
har ökat eller stannat på mer eller mindre samma nivå som för 2012. Detta visar att tekniska 
förbättringar av registret gör det möjligt för besökare att direkt leta fram tillgängliga 
handlingar utan att behöva göra någon begäran om tillgång, vilket är det egentliga syftet med 
ett offentligt register över handlingar (se artikel 11 i förordning (EG) nr 1049/2001 om 
”register”). 

 
1. Antal och utvecklingen av begäranden och svar 
 
1.1. Totalt antal begäranden 

 
Totalt 777 handlingar begärdes från parlamentet under 2012 vilket är en avsevärd nedgång på 
33 procent jämfört med tidigare år18. Denna nedgång måste dock ses i samband med följande 
tre aspekter: 
 

 
17 Som finns tillgänglig på den allmänna informationssidan på registrets webbplats: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_SV.pdf 
18 1 161 parlamentshandlingar begärdes 2011. 
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1. År 2012 ökade konsultationerna av registret med 40 procent. Möjligtvis beror detta på 
förbättringar och en ökad synlighet av registret på Europaparlamentets webbplats samt en 
bättre synlighet för själva Europarl-webbplatsen, för det verkar som om ett större antal 
besökare lyckas att hitta de handlingar som finns tillgängliga direkt på webbplatsen. Detta har 
därmed lett till att ett färre antal begäranden har gjorts till parlamentet om de handlingar som 
redan finns tillgängliga för allmänheten.  
 
2. Det finns en ökande tendens för de sökande att efterfråga ett obestämt antal handlingar 
(dvs. ”alla handlingar med anknytning till...”, ”all korrespondens mellan...”). Under 2012 
avsåg mer än hälften (53,5 %) av alla begäranden om mer än en handling ett obestämt antal 
handlingar, en ökning från 35,5 procent år 2011. I dessa fall återspeglar de tillgängliga 
statistiska verktygen inte det faktiska antalet handlingar som har begärts.    
 
3. Tack vare de förtydliganden som kom genom 2011 års presidiebeslut om bestämmelser om 
allmänhetens tillgång till parlamentshandlingar19 har en bättre förståelse av rollerna hos de 
olika administrativa avdelningarna möjliggjort för en effektivare hantering av ansökningar. 
År 2012 hanterades ett ökande antal fall av Cardoc, Cites eller GD COMM, som ansvariga 
avdelningar för den typ av information som begärdes.  
 
Ovanstående aspekter bidrar till den, till synes, minskade begäran av handlingar via 
webbplatsen för registret under 2012. 
 

1.2. Totalt antal svar  
 
Under 2012 skickades totalt 1 397 handlingar till sökande från avdelningen för öppenhet. Av 
dessa skickades 624 stycken som kompletterande handlingar, som klargöranden till sökande 
som gjort otydliga begäranden. Med ett lägre antal begärda handlingar är det uppenbart att ett 
mer djupgående utbyte kan göras med de sökande som undersöker stora delar av 
parlamentsverksamheten. 
 
I 35 procent av fallen skickade parlamentet mer än en handling till den sökande. I 
33,7 procent av de fall när kompletterande handlingar tillhandahölls skickades två olika 
dokument och i 16,6 procent av fallen skickades tre dokument, och så vidare i fallande 
ordning.  
 

1.3. Begäranden om handlingar som inte tidigare lämnats ut 
 
166 handlingar som inte tidigare lämnats ut begärdes inom ramen för artikel 7.1 i förordning 
(EG) nr 1049/2001, vilket motsvarar 21 procent av det totala antalet handlingar som begärdes 
under 2012. Denna andel är relativt stabil i jämförelse med 2011 avseende den andel begärda 
handlingar som inte tidigare lämnats ut.  
 
Sex stycken bekräftande ansökningar genomfördes under 2012 (inom ramen för artiklarna 7.2 
och artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001), en något högre siffra jämfört med föregående 
år (4 stycken år 2011 och 5 stycken år 2010). 
 

 1.4 Föremål för begäranden 
 

På det hela taget var de mest begärda dokumenttyperna år 2012 följande (i storleksordning): 
framlagda förslag (13 % av alla begäranden), antagna texter (12 %), ospecifika handlingar 

 
19 Se punkt 1.2 i denna rapport. 
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eller allmän information (11,7 %), presidiedokument (6 %), 
kommittéförfarandedokument (6 %), korrespondens (5 %), fullständiga förhandlingsreferat 
(3,7 %), administrativa dokument (främst med anknytning till infrastruktur och 
finans) (3,4 %), parlamentsfrågor och svar (3,2 %), framställningar (2,3 %) och ledamöternas 
handlingar (2 %). 
 
En majoritet av begärandena om handlingar som inte tidigare lämnats ut avsåg interna 
administrativa dokument. I detta avseende stod begäranden om presidiedokument för mer än 
hälften av begärandena. Eftersökta presidiedokument avsåg i synnerhet meddelanden från 
generalsekreteraren om budgetfrågor eller finansiering av politiska partier på europeisk nivå. 
 
Generellt är framlagda förslag och antagna texter, trots att de är offentliga handlingar, de som 
begärs oftast, men sådana begäranden har minskat i förhållande till 2011, allteftersom 
besökarna börjar hitta på webbplatsen för registret.  
 
Begäranden om ospecifika handlingar eller generell information har ökat avsevärt jämfört 
med 2011 (när de stod för 4,9 % av begärandena). Detta beror på den ökande tendensen hos 
de sökande att göra breda eller generella begäranden genom att nyttja bland annat:  ”alla 
handlingar som innehåller ordet ...” eller ”alla handlingar med anknytning till ...”. 
 
Begäranden om korrespondens har minskat avsevärt. Begäranden om parlamentsfrågor har 
också minskat, men är de handlingar som konsulteras mest på webbplatsen för registret.  
 
Ledamöternas handlingar begärs allt oftare, men dessa begäranden återspeglas inte i den totala 
statistiken eftersom de oftast inte avser parlamentets officiella handlingar20. Eftersom 
kommittéförfaranden gradvis ersätts med nya bestämmelser inom ramen för 
Lissabonfördraget har begärandena om kommittéförfarandedokument minskat, i synnerhet 
under slutet av 2012. 

 
2. De sökandes profil och geografiska spridning  

 
 2.1. De sökandes profil 
 
Utifrån en socioprofessionell uppdelning av de personer som begär handlingar är fortfarande 
akademiska kretsar (i synnerhet universitetsforskning) den största gruppen (36 % av det 
sammanlagda antalet), men denna andel har minskat avsevärt jämfört med föregående år 
(47 % år 2011).  
 
En ökande andel av de sökande föredrar att markera rutan ”Övrigt” i fråga om sitt yrke, vilket 
gör att de lämnar mindre information om sin bakgrund till parlamentet. Denna kategori har 
ökat till att stå för mer än en fjärdedel av alla sökande (27 %), jämfört med 23 procent 
föregående år och endast 5 procent år 2010.  
 
Sökande från civilsamhället stod för nästan 17 procent av begärandena, det vill säga 
10 procent fler än under föregående år. Denna kategori kan delas upp enligt följande: 
85 procent från företagssektorn, 10 procent från icke-statliga organisationer och 4 procent från 
miljöorganisationer. Andelen begäranden från advokater (som i statistiken inte hänförs till 
civilsamhället) ligger kvar på en mer eller mindre stabil nivå på 11 procent. 
 

 
20 Se artikel 104.2 i Europaparlamentets arbetsordning. 
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För de sökande som begär handlingar som inte tidigare lämnats ut markerade den största 
andelen rutan ”Övrigt” i fråga om sitt yrke, medan den näst största andelen av de sökande var 
forskare. Sökandena av icke-offentliga handlingar kan delas upp utifrån följande kategorier: 
29 procent övrigt, 18 procent forskare, 17 procent icke-statliga organisationer, 11 procent 
företagssektorn, 9 procent från medier, 8 procent advokater samt återstoden antingen 
myndigheter eller politiska partier.  
 
 2.2. Geografisk spridning 
 
Mönstret för den geografiska spridningen av de sökande (EU-medlemsstater) för 2012 är 
väldigt likt det som observerats under tidigare år. Nästan 24 procent av ansökningarna gjordes 
av personer eller organisationer etablerade i Belgien, följt av (i storleksordning) 
Tyskland (14,7 %), Frankrike (9,4 %), Storbritannien (7,9 %), Italien (7,2 %), 
Nederländerna (6,9 %) och Spanien (6,7 %). Ansökningar från tredjeländer stod för 
cirka 8 procent av det totala antalet, en knapp ökning från 2011.  
 
Under de senaste fyra åren (se tabell 6 i bilagan) har begäranden från Belgien ökat till att 
svara för nästan en fjärdedel av alla begäranden, medan begäranden från Tyskland har 
minskat från 20 procent till 15 procent. Begäranden från Storbritannien, Frankrike och 
Spanien har legat på en mer eller mindre stabil nivå under fyraårsperioden, medan begäranden 
från Italien och Nederländerna successivt har ökat. 
 
Ansökningarna görs oftast på engelska (52,5 %), en ökning i jämförelse med tidigare år, följt 
av tyska (13 %), även det en ökning, franska (12 %), en knapp minskning, samt spanska 
(7 %). Detta förstärker den tendens som synts under de senaste åren, nämligen att engelska 
har fått ökad betydelse som kommunikationsspråk.  
 

 
3. Tillämpning av undantag från rätten till tillgång 
 
3.1. Andelen bifall 
 

Andelen bifall för de 166 begärandena om tillgång till parlamentshandlingar som inte tidigare 
lämnats ut var 95 procent (158 icke-offentliga handlingar lämnades ut) eller 87 procent med 
beaktande av att delvis tillgång medgavs i 14 fall. Detta i jämförelse med 95 procent 
respektive 88,5 procent 2011. 
 
Som redan nämnts var antalet bekräftande ansökningar21 sex stycken efter ett första avslag 
från parlamentet. Parlamentets ursprungliga ståndpunkt bekräftades i samtliga fall: delvis 
tillgång beviljades för tre ansökningar och totalt avslag tillämpades i de tre andra fallen. De 
handlingar för vilka delvis tillgång beviljades avsåg parlamentets årliga 
internrevisionsrapporter, handlingar från rättstjänsten och förteckningar över tidigare 
parlamentsledamöters assistenter. Total tillgång nekades till handlingar som innehöll 
personuppgifter eller där det fanns ett behov av att skydda en eller flera personers privatliv 
och integritet.  
 

3.2. Antal och skäl för avslag 
 

 
21 I dessa siffror räknas datumet för den ursprungliga ansökan, även om den bekräftande ansökan gjordes under 
2013. 
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År 2012 gavs 22 negativa svar på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, av 
vilka 14 stycken innebar ett delvis avslag. 
 
Det skäl för avslag som oftast åberopades var undantaget för att skydda den enskildes 
privatliv och integritet (31 %) (artikel 4.1 b i förordning (EG) nr 1049/2001). Detta undantag 
åberopades i fall som avsåg personuppgifter såsom ledamöternas medlemskap i det 
kompletterande pensionssystemet, förteckningar över tidigare ledamöters assistenter, 
ledamöters handskrivna signaturer eller parlamentets personalakter (med beteckningar). I fall 
där den sökande söker tillgång till personuppgifter anmodar parlamentet i enlighet med 
fastställd rättspraxis22 den sökande att uppge anledningar till behovet av sådan information. I 
slutändan kunde inte något sådant behov fastställas i något av ovanstående fall.  
 
Skyddet för affärsintressen, juridisk rådgivning och syftet med revisioner (artikel 4.2 i 
förordning (EG) nr 1049/2001) svarade sammanlagt för cirka 30 procent av avslagen. Skyddet 
för institutionens beslutsfattandeprocess (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001) stod för 
21 procent av avslagen, medan skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om 
internationella förbindelser eller allmän säkerhet (artikel 4.1 a i förordning (EG) 
nr 1049/2001) svarade för 15 procent av avslagen. Särskilt i ett fall åberopades artikel 4.1 a 
med avseende på allmän säkerhet inom IT-området, där en begäran gjordes av en 
IT-utvecklare om tillgång till alla källkoder och dokumentation för utvecklare avseende 
parlamentets programvara AT4AM, som används för att lägga fram ändringsförslag till 
betänkanden som avser lagstiftning. Detta undantag åberopades också med avseende på en 
begäran till en extern undersökning om moderniseringen av parlamentets system för 
ekonomisk information. 
 
En begäran om vissa kommittéförfarandehandlingar avslogs dessutom tillfälligt under första 
halvåret 2012, fram till dess att de relevanta texterna har antagits i utskottet.   
 

V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN, ÖVERKLAGANDEN 
OCH RÄTTSPRAXIS 

I förordning (EG) nr 1049/2001 beskrivs ett tydligt förfarande23 för medborgare som vill 
överklaga EU-institutionernas beslut att avslå tillgången till handlingar. Även om parlamentet 
till dags dato endast har kännedom om tre fall som har gått till domstol efter parlamentets 
egna beslut finns det en avsevärd mängd rättspraxis med anknytning till förordningen vilket 
kan fungera som underlag vid tolkningen av dess betydelse. En medborgare som har nekats 
tillgång till en handling efter en bekräftande eller en andra ansökan kan antingen lämna ett 
klagomål till Europeiska ombudsmannen eller överklaga till domstolen. 

1. Klagomål till Europeiska ombudsmannen 
 
Under 2012 avslutade ombudsmannen ett mål från 2010 (900/2010/MF) med en kritisk 
anmärkning till parlamentet angående interna administrativa dokument som begärts av en 
tjänsteman. 
 
År 2012 lämnade parlamentet in sina synpunkter om ett klagomål som lämnades till 
ombudsmannen under 2011 (2393/2011/RA) avseende parlamentets avslag att lämna ut 

 
22 Domstolens senaste dom utfärdades den 23 november 2011 i mål T-82/09, Dennekamp mot 
Europaparlamentet. 
23 Artikel 8.3. 



 14/21 

  

handlingar i dess ägo, och ombudsmannens beslut inväntas för närvarande. Klagomålet 
lämnades in efter parlamentets avslag om tillgång till handlingar som avsåg förhandlingarna 
om handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång (Acta) (se parlamentets rapport för 
2011 om tillgång till handlingar). I klagomålet påstås det att parlamentet inte har lagt fram 
giltiga skäl, inom ramen för förordning (EG) nr 1049/2001, att inte bevilja tillgång till 
handlingarna i fråga.  
 
År 2012 lämnades dessutom ett nytt klagomål till ombudsmannen (0262/2012/OV) om 
omfånget av de handlingar som finns tillgängliga i parlamentets register. Den klagande påstår 
att parlamentet inte har registerfört alla befintliga parlamentshandlingar. Parlamentet har 
lämnat in sina synpunkter till ombudsmannen och väntar på ett beslut. 
 

2. Domstolsprövning 
 

2.1. Domar avseende parlamentet 
  

Under referensperioden har en dom meddelats avseende parlamentets beslut om tillgång till 
handlingar24. I detta mål ogiltigförklarades delvis parlamentets beslut att neka allmän tillgång 
till register över tidigare ledamöters assistenter. De klagande hade begärt tillgång till ”alla 
register och förteckningar” avseende ”offentliga register över assistenter till tidigare 
ledamöter vid Europaparlamentet”. Denna typ av begäran har av parlamentet alltid tolkats 
som något som uteslutande gäller för handlingar som avser tidigare assistenter med 
anknytning till specifika ledamöter. Till följd av domen fattades ett nytt beslut inom 
parlamentet i syfte att genomföra domslutet. De sökande tillhandahölls följaktligen mer exakt 
information om innehållet i registren och, med beaktande av särskild hänsyn till 
personuppgifter, erbjöds de möjligheten att konsultera dessa register på plats. Detta 
erbjudande nyttjades dock inte och ingen uppföljning har begärts av de sökande. 

 
2.2. Domar avseende övriga EU-institutioner 

 
För de övriga institutionerna har elva domar meddelats avseende tillgång till handlingar under 
referensperioden (beslut och slutsatser från generaladvokaten är inte medräknade): 
 

Europeiska kommissionen: 

 Dom av den 14 februari 2012 i mål T-59/09, Förbundsrepubliken Tyskland mot 
Europeiska kommissionen, avseende handlingar som härrör från en medlemsstat. 

 Dom av den 22 maj 2012 i mål T-300/10, Internationaler Hilfsfond eV mot 
Europeiska kommissionen, avseende undantag som avser skyddet för den enskildes 
privatliv och integritet samt skyddet för beslutsförfaranden. 

 Dom av den 22 maj 2012 i mål T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
mot Europeiska kommissionen, avseende undantag som avser skyddet för 
affärsintressen hos tredje part samt skyddet för beslutsförfaranden. 

 Dom av den 21 juni 2012 i mål C-135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
gGmbH mot Europeiska kommissionen, avseende handlingar som härrör från en 
medlemsstat. 

 Dom av den 28 juni 2012 i mål C-404/10 P, Europeiska kommissionen mot Éditions 
Odile Jacob SAS, avseende förfaranden för koncentrationskontroll och undantag som 

                                                 
24 Dom av den 28 mars 2012 i mål T-190/10, Kathleen Egan och Margaret Hackett mot Europaparlamentet. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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avser skyddet för utredningar, affärsintressen, juridisk rådgivning och institutionernas 
beslutsförfaranden. 

 Dom av den 28 juni 2012 i mål C-477/10 P, Europeiska kommissionen mot Agrofert 
Holding, avseende förfaranden för koncentrationskontroll och undantag som avser 
skyddet för utredningar, affärsintressen, juridisk rådgivning och institutionernas 
beslutsförfaranden. 

 Dom av den 13 december 2012 i de förenade målen T-197/11 P och T-198/11 P, 
Europeiska kommissionen mot Guido Strack avseende offentlig förvaltning och 
offentliganställda, förordning (EG) nr 1049/2001 och personaldomstolen. 

Europeiska rådet: 

 Dom av den 4 maj 2012 i mål T-529/09, Sophia in ’t Veld mot Europeiska unionens 
råd avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset inom området för 
internationella förbindelser, och de undantag som avser skyddet för juridisk 
rådgivning. 

 Dom av den 3 oktober 2012 i mål T-465/09, Ivan Jurasinovic mot Europeiska 
unionens råd avseende skyddet för internationella förbindelser. 

 Dom av den 3 oktober 2012 i mål T-63/10, Ivan Jurasinovic mot Europeiska unionens 
råd avseende skyddet för internationella förbindelser och skyddet för rättsliga 
förfaranden och juridisk rådgivning. 

Europeiska centralbanken: 

 Dom av den 9 november 2012 i mål T-590/10, Gabi Thesing et Bloomberg Finance 
LP mot Europeiska centralbanken (ECB) avseende undantaget som avser skyddet för 
unionens eller en medlemsstats ekonomiska politik. 

 
Mer detaljerad information om de olika ärendena och domarna finns i kommissionens25 och i 
rådets26 årsrapporter samt på webbplatsen för Europeiska unionens domstol27. 

VI. INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE 

De administrativa avdelningarna med ansvar för genomförande av 
förordning (EG) nr 1049/2001 vid de tre institutionerna hade under 2012 regelbunden kontakt 
om juridiska frågor och förvaltningsfrågor i samband med genomförandet av förordningen.  
 
Flera samrådsmöten om möjliga tolkningar av rättspraxis inom området hölls under året och 
det är planerat att fortsätta genomföra sådana möten med jämna mellanrum. I artikel 15.1 i 
förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs att: ”Institutionerna ska utveckla goda 
förvaltningsrutiner för att underlätta utövandet av den rätt till tillgång till handlingar som 
garanteras genom denna förordning.” 
 
Den interinstitutionella kommitté som avses i punkt 2 i nämnda artikel samlades inte på 
politisk nivå under 2012.  

 
                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 
26http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=sv 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm


BILAGA 

 

STATISTIK OM BEGÄRANDEN OM TILLGÅNG TILL 
HANDLINGAR SAMT KONSULTATION AV WEBBPLATSEN  

(LÄGESRAPPORT DEN 31/12/2012) 

 
 
1. TOTALT ANTAL HANDLINGAR SOM BEGÄRDES VIA WEBBPLATSEN 

FÖR REGISTRET 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 
 

2. ANTALET BEGÄRANDEN (URSPRUNGLIGA ANSÖKNINGAR) OM 

HANDLINGAR SOM INTE TIDIGARE LÄMNATS UT  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. ANTALET BEKRÄFTANDE ANSÖKNINGAR 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 
 

4. KLAGOMÅL TILL OMBUDSMANNEN  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28 I fem fall ändrades det ursprungliga beslutet (4 beviljades delvis tillgång, 1 total tillgång). 
29 I ett fall ändrades det ursprungliga beslutet (total tillgång beviljades). 
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5. SPRÅK SOM ANVÄNDES AV DEN SÖKANDE 
 
 

SPRÅK 2009 2010 2011 2012 

BG 0,48 % 1,93 % 1,08 % 0,89 % 

ES 7,38 % 6,59 % 8,46 % 7,09 % 

CS 0,40 % 0,81 % 0,31 % 0,53 % 

DA 0,48 % 0,61 % 0,77 % 1,42 % 

DE 20,95% 10,74 % 9,54 % 13,30 %

ET - 0,10 % - - 

EL 0,56 % 0,20 % 0,46 % 0,89 % 

EN 37,06% 45,69 % 48,77% 52,48 %

FR 18,89% 23,81 % 14,00% 12,23 %

IT 4,60 % 3,44 % 5,38 % 5,50 % 

LV - 0,10 % - 0,18 % 

LT 0,08 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

HU 0,40 % 0,81 % 0,62 % 0,71 % 

MT - - - - 

NL 3,25 % 2,63 % 3,08 % 1,95 % 

PL 1,35 % 0,71 % 3,54 % 1,42 % 

PT 1,11 % 0,71 % 1,23 % 0,35 % 

RO 0,95 % 0,41 % 1,54 % 0,18 % 

SK 0,56 % - 0,15 % 0,18 % 

SL - - 0,15 % - 

FI 0,24 % 0,10 % 0,15 % - 

SV 1,27 % 0,51 % 0,46 % 0,35 % 

ÖVRIGA - - - 0,89 % 
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6. DE SÖKANDES GEOGRAFISKA SPRIDNING 
 

 Land 2009 2010 2011 2012 

BELGIEN 15,16% 20,57 % 19,08% 23,40 % 

BULGARIEN 0,56 % 2,03 % 1,23 % 1,06 % 

TJECKIEN 0,63 % 1,42 % 1,08 % 0,53 % 

DANMARK 0,95 % 1,62 % 1,38 2,48 % 

TYSKLAND 20,40% 12,46 % 11,69% 14,72 % 

ESTLAND 0,16 % 0,10 % 0,31 % - 

GREKLAND 0,48 % 1,01 % 0,46 % 1,24 % 

SPANIEN 7,14 % 4,46 % 9,85 % 6,74 % 

FRANKRIKE 11,51% 14,08 % 8,46 % 9,04 % 

IRLAND 1,27 % 1,32 % 1,08 % 1,60 % 

ITALIEN 5,32 % 4,86 % 7,38 % 7,27 % 

CYPERN 0,16 % 0,10 % - - 

LETTLAND 0,16 % - 0,15 % 0,18 % 

LITAUEN 0,16 % 0,20 % 0,31 % 0,35 % 

LUXEMBURG 4,44 % 5,67 % 0,92 % 1,24 % 

UNGERN 0,56 % 0,91 % 0,92 % 1,06 % 

MALTA 0,32 % 0,30 % - - 

NEDERLÄNDERNA 3,41 % 4,96 % 5,54 % 6,91 % 

ÖSTERRIKE 1,59 % 1,62 % 1,69 % 1,42 % 

POLEN 1,83 % 1,01 % 3,38 % 0,35 % 

PORTUGAL 0,87 % 0,51 % 1,23 % 0,35 % 

RUMÄNIEN 1,27 % 0,71 % 1,54 % - 

SLOVENIEN 0,08 % - 0,15 % - 

SLOVAKIEN 0,56 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

FINLAND 0,24 % 0,20 % 0,62 % 0,53 % 

SVERIGE 1,75 % 1,93 % 1,38 % 1,06 % 

STORBRITANNIEN 8,73 % 6,48 % 12,15% 7,98 % 

KANDIDATLÄNDER  0,32 % 0,30 % 0,92 % 0,18 % 

TREDJELÄNDER 9,92 % 10,94 % 6,77 % 7,80 % 

EJ ANGIVET 0,08 % 0,10 % - - 
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7. SÖKANDES YRKESTILLHÖRIGHET 
 
 

Yrkestillhörighet 2009 2010 2011 2012 

 CIVILSAMHÄLLET 
 (intressegrupper, näringslivet, icke-
statliga organisationer osv.) 

21,75% 20,47% 10,36% 16,95 % 

 JOURNALISTER 3,35 % 7,12 % 5,84 % 3,00 % 

 ADVOKATER 13,11% 15,93% 9,60 % 11,16 % 

 AKADEMISKA KRETSAR 
 universitetsforskning 41,36% 38,47% 45,39% 33,48 % 

 
 AKADEMISKA KRETSAR  
 bibliotek 

1,42 % 2,33 % 1,69 % 2,36 % 

 MYNDIGHETER 
 (utöver EU-institutioner) 

13,62% 8,81 % 1,13 % 6,44 % 

 PARLAMENTSLEDAMÖTER, 
LEDAMÖTERS ASSISTENTER 

1,52 % 1,55 % 2,07 % - 

 ÖVRIGA 
 (pensionärer, arbetssökande osv.) 

3,86 % 5,31 % 23,16% 26,61 % 
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8. AVSLAG I ENLIGHET MED ARTIKEL 4 I FÖRORDNING 1049/2001  
 
 
 

Avslag 200930 201031 201132 201233 

ARTIKEL 4.1 a SKYDDET FÖR DET 
ALLMÄNNA SAMHÄLLSINTRESSET 

(internationella förbindelser & av 
säkerhetsanledningar) 

5,26 % 12,5% 25,4% 15,8% 

ARTIKEL 4.1 b SKYDDET FÖR DEN 
ENSKILDES PRIVATLIV OCH 
INTEGRITET 

26,31% 25 % 16,3% 31,6% 

ARTIKEL 4.2 första strecksatsen SKYDDET 
FÖR AFFÄRSINTRESSEN 

2,63 % 8,3 % 3,6 % 10,5% 

ARTIKEL 4.2 andra strecksatsen 

SKYDDET FÖR RÄTTSLIGA 
FÖRFARANDEN OCH JURIDISK 
RÅDGIVNING 

10,52% 12,5% 14,5% 10,5% 

ARTIKEL 4.2 tredje strecksatsen SKYDDET 
FÖR SYFTET MED REVISIONER 

15,78% 4,0 % 5,4 % 10,5% 

ARTIKEL 4.3 SKYDDET FÖR 
INSTITUTIONERNAS 
BESLUTSFÖRFARANDE 

39,47% 37,5% 34,5% 21 % 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 2009: 39 totala avslag (varav 6 stycken beviljades delvis tillgång). 
31 2010: 24 totala avslag (varav 8 stycken beviljades delvis tillgång). 
32 2011: 33 totala avslag (varav 19 stycken beviljades delvis tillgång). 
33 2012: 22 totala avslag (varav 14 stycken beviljades delvis tillgång). 
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9.  ANVÄNDNING AV REGISTRET  
 

A.  Registerförda handlingar  
 

Totalt antal 
handlingar 

Handlingar 
(handlingar med EP-
referens) 

Akter 
(alla 
språkversioner) 

Utveckling 
(antal 
handlingar) 

DECEMBER 2008 262 000 1 682 774 - 

DECEMBER 2009 310 760 1 998 330 18,6 % 

DECEMBER 2010 362 217 2 386 485 16,6 % 

DECEMBER 2011 414 169 2 825 361 14,3 % 

DECEMBER 2012 463 689 3 097 165 12 % 

 
 

 
B. Användning av webbplatsen för registret 
 

BESÖK TOTALT 
ANTAL BESÖK 

BESÖK PER 
MÅNAD 

UTVECKLING 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 – 7 % 

2012 166 104 13 842 + 40 % 

 

                                                 
34 Eftersom webbplatsen för det nya registret lanserades den 27 januari 2011 avser all statistik för 2011 
konsultationer som gjorts under perioden 1 februari 2011–31 december 2011. 


	1.2. Totalt antal svar......................................................................................................10
	I. SAMMANFATTNING
	 För närvarande innehåller parlamentets offentliga register över handlingar (tekniskt kallat elektroniskt register över hänvisningar eller ERR) 12 procent fler hänvisningar än 2011 (463 689 hänvisningar till handlingar eller 3 097 165 handlingar, när alla språkversioner är medräknade). 90 procent av handlingarna kan laddas ned direkt från parlamentets webbplats. 
	 Antalet besök på webbplatsen för registret har ökat med 40 procent jämfört med 2011 (166 104 besök eller i genomsnitt 13 842 besökare per månad). 
	 Den akademiska världen står för det största antalet ansökningar, men andelen har minskat avsevärt (från 47 % 2011 till 36 % 2012). Engelska är det mest använda språket, följt av tyska, franska och spanska. Antalet ansökningar från Belgien och Nederländerna ökade mest jämfört med föregående år. En ökande andel av de sökande föredrar att klicka i rutan ”Övrigt” i fråga om sitt yrke, vilket gör att de lämnar mindre information om sin bakgrund. Denna kategori har ökat till att stå för mer än en fjärdedel av alla de sökande (27 % jämfört med 23 % föregående år).
	 Under 2012 har en dom meddelats avseende parlamentets beslut om tillgång till handlingar (T190/10). I domen ogiltigförklarades delvis parlamentets beslut att neka allmänheten tillgång till registren över tidigare parlamentsledamöters assistenter.
	Presidiets beslut av den 28 november 2001 om interna bestämmelser om tillgången till Europaparlamentets handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 har reviderats och antogs av presidiet den 22 juni 2011.
	Under 2012 har dessa nya bestämmelser bidragit till att tydliggöra förordningens tillämpningsområde för parlamentshandlingar, i synnerhet med avseende på tillämpningen av lämpliga rättsliga grunder för begäranden om handlingar som gjorts av EU-tjänstemän och/eller parlamentsledamöter, för vilka det finns andra förfarandesätt. Dessa bestämmelser har även bidragit till att förbättra behandlingen av begäranden genom att skilja mellan begäranden om information, när den begärda informationen inte finns tillgänglig i en befintlig handling, och begäranden om handlingar, något som gjort det möjligt för den lämpliga parlamentsavdelningen att besvara ansökan.
	Presidiet antog under 2012 ett nytt beslut om dokumenthantering avseende nya överenskommelser för dokumenthantering, vilket öppnar för ett mer samordnat och enhetligt tillvägagångssätt av de olika avdelningarna. Centrala inslag i detta beslut är att varje generaldirektorat ska utse en dokumenthanteringsansvarig och att en enhetsövergripande grupp av dokumenthanteringsansvariga ska upprättas för att garantera att det nya dokumenthanteringssystemet införs.  
	Avdelningen för öppenhet utarbetar för närvarande en manual för dokumenthanteringsansvariga om praktiska aspekter för allmänhetens tillgång till parlamentshandlingar, vilken utgår från erfarenheter och rättspraxis från de senaste tio åren.
	Den nuvarande versionen av registret har varit i bruk sedan den 27 januari 2011 när en mer användarvänlig produkt med en förbättrad sökfunktion infördes. Registret innehåller parlamentshandlingar från 2001 fram till i dag.
	Antalet handlingar som registret omfattar växer givetvis i takt med att nya dokument framställs vid parlamentet, såsom rapporteras årligen. Sammanlagt är 90 procent av handlingarna tillgängliga för allmänheten direkt på nätet, i enlighet med villkoren i artikel 12 i förordning (EG) nr 1049/2001. Tillgång till alla andra handlingar kan begäras via det formulär som finns på webbplatsen. 
	Den 31 december 2012 innehöll databasen till registret 463 689 hänvisningar (motsvarande 3 097 165 handlingar, när alla språkversioner är medräknade). Detta är en ökning med 49 520 hänvisningar i registret eller en volymökning på 12 procent jämfört med 2011. 
	Mängden tillgängliga handlingar ökar också allteftersom registret stegvis införlivar ett bredare urval av handlingar med anknytning till lagstiftningsprocessen, samtidigt som parlamentets befogenheter utökas. Under 2012 införlivades två nya dokumenttyper i registret: undersökningar (rubrik 2.3.1.1 i registret) och konsekvensbedömningar, vilka genomförts från 1994 fram till i dag, samt bilagor med svar på skriftliga frågor (rubrik 1.3.4.5 i registret) sedan juni 2012. 
	I artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs specifika processförfaranden för känsliga handlingar. I punkt 3 i den artikeln står att känsliga handlingar kan registreras endast om den varifrån handlingen härrör givit sitt samtycke.
	I artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs att det i den årliga rapporten ska anges hur många känsliga handlingar som inte har registerförts. Under 2012 hade parlamentet inte några känsliga handlingar enligt den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, och därför infördes inte heller några sådana dokument i parlamentets offentliga register över handlingar.
	Dessutom föreskrivs det i artikel 12.2 i presidiets beslut om bestämmelser om Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter, vilket antogs den 6 juni 2011 och som uppdaterades genom beslut från presidiet den 15 april 2013, att generalsekreteraren ska lämna in en årsrapport till presidiet vid tillämpningen av ovanstående beslut. Denna årliga rapport bör inbegripa det antal och den typ av sekretessbelagda uppgifter som mottagits och innehas av Europaparlamentet.
	Som en del av den proaktiva politiken för öppenhet enligt ombudsmannens rekommendationer och parlamentets krav genomförs kontinuerliga förbättringar av webbplatsen för registret i syfte att underlätta den direkta tillgången till parlamentshandlingar.
	I november 2012 genomfördes vissa ändringar av webbplatsen för registret så att den skulle överensstämma med den nya grafiska profilen på parlamentets webbplats. Samtidigt genomfördes vissa förbättringar, bland annat möjligheten att kombinera flera nyckelord i en dokumentsökning. 
	Antalet besök på webbplatsen för registret har ökat kraftigt under det senaste året. Under 2012 registrerades totalt 166 105 besök på webbplatsen, vilket ger ett genomsnitt på cirka 13 842 besökare per månad, en ökning med 40 procent jämfört med 2011.
	Av det totala antalet besök var 87 293 unika besök. År 2012 låg sådana unika besök på mellan 7 000 och 8 000 per månad, med en kulmen i mars (9 042 besök) och med de lägsta siffrorna i juli (5 395 besök) och augusti (4 773 besök). 
	Under 2011 noterades i stället en kulmen i oktober (7 845 besök) och en nedgång i maj (3 319 besök). Det är troligt att sådana förändringar har en koppling till parlamentets lagstiftningsarbete. En plötslig besöksökning i mars 2012 skulle exempelvis kunna kopplas till avtalet om passageraruppgifter, vilket hanterades av LIBE-utskottet under denna period och senare även under parlamentets plenarsammanträde i april.
	Det totala antalet konsulterade handlingar på webbplatsen för registret ökade med 40 procent under 2012, motsvarande 102 682 handlingar, vilket hade en direkt koppling till det växande antalet besök på webbplatsen. I proportion därtill var de mest frekvent konsulterade handlingarna parlamentsfrågor (61 %), på en nivå liknande den för 2011. Konsultationen av parlamentsbetänkanden ökade från 7 procent (föregående år) till 12 procent av alla de konsulterade handlingarna, och fortsatte att vara den näst populäraste kategorin. Samtidigt sjönk konsultationen av antagna texter från 7 procent till 4 procent under samma period. Konsultationen av protokoll (kammaren, EU-organ, parlamentsutskotten) förblev stabil. 
	Parlamentsfrågor, som utgör en sorts direkt parlamentarisk granskning av kommissionen och rådet, är av stort intresse eftersom de är en viktig och rik informationskälla. Det är möjligt att direkt konsultera frågor och svar, inbegripet bilagor med de svar som inte tidigare har varit tillgängliga. 
	För prenumerationer var de tio mest begärda handlingarna följande (utifrån popularitet): antagna texter, svar på skriftliga frågor, skriftliga frågor, dagordningar, pressmeddelanden, utkast till dagordningar, kommissionsdokument, arbetsdokument, parlamentsbetänkanden och utkast till betänkanden.
	Totalt 777 handlingar begärdes från parlamentet under 2012 vilket är en avsevärd nedgång på 33 procent jämfört med tidigare år. Denna nedgång måste dock ses i samband med följande tre aspekter:
	1. År 2012 ökade konsultationerna av registret med 40 procent. Möjligtvis beror detta på förbättringar och en ökad synlighet av registret på Europaparlamentets webbplats samt en bättre synlighet för själva Europarl-webbplatsen, för det verkar som om ett större antal besökare lyckas att hitta de handlingar som finns tillgängliga direkt på webbplatsen. Detta har därmed lett till att ett färre antal begäranden har gjorts till parlamentet om de handlingar som redan finns tillgängliga för allmänheten. 
	2. Det finns en ökande tendens för de sökande att efterfråga ett obestämt antal handlingar (dvs. ”alla handlingar med anknytning till...”, ”all korrespondens mellan...”). Under 2012 avsåg mer än hälften (53,5 %) av alla begäranden om mer än en handling ett obestämt antal handlingar, en ökning från 35,5 procent år 2011. I dessa fall återspeglar de tillgängliga statistiska verktygen inte det faktiska antalet handlingar som har begärts.   
	1.2. Totalt antal svar 
	1.3. Begäranden om handlingar som inte tidigare lämnats ut
	På det hela taget var de mest begärda dokumenttyperna år 2012 följande (i storleksordning): framlagda förslag (13 % av alla begäranden), antagna texter (12 %), ospecifika handlingar eller allmän information (11,7 %), presidiedokument (6 %), kommittéförfarandedokument (6 %), korrespondens (5 %), fullständiga förhandlingsreferat (3,7 %), administrativa dokument (främst med anknytning till infrastruktur och finans) (3,4 %), parlamentsfrågor och svar (3,2 %), framställningar (2,3 %) och ledamöternas handlingar (2 %).
	En majoritet av begärandena om handlingar som inte tidigare lämnats ut avsåg interna administrativa dokument. I detta avseende stod begäranden om presidiedokument för mer än hälften av begärandena. Eftersökta presidiedokument avsåg i synnerhet meddelanden från generalsekreteraren om budgetfrågor eller finansiering av politiska partier på europeisk nivå.
	Generellt är framlagda förslag och antagna texter, trots att de är offentliga handlingar, de som begärs oftast, men sådana begäranden har minskat i förhållande till 2011, allteftersom besökarna börjar hitta på webbplatsen för registret. 
	Begäranden om korrespondens har minskat avsevärt. Begäranden om parlamentsfrågor har också minskat, men är de handlingar som konsulteras mest på webbplatsen för registret. 
	Ledamöternas handlingar begärs allt oftare, men dessa begäranden återspeglas inte i den totala statistiken eftersom de oftast inte avser parlamentets officiella handlingar. Eftersom kommittéförfaranden gradvis ersätts med nya bestämmelser inom ramen för Lissabonfördraget har begärandena om kommittéförfarandedokument minskat, i synnerhet under slutet av 2012.
	Utifrån en socioprofessionell uppdelning av de personer som begär handlingar är fortfarande akademiska kretsar (i synnerhet universitetsforskning) den största gruppen (36 % av det sammanlagda antalet), men denna andel har minskat avsevärt jämfört med föregående år (47 % år 2011). 
	En ökande andel av de sökande föredrar att markera rutan ”Övrigt” i fråga om sitt yrke, vilket gör att de lämnar mindre information om sin bakgrund till parlamentet. Denna kategori har ökat till att stå för mer än en fjärdedel av alla sökande (27 %), jämfört med 23 procent föregående år och endast 5 procent år 2010. 
	Sökande från civilsamhället stod för nästan 17 procent av begärandena, det vill säga 10 procent fler än under föregående år. Denna kategori kan delas upp enligt följande: 85 procent från företagssektorn, 10 procent från icke-statliga organisationer och 4 procent från miljöorganisationer. Andelen begäranden från advokater (som i statistiken inte hänförs till civilsamhället) ligger kvar på en mer eller mindre stabil nivå på 11 procent.
	Mönstret för den geografiska spridningen av de sökande (EU-medlemsstater) för 2012 är väldigt likt det som observerats under tidigare år. Nästan 24 procent av ansökningarna gjordes av personer eller organisationer etablerade i Belgien, följt av (i storleksordning) Tyskland (14,7 %), Frankrike (9,4 %), Storbritannien (7,9 %), Italien (7,2 %), Nederländerna (6,9 %) och Spanien (6,7 %). Ansökningar från tredjeländer stod för cirka 8 procent av det totala antalet, en knapp ökning från 2011. 
	Under de senaste fyra åren (se tabell 6 i bilagan) har begäranden från Belgien ökat till att svara för nästan en fjärdedel av alla begäranden, medan begäranden från Tyskland har minskat från 20 procent till 15 procent. Begäranden från Storbritannien, Frankrike och Spanien har legat på en mer eller mindre stabil nivå under fyraårsperioden, medan begäranden från Italien och Nederländerna successivt har ökat.
	Ansökningarna görs oftast på engelska (52,5 %), en ökning i jämförelse med tidigare år, följt av tyska (13 %), även det en ökning, franska (12 %), en knapp minskning, samt spanska (7 %). Detta förstärker den tendens som synts under de senaste åren, nämligen att engelska har fått ökad betydelse som kommunikationsspråk. 
	Andelen bifall för de 166 begärandena om tillgång till parlamentshandlingar som inte tidigare lämnats ut var 95 procent (158 icke-offentliga handlingar lämnades ut) eller 87 procent med beaktande av att delvis tillgång medgavs i 14 fall. Detta i jämförelse med 95 procent respektive 88,5 procent 2011.
	År 2012 gavs 22 negativa svar på grundval av artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, av vilka 14 stycken innebar ett delvis avslag.
	För de övriga institutionerna har elva domar meddelats avseende tillgång till handlingar under referensperioden (beslut och slutsatser från generaladvokaten är inte medräknade):
	BILAGA

