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KORTFATTAD MOTIVERING

Enligt artikel 1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (senast ändrat genom 
Amsterdamfördraget 1997) ska gemenskapens institutioner och organ fatta sina beslut så 
öppet och så nära medborgarna som möjligt. För att medborgarna och de valda organen ska 
kunna delta effektivt i den politiska processen och utkräva ansvar av myndigheterna måste de 
därför ha största möjliga tillgång till EU-institutionernas handlingar.  

EU-institutionerna har visserligen gjort framsteg när det gäller öppenheten och insynen men 
situationen är långt ifrån idealisk, och den nuvarande omarbetningen av 
förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar är 
ett nytt steg på vägen mot att skapa en förvaltningsmiljö där tillgänglighet och en smidig 
tillgång till information är regel snarare än undantag.

De ändringar som kommissionen har föreslagit av förordningen är dock en besvikelse 
eftersom de i många fall innebär en tillbakagång snarare än ett djärvt kliv framåt för att skapa 
större öppenhet. Föredraganden anser att översynen nu skulle vara upplagd på ett annat sätt 
om man i förordningen verkligen hade införlivat och befäst gällande rättspraxis och andra 
relevanta texter, såsom Århuskonventionen.

Föredraganden beklagar att kommissionen har valt att använda omarbetningsförfarandet 
i samband med översynen och att detta strider mot målen med det interinstitutionella avtalet 
om omarbetningsförfarandet, där det sägs att förfarandet ska användas i helt andra fall. 
Eftersom förfarandet innebär att parlamentet endast kan ändra de delar i förslaget som ändrats 
av kommissionen, bör dess användning noggrant utvärderas. Omarbetningsförfarandet bör 
inte användas vid en komplicerad översyn då ändringar av vissa delar har följder för andra 
bestämmelser i texten. Detta innebär i praktiken att parlamentet flitigt måste använda det 
undantag som föreskrivs i det interinstitutionella avtalet.   

Det största problemet med den nya förordningstexten är att kommissionen har omformulerat 
definitionen av ”handling” (artikel 3), som är ett centralt begrepp i förordningen. Enligt 
föredraganden bör man i stället för att göra denna definition snävare, vilket kommissionen 
föreslår, utvidga definitionen till att omfatta allt innehåll (oberoende av medium och 
beslutsfas) när det gäller frågor som omfattas av institutionernas ansvarsområden.

Utskottet för framställningar tar pulsen på unionen när det gäller dess fel och brister 
i samband med tillämpningen av gemenskapens lagstiftning, politik och program och 
konstaterar att medborgarna är väl medvetna om dessa brister eftersom de direkt påverkas av 
dem. Medborgarna har också ett direkt intresse av att få stopp på överträdelserna och/eller 
söka upprättelse.

För medborgarna är det av särskild vikt att man – till exempel vid överträdelseförfaranden, 
som ofta är ett resultat av medborgarnas framställningar – ger fullt tillträde till alla handlingar 
under varje relevant utredningsfas. Detta gäller även handlingar som tillhandahålls av 
medlemsstaterna. Därför påpekar föredraganden att kommissionens förslag om att ge 
medlemsstaterna rätt att under åberopande av sin egen lagstiftning vägra att ge tillgång till 
handlingar (artikel 5) strider mot EG-domstolens rättspraxis och därmed är oacceptabelt. Inga 
andra undantag än dem som anges i artikel 4 (”Undantag”) bör kunna tillämpas på 
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medborgarnas rätt till tillgång till handlingar. När det gäller artikel 9 (”Känsliga handlingar”) 
är det viktigt att institutionerna formulerar gemensamma regler för klassificering av dessa 
handlingar och att dessa regler offentliggörs.

Föredraganden anser också att det skulle vara på sin plats att i förordningen ta med 
Europeiska ombudsmannens förslag om att fungera som en objektiv mellanhand i fall då en 
institution helt eller delvis hindrar tillgången till handlingar och då sökanden ifrågasätter om 
det berörda intresset verkligen skadas och/eller hävdar att det föreligger ett övervägande 
allmänintresse av att lämna ut handlingen. I sådana fall kan ombudsmannen granska 
handlingen och bilda sig en egen uppfattning i skadefrågan och/eller om huruvida det 
föreligger ett övervägande allmänintresse. Därefter kan ombudsmannen – utan att lämna ut 
handlingen – avge sitt yttrande till institutionen och sökanden. Om handlingen fortfarande 
inte lämnas ut efter att ombudsmannen har hörts kan sökanden inge en bekräftande ansökan 
om han eller hon så önskar.

Detta förfarande skulle inte alls urholka sökandens rättigheter enligt förordningen. Däremot 
skulle det ge praktisk hjälp och vägledning till institutionen, som kan göra bedömningen att 
den enligt lag är skyldig att neka tillgång. Dessutom kan förfarandet övertyga sökanden om 
att det, när en ansökan avslås, verkligen kan uppstå skada och att man seriöst och objektivt 
har övervägt möjligheten att det skulle föreligga ett övervägande allmänintresse. En annan 
fördel med detta förfarande skulle vara att man säkerställer att ombudsmannen på ett 
konsekvent och rättvist sätt behandlar de fall då olika institutioner vägrat att lämna ut 
handlingar.

Föredraganden betvivlar att ”Europeiska initiativet för att främja öppenhet” kan bli en 
framgång om sökandena inte enkelt kan hitta och komma åt den information de efterfrågar. 
Inom ramen för denna förordning bör institutionerna därför se till att handlingarna 
tillhandahålls via ett gemensamt gränssnitt för deras register över handlingar. Institutionerna 
bör skapa en samlad punkt för tillgång till handlingar.

Handlingar som tillhandahålls elektroniskt bör vara i format som följer de öppna 
standarderna. Satsningen på öppenhet kommer utan tvivel att slå fel om medborgarna tvingas 
använda specifik patentskyddad programvara som är kompatibel med institutionernas it-miljö. 
Föredraganden har infört ändringsförslag (artiklarna 10 och 11) som innehåller en tidsfrist 
inom vilken institutionerna ska se till att handlingarna tillhandahålls i format som följer de 
öppna standarderna och inom vilken man ska se till att institutionernas it-miljö inte hindrar 
allmänhetens tillgång till handlingar. 

För att säkerställa den parlamentariska granskningen måste parlamentet enligt föredraganden 
utöva en adekvat kontroll över känsliga handlingar. Bilaterala avtal med tredjeländer eller 
internationella organisationer bör inte hindra rådet och kommissionen från att utbyta 
information med parlamentet. I detta sammanhang är det viktigt att det fastställs tidsfrister för 
anpassning av institutionernas arbetsordningar och att kommissionen kontrollerar att dessa 
arbetsordningar överensstämmer med den ändrade förordningen. Kommissionen bör 
dessutom uppmanas att, precis som i samband med den förra förordningen, ge ut en rapport 
om genomförandet av den ändrade förordningen, eventuellt tillsammans med förslag till 
förbättringar.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt.

(2) I artikel 1 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen stadfästs principen om 
öppenhet genom att det anges att fördraget 
markerar en ny fas i processen för att skapa 
en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas 
så öppet och så nära medborgarna som 
möjligt. Tillräckliga resurser bör göras 
tillgängliga för att omsätta principen om 
öppenhet i praktiken och därigenom öka 
legitimiteten, effektiviteten och 
ansvarsutkrävandet samt stärka 
principerna om demokrati och respekt för 
de grundläggande rättigheterna. 

Or. en

Motivering

Det är resurskrävande att hantera information och handlingar, förvalta allmänhetens rätt att 
få tillgång till handlingar och kommunicera med medborgarna. Tillräckliga resurser för 
dessa ändamål bör därför betraktas som en nödvändig investering för att se till att unionens 
institutioner och organ är effektiva, verkningsfulla och öppna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna förordning är Syftet med denna förordning är

a) att fastställa principer, villkor och 
gränser, under hänsynstagande till 
allmänna eller enskilda intressen, för rätten 

a) att fastställa principer, villkor och 
gränser, under hänsynstagande till 
allmänna eller enskilda intressen, för rätten 
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till tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens (nedan kallade 
institutionerna) handlingar i enlighet med 
artikel 255 i EG-fördraget på ett sätt som 
ger allmänheten största möjliga tillgång till 
sådana handlingar,

till tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens (nedan kallade 
institutionerna) handlingar i enlighet med 
artikel 255 i EG-fördraget på ett sätt som 
tillförsäkrar allmänheten största möjliga 
tillgång till sådana handlingar,

b) att fastställa bestämmelser som 
garanterar att det blir så enkelt som möjligt 
att utöva denna rätt, 

b) att fastställa bestämmelser som 
garanterar att det blir så enkelt som möjligt 
att utöva denna rätt,

c) att främja goda förvaltningsrutiner när 
det gäller tillgång till handlingar.

c) att säkerställa goda förvaltningsrutiner 
när det gäller tillgång till handlingar.

Or. en

Motivering

Institutionerna är skyldiga att säkerställa öppenhet och insyn samt goda förvaltningsrutiner.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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.

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.

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, de utredningar 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 

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 



PA\751029SV.doc 7/20 PE415.159v01-00

SV

tillgängliga i enlighet med artikel 12. 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.

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 
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.

7. Denna förordning ska inte påverka 
allmänhetens rätt till ökad 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

Article 2(5) and (6) as proposed by the Commission would exclude whole categories of 
documents from the scope of the Regulation. This evidently is against the letter and the spirit 
of Article 255 of the EC Treaty which is the legal base of the Regulation as well as in clear 
contradiction with established case law of the ECJ. Retaining these paragraphs means a step 
back and a drop in standards. As regards rights of access resulting from instruments of 
international law such as the Aarhus Convention and acts implementing them, with the 
insertion of  "broader" in paragraph 7 no legal change is sought, only improvement of the 
clarity of the text.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning avses med I denna förordning avses med
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 tillgängliga för att hantera systemet.

a) handling: allt innehåll, oberoende av 
medium (på papper eller lagrat 
i elektronisk form, ljud- och 
bildupptagningar samt audiovisuella 
upptagningar), när det gäller en fråga som 
omfattas av institutionens ansvarsområde.

b) tredje part: varje fysisk eller juridisk 
person eller enhet utanför den berörda 
institutionen, däribland medlemsstaterna, 
övriga gemenskapsinstitutioner och 
gemenskapsorgan eller andra institutioner 
och organ samt tredjeländer.

b) tredje part: varje fysisk eller juridisk 
person eller enhet utanför den berörda 
institutionen, övriga 
gemenskapsinstitutioner och 
gemenskapsorgan eller andra institutioner 
och organ samt tredjeländer.

c) syftet med inspektioner, utredningar 
och revisioner: målsättningen att få stopp 
på en överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen eller ett fall av 
administrativt missförhållande eller 
misshushållning med gemenskapsmedel 
och, där så är lämpligt, säkerställa 
skyddet av rätten till rättsmedel, 
indrivning och kompensation.

Or. en

Motivering

The definition of "document" as proposed is too narrow. A document would only be a 
"document" in the sense of the Regulation if it is formally transmitted or otherwise registered. 
This definition obscures the application of the provisions on registration of documents, such 
as Article 11(1) "references to documents shall be recorded in the register without delay". 
This is a step backwards for transparency. It also falls far short of the requirements on the 
quality of legislation in the context of "better lawmaking". Member States should not be 
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considered third parties in their relations with the institutions or their communications on 
matters relating to the field of activities of the Union. As the proposal introduces new 
provisions on investigations in Article 2, thus limiting the scope of application of the 
Regulation, this issue is better dealt with in the context of definitions.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för det allmänna 
samhällsintresset i fråga om

1. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för det allmänna 
samhällsintresset i fråga om

a) allmän säkerhet däribland fysiska eller 
juridiska personers säkerhet,

a) allmän säkerhet,

b) försvar och militära frågor, b) försvar och militära frågor,

c) internationella förbindelser, c) internationella förbindelser,
d) gemenskapens eller en medlemsstats 
finansiella, monetära eller ekonomiska 
politik,

d) gemenskapens eller en medlemsstats 
finansiella, monetära eller ekonomiska 
politik, såvida det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av 
utlämnande,

e) miljön, till exempel sällsynta arters 
häckningsplatser.

e) den enskildes privatliv och integritet, 
särskilt i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, såvida det inte föreligger 
ett övervägande allmänintresse av 
utlämnande.

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för

2. Institutionerna ska vägra att ge tillgång 
till en handling om ett utlämnande skulle 
undergräva skyddet för

a) en fysisk eller juridisk persons 
affärsintressen, 

a) en fysisk eller juridisk persons 
affärsintressen,

b) immateriella rättigheter, b) immateriella rättigheter,

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

c) juridisk rådgivning, utom när den ges 
i samband med förfaranden för att anta 
lagstiftning, och rättsliga förfaranden,

d) syftet med inspektioner, utredningar och 
revisioner,

d) syftet med inspektioner, utredningar och 
revisioner.

e) objektiviteten och opartiskheten 
i urvalsförfaranden.
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3. Tillgång till följande handlingar ska 
vägras om utlämnande av dem allvarligt 
skulle undergräva institutionernas 
beslutsförfarande:

3. Tillgång till följande handlingar ska 
vägras om utlämnande av dem allvarligt 
skulle undergräva 
institutionernas beslutsförfarande:

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.

a) Handlingar som gäller en fråga där 
institutionen inte fattat något beslut.

b) Handlingar  som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen  även efter det att 
beslutet fattats.

b) Handlingar som innehåller yttranden för 
internt bruk och som är en del av 
överläggningar och inledande samråd inom 
den berörda institutionen även efter det att 
beslutet fattats.

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 och 3 ska vara 
tillämpliga om det inte föreligger ett 
övervägande allmänintresse av utlämnande. 
Ett övervägande allmänintresse av 
utlämnande ska anses föreligga om den 
begärda informationen rör miljöutsläpp och 
om handlingen överlämnas i samband med 
beredningen av en rättsakt eller av 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd.
4a. Handlingar vars utlämnande skulle 
utgöra en risk för miljöskyddsvärden, till 
exempel sällsynta arters häckningsplatser, 
ska endast lämnas ut i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ1.

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 
personuppgifter.

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 skada de berörda 
personernas rätt till privatliv och integritet.
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6. Om enbart delar av den begärda 
handlingen omfattas av något av 
undantagen, ska övriga delar av handlingen 
lämnas ut.

6. Om enbart delar av den begärda 
handlingen omfattas av något av 
undantagen, ska övriga delar av handlingen 
lämnas ut.

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 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 privatliv eller 
affärsintressen och för känsliga handlingar 
får undantagen om det är nödvändigt 
fortsätta att gälla även efter denna period.

______________________________
1 EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

Or. en

Motivering

The EC's amendment to Article 4(2)(c) lowers standards as compared to current rules. To 
improve standards this point is amended. The protection of personal data as proposed by the 
Commission is not in accordance with the CFI judgement in the Bavarian Lager Case. 
Therefore, the relevant provisions are aligned with the judgement (T-194/04), as is 
Article 4(5), where the formulation "adversely affect" is too broad. Reference to 
EU legislation on personal data is included in paragraph 1(e). Article 4(4) is amended in 
order to take full account of the Aarhus Convention and the principles expressed in the 
Turco judgement (C-39/05 P and C-52/05).

Ändringsförslag 6

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 
räckvidd. Den institution som har 
handlingen i sin besittning ska lämna ut 
den, om inte den berörda medlemsstaten 

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 
räckvidd, eller när det gäller information 
som överlämnats till kommissionen om 
genomförandet av EU-lagstiftning, fram 
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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. 

till dess att ett domstolsförfarande har 
inletts. 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. 
Institutionen ska bedöma rimligheten i de 
skäl som medlemsstaten anger.

Or. en

Motivering

Member States should be able to request institutions to refuse access to their documents only 
if such requests are based on the exceptions laid down in Article 4. The ECJ has confirmed 
this in the IFAV case (C-64/05). Member States do not have a right of veto with respect to 
documents emanating from them, nor the right to refer to provisions in their own legislation 
in order to justify confidentiality. In accordance with recommendation 4 of the Cashman 
resolution of 2006 access should also be granted to Member State information submitted to 
the Commission concerning the implementation of Union legislation, until proceedings before 
a Court commence.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ansökningen helt eller delvis avslås 
får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att 
ha mottagit institutionens besked ge in en 
bekräftande ansökan till institutionen med 
begäran om omprövning.

3. Om ansökan helt eller delvis avslås och 
om sökanden ifrågasätter att det berörda 
intresset verkligen kan skadas och/eller 
hävdar att det föreligger ett övervägande 
allmänintresse av utlämning, får 
sökanden uppmana 
Europeiska ombudsmannen att bilda sig 
en oberoende och objektiv uppfattning 
i skadefrågan och/eller om huruvida det 
föreligger ett övervägande allmänintresse. 
Om institutionen, efter det att 
Europeiska ombudsmannen har avgett sitt 
yttrande, fastställer beslutet att helt eller 
delvis avslå ansökningen får sökanden 
inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit 
institutionens besked ge in en bekräftande 
ansökan till institutionen med begäran om 
omprövning.

Or. en
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Motivering

Article 7(3) is amended to include a procedure in cases where an applicant has doubts 
concerning the question whether interests are harmed and/or argues that there is an 
overriding interest in disclosure. The Ombudsman could assess the question of harm or an 
overriding public interest and report to the institution and the applicant. This does not 
diminish the applicant's rights but offers guidance to the institution and increases applicants' 
trust that when an application is refused, potential harm is real and the possible overriding 
public interest has been seriously and objectively examined.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En bekräftande ansökan ska behandlas 
skyndsamt. Institutionen ska inom 
30 arbetsdagar efter det att en sådan
ansökan registrerats antingen bevilja 
tillgång till den begärda handlingen och ge 
tillgång till den i enlighet med artikel 10 
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange 
skälen för att ansökan helt eller delvis har 
avslagits. Om en ansökan helt eller delvis 
avslås ska institutionen underrätta 
sökanden om de rättsmedel som finns.

1. En bekräftande ansökan ska behandlas 
skyndsamt. Institutionen ska inom 
15 arbetsdagar efter det att en sådan 
ansökan registrerats antingen bevilja 
tillgång till den begärda handlingen och ge 
tillgång till den i enlighet med artikel 10 
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange 
skälen för att ansökan helt eller delvis har 
avslagits. Om en ansökan helt eller delvis 
avslås ska institutionen underrätta 
sökanden om de rättsmedel som finns.

Or. en

Motivering

Om man förlänger den tidsfrist som föreslagits av kommissionen sänker man standarderna. 
15 arbetsdagar (3 veckor) torde vara tillräckligt för att institutionen ska kunna fatta och
tillkännage ett beslut om en bekräftande ansökan, inte minst eftersom tidsfristen 
i undantagsfall kan förlängas.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En känslig handling är en handling som 
härrör från institutionerna eller organ som 

1. En känslig handling är en handling som 
härrör från institutionerna eller organ som 
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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.

har upprättats av dem eller från 
medlemsstaterna, tredje länder eller 
internationella organisationer och som 
i enlighet med institutionernas 
gemensamma 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 och 4.1 b när det 
gäller allmän säkerhet, försvar och militära 
frågor.

2. En ansökan om tillgång till en känslig 
handling i enlighet med de förfaranden 
som anges i artiklarna 7 och 8 ska 
behandlas enbart av personer som har rätt 
att befatta sig med sådana handlingar. Utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 11.2 ska dessa personer även avgöra 
vilka hänvisningar till känsliga handlingar 
som kan göras i det offentliga registret.

2. En ansökan om tillgång till en känslig 
handling i enlighet med de förfaranden 
som anges i artiklarna 7 och 8 ska 
behandlas enbart av personer som har rätt 
att befatta sig med sådana handlingar. Utan 
att det påverkar tillämpningen av 
artikel 11.2 ska dessa personer även avgöra 
vilka hänvisningar till känsliga handlingar 
som kan göras i det offentliga registret.

3. Känsliga handlingar ska registreras eller 
lämnas ut endast om den varifrån 
handlingen härrör givit sitt samtycke.

3. Känsliga handlingar ska registreras eller 
lämnas ut endast om den varifrån 
handlingen härrör givit sitt samtycke.

4. En institution som beslutar att vägra 
tillgång till en känslig handling ska ange 
skälen för sitt beslut på ett sådant sätt att de 
intressen som skyddas i artikel 4 inte 
skadas.

4. En institution som beslutar att vägra 
tillgång till en känslig handling ska ange 
skälen för sitt beslut på ett sådant sätt att de 
intressen som skyddas i artikel 4 inte 
skadas.

5. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att principerna i den 
här artikeln och i artikel 4 respekteras vid 
behandling av ansökningar om tillgång till 
känsliga handlingar.

5. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att principerna i den 
här artikeln och i artikel 4 respekteras vid 
behandling av ansökningar om tillgång till 
känsliga handlingar.

6. Institutionernas bestämmelser om 
känsliga handlingar ska offentliggöras.

6. Institutionernas gemensamma
bestämmelser om känsliga handlingar ska 
offentliggöras.

7. Kommissionen och rådet ska informera
Europaparlamentet om känsliga handlingar 
i enlighet med en ordning om vilken 
institutionerna ska komma överens.

7. Kommissionen och rådet ska se till att
Europaparlamentet utövar tillräcklig 
kontroll över känsliga handlingar i enlighet 
med en ordning om vilken institutionerna 
ska komma överens och som ska 
offentliggöras.
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8. Bilaterala avtal med tredje länder eller 
internationella organisationer ska inte 
hindra rådet eller kommissionen från att 
utbyta information med 
Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

The Commission's proposal not to amend Article 9 is not consistent with the changes 
proposed to Article 4, which at present makes the reference in paragraph 1 of this article 
incoherent and incorrect. According to Article 255 EC also the conditions and limits to 
access to documents shall be laid down in co-decision. Therefore, it is imperative and in 
conformity with the legal base that the institutions adopt common rules on classification. 
Recommendation 3 of the Cashman resolution states that, in the context of parliamentary 
scrutiny, the regulation should ensure adequate control by the European Parliament with 
regard to sensitive documents. In the same vain the Regulation should clearly provide that 
agreements with third countries or international organisations should not prohibit the 
Council and the Commission from sharing confidential information with the Parliament.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sökanden ska få tillgång till en handling 
antingen genom att få ta del av den på 
stället eller genom att erhålla en kopia, 
inklusive en kopia i elektronisk form, om 
handlingen finns i sådan form, i enlighet 
med sökandens önskemål. 

1. Sökanden ska få tillgång till en handling 
antingen genom att få ta del av den på 
stället eller genom att erhålla en kopia, 
inklusive en kopia i elektronisk form, om 
handlingen finns i sådan form, i enlighet 
med sökandens önskemål. 

2. Om en handling är offentliggjord och 
lätt tillgänglig för sökanden, får 
institutionen fullgöra sitt åliggande att ge 
tillgång till handlingen genom att upplysa 
sökanden om hur denne kan få tillgång till 
den begärda handlingen.

2. Om en handling är offentliggjord och 
lätt tillgänglig för sökanden, får 
institutionen fullgöra sitt åliggande att ge 
tillgång till handlingen genom att upplysa 
sökanden om hur denne kan få tillgång till 
den begärda handlingen.

3. Handlingen ska ställas till förfogande 
i en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning), med fullständigt 

3. Handlingen ska ställas till förfogande 
i en befintlig version och i ett befintligt 
format (inklusive i elektroniskt eller i ett 
alternativt format såsom blindskrift, stor 
stil eller bandupptagning), med fullständigt 
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beaktande av sökandens önskemål. beaktande av sökandens önskemål. 
Tillgången till handlingar ska inte 
begränsas av någon programvara eller 
något operativsystem som används 
i institutionens it-miljö.

4. Kostnaden för framställning och utskick 
av kopior får åläggas sökanden. Avgiften 
får inte vara högre än den faktiska 
kostnaden för att framställa och skicka 
kopiorna. Att ta del av en handling på 
stället, erhålla kopior på färre än 
20 A4-sidor och ges direkt tillgång 
i elektronisk form eller via registret ska 
vara kostnadsfritt.

4. Kostnaden för framställning och utskick 
av kopior får åläggas sökanden. Avgiften 
får inte vara högre än den faktiska 
kostnaden för att framställa och skicka 
kopiorna. Att ta del av en handling på 
stället, erhålla kopior på färre än 
20 A4-sidor och ges direkt tillgång 
i elektronisk form eller via registret ska 
vara kostnadsfritt.

5. Den här förordningen berör inte de 
särskilda bestämmelser som kan ha 
fastställts i EG-rätten eller nationell rätt 
t.ex. om avgifter för att få tillgång till 
handlingar.

Or. en

Motivering

För att de nuvarande standarderna ska upprätthållas bör punkt 5 utgå. Institutionerna bör ta 
tillfället i akt att i samband med denna översyn av förordningen införa öppna standarder. Det 
framgår av grundprinciperna i förordningen och dess rättsliga grund att tillgången till 
handlingar inte bör begränsas av någon programvara eller något operativsystem som 
används av en institution.   

Ändringsförslag 11

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 register, baserat på öppna standarder 
och driftskompatibilitet, som ska vara 
i bruk senast den ….

Or. en

Motivering

En tydlig tidsfrist bör fastställas, så att register baserade på öppna standarder och 
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driftskompatibilitet upprättas och börjar användas i god tid.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd ska göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artiklarna 4 och 9. 

1. Institutionerna ska i största möjliga 
utsträckning ge allmänheten direkt 
tillgång till handlingar i elektronisk form 
eller via ett register, i enlighet med den 
berörda institutionens bestämmelser. 

2. Om möjligt ska andra handlingar, 
i synnerhet handlingar som rör 
utformning av policy eller strategier, 
göras direkt tillgängliga i elektronisk form.

2. Särskilt handlingar som upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd ska göras direkt tillgängliga för 
allmänheten, om inte annat följer av 
artikel 9.

3. Om direkt tillgång inte ges via registret 
ska registret i största möjliga utsträckning 
ange var handlingen finns.

3. Om direkt tillgång inte ges via registret 
ska registret i största möjliga utsträckning 
ange var handlingen finns.

4. Varje institution ska i sin arbetsordning 
fastställa vilka dokumentkategorier som 
är direkt tillgängliga för allmänheten.

4. Institutionerna ska införa ett 
gemensamt gränssnitt för register över 
sina handlingar, och ska särskilt se till att 
inrätta en samlad punkt för direkt tillgång 
till handlingar som har upprättats eller 
mottagits i samband med ett förfarande 
för att anta EU-rättsakter eller 
icke-lagstiftningsakter med allmän 
räckvidd.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår ändringar av registerbestämmelserna som, tillsammans med andra 
föreslagna ändringar, särskilt definitionen av handlingar, måste utredas ordentligt. För att 
upprätthålla de nuvarande standarderna återinförs texten i nuvarande artikel 12.1.
Artikel 12.2 och 12.4 ändras genom att man införlivar rekommendationerna 2 och 5 från 
Cashmans resolution, vilka syftar till att förbättra de nuvarande standarderna. 



PE415.159v01-00 18/20 PA\751029SV.doc

SV

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 13  punkt 2  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 67.1 
i EG-fördraget eller i enlighet med 
artikel 34.2 i EU-fördraget.

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 34.2 
i EU-fördraget.

Or. en

Motivering

Det är inte längre möjligt för medlemsstaterna att lägga fram initiativ i enlighet med 
artikel 67.1 i EG-fördraget.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje 
parts rätt att få kopior av handlingar eller
att mångfaldiga eller utnyttja handlingar 
som överlämnats.

Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av befintliga bestämmelser 
om upphovsrätt som kan begränsa tredje
parts rätt att mångfaldiga eller utnyttja 
handlingar som överlämnats.

Or. en

Motivering

För att upprätthålla de nuvarande standarderna är det inte nödvändigt att ändra artikel 16. 
I stället bör texten i den aktuella förordningen behållas.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 17  punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska senast den … 
offentliggöra en rapport om 
genomförandet av principerna i denna 
förordning och ge rekommendationer 
som, om det är lämpligt, även innehåller 
förslag om översyn av denna förordning 
och ett handlingsprogram med åtgärder 
som institutionerna ska vidta.

Or. en

Motivering

Precis som för den nuvarande förordningen bör det läggas fram en rapport om 
genomförandet av förordningen, där rekommendationer och förslag till förbättringar vid 
behov bör inges. Såsom förklaras i ändringsförslag 16 innebär uteslutandet av en 
bestämmelse en faktisk ändring av förordningen.  

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Tillämpningsföreskrifter

1. Varje institution ska anpassa sin 
arbetsordning i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning. 
Dessa anpassningar ska få verkan från 
och med den ....
2. Senast sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska kommissionen 
undersöka hur de befintliga 
bestämmelserna om tillgång till 
handlingar överensstämmer med denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

Det vore klokt att fastställa en tidsfrist inom vilken institutionerna ska anpassa sina 
arbetsordningar. Kommissionen bör också uppmanas att se till att de befintliga 
bestämmelserna om tillgång till handlingar överensstämmer med den ändrade förordningen. 
Denna artikel är en del av den nuvarande förordningen. Om artikeln utelämnas 
i kommissionens förslag ändras därför den befintliga förordningen på denna punkt.   


