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Ändringsförslag 14
Monica Frassoni

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Institutionerna bör se till att 
utvecklingen av informationsteknik 
medför att rätten till tillgång blir lättare 
att utöva och att den information som är 
tillgänglig för allmänheten inte minskar.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av informationsteknik kan påverka allmänhetens tillgång till information i såväl 
positiv som negativ riktning. Institutionerna bör sträva att främja de positiva effekterna och 
minimera de negativa. Bestämmelser om tillgång till uppgifter i elektroniska databaser införs 
genom ändring av definitionen av ”handling” i artikel 3, och en allmän skyldighet att säkra 
god tillgång till information införs genom förslaget till ändring av artikel 15.  Syftet med 
dessa ändringar är också att beakta rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i stadgan om 
de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 15
Monica Frassoni

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,

a) handling: 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 
ingår i institutionens ansvarsområde;
information som finns att hämta i 
elektroniska system för lagring, 
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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 
tillgängliga för att hantera systemet.

behandling och återvinning av uppgifter 
(inbegripet externa system som används 
som led i institutionens verksamhet) är att 
betrakta som en eller fler handlingar om 
informationen kan skrivas ut eller kopieras 
elektroniskt en eller fler gånger med vilket 
som helst verktyg som finns tillgängligt
för att hantera systemet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återställer den gällande, grundläggande definitionen av ”handling” 
eftersom kommissionens förslag ger utrymme för godtyckliga inskränkningar av rätten till 
tillgång. Tillägget i ordalydelsen ändrar bestämmelsen till att ge tillgång till information som 
lagras i elektroniska databaser i syfte att uppfylla den målsättning som anges i det nya 
skäl 18.

Ändringsförslag 16
Monica Frassoni

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Institutionerna ska utveckla goda 
förvaltningsrutiner för att underlätta 
utövandet av den rätt till tillgång till 
handlingar som garanteras genom denna 
förordning.

1. Institutionerna ska utveckla goda 
förvaltningsrutiner för att underlätta 
utövandet av den rätt till tillgång till 
handlingar som garanteras genom denna 
förordning. Institutionerna ska organisera 
och lagra de uppgifter de förfogar över på 
ett sådant sätt att allmänheten kan ges 
tillgång till dem utan att detta kräver 
ytterligare åtgärder.

Or. en

Motivering

Förslaget till ändring av artikel 15.1 utgår från rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna och motsvarar den lagstiftningen som gäller 
exempelvis i Finland. Det innebär dessutom ett steg i riktning mot en verklig EU-lag om 
informationsfrihet och främjar samtidigt den målsättning som anges i nya skäl 18 om att 
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utvecklingen av informationsteknik bör medföra att rätten till tillgång blir lättare att utöva 
och att den information som är tillgänglig för allmänheten inte minskar.
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