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I. INLEDNING 
 
Denna rapport för 2010 behandlar Europaparlamentets tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar1. 
Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 17.1 i nämnda förordning och inom 
ramen för artikel 104.7 i Europaparlamentets arbetsordning. 
 
Rapporten ger information om de praktiska aspekterna av allmänhetens tillgång till 
handlingar i Europaparlamentet 2010, om parlamentets offentliga dokumentregister 
och om de olika administrativa och tekniska förändringar som gjorts till följd av att 
arbetsordningen setts över. Rapporten innehåller även uppgifter om klagomål som 
ingetts till Europeiska ombudsmannen, rättsliga aspekter och relevant rättspraxis, med 
särskild betoning på domstolens dom av den 29 juni 2010 i Bavarian Lager-målet. 
 
Tabellerna i slutet av denna rapport visar statistik över behandlingen av ansökningar 
om tillgång till handlingar och användningen av Europaparlamentets webbplats. 
 
 
II. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH WEBBPLATSEN FÖR 

REGISTRET 
 
1. Ny förteckning över handlingar som är direkt tillgängliga och översyn av 

parlamentets bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar 
 
Till följd av att Europaparlamentets nya arbetsordning trädde i kraft i juli 2009 antog 
presidiet den 8 mars 2010 en reviderad förteckning över de olika kategorier av 
parlamentets handlingar som är direkt tillgängliga för allmänheten (tidigare bilaga XV 
till arbetsordningen, antagen i plenum). Detta stod att läsa redan i årsrapporten för 
20092. 
 
Förteckningen finns nu i enlighet med de nya bestämmelserna i artikel 104.3 i 
arbetsordningen på Europaparlamentets webbplats under ”Information om tillgång till 
handlingar”. 
 
Att man valt att låta presidiet i stället för plenum anta förteckningen beror på ett 
önskemål om så stor flexibilitet som möjligt ifall man behöver göra ändringar i 
förteckningen. 
 
När det gäller presidiets beslut av den 28 november 2001 (flera gånger uppdaterat 
efter det första datumet för antagande), som fastställer parlamentets interna 
bestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001, har den texten 
formellt kommit att bli förbisprungen av vissa referenstexter och dess innehåll har 
blivit inaktuellt genom de senaste årens praxis och erfarenheter. En reviderad text har 

                                                 
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43. 
2 Beslut av den 5 maj 2009 (P6_TA(2009)0359). 
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därför lagts fram för att presidiet ska kunna anta nya bestämmelser. De främsta 
förändringarna gäller följande: 
 
– Man har gjort en formell uppdatering av citat och referenser till grundtexter, såsom 

Lissabonfördraget och de senaste versionerna av Europaparlamentets 
arbetsordning. 

 
– Textavsnitt har strukits eftersom de bara upprepade innehållet i förordning (EG) 

nr 1049/2001 vilket gjorde texten onödigt tung. 
 
– Ändringar har införts för att ta hänsyn till utvecklingen av Europarl-webbplatsen 

och dess länk till det elektroniska registret. 
 
– Nya textavsnitt har tillkommit som klargör det egentliga syftet med förordning 

(EG) nr 1049/2001 när det gäller ansökningar från tjänstemän och ledamöter, 
formerna för tillgång till handlingar institutioner emellan och skillnaden mellan 
handlingar och ren information. 

 
– Slutligen har man sett över ansvarsfördelningen i samband med behandlingen av 

ansökningar om tillgång till känsliga handlingar, för att få till stånd en klar 
åtskillnad mellan ursprungliga och bekräftande ansökningar. De ursprungliga 
ansökningarna ska behandlas av den vice talman som ansvarar för området och de 
bekräftande ansökningarna ska behandlas av presidiet. 

 
2. Elektroniskt register: förbättrat innehåll, enklare sökning 
 
2.1. En ny webbsida 
 
Under 2010 låg fokus på att förbättra registrets webbsida i fråga om kvaliteten på de 
handlingar som lämnas ut, sökhastigheten och även vissa ergonomiska frågor. 
 
Det nya gränssnittet är mer användarvänligt men har kvar de sökfunktioner (enkel 
sökning, avancerad sökning, sökning efter dokumenttyp) som användarna är vana vid. 
Den största nyheten är möjligheten att sortera och förfina resultaten genom att 
använda olika urvalskriterier, t.ex. författare, valperiod, år, dokumenttyp eller 
myndighet. 
 
Om dessa kriterier används när resultaten presenteras visar det nya gränssnittet inte 
endast det totala antalet resultat på det sökspråk som användaren valt utan även det 
totala antalet motsvarande dokument i andra språkversioner. 
 
Dessutom fortsätter den ursprungliga sökningen att visas längst upp på resultatsidan 
så att startpunkten och sökvägen fram till den förteckning över dokument som visas 
kan kontrolleras när som helst. I förteckningen kan man söka genom att starta i början 
eller i slutet, med hjälp av datum eller dokumentreferens. 
 
Bland övriga förbättringar kan nämnas mycket högre sökhastighet, sökning med hjälp 
av nyckelord i titel eller text och möjlighet att återskapa ärendehandlingarna genom 
att använda länkar mellan dokument som hör till ett och samma ärende (vilket är till 
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stor nytta när man vill få en samlad överblick av ett ärende). Sökningarna blir än mer 
användarvänliga genom att delar av de förväntade sökorden automatiskt skrivs in. 
 
De som prenumererar på e-postutskick kan nu få tillgång till flera olika slags 
handlingar genom att skapa en egen användarprofil. 
 
Det nya gränssnittet är även anpassat så att personer med olika funktionsnedsättningar 
ska kunna använda det, till exempel personer som inte kan använda ett tangentbord, 
en mus eller en skärm, såsom synskadade. 
 
Alla dessa förändringar återspeglar användarnas önskemål, som kom fram i en enkät 
2009 (se sidan 4 i årsrapporten för 2009 under rubriken om registret) och 
Europaparlamentets vilja att ständigt föra en mer aktiv politik för öppenhet och insyn. 
 
2.2. Förbättrat och uppdaterat innehåll 
 
När det gäller vilka handlingar som finns tillgängliga har ändringar i 
interinstitutionella bestämmelser och Lissabonfördragets ikraftträdande lett till att 
 
– nya dokumenttyper har skapats (t.ex. delegerade akter och genomförandeakter, 

motiverade yttranden från de nationella parlamenten, handlingar som hör till 
budgetförfarandet) och 

 
– ändringar eller förbättringar har gjorts av de befintliga dokumenttyperna, särskilt 

vad gäller plenarhandlingar (ändringsförslag till betänkanden, till B- och C-
dokument och till gemensamma resolutioner), rättsakter som antagits i kammaren 
(preliminära texter som finns att tillgå var för sig eller i sammanfattningen från 
varje dag), ledamöternas frågor till parlamentsorgan (artikel 29.2 i arbetsordningen) 
som offentliggörs tillsammans med svaren, eller handlingar som parlamentets 
delegationer utarbetat men vars offentliggörande ännu inte automatiserats). 

 
Antalet parlamentsfrågor (skriftliga frågor, artikel 117 i arbetsordningen) har ökat 
kraftigt och praktiskt taget dubblerats jämfört med 2009, vilket har lett till att man 
tvingats se över uppladdningen för att systemet ska klara sexsiffriga nummer. 
 
Annat förberedande arbete har startat för att göra fler dokumenttyper tillgängliga. 
Exempelvis automatiskt offentliggörande av antagna texter (slutlig version), 
offentliggörande av det slutliga protokollet från plenarsammanträdet (i alla 
språkversioner) och förbättring av språktäckningen (21 språk i stället för två) för 
frågor till frågestunden (artikel 116 i arbetsordningen), och varje fråga kommer nu att 
offentliggöras med tillhörande svar. 
 
Den 31 december 2010 innehöll det elektroniska registret 362 217 hänvisningar 
(vilket motsvarar 2 386 485 dokument när alla språkversioner räknas med; varje 
referens i registret omfattar alla språkversioner av det berörda dokumentet). Detta är 
en ökning med nästan 20 procent jämfört med 2009. Nittio procent av handlingarna 
kan laddas ned direkt från Internet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 i 
förordning (EG) nr 1049/2001. 
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När det gäller användningen av webbplatsen med det offentliga registret för tillgång 
till handlingar, som man når via Europarl-servern, gäller följande siffror (genomsnitt 
per månad): antal besökare: 10 629, antal besökta sidor: 19 573, antal sökningar med 
särskilda kriterier: 5 617. 
 
3. Känsliga handlingar 
 
I artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs särskilda förfaranden för 
behandling av så kallade känsliga handlingar1. Enligt punkt 3 i artikeln ska känsliga 
handlingar registreras eller lämnas ut endast om den varifrån handlingen härrör har 
gett sitt samtycke. 
 
I artikel 17.1 i samma förordning fastställs att det i årsrapporten ska anges hur många 
känsliga handlingar som inte har registerförts. Under 2010 registerfördes inte någon 
känslig handling enligt den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) 
nr 1049/2001. 
 
 
III. ANALYS AV ANSÖKNINGARNA OM TILLGÅNG TILL 

HANDLINGAR 
 
1. Total volym 
 
Det totala antalet ansökningar som behandlades av den ansvariga enheten 2010 var 
1139. 
 
Antalet ansökningar avseende handlingar som inte tidigare offentliggjorts 
(ursprungliga ansökningar i strikt bemärkelse, i enlighet med artikel 7 i förordning 
(EG) nr 1049/2001) var sammanlagt 268 (273 under 2009) eller 23,5 procent av det 
totala antalet behandlade ansökningar. 
 
Fem bekräftande ansökningar ingavs (artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001) 
sedan den ursrungliga ansökan avslagits. 
 
2. Ansökarnas profil och geografiska spridning 
 
Om man ser till vilka sociala och yrkesmässiga kategorier de som inger en ansökan 
tillhör, kommer den största delen fortfarande från den akademiska världen, dvs. 
ungefär 40 procent, vilket är nästan samma siffra som för 2009. 
 
När det gäller de ansökandes geografiska spridning är mönstret även här mycket likt 
tidigare års: omkring 20 procent av ansökningarna kom från personer/organ i Belgien, 
följt av personer/organ i Frankrike (14 procent) och Tyskland (12 procent). 
Ansökningarna från tredjeländer utgjorde nästan 10 procent. 

                                                 
1 ”En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av 
dem eller från medlemsstaterna, tredjeländer 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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De flesta ansökningarna hade skrivits på engelska (45 procent), följt av franska 
(24 procent), tyska (11 procent) och spanska (nästan 7 procent), vilket bekräftar de 
senaste årens trend med en kraftig ökning av antalet ansökningar på engelska. 
 
När det gäller intresseområden visar statistiken över användningen av registrets 
webbsida och ansökningarna om tillgång till (icke-offentliga) handlingar att 
korrespondens, parlamentariska frågor och dokument som hör till 
kommittéförfarandet är de kategorier som varit föremål för flest ansökningar. 
 
 
IV. TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN RÄTTEN TILL TILLGÅNG 
 
1. Andelen bifall 
 
Andelen positiva svar på ansökningar (268) om tillgång till sådana handlingar som 
inte offentliggjorts tidigare utgjorde 91 procent (244 fall), och i åtta av fallen 
(tre procent) fick de ansökande tillgång till vissa delar av handlingarna. 
Procentandelen bekräftar den uppåtgående trend som visats under tidigare år (ökad 
öppenhet). 
 
När det gäller de bekräftande ansökningarna fattades beslut som upprepade den 
ursprungliga ståndpunkten i 100 procent av fallen (samtliga fem bekräftande 
ansökningar avslogs). I tre av fallen avseende bekräftande ansökningar hade partiell 
tillgång till handlingarna beviljats som svar på den ursprungliga ansökan. Av de fem 
bekräftande ansökningarna gällde tre juridisk rådgivning och två interna 
administrativa handlingar. Man kan lägga märke till att tre av de fem bekräftande 
ansökningarna ingetts av tjänstemän vid Europaparlamentet, en situation som 
behandlas i de nya bestämmelser om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets 
handlingar som lagts fram för presidiet (se nedan). 
 
2. Antal avslagna ansökningar och skäl för avslag. Problemet med 

ansökningar från personer som är verksamma inom parlamentet 
 
Antalet avslag med åberopande av undantagen i artikel 4 i förordning (EG) 
nr 1049/2001 var 24 (jämfört med 33 under 2009). Skälen för avslag liknade dem från 
tidigare år. 
 
Det främsta skälet till avslag var att åberopa undantaget som rör skydd för 
beslutsförfarandet, i enlighet med artikel 4.3 (37 procent), följt av undantaget om 
skydd för den enskildes privatliv och integritet, i enlighet med artikel 4.1 b 
(25 procent) och undantaget gällande skydd för rättsliga förfaranden och juridisk 
rådgivning, i enlighet med artikel 4.2 andra strecksatsen (12 procent). 
 
Inom Europaparlamentet är de ansökningar om tillgång till handlingar som inges av 
ledamöterna eller deras assistenter och av tjänstemännen (eller andra 
personalkategorier inom parlamentet) en problematisk fråga, eftersom dessa 
ansökningar grundas på en missuppfattning av den filosofi som ligger bakom 
förordningens text, personerna den är avsedd för och syftet med dess bestämmelser. 
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Förordning (EG) nr 1049/2001 omfattar inte ansökningar som baseras på andra EU-
texter där särskild rätt att få tillgång till handlingar beviljas, såsom 
tjänsteföreskrifterna, Europaparlamentets arbetsordning, budgetförordningen, 
förordningen om uppgiftsskydd, etc. Ledamöter kan till exempel åberopa artikel 5.3 i 
arbetsordningen, medan EU-tjänstemän, förutom att använda interna söksystem och 
arkiv, kan hänvisa till artiklarna 25 och 90.1 i tjänsteföreskrifterna. 
 
Parlamentets beslut om ansökningar som ingetts enligt förordning (EG) nr 1049/2001 
får konsekvenser för alla parter (”erga omnes”) eftersom utlämnande av en handling 
till en ledamot eller en tjänsteman betyder att handlingen offentliggörs på Internet. 
Ofta vill emellertid ledamöterna eller tjänstemännen inte att så ska ske, och de förstår 
inte varför samma regler som gäller för allmänheten ska gälla för dem. 
 
Resultatet blir att när administrationen behandlar ansökningar från tjänstemän enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001 får de ansökande ofta sämre information än vad de 
skulle fått om de hade lämnat in en ansökan med åberopande av tjänsteföreskrifterna 
eller om de hade använt de interna söksystem som vi refererat till ovan. 
 
Utöver att det föreligger en grundläggande missuppfattning av begreppet 
allmänhetens tillgång till handlingar kan orsaken till denna otillfredsställande 
situation vara skillnaderna i fråga om vilka tidsfrister som ska tillämpas enligt å ena 
sidan artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 1049/2001, å andra sidan 
tjänsteföreskrifterna, främst artiklarna 25 och 90.1. 
 
Förordning (EG) nr 1049/2001 ger Europaparlamentet femton arbetsdagar att besvara 
ansökningar. Denna tidsfrist kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare 
femton dagar. I artikel 25 i tjänsteföreskrifterna sägs däremot ingenting alls om någon 
tidsfrist och i artikel 90 fastställs en tidsfrist på fyra månader. Denna skillnad 
uppmuntrar tjänstemännen att hänvisa till förfarandet i förordning (EG) nr 1049/2001, 
med dess extremt korta tidsfrister, hellre än att åberopa tjänsteföreskrifterna, trots att 
det är tjänsteföreskrifterna som är tillämpliga för dem. 
 
Om ledamöterna ansöker om tillgång till handlingar med åberopande av förordning 
(EG) nr 1049/2001 utnyttjar de inte sina institutionella rättigheter fullt ut. Om de i 
stället använder de förfaranden som särskilt inrättats för att tillgodose deras behov i 
egenskap av parlamentsledamöter får de bättre resultat. I artikel 5 i parlamentets 
arbetsordning fastställs att ledamöterna har rätt att ta del av alla handlingar som 
parlamentet eller ett utskott innehar, med undantag av personakter och andra fall som 
anges i arbetsordningen. 
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V. KLAGOMÅL TILL EUROPEISKA OMBUDSMANNEN, 
ÖVERKLAGANDEN OCH RÄTTSPRAXIS 

 
1. Klagomål till Europeiska ombudsmannen1 
 
Under 2010 avslutade ombudsmannen klagomålsärende 2682/2008/MAD (tillgång till 
statistik om ledamöternas sjukfrånvaro) och 793/2007/(WP)BEH (byggnadsrelaterade 
ärenden) utan att finna att Europaparlamentet gjort sig skyldigt till administrativa 
missförhållanden. 
 
Ett nytt klagomålsförfarande (900/2010/MF) avseende en vägran att lämna ut 
Europaparlamentets handlingar inleddes 2010. Klagomålet ingavs av en tjänsteman 
vid parlamentet och gällde tillgång till interna handlingar (ett juridiskt utlåtande och 
en revisionsberättelse). 
 
2. Överklaganden i domstol 
 
En talan väcktes 2010 mot ett parlamentsbeslut som fattats med tillämpning av 
förordning (EG) nr 1049/2001 i mål T-190/10, Egan och Hackett mot parlamentet2. 
 
3. Avkunnade domar 
 
Under 2010 avkunnades nio domar (generaladvokatens förslag till avgörande anges 
inte) som gällde tillgång till handlingar, i följande mål: 
 
– Dom av den 19 januari 2010 i förenade målen T-355/04 och T-446/04, Co-Frutta 

mot Europeiska kommissionen, om undantaget avseende skydd för tredje parts 
affärsintressen och föregående medgivande av medlemsstaten. 

 
– Dom av den 26 januari 2010 i mål C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds eV mot 

Europeiska kommissionen, om begreppet rättsakt mot vilken talan kan väckas i den 
mening som avses i artikel 23 i EG-fördraget. 

 
– Dom av den 9 juni 2010 i mål T-237/05, Éditions Odile Jacob mot Europeiska 

kommissionen, om undantaget avseende skydd för utredningar och revisioner, 
undantaget avseende skydd för affärsintressen, undantaget avseende skydd för 
beslutsförfarandet och undantaget avseende skydd för juridisk rådgivning. 

 
– Dom av den 29 juni 2010 i mål C-139/07 P, Europeiska kommissionen mot 

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, om undantag för att skydda syftet med 
utredningar och den berörda institutionens skyldighet att göra en konkret och 
individuell prövning av innehållet i de handlingar som ansökan om tillgång avser. 

 
– Dom av den 29 juni 2010 i mål C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The 

Bavarian Lager Co. Ltd., om skydd av personuppgifter. 
 

                                                 
1 För detaljerad information om klagomålen, se http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces. 
2 Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:SV:PDF. 
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– Dom av den 21 september 2010 i förenade målen C-514/07 P, C-528/07 P och C-
532/07 P, Konungariket Sverige mot Europeiska kommissionen, om rätt till tillgång 
till inlagor som getts in av kommissionen i mål vid domstolen och 
förstainstansrätten. 

 
– Dom av den 21 oktober 2010 i mål T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès mot 

Europeiska kommissionen och Agence exécutive ”Éducation, audiovisuel et 
culture” (EACEA), om handlingar härrörande från tredje part, undantaget avseende 
skydd för den enskildes privatliv och integritet och undantaget avseende skydd för 
affärsintressen. 

 
– Dom av den 21 oktober 2010 i mål T-474/08, Dieter C. Umbach mot 

kommissionen, om handlingar rörande ett avtal som ingåtts inom TACIS-
programmet och ansökan om tillgång i samband med en tvist mellan sökanden och 
kommissionen vid en belgisk tvistemålsdomstol. 

 
– Dom av den 9 november 2010 i förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und 

Markus Schrecke GbR (C-92/09) och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, 
(begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Wiesbaden i Tyskland) 
om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och 
offentliggörande av uppgifter om mottagare av jordbruksstöd. 

 
– Dom av den 10 december 2010 i målen T-494/08 till T-500/08 och T-509/08, 

Ryanair mot Europeiska kommissionen, om tillgång till handlingar hänförliga till 
granskningsförfaranden avseende statliga stödåtgärder och undantag för att skydda 
syftet med inspektioner, utredningar och revisioner. 

 
I en betydelsefull utveckling av rättspraxis på detta område har domstolen (i sin dom 
av den 29 juni 2010 i mål C-28/08 P med Bavarian Lager som ena part, ett mål som  
redan nämnts ovan) upphävt förstainstansrättens domslut av den 8 november 2007 (i 
mål T-194/04) avseende den centrala frågan om förhållandet mellan förordning (EG) 
nr 1049/2001 och förordning (EG) nr 45/2001, det vill säga balansen mellan två 
grundläggande principer i EU-lagstiftningen: å ena sidan öppenhet (artikel 15 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), å andra sidan skydd av 
personuppgifter (artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). I sin 
dom menade domstolen att de två förordningarnas olika mål gör att institutioner som 
lämnar ut handlingar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 också måste 
uppfylla bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001, eftersom spridningen av 
uppgifter genom offentliggörandet av handlingar utgör behandling av personuppgifter 
i den mening som avses i förordning (EG) nr 45/2001. Europeiska datatillsynsmannen 
och alla EU-institutioner som till följd av Lissabonfördragets antagande är skyldiga 
att efterleva principen om öppenhet, måste nu ta full hänsyn till denna nya rättspraxis. 
 
För detaljerad information om de olika ärenden som har blivit föremål för talan och 
domar hänvisas även till årsrapporterna från kommissionen1 (som är part i de flesta 
mål) och från rådet2, samt till EU-domstolens webbplats3. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm 
2 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
3 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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VI. INTERINSTITUTIONELLA FRÅGOR 
 
1. Det nya öppenhetsregistret 
 
Som en del av EU:s initiativ för öppenhet och insyn har kommissionen inlett 
diskussioner om lobbyverksamhet i syfte att precisera exakt vilka aktörer och 
företrädare för intressegrupper (lobbyister) som kan involveras när EU-institutionerna 
förbereder och antar lagstiftningsakter. Eftersom parlamentet och kommissionen1 var 
positiva till upprättande av ett gemensamt register, inrättades en arbetsgrupp för att 
utreda vilka följder ett sådant register skulle få för alla lobbyister som har tillträde till 
rådet, kommissionen eller parlamentet, och för att överväga en gemensam 
uppförandekod. 
 
En övergripande politisk överenskommelse slöts 2010 i kommissionens och 
parlamentets arbetsgrupp som utarbetade ett förslag till avtal om inrättande av ett 
öppenhetsregister. Detta register är tänkt att ersätta de två institutionernas nuvarande 
register över lobbyister. 
 
Parlamentets utskott för konstitutionella frågor arbetar nu med detta ärende i enlighet 
med artikel 127 i arbetsordningen, med utgångspunkt i ett förslag till betänkande med 
Carlo Casini som föredragande. När förslaget till avtal har antagits i plenum 
(preliminärt i maj 2011) planeras det gemensamma registret att träda i kraft i 
juni 2011. 
 
Syftet med det nya öppenhetsregistret är att erbjuda en gemensam kontaktpunkt för 
organisationer som vill registrera sig som företrädare för intressegrupper och för 
medlemmar av allmänheten som vill veta mer om de fysiska eller juridiska personer 
som bedriver lobbyverksamhet. De som så önskar kan söka i en fullständig 
förteckning över företrädare för intressegrupper som är involverade i beslutsprocessen 
och i genomförandet av EU:s politik. 
 
Registret omfattar all verksamhet som bedrivs i syfte att påverka EU-institutionernas 
beslutsprocess. Alla personer från medier, diskussionsgrupper, företag, leverantörer 
eller oberoende initiativ som deltar i institutionernas politiska diskussioner kommer 
att uppmanas att registrera sig. Passerkorten för tillträde till Europaparlamentets 
lokaler kommer endast att lämnas ut till organisationer eller fysiska personer som har 
registrerat sig. 
 
 
2. Interinstitutionellt samarbete 
 
De administrativa avdelningar som ansvarar för genomförandet av förordning (EG) 
nr 1049/2001 inom de tre institutionerna har hållit regelbunden kontakt om de 
rättsliga och praktiska frågorna i samband med tillämpningen av denna förordning. I 
artikel 15.1 i förordningen föreskrivs att institutionerna ska ”utveckla goda 

                                                 
1 Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som 
bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner 
(P6_TA(2008)0197). 
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förvaltningsrutiner för att underlätta utövandet av den rätt till tillgång till handlingar 
som garanteras genom denna förordning”. 
 
Den interinstitutionella kommitté som avses i artikel 15.2 samlades inte på politisk 
nivå under 2010. 
 
VII. SAMMANFATTNING 
 
Det elektroniska registret innehåller för närvarande 362 217 referenser 
(2 386 485 dokument om man räknar med alla språkversioner). Nittio procent av 
handlingarna kan laddas ner direkt från Internet. 
 
Sammanlagt 1139 ansökningar om tillgång till handlingar gjordes under 2010 via 
registrets webbplats. Den lätt nedåtgående trenden under de senare åren är troligen ett 
direkt resultat av att ett ännu större antal handlingar finns på Internet eftersom fler och 
fler dokument läggs in i det elektroniska registret, som även har ett förbättrat 
referenssystem, och av att man kan söka handlingar via andra specialiserade sidor på 
Europarl-servern. 
 
När det gäller fördelningen per socialgrupp och yrke för dem som vill ha ut 
handlingar, kommer de flesta ansökningarna (40 procent) från den akademiska 
världen (särskilt universitetsforskare). Ansökningarna är oftast skrivna på engelska, 
följt av franska och tyska, vilket är en återkommande trend. 
 
Tvåhundrasjuttiotre (23,5 procent av det totala antalet) av ansökningarna gällde 
tillgång till handlingar som aldrig tidigare offentliggjorts. Andelen bifall när det 
gäller denna kategori utgjorde 91 procent. Fullständig tillgång beviljades i 236 fall 
och partiell tillgång i ytterligare åtta fall (se tabell 8 i bilagan till rapporten). 
 
Ansökningarna om tillgång till handlingar som inte tidigare offentliggjorts rörde 
liksom 2008 främst handlingar inom det så kallade kommittéförfarandet och 
korrespondens (brev och skrivelser). 
 
Sammanlagt 24 ansökningar avslogs helt eller delvis. Det vanligaste skälet till avslag 
(37 procent) var undantaget avseende skydd för beslutsförfarandet (artikel 4.3 i 
förordning (EG) nr 1049/2001). Förklaringen till detta är att många ansökningar gäller 
tillgång till handlingar som hör till kommittéförfarandet, men texterna om 
genomförandeåtgärder offentliggörs först efter att beslut om detta fattats i den 
ansvariga kommittén. Den som ansöker om tillgång till sådana handlingar får därför 
först avslag men kan sedan få tillgång till handlingarna efter en viss tidsperiod. Det 
näst vanligaste skälet till avslag var, i 25 procent av fallen, skydd för den enskildes 
privatliv eller personuppgifter (artikel 4.1 b). Dessa procenttal ligger mycket nära dem 
som gällde 2009. (Se tabell 8 i bilagan.) 
 
Antalet bekräftande ansökningar som inlämnats efter ett inledande avslag (artikel 8 
i förordning (EG) nr 1049/2001) var fem. 
 
Under 2010 avslutade ombudsmannen klagomålsärendena 2682/2008/MAD och 
793/2007/(WP)BEH utan att finna att Europaparlamentet gjort sig skyldigt till 
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administrativa missförhållanden. Ett nytt klagomålsförfarande (900/2010/MF) 
avseende vägran att lämna ut Europaparlamentets handlingar inleddes 2010. 
 
En talan inför domstolen väcktes 2010 mot ett parlamentsbeslut som fattats enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001 och gällde undantaget om uppgiftsskydd. 
 
Slutligen har domstolen, i en betydelsefull utveckling av rättspraxis på detta område, i 
sin dom av den 29 juni 2010 i mål C-28/08 P med Bavarian Lager som ena part 
(se ovan) upphävt förstainstansrättens domslut (i mål T-194/04) avseende den centrala 
frågan om förhållandet mellan förordning (EG) nr 1049/2001 och förordning (EG) 
nr 45/2001, det vill säga balansen mellan två grundläggande principer i 
EU-lagstiftningen: öppenhet (artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, FEUF) respektive skydd av personuppgifter (artikel 16 i FEUF). 
Europeiska datatillsynsmannen och alla EU-institutioner som till följd av 
Lissabonfördragets antagande är skyldiga att efterleva öppenhetsprincipen, måste nu 
ta full hänsyn till denna nya rättspraxis. 
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BILAGOR 
 

Statistik över ANSÖKNINGAR OM TILLGÅNG TILL 
HANDLINGAR och över användningen av det elektroniska 

registret (situationen den 31/12/2010) 

 
 
1. TOTALT ANTAL HANDLINGAR SOM EFTERFRÅGATS VIA WEBBPLATSEN 

FÖR DET ELEKTRONISKA REGISTRET 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 
2. ANTAL URSPRUNGLIGA ANSÖKNINGAR AVSEENDE ICKE 

OFFENTLIGGJORDA HANDLINGAR 
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. ANTAL BEKRÄFTANDE ANSÖKNINGAR 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 
4. KLAGOMÅL TILL OMBUDSMANNEN  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

                                                 
1 Tillgång till delar av handlingarna beviljad i fyra fall och fullständig tillgång beviljad i ett fall. 



 16/22  

SV 

5. SPRÅKANVÄNDNING BLAND DE ANSÖKANDE 
 
 

SPRÅK 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

ANNAT -  
- 
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6. DE ANSÖKANDES GEOGRAFISKA SPRIDNING 
 

 Land 2008 2009 2010 

BELGIEN 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULGARIEN 1% 0,56% 2,03 % 

TJECKIEN 0,46% 0,63% 1,42 % 

DANMARK 1,15% 0,95% 1,62 % 

TYSKLAND 11,77% 20,40% 12,46 % 

ESTLAND - 0,16% 0,10 % 

GREKLAND 1,31% 0,48% 1,01 % 

SPANIEN 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANKRIKE 9,85% 11,51% 14,08 % 

IRLAND 2,38% 1,27% 1,32 % 

ITALIEN 6% 5,32% 4,86 % 

CYPERN 0,46% 0,16% 0,10 % 

LETTLAND 0,23% 0,16% - 

LITAUEN 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUXEMBURG 2,46% 4,44% 5,67 % 

UNGERN 0,46% 0,56% 0,91 % 

MALTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

NEDERLÄNDERNA 3,38% 3,41% 4,96 % 

ÖSTERRIKE 1,08% 1,59% 1,62 % 

POLEN 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTUGAL 1% 0,87% 0,51 % 

RUMÄNIEN 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVENIEN 0,46% 0,08% - 

SLOVAKIEN 0,54% 0,56% 0,10 % 

FINLAND 0,77% 0,24% 0,20 % 

SVERIGE 1,77% 1,75% 1,93 % 

STORBRITANNIEN 12,92% 8,73% 6,48 % 

KANDIDATLÄNDER 0,46% 0,32% 0,30 % 

TREDJELÄNDER 10% 9,92% 10,94 % 
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 Land 2008 2009 2010 

UPPGIFT SAKNAS - 0,08% 0,10 % 

 
 
7. DE ANSÖKANDES YRKESPROFIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrkesprofil 2008 2009 2010 

 DET CIVILA SAMHÄLLET 
 (se detaljerad tabell nedan) 54,06% 21,75% 20,47% 

 JOURNALISTER 0,11% 3,35% 7,12% 

 JURISTER 0,43% 13,11% 15,93% 

 DEN AKADEMISKA VÄRLDEN 
 Universitetsforskare 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 DEN AKADEMISKA VÄRLDEN 
 Bibliotek 

2,28% 1,42% 2,33% 

 OFFENTLIGA MYNDIGHETER 
 (andra än EU-institutionerna) 8,88% 13,62% 8,81% 

 EUROPAPARLAMENTSLEDAMÖTER 
ELLER LEDAMOTSASSISTENTER 1,41% 1,52% 1,55% 

 ÖVRIGA 
 (Pensionärer, arbetslösa etc.) 5,42% 3,86% 5,31% 

DET CIVILA SAMHÄLLET 2009 2010 

 Miljö 2,80% 5,70% 

 Andra intressegrupper 12,15% 9,49% 

 Industri/Näringsliv 79,44 81,01% 

 Frivilligorganisationer 5,61% 3,80% 
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8. AVSLAG ENLIGT ARTIKEL 4 I FÖRORDNING 1049/2001  
 
 

AVSLAG 20081 20092 20103 

ARTIKEL 4.1 a SKYDD FÖR DET 
ALLMÄNNA SAMHÄLLSINTRESSET 

2,08% 5,26% 12,5% 

ARTIKEL 4.1 b SKYDD FÖR DEN 
ENSKILDES PRIVATLIV OCH 
INTEGRITET 

21,88% 26,31% 25% 

ARTIKEL 4.2 (första strecksatsen) 
SKYDD FÖR AFFÄRSINTRESSEN 

1,04% 2,63% 8,3% 

ARTIKEL 4.2 (andra strecksatsen) 
SKYDD FÖR RÄTTSLIGA 
FÖRFARANDEN OCH JURIDISK 
RÅDGIVNING 

2,08% 10,52% 
12,5% 

ARTIKEL 4.2 (tredje strecksatsen) 
SKYDD FÖR INSPEKTIONER OCH 
REVISIONER 

15,63% 15,78% 4,0% 

ARTIKEL 4.3 SKYDD FÖR 
INSTITUTIONENS 
BESLUTSFÖRFARANDE 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
1 Antal avslag: 47 – Delvis avslag: 5 fall av ursprunglig ansökan och 4 fall av bekräftande ansökan. 
2 Antal avslag: 39 – Delvis avslag: 6 fall av ursprunglig ansökan. 
3 Antal avslag: 24 – Delvis avslag: 8 fall av ursprunglig ansökan. 
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9. ANVÄNDNING AV DET ELEKTRONISKA REGISTRET 
 

A. Handlingar som är förtecknade i registret 
 

Antal dokument Referenser Ärenden 

December 2008 262 000 1 682 774 

December 2009 310 760 1 998 330 

December 2010 362 217 2 386 485 
 

 
B. Statistik över användningen av ”Tillgång till handlingar” på 

Europarl 
 

2010 Totalt Per 
månad 

Träffar 234 873 19 573 

Sökningar 67 403 5 617 

Besök 123 228 10 269 

 
C. Oftast använt sökkriterium 
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Sökning via kriterium 

59%
17%

10% 

11%
3%

Dokumenttyp Ord i titeln Referens Datum Författare
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D. Sökning efter dokumenttyp - detaljer 
 
 

 
 
 
 
 

Normal parlamentsverksamhet

22%

10%

7%

5% 5% 5% 4% 3% 

3%

3%

2%

1%

30%

Skriftliga frågor

Antagna texter (slutversion)

Betänkanden 

Prioriterade skriftliga frågor

Ändringsförslag (förslag t. betänk.)

Förslag till betänkanden

Frågestunden

Resolutionsförslag

Svar på skriftliga frågor

Ändringsförslag till A-dok.

Konsoliderade texter (första beh.) 
Muntliga frågor

Övrigt 

Annan verksamhet 

15%

16%

17%18%

16%

18%

Pressmeddelanden 
KOM/SEK-dokument

Kommittéförfaranden

Korrespondens (officiell) 

Korrespondens (EP:s) 

Övrigt 


