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Till statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 3 1993 bemyndigade regeringen det statsrådmars som
till uppgifthar föredra ärenden och förvaltningsrättstatsrättatt attom

tillkalla särskild utredare bestämmelsernaöveratten se om
utrikessekretess i sekretesslagen 1980:100. Med stöd dettaav
bemyndigande förordnade statsrådet Reidunn Laurén den 29 1993mars
professorn Daniel Tarschys särskild utredare.som

Som i utredningen förordnades den 18 oktober 1993experter de-
partementsrådet Carl Henrik Ehrenkrona fr.o.m. den 13 september 1993,
departementsrådet Berndt Fredriksson fr.o.m. den 13 september 1993
hovrättsassessom Niklas Jonson fr.o.m. den 13 september 1993,
journalisten Birgitta Kruse fr.o.m. den 18 oktober 1993 och hovrätts-

Gunnar Lavett fr.o.m. den 13 september 1993.assessom
Till sekreterare förordnades hovrättsassessom Pia Johansson fr.o.m. den
juni 1993.15
Utredningen har antagit Utredningen utrikessekretessen.namnet om
Utredningen får härmed överlärrma sitt betänkande Utrikessekretessen
SOU 1994:49;
Utredningens uppdrag härmed avslutat.är

Stockholm i 1994mars

Daniel T arschys

Pia Johansson
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Sammanfattning

tillämpar iEU dag inte någon offentlighetsprincipgenerell och någon
motsvarighet till den svenska handlingsoffentligheten och meddelarfriheten
finns inte inom gemenskapen. Rådet och kommissionen tillämpar dock

princip sig våra reglernärmar handlingsoffentlighet.numera en som om
Offentlighetsreglema olika i EU och dess medlemsländer. EU ställerutser
inte heller krav reglerna offentlighet och sekretess skallatt om
harmoniseras varje medlemsland får ha den lagstiftningutan som passar
förhållandena i det landet bäst.

Den svenska offentlighetsprincipen sådan berörs inte ettsom av
medlemskap. Däremot kan den indirekt komma påverkas inom sakom-att
råden tillhör EG:s kompetens gemenskapsrättsliga offentlig-som genom

och sekretessregler.hets-
debatten denI svenska offentlighetsprincipens förhållande till ettom

EU-medlemskap har bl.a. sekretesslagens bestämmelser utrikessekre-om
och frågan vilken betydelse dessa kommer vid svenskttess att ettom

medlemskap i EU uppmärksammats.
Min uppgift har varit EU-medlemskapöverväga anledningatt ettom ger

ändra bestämmelserna utrikessekretessen. Utgångspunkten föratt om
offentlighetsprincipenarbetet har varit inte skall försvagas helstatt utan

stärkas. Inriktningen hararbetet således varit eventuella förslag skallatt
leda till ökad öppenhet.Vidare har jag haft i uppgift belysaatt
meddelarfriheten i EU-perspektiv frågan huruvida den nuvarandeett samt
instansordningen vid prövning utrikessekretessärenden rationell frånärav
olika synpunkter.

I betänkandet används begreppet Europeiska unionen för denEU
helhet Samarbetsområden med Maastrichtfördraget.av som avses
Europeiska gemenskaperna EG betecknar de traditionella Samarbetsom-
råden regleras i Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG,som
Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG, Ekonomiskanumera
gemenskapen EG, och Europeiska Atomenergigemenskapen Euratom.

betecknarJag gemenskapernas regelverk EG:s regelverk ochsom
rättsaktema EG-rättsakter.som

Utrikessekretessen

perspektivet EU-medlemskapl kommer Sveriges internationellaettav
samarbete intensiñeras, såväl till omfattning djup. Detatt som
utrikespolitiska samarbetet kommer omfatta sakområden hittillsatt som
betraktats främst inrikespolitiska. Frågor inrikespolitiskärsom som nu av
karaktär kan därför fallakomma inom utrikessekretessens område.att
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kap. sekretesslagen gällerEnligt den nuvarande lydelsen 2 l §av en
hos regeringen och inom utrikesförvaltningenutrikessekretess änsträngare

skäl behålla denna åtskillnad mellanhos andra myndigheter. Det saknas att
myndigheter.olika

omfattning och karaktär förMed hänsyn till EU-samarbetets det bl.a.är
inflytandet vikt den svenskasäkra det demokratiska största attatt av

möjliga öppenhet.beredningen gemenskapsfrågorna sker under störstaav
Önskemålet utrikesfrågorna förökad öppenhet i talar att ettom

införas förmed presumtion för offentlighet bör allaskaderekvisit
myndigheter.

skaderekvisit förinförs enhetligt rakt helaföreslår därför detJag ettatt
innebär skall förordnaområde. Förslagetutrikessekretessens att man om

det Sverigesendast det kanutrikessekretess störattantasom
uppgiftenförbindelser eller skadar landetmellanfolkliga sättannat om

rojs.

Meddelarfriheten

medlemskap isådan påverkas inte EU.Meddelarfriheten ettavsom
rättsornråden tillhör EG:sifrågasättas inom dekan denDäremot som

kompetens.
meddelarfriheten. Skulleföreslår inte några ändringarJag rör ensom

meddelarfrihet ochuppstå mellan de svenska bestämmelsernakonflikt om
rättstradition detta område.vi aktivt försvara vårbörEG-rätten egen

Instansordningen

allmän handling därframställning få delPrövningen att ta av enav en om
innefattar avvägningkan tillämpligkap. § sekretesslagen2 l envara

och denoffentlighetsprincipen skadaintresset tillgodosemellan ettatt
mellanfolkliga förbindelser.uppgift kan få för Sverigesutlämnande av en

också de utrikespolitiskamåste således i många fallVid skadeprövningcn
in.konsekvenserna för Sverige vägas

handlingfå del allmän hosavslag på begäranEtt taatt enav enen
och slutligeni dag i Göteborgutlandsmyndighet Kammarrättenprövas av
handling hosdel allmänRegeringsrätten. En begäran att ta av enav

departementschefen och i sista handUtrikesdepartementet prövas avav
det förekommitskilda besvärsordningar harregeringen. Genom att

sekretessfrågan utfallit olika.prövningen av
förmåga skydda handlingarbl.a. förtroendet för SverigesFör attatt av

bör mitt förslagutrikespolitiskt känsligt slag inte skall undergrävas, ettom
förenas medskaderekvisit i kap. § sekretesslagenenhetligt rakt 2 l en

förvarasfå del handling inombestämmelse begäran taatt att somom av
Utrikesdepartementetutrikesrepresentationen skall prövas omav

uppgifter omfattas utrikessekretess.handlingen innehåller kan antassom av
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Författningsförslag

tillFörslagl

ändring i sekretesslagenLag om

l980:l0O skall haföreskrivs 2 kap. § sekretesslagenHärigenom 1att
följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

2 kap.

gäller för uppgiftgäller hos regeringen SekretessSekretess som
förbindelser medangår Sverigesutrikesrepresentationenoch inom
i övrigtuppgift angår Sveriges ellerför rörstat annansom annan

mellanfolklig organisation,med eller iförbindelser stat stat,annan
medborgare ellermellan myndighet,övrigt rör stat,annan

ellerorganisation, myndighet, juridisk ifolklig statperson annan
i det kan detmedborgare eller juridisk statslös, antas attperson om

för-det Sveriges mellanfolkligaeller statslös, störstat omannan
bindelser eller pâ skadaruppgiften kanstår klart sättinte annatatt

Sveriges landet uppgiften röjs.rojas detta störutan att om
eller fråga uppgift i allmänmellanfolkliga förbindelser I om

gäller sekretessen i högstskadar landet. handlingsättannat
fyrtio år.Sekretess gäller hos annan

hand-i första delmyndighet Begäranän att tasom avses av
utrikes-där, ling förvaras inomstycket för uppgift som anges som

representationen skallkan detdet prövasstörantas att avom
hand-mellanfolkliga förbin- UtrikesdepartementetSveriges om

på skadar lingen innehåller uppgifterdelser eller sättannat som
uppgiften röjs. omfattadelandet kan antas avvaraom

paragraf.uppgift enligt dennafråga i allmän sekretessI om
handling gäller sekretessen i högst
fyrtio âr.

kraft den januari 1995.lag träder i 1Denna
1995, efterföre den januaritalan beslut, meddelats lHar mot som
behörigdå inte längredag fullföljts hos myndighet ärnämnda attsom

tillbesvärenskall den myndigheten överlämnaöverklagandet,pröva
bestämmelserna.behörig enligt demyndighet är nyasom

omtryckt i SFS 1992:1474.Lagen
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Utredningsuppdragetl

offentlighetsprincipens förhållande tilldebatten den svenska EU-I ettom
har bl.a. sekretesslagens bestämmelser utrikessekretessmedlemskap om

få med-frågan vilken betydelse dessa kommer vid svensktoch att ettom
uppmärksammats.lemskap i EU

har kommit till i tid dåBestämmelserna utrikessekretessenom en
diplomatiskaSveriges internationella samarbete skedde i hävdvunna

står inför viktigt i utvecklingenformer. Sverige ochett stort steg motnu
inom gäller både inom för EES-ökad integration Europa. Detta ramen

i perspektivet svenskt medlemskap i EU.avtalet och ettav
införanalysera utrikessekretessens innehåll och tillämpningsyfteI att

medlemskap i beslöt regeringen den 1993svenskt EG ll attett mars
särskild med uppgift bestämmelsernatillkalla utredare överatt omseen

utrikessekretess i sekretesslagen 1980:100.
Översynframgår kommittédirektivUtredningsuppdraget avav

bilaga Syftet med utredningenutrikessekretessen dir. 1993:32, A. är
innehålldirektiven främst analysera utrikessekretessensenligt närmareatt

inför svenskt medlemskap i EG.och tillämpning ett
hearing rörande utredningsuppdraget medUtredningen har anordnat en

Alcala,Därvid deltog journalisten Jésusfrån massmedierna.representanter
kand. Svenska Tidningsut-Sydsvenska Dagbladet, jur. Per Hultengård,

journalister,givareföreningen, journalisten Anders R. Olsson, Grävande
Rabenius, f.d. chefredak-förhandlingschefen Joumalistförbundet,Lars E.

ordföranden i Publicistklubben Olle Stenholm.Schöier ochHanstören
synpunkter från generaldirektören PeterUtredningen har inhämtat

krigsmaterielinspektören Sven Hirdman,Kommerskollegium, ochKleen,
Utrikesdepartementet.

EG-delegation i Bryssel inhämtatsekretariatet har Sverigesgenom
har anknytning tillrörande förhållanden inom EUupplysningar som

inhämtatSveriges ambassaderuppdraget. Utredningen har också genom
länder.information rörande offentlighet och sekretess i vissa
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2 Offentlighetsprincipen

2.1 Allmän bakgrund

Offentlighetsprincipens ändamålinnebörd och

Offentlighetsprincipen, hömstenarna i svensk rättsordning, haren av
gammal hävd i svensk rättskipning och statsförvaltning. Den lär ha sitt

i de medeltida härads- och landstingen, där de fria männen togursprung
aktiv del i avgöranden rättstvister och andra samhälleliga angelägen-av
heter.

Offentlighetsprincipen innebär hosverksamheten ochatt staten
ikommunerna utsträckning för insyn och kontroll förär öppenstor

allmänheten. offentlighetsprincipFör skall råda i samhälletatt en anses
räcker det intemed myndigheterna lämnar vidsträckt informationatt en om
sitt arbete. offentliga verksamhetenDen måste också ligga för med-öppen
borgarna och de nyhetsförmedlande sådantpå dessa kansättett attorganen
skaffa upplysningar i skilda angelägenheter efter val, oberoendeeget av
myndigheternas informationsgivning prop. 197576:l60 69.s.

Sammanfattningsvis brukar offentlighetsprincipen fyllersäga att treman
huvudändamäl. syftar främjaDen till rättssäkerhet, effektivitet i för-att
valtningen och effektivitet folkstyret.i

Reglerna offentlighet och sekretess finns i regeringsformen,om
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, sekretesslagen och
sekretessförordningen.

Offentlighetsprincipen grundlagsreglerad. Genom föreskrifterna 2är
kap. § regeringsformen tillförsälcras1 varje medborgare detgentemot
allmänna frihet i tal, skrift eller bild eller meddelasättatt annat
upplysningar uttrycka tankar, åsikter känslor yttrandefrihet,ochsamt

frihetliksom inhämta och upplysningar i övrigt delatt mottaga samt ta av
andras yttranden informationsfrihet. medborgerliga yttrandefrihetenDen
gäller också för de tjänstemän andra verksammaoch hos detärsom
allmänna omfattaroch också den information dessa offentligasom
funktionärer förfogar i denna verksamhet. Denna yttrandefrihetöver
innefattar emellertid inte någon skyldighet för de offentliga funktionärema

lämna upplysningar lika litet infonnationsfriheten innebär rättatt attsom
upplysningarkräva myndigheterna. offentliga funk-Dessutom begränsasav

yttrandefrihettionärers den föreskrivs dem, i förstatystnadspliktav som
hand i sekretesslagen.

Det finns dock viss omfattningi upplysningsplikt för tjänstemän ien
domstolar och hos myndigheter. Offentliga funktionärer vidare skyldigaär

lämna upplysningar allmänna handlingar.att ur



Offentlighetsprincipen16 SOU 1994:49

Offentlighetsprincipen förknippas emellertid i första hand med den i 2
tryckfrihetsförordningen fastlagdakap. § grundsatsen allmänna hand-l om
ojjfentlighet.lingars Det där varje svensk medborgaresägs tillatt

frittfrämjande meningsutbyte och allsidig upplysning skall ha råttettav en
del allmänna handlingar utlänning enligt kap.14 5 §äratt ta av

tryckfrihetsförordningen likställd med svensk medborgare såvitt inte annat
tryckfrihetsförordningenföljer eller lag. Härigenom markerasav annan

handlingsoffentligheten inslag i den medborgerliga yttrande-utgöratt ett
informationsfrihetenoch och därmed betingelserna för den friaen av

demokratiska åsiktsbildningen.
intresse i detta sammanhang också reglerna meddelarfrihet,Av är om

för offentlig tjänsteman eller funktionär i vissadvs. rätten att, utomen
fall, uppgiftersärskilt angivna lämna hemliga i vilket helst tillämne som

massmedierna för publicering. Bestämmelserna meddelarfrihet ärom en
regelverk vilket offentlighetsprincipen förverkligas.del det Detav genom

finns emellertid undantag från meddelarfriheten. Meddelaren får inte
hemliga uppgifter sig högförräderi,röja skyldig tillgöraattgenom

spioneri, landsförräderi Vidare gäller meddelarfriheten inteetc.uppror,
vissa i 16 kap. sekretesslagen uppräknade tystnadsplikter. Det inteär
heller tillåtet lämna hemlig handling.att ut en

offentliga funktionäremas yttrandefrihet och meddelarfrihet innebärDe
uppgifter blir offentliga i meningen de blir tillgängliga förinte denatt att

allmänheten endast frihet för den enskilde tjänstemännenär attutan en
risk för straff, skadeståndsskyldighet eller andra sanktioner lämnautan

frågan någon insynuppgifter för publicering. Det alltså inte tillrättär om
verksamhet möjlighet för offentligai det allmännas endastutan en

funktionärer massmedierna informera förhållandenatt genom om som
funktionärers verksamhet.angår dessa

offentlighetsprincipen för ochdelEn rättenär attav var enannan
förhandlingar i domstol i de beslutande demokratiskavid ochnärvara

församlingarna, dvs. förhandlingsoffentligheten. form offentlig-Denna av
grundlagsfäst vad gäller verksamheten hos domstolarna. I 2 kap.het är

regeringsformen förhandling§ andra stycket stadgas vid domstolll att
från grundlagsregelskall offentlig. Undantag denna kan dock görasvara

i lag.
riksdagsordningen riksdagens sammanträden medI 2 kap. 4 § attanges

offentliga. Vidare föreskrivs i kap.med vissa undantag, 5kammaren, är
fullmäktiges sammanträdenkommunallagen 1991:90038 § äratt

riksdagens utskott och kommu-offentliga. sammanträden hosDäremot är
nämnder i regel inte offentliga.nala

jag dock inte kommerYtterligare del offentlighetsprincipen, somen av
innebärpartsoñentligheten. principden s.k. Dennaberöra närmare, äratt

hos myndighet i principsökanden, klaganden eller i ärendepart ettatt en
del tillförts i ärendet.har allträtt att ta av som

Även handlingars offentlighet,offentlighetsprincipen med allmännaom -
meddelarfrihet omist-yttrandefrihet ochoffentliga funktionärers är ett-



SOU 1994:49 Offentlighetsprincipen 17

inslagligt i vár rättsordning kan den dock inte undantag. I delutanvara en
fall kan nämligen allmärma och enskilda intressen lida skada vissaom
uppgifter blir offentliga.

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas bl.a. med
hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet,
enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet eller beivrandet

brott 2 kap. tryckfrihetsförordningen.2 § Vidare får frihetenav att yttra
sig i näringsverksamhet begränsas. övrigt fårI begränsningar yttrande-av
friheten och informationsfriheten ske endast särskilt viktiga skälom
föranleder det 2 kap. 13 § regeringsformen.

Sekretesslagen

Inskränkningar i delrätten allmänna handlingar får alltsåatt ta görasav
det päkallat hänsyn tillär vissa i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningenom av

angivna intressen. Behovet sekretess för där angivna fallav anses vara
särskilt starkt. Begränsningar del allmänna handlingarrätten att taav av
skall i särskild lag eller i lag den särskildanoga anges en en annan som
lagen hänvisar till. Den särskilda lag sekretesslagenärsom avses
1980: 100.

Sekretesslagen reglerar också den tystnadsplikt undantag frånutgörsom
offentligade funktionäremas yttrandefrihet. Sekretess används i lagen som

beteckning begränsningar i handlingsoffentligheten ochen gemensam
tystnadsplikten. I 16 kap. sekretesslagen vissa tystnadspliktsföre-anges
skrifter gäller undantag från principen meddelarfrihet, medansom som om
denna princip övriga tystnadspliktsbestämmelser.övertar

2.2 Allmänna handlingars offentlighet

det allmäntNär talas offentlighetsprincipen åsyftas oftastmera om
grundsatsen allmänna handlingars offentlighet. Den för svensk tryck-om
frihetsrätt grundläggande principen allmänna handlingars offentlighetom

förstakom gången till uttryck i Kongl. Majzts Förordning angående Skrif-
Tryckfrihetenoch den 2 december 1766. l denna tryckfrihetsförordning

regler handlingar i den rättskipande och förvaltandeupptogs attom
verksamheten skulle tillgängliga för allmänheten. Genom tryckfrihets-vara
förordningen infördes också den medborgerliga rättigheten fritt ochatt

trycka skrifter. Syftet säkerställa fritt meningsutbyteeget att ettansvar var
och allsidig upplysning. Varje medborgare tillerkändes således ien
grundlag fritt del i principrätt alla handlingar rördeatt ta av som
rättsskipning och förvaltning fritt trycka dem. Rätten dock intesamt att var
undantagslös, vissa inskränkningar föreskrevs. Regeringen, grundlagama,
kungahuset och religionen fick inte kritiseras.

Alltsedan 1766 års tryckfrihetsförordning har sambandet mellan
tryckfrihet och allmänna handlingars offentlighet bevarats. De närmare
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årsåterfinns i 1949handlingars offentlighetallmännareglerna nuom
tryckfrihetsförordning.

skallallsidig upplysningmeningsutbyte ochfrämjande frittTill ett enav
handlingar.del allmännahasvensk medborgarevarje rätt att taga av

tryckfrihetsförordningen§2 kap. 1

i myndigheternasvidsträckt insynsyftar tillBestämmelsen att garantera en
väl fungerandeförutsättningarna förvilketverksamhet, enanses vara en av

rättssäkerhet.och för enskildasdemokrati

handlingAllmän

skrift eller bildframställning ihandling förståsMed allmän samt upp-
meduppfattas endasteller påläsas, avlyssnas sättkantagning annatsom

myndighet ochförvaras hos ärhandlingenhjälpmedeltekniskt attenom
kap. § förstamyndigheten 2 3eller upprättad hostillinkommenanse som

tryckfrihetsförordningen.stycket
bild påmed skrift ellerbaraalltså intehandlingMed ett papperavses

för automatiskupptagningbandinspelning ellerockså t.ex.utan enen
betydelsein-handling dessväsentliga hosDet ärdatabehandling ADB. en

innehåll måsteinformation.form Dettainnehåller någonnehåll, denatt av
ochså det kan bevarasnågot slagmediumfixerat attett avvara

flera gånger.studeras
allmän denhandlingEn är om

myndighet ochhosförvaras en- tryckfrihetsförordningen ärkap. 6 eller 7enligt 2 att anse som- hos myndighet.eller upprättadinkommen

myndigheten elleranlänt tillså deninkommenhandlingEn snartanses vara
tryckfrihetsför-handa 2 kap. 6 §befattningshavare tillbehörigkommit

ordningen.
tidpunkt, vid vilkentryckfrihetsförordningen den§2 kap. 7I enanges

handlingmyndigheten. Enupprättad hoshandling ansessomanses
upprättad

ellerexpedierats,den harnär- till har slutbe-handlingen hördet ärendeexpedieras,den inte närom- handlats, eller
myndig-handlingen justeratsärende,tillhör visstinte närden ett avom- fárdigställts.eller påheten sättannat

i regeloch konceptbesluttill myndighetsMinnesanteckningar, utkast anses
§arkivering 2 kap. 9hand förde inteallmärma,inte tas omomvara

föredragnings-minnesanteckningarMedtryckfrihetsförordningen. avses
beredningenunderanteckningarandra görspromemorior och ettavsom

Bestämmelsensakuppgifter.tillför ärendet någrainteärende och nyasom
utkastarbete eftersomriksdagensochför regeringensbetydelsehar stor
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eller koncept till beslut eller skrivelse eller därmed jämställdannan
handling inte har expedierats inte är allmän handling.som att anse som
Detsamma gäller handling hör till ärende inte slutbe-ännuettsom som
handlats. Handlingen inte upprättad i 2 kap. 7 § tryckfrihetsför-anses
ordningens mening. Det gäller promemoriort.ex. upprättatssenare som
inom för offentlig utrednings arbete. Enligt praxis sådanramen en anses
handling inte expedierad denäven överlämnats tillvara om en arman
myndighet det skernär uteslutande i sarnrâdssyfte s.k. underhandsremiss
eller för regeringskansliets vidkommande s.k. underhandsdelning. I JO
1967: 162 uttalas handling, under beredningenatt regerings-en som ettav
ärende utarbetats inom departement föroch samråd överlämnatsett till ett

departement, är expedierad frånannat det förra ochatt anse som
inkommen till det sådanEn handlingen alltså inte allmän.ärsenare.

Handlingar underupprättats ärendes beredning blir dock i vissettsom
utsträckning i efterhand tillgängliga för allmänheten forskningenoch sedan
det ärende de hör till har slutbehandlats. Såvitt minnesanteckningar,avser
utkast och koncept blir de tillgängliga för allmänheten i den utsträckning
de arkiveras 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen.

Det finns också handlingar i vissa situationer intesom anses vara
allmänna handlingar, brev lämnats in till för vidare-t.ex. postensom
befordran och meddelande eller handling lärrmats in tillannan som
myndighet för offentliggörande i periodisk skrift myndig-utsom ges av
heten 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen.

Myndighet

Tryckfrihetsförordningen inte vad med begreppetanger som menas
myndighet. Det dock myndighet här har innebörd iattanses samma som
regeringsformen och omfattar sålunda regeringen, domstolarna och
förvaltningsmyndighetema.

Enligt kap.2 §14 tryckfrihetsförordningen och kap.ll §7 regerings-
formen har myndigheterna självständigt framställningarprövaatt attom

del allmänna handlingar.ta av
Med myndighet likställs riksdagen, allmänt kyrkomöte och beslutande

kommunal församling 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen. Med myndig-
het jämställs vidare enligt kap.1 8 § sekretesslagen vissa fristående organ
med offentliga förvaltningsuppgifter, vilka räknas i bilaga tillupp en
sekretesslagen.

För handlings karaktär allmän eller icke allmän kan deten av vara av
avgörande betydelse, organisatorisk enhet enhetutgör ellerom en en
består flera myndigheter. I särskild paragraf 2 kap. 8 tryckfrihets-§av en
förordningen regleras frågan två skall betraktas olika delarom organ som

och myndighet eller två skilda myndigheter. Omav en samma ettsom
ingår i eller knutet tillär verk eller till liknande myndig-ettorgan, som en

hetsorganisation, överlämnat handling till inomannat organ samma
myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande,
skall handlingen därigenom inkommen eller upprättad i fallanses annat

dåän uppträder självständiga i förhållande till varandra.organen som
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få del allmän handlingBegäran att ta av en

vill del allmän handling skall i allmänhet vända sig tillDen ta ensom av
förvarar handlingen kap. § första stycketden myndighet 2 14som

tryckfrihetsförordningen. En sådan begäran kan antingen muntligengöras
skriftligen. också den förvarande myndigheten skalleller Det är prövasom

det finns särskilda skäl får dock i bestämmelseframställningen. Om som
andra stycket tryckfrihetsförordningen föreskrivasi 2 kap. 14 § attavses

vid tillämpningen bestämmelsen skall tillkommaprövningen av annan
förarbetena 77-78 och 194 uttrycksmyndighet. I prop. l97576:l60 s.

prövningen enligtmed principiella hinder inte föreliggerdetta mot attatt
förbehålls bestämd myndighet medviss sekretessbestämmelse enen

utlämnande. Sådana reglersärskilda förutsättningar bedöma fråganatt om
kap.finns i kap. 2 § tredje stycket, 6 kap. 5 § tredje stycket, 6 6 §2t.ex.

och 6 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen. Från dessa be-tredje stycket
stämmelser finns dock undantag, vilket reglerats i 11 kap. § tredjelett

innebär prövningen i stället ankommer påstycket sekretesslagen, attsom
uppgiften finnsregeringen, den aktuella där.om

viss nämligen sådanaBeträffande handlingar, ärsomtyp av aven
föreskrivas, endast visssynnerlig betydelse för rikets säkerhet kan det att

får frågan utlämnande. Regeringen har meddelatmyndighet pröva om
föreskrifter i sekretessförordningen l980:657, omtrycktvissa sådana

1991:1756.
får frågansekretessförordningen ändrad SFS 1994:23Enligt 7 § om

handling synnerligutlämnande till enskild allmän ärav en som aven
betydelse för rikets säkerhet endastprövas av

handlingen innehåller uppgifterchefen för Justitiedepartementet,l om
eller kap. § sekretesslagensekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § 5 lärsom

hindra eller uppdaga brottoch angår polisens verksamhet för attsom
rikets säkerhet,rörsom

handlingen innehåller uppgifterchefen för Utrikesdepartementet,2 om
sekretesslagen och den harsekretessbelagda enligt 2 kap. l §ärsom

myndighet,överlämnats departementet till svenskav en
handlingen innehåller andrachefen för Försvarsdepartementet,3 om

enligt kap. 2 § sekretesslagenuppgifter sekretessbelagda 2är änsom
isom avses

förvaras Statsrådsberedningen, skallde fall sådana handlingar iI en
handling till enskildutlämnande sådanbegäran prövasen avav enom

statsministern.
till regeringens prövning.inte frågan hänskjutsHinder möter mot att

Sekretess

inomoffentlig hemlig. Huvudregelnhandling kan ellerEn allmän vara
enligtoffentlighet. handling allmänsvensk statsförvaltning En ärär som

tillhandahållas denskall begärantryckfrihetsförordningens bestämmelser
fårdock handlingenden. förutsättningönskar del En är atttasom av

delförGrundlagsstödet begränsningarlämnas rätten att taut. avav
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allmänna handlingar finns kap.i 2 tryckfrihetsförordningen.2 § l be-
stämmelsen regleras dels de s.k. sekretessgrundema, dels i vilken ordning

begränsande föreskrifter skall angivas. Rätten del allmännaattsom ta av
handlingar får begränsas endast det påkallat med hänsyn tillärom

rikets säkerhet ellerl dess förhållande till eller mellanfolkligstatannan
organisation,
rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,annan
intresset förebygga eller beivra brott,att
det allmännas ekonomiska intresse,
skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden,
intresset bevara djur- eller växtart.att

Varje begränsning måste således motiveras med det påkallat medäratt
hänsyn till något de angivna intressena. Bestämmelserna iav ovan
sekretesslagen har också i allt väsentligt kapitelvis undergrupperats
rubriker med angivnastämmer överens intressen.som

Bestämmelserna handlingssekretess skall alltså enligt huvudregelnom
i särskild lag, åsyftasvarmed sekretesslagen. fallI visst fåranges noga

dock sekretessbestämmelser intas i lag förutsättningunder det iattannan
sekretesslagen finns hänvisning till den andra lagen. Vidareen ges
möjlighet för riksdagen i sekretesslagen eller lag den lagenatt arman som
hänvisar till bemyndiga regeringen meddela föreskrifternärmareatt om
sekretessreglers tillämplighet. Riksdagen och regeringen kan också genom
särskilda föreskrifter i sekretesslagen befogenhet efter ornständig-attges
heterna medge viss handling lämnasatt ut.

Hemligstämpling

Grundläggande regler hemligstämpling allmänna handlingar finnsom av
i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen. Enligt detta stadgande får
anteckning lämnahinder allmän handling endast pågörasatt utom en
handling omfattas sekretess. Tillämplig bestämmelse skallsom av anges

handlingen.
Förutsättningen för skall få hemligstämpla allmän handlingatt man en
enligt kap.15 3 § sekretesslagen det kanär hinderantasatt att mot

utlämnande uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämpligav
sekretessbestämmelse i sekretesslagen eller författning. Att dennaannan
förutsättning uppfylld medför dock inte någon skyldighet för myndig-är

förseheten handlingen med anteckning sekretess.att om
myndighets hemligstämplingEn innebär emellertid inte något bindande

i sekretessfrågan.avgörande En handling med hemligstämpel kan mycket
väl offentlig och handling hemligstämpel kan hemlig. Enutanvara en vara
hemligstämpling tjänar bara påminnelse behovetsom om av en noggrann

försekretessprövning det fall någon begär få del handlingen elleratt ta av
uppgift därur. Varje gång någon begär få handlingen skall sekretess-att ut
frågan enligt gällande bestämmelser.prövas
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Tillhandahållande allmän handlingav

handling inte hemlig har läsa påallmän stället. KanEn är rätt attsom man
uppfattas något tekniskt hjälpmedelhandlingen inte läsas eller ärutan

skyldig ställa sådant hjälpmedel till förfogande.myndigheten Enettatt
Ärockså skrivas fotograferas eller spelas in. handlinghandling får av, en

de delar handlingen inte hemliga till-delvis hemlig skall ärav som
avskrift eller finns frånhandahållas i kopia. Det undantag de redovisadenu

12 § tryckfrihetsförordningen.reglerna 2 kap.
handlingvill del allmän har också avgiftDen rätt attta motsom av en

tryckfrihetsför-kopia eller avskrift handlingen 2 kap. 13 §få avenen
Från denna regel vissa undantag, ADB-upptagningarordningen. görs t.ex.

lämna utskrift.myndigheten inte behöver änut annat somsom
handling behöver inte beskrivabegär del allmänDen att ta av ensom

någraingående. Myndigheten dock inte skyldighandlingen är göraatt
få handlingen.efterforskningar för framnärmare att

få del allmänna handlingar skall skyndsamtbegäranEn prövasatt av av
med utlämnandet kanmyndigheten. En anledning dröjaatt attvara

hemlig enligt någon be-myndigheten måste handlingenpröva ärom
i sekretesslagen eller författning.stämmelse annan
för offentlighetsprincipen vikt den enskilde kan förbliDet är attav

myndighet får därför inte kräva den ber delEn att att tasomanonym.
skall användashandling talar han eller vad handlingenärom vemav en

§ tredje stycket tryckfrihetsförordningen. Ibland det docktill kap. 142 är
handling,förutsättning för myndighet skall kunna lämnaatt ut enenen

kanunder någon bestämmelse sekretess, myndighetenfaller in attomsom
få för så fall får denvad utlämnande kan konsekvenser. Ibedöma ett som

få handlingen välja mellan han och vadbegär ärattatt ut uppge vem
frånskall användas till eller avstå del handlingen.handlingen att att ta av

vissa förutsättningar lämna handling medmyndighet kan underEn ut en
sökandens använda den informationförbehåll inskränker rätt att somsom

Myndigheten kan förbjuda sökanden förafinns i handlingen. t.ex. att
uppgiften vidare.

Hänskj utande

arbetsordning ellerviss befattningshavare vid myndighet enligtSvarar
förstabeslut för vården handling, ankommer det denne isärskilt attav

till enskild. tveksammafrågan handlingens utlämnande Ihand pröva om
ske omgång.frågan hänskjutas till myndigheten, det kanfall skall utanom

handling medhandling eller lämnar hanhan lämnaVägrar utatt ut
innehåll ellerinskränker sökandens dessförbehåll, rätt att annarssom yppa

frågan tillskall sökanden begär det hänskjutaförfoga den, han,över om
beslutskall underrättas detta ochmyndigheten. Sökanden att avom

kap.för skall kunna överklagas, 15myndigheten krävs avgörandeatt ett
sekretesslagen.6 §
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Överklagande

har fåttDen avslag på sin begäran få del allmän handlingatt tasom av en
har fåtteller del handling förbehållmed har i allmänhet rättsom av atten

få saken överprövad. går däremot inteDet överklaga beslutatt ett attom
allmän handling lämnas ut.

Handläggning sekretessärenden inom utrikesförvaltningenav

framställning från enskild få del allmänEn handlingatten om av en som
förvaras i Utrikesdepartementet i första hand chefen förprövas denav

vårdenenhet har handlingen. l ärenden under handläggningärsom av som
chefen för den enhet handlägger ärendet för vårdensvarar som av

handlingarna Utrikesdepartementets27 § föreskrifter, UF 1987:1, om
förarbetsordning departementet. för vårdenAnsvaret handlingarna iav

departementets arkiv handhas chefen för den enhet har tillsynenav som
diarieföringen och vården arkivet 27 § Utrikesdepartementetsöver av

föreskrifter. allra vanligaste framställningarDet från enskildaär att
arkivchefen. Det beror handlingar inom Utrikesdeparte-prövas attav

arkivläggs efter mycket kort tid. enhetschefVägrar lämnamentet att uten
fråganhandling och hänskjuts enligt § sekretesslagen,15 kap. 6 fattasen

myndighetens beslut departementschefen. Myndighetens beslut inteattav
handling kan överklagaslämna till regeringen 2 kap. §15 tryck-ut en

förordningenfrihetsförordningen och 39 § 1982: 1282 med instruktion för
Utrikesdepartementet. Som regel hänskjuter statsrådet frågan direkt till
regeringens prövning i stället för själv fatta beslut i ärendet. Därmedatt

frågan regeringen första och enda instans.avgörs av som
framställning från enskild fåEn del handlingatt taen om av en som

förvaras hos utlandsmyndighet chefen för utlandsmyndig-prövasen av
Utlandsmyndigheten härheten. självständig svenskagerar som en

förvaltningsmyndighet på vilken bl.a. ll kap. § regeringsformen7 är
tillämplig. Myndighetens beslut kan överklagas till Kammarrätten i
Göteborg behörig domstol gäller överklagandenvad alla beslutärsom av

meddelats svensk myndighet riket, förordningen1 §utomsom av en
1977:937 karnmarrättemas domkretsar Kammarrättens beslutom m.m.
överklagas till Regeringsrätten.

Registrering

underlätta tillgängligheten till allmärma handlingar iFör 15 kap.att ges
sekretesslagen vissa föreskrifter registrering handlingar. Syftet medom av
bestämmelserna få tillgångallmänhetens tillär rättatt attgarantera

handlingar. offentlighetsprincipen praktisktallmänna För skallatt sett
fungera på det i tryckfrihetsförordningen harkunna detsätt som avses
nödvändigt myndigheterna håller sina handlingar registreradeansetts att

så vilka handlingareller i fall ordnade det går konstateravart att att som
finns 197980:2 Del 356.prop. A s.
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allmänNär handling kommit in till eller hos myndighetupprättatsen en
skall handlingen registreras dröjsmål 15 kap. § första1 stycket. Iutan
fråga allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller, får registre-om

underlåtasring handlingarna i stället hålls så ordnade detatt utanom
svårighet fastställaskan handling kommit in eller Enupprättats.om en
ovillkorlig registreringsskyldighet omfattar således bara handlingar för
vilka sekretess gäller.

Från huvudregeln också undantag för allmänna handlingargörs som
uppenbarligen ringa betydelse för myndighetens verksamhet.är Hand-av
lingar detta slag behöver inte registreras och inte heller på sättannatav
hållas lättillgängliga föreskrivs för handlingar intesätt som annars som

hemliga.är
l 15 kap. 2 § sekretesslagen minimikravde måste uppfyllasanges som

vid registrering allmänna handlingar. Enligt paragrafen skall detav av
registret framgå

datum då handlingen in ellerkorn upprättades,1
2 diarienummer eller beteckning har åsatts handlingen,annan som

i förekommande fall från handlingen3 har kommit in eller tillvem vem
har expedieratsden samt

4 i korthet vad handlingen rör.

Syftet med denna bestämmelse registreringen skall så utförligär att vara
handlingen svårighet kan identifieras 19798012prop. Del Aatt utan

358.s.
Registrering brukar ske i s.k. diarium där normalt i enlighet medett

nämnd bestämmelse diarienummer,datum, avsändare respektiveovan
adressat kort uppgift handlingens innehåll antecknas.samt en om
Beträffande hemliga handlingar kan uppgifterna summariska.göras mera

diarium blir allmän handling redan detEtt när upprättats.
Frågan huruvida uppgifter i register eller diarium skall hemlighållasett

eller inte skall enligt sekretesslagens materiella bestämmelser.prövas Av
till allmänthänsyn eller enskilt intresse kan i vissa fall uppgift om vem

in handling eller vad handlingen behöva hemlighållas. Förrörgettsom en
i sådana fall inte alla diarieförda uppgifter handling i registretatt om en

skall hemlighållas föreskrivs kap. andra stycketi 15 2 § sekretesslagen att
uppgifter handlings avsändare, ingivare eller eller dessrör mottagaresom
innehåll skall utelämnas eller särskiljas det behövs sekretesskäl.om av
Därigenom kan registret i övriga delar hållas allmänt tillgängligt.

Regeringen får enligt kap. 2 § tredje stycket sekretesslagen15 be-
träffande visst register föreskriva undantag från andra stycket. Föreskriften

andra stycket kan inom vissa områden eller beträffande vissa slagi av
handlingar leda till register förs beträffande alla elleröppnaatt som
flertalet handlingar innehålla endast de obligatoriskaskulle komma att
uppgifterna, uppgifter enligt första stycket punkterna ochdvs. 1 2 om
handlings datum och diarienummer. Ett sådant register skulle tvinga
myndigheterna till omfattande dubbelregistrering samtidigt deten som

för föga Föreskrifterregistret den utomstående skulle värde.öppna vara av
med stöd tredje finns i 6 sekretessförordningen 1980:657,stycket §av
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skall beskickningar, delegationer hos mellanfolkliga organisationert.ex.
och konsulat beträffande samtliga sina diarier inte tillämpa föreskriften i
15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen.

kommerJag under avsnitt 2.2.1 översiktligt redovisa diarieföring vidatt
Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheter.

Arkiv

offentlighetsprincipenFör skall fungera måste myndigheterna hålla deatt
allmänna handlingarna väl ordnade. Vidare lagstiftningensätter om
offentlighetsprincipen ingen bortre tidsgräns för hur länge den skall gälla.

innebär också kommandeDet generationer skall ha möjlighet delatt att ta
innehållet i de allmänna handlingar finns i dag. För skapaattav som

förutsättningar för båda dessa aspekter finns särskild lagstiftning inomen
arkivområdet, arkivlagen 1990:782 med följdförfattningar arkivför-
ordningen 1991:446 och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
arkiv hos statliga myndigheter, RA-FS 1991:1.

statliga och kommunala myndigheterFör gäller arkivlagens bestämmel-
arkivbildning hos myndigheterna och tillsynen hur deöverser om om

fullgör uppgifter.sina Grunden för det offentliga arkivväsendet kan sägas
principen alla medborgare har del allmänna hand-rättatt att tavara av

lingar. Genom handlingar arkivläggs sörjer för allmänheten kanatt attman
få sådan tillgång till allmänna handlingar tryckfrihetsförordningensom
stadgar prop. 198990:72 27. Arkivbestämmelsema har näras. en
koppling till bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen registreringom av
allmänna handlingar m.m.

Arkivmyndighetema Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven inom
den statliga sektorn tillsyn myndigheterna vårdarutövar över sinaatt
arkiv. Riksdagens, regeringens myndigheter utrikesförvaltningen stårsamt

under denna tillsyn.
Enligt arkivlagen skall myndighetens arkiv bildas allmänna hand-av

lingar från myndighetens verksamhet sådana handlingarsamt som
myndigheten beslutar skall hand för arkivering, minnesanteck-tas t.ex.om
ningar. Arkivbildningen skall tillgodose arkivlagens syfte, förutomsom -

tillgången till allmänna handlingar efter det myndig-ävenatt garantera att
heten inte längre har behov handlingarna tillgodose behovetär attav av-
information för rättsskipningen och förvaltningen tillgodosesamt att
forskningens behov.

arkivering skall handlingarFöre betydelse upphört ärendenär ettvars
slutligt avgjorts bort. Gallring handlingarallmänna hos statligarensas av
myndigheter tillåts endast i enlighet med vissa bestämda regler. De
grundläggande gallringsbestämmelserna finns i arkivlagen, arkivförord-
ningen Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd arkiv hossamt om
statliga myndigheter.

Förstöring utgallrade handlingar skall dröjsmålske och underutanav
kontroll.
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Diarieföring2.2.1 vid utrikesförvaltningen

Vid medlemskap i EU kommer mycket mängd handlingarett stor atten
från till Sverige.sändas EU:s myndigheter i En del dessaorgan av

via delegationenhandlingar kommer i Bryssel tillställas Utrikes-att
deldepartementet. En hel korrespondensen med olikaEU:sav organ

direkt mellan dessa och berörda myndigheterkommer iatt organ
Sverige. De speciella regler gäller och de rutiner följs isom som
diarieföring och arkivläggning inom utrikesförvaltningen har därför ingen
avgörande betydelse för allmänhetens möjlighet insyn i deatt en
ärenden EU. Likväl det i detta sammanhang viktigtrör är attsom som en

bakgrund översikt diarieföringen och arkivrutinernaallmän inomge en av
utrikesförvaltningen.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet förs tiotal olika diarier. Det viktigasteInom ärett
huvuddiariet, s.k. skrivelsediarium. innebärDet varjeär attettsom
handling registreras för sig. finns inga uppgifter i diariet hållerDet som

handlingarna i ärende. Följaktligen inte heller någraett angessamman
åtgärder i diariet. övriga diarier i Utrikesdepartementet kanAv nämnas att

chefen för rättsavdelningen förs diarium dehos särskilt handlingaröverett
klagomål Sverige enligt den europeiska konventionen derör mot omsom

mänskliga rättigheterna. Vidare förs särskilda diarier hos respektive
från riksdagen. Vid Utrikes-statsråd interpellationer och frågoröver

och läkarmottagning och vid Utrikesdepartementetsdepartementets SIDA:s
förs också diarier.personalkonsulenter särskilda

huvuddiarium registreras årligen ungefärI Utrikesdepartementets
utgående.250 000 handlingar 150 000 inkomna och 100 000 För att-

ihågförstå strukturen på huvuddiariet det viktigt komma dåär att att
för diarieföringen utvecklades gällde det skapa hjälpmedel förrutinerna att

med manuella rutiner hantera mycket flöde handlingar. Detatt ett stort av
gjorde dela diariet i flera deldiarier, s.k. uppslag.attman genom upp

Huvuddelen Utrikesdepartementets korrespondens sker medav
utlandsmyndighetema ambassader, generalkonsulat och delegationer.

utlandsmyndighet särskilt uppslag. Inom varje uppslagVarje utgör ett
skrivelser, handbrev, telex,specificeras i sin de olika handlingstypema:tur

finns i sin tvåoch kryptofax. varje handlingstypfax, krypto Inom tur
Denför inkomna och för utgående handlingar.skilda nummerserier, enen

från delegationen iförsta skrivelse inkom till Utrikesdepartementetsom
Skrivelser från delegationen iår 1993 fick i nummerserienBryssel lnr

denna skrivelse fick ifrån Utrikesdepartementet på lBryssel Svaret nr
serien Skrivelser till delegationen i Bryssel

måste pådiarienummer i Utrikesdepartementet 1Ett nanmetange
eller utgåendeuppslaget, det inkommenutlandsmyndigheten 2 ärom en

respektive nummerserie.inomhandling, 3 handlingstyp, 4 löpnummer
sammanhållen serie registre-definierar diariumOm ett avman som en
varje sådan nummerseriehandlingar i nummerordningrade är ett
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deldiarium. För varje utlandsmyndighet finns tolv deldiarier. Eftersom det
för närvarande finns 105 utlandsmyndigheter uppgår antalet deldiarier bara
för utlandsmyndighetema till 000.över l

Utrikesdepartementets korrespondens med andra utlandsmyndig-än
sin uppdelad fleraheterna i uppslag. Myndigheter ellerär tur grupper

myndigheter med vilka Utrikesdepartementet har särskilt omfattandeav
korrespondens bildar uppslag Statens invandranerk,t.ex.egna som
polismyndigheter och pastorsämbeten.

Korrespondensen med allmänheten redovisas tvâ uppslag, enskilda
Sverige respektive enskilda i utlandet. fall uppslag innehålleri I de ett mer

korrespondent, enskilda i Sverige, i diariet ocksåän t.ex. noterasen som
pâ korrespondenten. andra uppslag utlandsmyndighetemaInom ännamnet

skiljer inte på de olika handlingstypema.man
huvuddiariet tillämpas diarie-dossierplan.l Det innebär vidatten

klassificeras efterdiarieföringen handlingarna enligt sitt innehåll särskiltett
klassificeringssystem. Detta beskrivs nedan.närmare

huvuddiariet följande uppgifter:I Avsändaremottagare,noteras
handlingstyp, uppslag, registreringsdatum dag handlingen inkomlupp-den
rättades, handlingens datum, korrespondent, dossierbeteckning för varje

till fyra fallhandling kan dossierbeteckningar i de ochanges upp en
handling behandlar sakfråga, ärendemening och sökord.än ensamma mer

Enligt bestämmelserna i kap. 2 § sekretesslagen skall alla uppgifter15
diarium offentliga. Med sekretessför-i stöd bestämmelsen i 6 §ett vara av

får emellertid Utrikesdepartementets huvuddiariumordningen i viss
utsträckning innehålla sekretessbelagda uppgifter. gäller uppgifterDet om
avsändaremottagare ärendemeningen. Uppgifter i administrativa,samt
konsulära och handelsärenden dock offentliga vad gällerheltär utom
krypterade meddelanden. innebär uppgifternaDet den allra störstaatt om
delen handlingar i Utrikesdepartementet relationerna EUrör ärav som

Bestämmelseni huvuddiariet. uppgifter i handelsärendenöppna attom
offentliga förändring för något år sedan.skall resultatet baraärvara av en

Bakgrunden till detta bl.a. möjliggöra i ärendeninsyn rörattvar som
förhållandeSveriges till EU.

Huvuddiariet alltsedan år datoriserat. detta genomför-1985 helt Närär
emellertid inte struktur. Nyligendes valde ändra något diarietsattman av

har utvecklingsarbete inletts innebär Utrikesdepartementet inomett attsom
fem år kommer ha diarieföringssystem. Då kommer strukturenatt ett nytt
och funktionen diariethos omprövas.att

Arkivrutiner. Diarie-dossierplan

Inledningsvis nämndes Utrikesdepartementets huvuddiarium s.k.är ettatt
skrivelsediarium och därmed diariet inte innehåller några uppgifteratt om

stället anteckningarvilka handlingar ingår i ärende. I görsettsom
i ärendehandlingarna vilka andra handlingar hör ettsammanom som

handlingarna i kronolo-åtgärdsanteckningar. Vid arkivläggningen läggs
ordning inom dossier den klassificerats på.gisk den som
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Utrikesdepartementet de allra första myndigheter i Sverigevar en av
överhuvudtaget införde dossierplan. begränsadI omfattning skeddesom en

tidigtdetta så under 1880-talet. En första genomarbetad plan infördessom
år 1902. Den nuvarande härstammar från år 1920, den har modifie-men

åtskilligt deunder sju decennierna.rats senaste
Dossierplanen innehåller hierarkiska nivåer avdelning, ochtre grupp-

mål.
Avdelningama till i med Utrikesdeparte-överensstämmer namnet stort

organisatoriska indelning, det viktigt påpekaär hand-mentets att attmen
lingarna klassificeras efter sitt sakinnehâll efterinte vilken organisatorisk
enhet handlägger ärendet. Avdelning i planen med bokstavs-som anges en
beteckning enligt följande:

HP politiska ärenden
rättsärenden
handelsärenden
administrativa ärenden
arkivets ärenden
bistândsärenden
pressärenden
infonnationsärenden
ärenden där Sverige uppträder skyddsmakt för statsom annan

Grupp betecknas med siffra. omfattandeDen avdelningen i detmesten
avseendet R, har 192är som grupper.

Mâl betecknas pâ tvâ skilda En underindelningsätt. är att ange en
bokstavskombination. Ursprungligen fogade till gruppbeteckningenman en
enkel bokstav A alfabetetNär avverkat dubblerades bokstävernaosv. man
AA I andra fall uppstod behov underindela inom respektiveett attosv. av
bokstav. Då lade till upphöjd siffra. Ett exempel pâ detta ärt.ex.man en
det mål, vilket handlingar svensk krigsmateriel. Detrör exportsom av

.betecknas HP 24 för mâlindelningenV En grund den s.k.ärannan
normallistan. I denna finns bl.a. kodbeteckningar för varje land. Länderna

i sin eftergrupperade Världsdelarär tur m.m.
allra flesta frågorDe gäller allmänna handlingar i Utrikesdeparte-som

arkiv har karaktären föranlederde sökning enligt dossier-mentets att
planen.

Utlandsmyndighetema

Utlandsmyndighetema tillämpar för diarieföring ochsystemsamma
arkivläggning Utrikesdepartementet med vissa förenklingarsom men
beroende på mängden handlingar där betydligt mindre. Diariema vidäratt
utlandsmyndighetema har inte datoriserats.ännu

Vid utlandsmyndighetema får enligt sekretessförordningen alla typer av
innehålla uppgifter faktumärenden sekretessbelagda i diariet. Det att
får uppgifterdiariema innehålla sekretessbelagda innebär inte diariemaatt

hemliga. uppgifteri sig Varje gång någon begär angivna iär att se
diariet skall myndigheten sekretessprövning. De uppgifter dågöra en som

Övrigaomfattas sekretess skall undanhâllas. uppgifter länmas ut.anses av
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Vid utlandsmyndighetema tillämpas diarie-dossierplansamma som
inom Utrikesdepartementet. förklarliga skälAv behöver den inte såvara
detaljerad. Normalt använder utlandsmyndigheten bara nivåerna avdelning

Indelningenoch i mål används endast för de delar där myndighetengrupp.
omfattandehar korrespondens.en mer

3 Förhandlingsoffentlighet

folkrepresentationensPrincipen förhandlingar skall offentliga äratt vara
fundamental i demokratiskt statsskick. dag gäller generellt inte någraIett
särregler för den politiska berednings- och beslutsprocessen deutan

offentlighetallmänna reglerna och sekretess tillämpliga.ärom
riksdagens verksamhet finns särreglering i det dessFör dock atten

endast i viss omfattningledamöter begränsad underkastade tystnadsplikt.är
kap. 2 § första stycket sekretesslagen framgår kap. 2-4 §§Av ll 1att

sekretesslagen inte gäller för riksdagens riksdagsledamöterledamöter. För
gäller i stället vissa särskilda regler i regeringsformen och riksdags-
ordningen 10 kap. § regeringsformen och kap.7 2 kap. 4 § 4 15samt
och 16 §§ riksdagsordningen. Enligt regeringsformen skall10 kap. 7 §
ledamot Utrikesnärrmden visa varsamhet i fråga meddelanden tillav om
andra vad han erfarit i nämnden. ordförande ocksåNämndens kanom
besluta ovillkorlig tystnadsplikt för ledamot nämnden och denom av som

övrigt knuten till nämnden.i är
Av 2 kap. 4§ riksdagsordningen framgår sammanträden medatt

skall offentliga. Ett sammanträde får dock hållas inomkammaren vara
dörrar, påkallat hänsyn till rikets säkerhet eller istängda det ärom av

övrigt till förhållande till eller mellanfolklig organisation.statannan
Ledamöter och tjänstemän i riksdagens utskott får inte obehörigen yppa
vad förekommit sammanträde Vidare får,vid inom stängda dörrar.ettsom

riksdagsordningen,enligt 4 kap. 15 § ledamot i utskott inte obehörigen
vad enligt regeringen skall hållas hemligtbeslut eller utskottetyppa som av

rikets viktigt skäl,med hänsyn till säkerhet eller synnerligenannat somav
betingas förhållandet till främmande eller mellanfolklig organisa-statav

svenska delegationention. En motsvarande regel gäller för ledamöter i den
tilltill EFTA:s parlamentarikerkommitté och den svenska delegationen

parlamentarikerkommittén EG-Sverige 8 kap. 14 §riksdags-gemensamma
föreskrivs tystnadsplikt förordningen. I 4 kap. 16 § riksdagsordningen

beträffande vadledamöter, suppleanter och tjänstemän i Finansutskottet
förekommit vid behandling vissa förhandlingsfrágor.som av

stadiemassvenska lagstiftningsarbetet det främst de olikal det är
framblir offentliga, inte de diskussioner fört tillslutprodukter som som

utrednings betänkande alltiddessa ställningstaganden. En offentlig är
diskussioner, promemorior ochoffentligt. Dock kommitténs internaär

offentligoffentliga. propositionutkast normalt inte Regeringens är men
vidregeringskansliet ellerinte de interna diskussionerna inom ett

fram propositionen. riksdagenregeringssarnrnanträde lett till I ärsom
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offentliga,utskottsbetänkanden liksom avslutande debatt och beslut men
föregåttutskottsförhandlingar och partigruppsöverläggningarinte de som

ställningstagandet.slutligadet

Yttrandefrihet2.4

regeringsformen varje medborgare det allmännaEnligt 2 kap. 1 § är mot
rättigheter.angivna grundläggande fri- och Dentillförsäkrad vissa särskilt

information varierande åsikter förut-till rikhaltig ochfria tillgången är en
ställning till frågorför medborgarna själva skall kunnasättning taatt som

givitsdärför central ställning och harYttrandefriheten intardem.rör en
rättsordning.genomslag i vårstarktett

allmänna tillförsäkrad:medborgare detVarje är gentemot

meddelai tal, skrift eller bild elleryttrandefrihet: frihet sättl annatatt
uttrycka tankar, åsikter och känslor,upplysningar samt

upplysningarinhämta och iinformationsfrihet: frihet2 samtmottagaatt
yttranden.övrigt del andrastaga av

regeringsformenkap. § första stycket 1-22 l l p.

deltryckfriheten,regleringen undantas utgörFrån som annars en av
Regeringsformens yttrandefri-1975762209 144.yttrandefriheten prop. s.

tryckfrihetsför-väsentliga medsammanfaller dock i dethetsbegrepp
ordningen.

vissa allmänna föreskrifterregeringsformen har samlatskap. 12 §I 2
beträffande yttrandefriheten ochbegränsningar tillåtsgällande de som

för be-lagform undantaginformationsfriheten. Från kravet görs
funktionärer och för be-för offentligatystnadspliktstämmelser om

eller upphörameddelad föreskrift skall börjaviss i lagstämmelser attatt
möjlig.subdelegationdessa falltillämpas. I är även
tillgodose ändamålfår endast förBegränsningar ärgöras att som

kap. l2§ andra stycketdemokratiskt samhälle 2godtagbara i ett
vad nöd-Begränsningen får aldrigregeringsformen. utöver ärsom

föranlett den och inte hellerändamål harmed hänsyn till detvändigt som
fria âsiktsbildningenhot denlångt densträcka sig så utgör motettatt

grundvalar.folkstyrelsenssåsom en av
enligt kap. l3§får 2och informationsfrihetenYttrandefriheten

folkför-rikets säkerhet,med hänsyn tillregeringsformen begränsas
privatlivetsenskilds anseende,ordning och säkerhet,sörjningen, allmän

Vidare får frihetenbeivrandet brott.förebyggandet ochhelgd eller attav
övrigt får begränsningarnäringsverksamhet begränsas. Isig i avyttra

särskilt viktigainformationsfriheten ske endastyttrandefriheten och om
föranleder det.skäl

allaexakt deinte varit möjligtregeringsformenhar iDet att ange
nödvändig. har nöjtyttrandefriheten Manbegränsningdå ärtillfällen aven

tillgodoses.ändamål fårprecisera demedsig att som
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Åtskilliga slag yttranden faller vidare definitionsmässigt utanförav
grundlagsskyddet och kan därför bli föremål för ingripanden stödutan av

förbehållnågot i grundlagen. gällerDetta yttranden som anses vara
brottsliga i avseende såsom överskridande tryckfrihetensänannat ett av

SOU 1947:60 115.gränser s.
Genom yttrandefrihetsgrundlagen 1991:1469 grundlags-ges numera

skydd för yttrandefriheten i radio, television, videogramäven och
ljudupptagningar Yttrandefrihetsgrundlagen bygger påm.m. samma
grundsatser tryckfrihetsförordningen, bl.a. principernasom om ensam-

och källskydd begränsning möjligheterna till kriminalise-samtansvar av
ring.

Meddelarfrihet2.5

meddelarfrihetMed det komplex regler finns i tryckfrihets-avses av som
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär det i vissattsom
utsträckning möjligt straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter förär att
publicering i tryckt skrift eller för offentliggörande i radioprogram, filmer
och ljudupptagningar. Meddelarfriheten, sedan länge ingår ledettsom som

reglering förverkliga offentlighetsprincipen,i den komplette-attsom avser
med regler anonymitetsskydd, anskaffarfrihet och förbud förras om

allmännamyndigheter och andra efterforska uppgiftsläm-attorgan vem
Huvudsakligen gäller dessa regler allmännadet ochär. gentemotnaren

lagstadgade tystnadsplikter.avser
De grundläggande bestämmelserna meddelarfriheten finns i 1 kap.om

§ tredje stycket tryckfrihetsförordningen och §yttrandefrihets-l 1 kap. 2
grundlagen. Enligt bestämmelserna står det och fritt i de fall dåatt,var en

föreskrivetinte i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-iärannat
grundlagen, meddela uppgifter och underrättelser i vilket helstämne som

offentliggörandeför i tryckt skrift eller radioprogram, filmer och
ljudupptagningar. villkor dockEtt meddelaren lämnar uppgifterna iär att
detta syfte och till någon i bestämd krets offentligOmmottagare.en av en
tjänsteman eller någon inte får bryta tystnadspliktannan person som en
publicerar uppgifterna i bok själv står författarehan tillen som som
omfattas han således inte meddelarfriheten.av

Enligt kap. § fjärde stycket tryckfrihetsförordningen ochl l 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen skall vidare och äga rätt att, annatvar en om

följer respektive grundlag, anskaffa uppgifterinte och underrättelser iav
vilket helst för offentliggörande. bör dock påpekasDetämne attsom

anskaffafriheten uppgifter för publicering inte innefattar någon rättatt att
därvid använda sig brottsliga förfaranden, vilket framgår kap.1 9 §av av
punkten tryckfrihetsförordningen3 och kap. 12 § yttrandefrihetsgrund-l
lagen.

tryckfrihetsförordningenEnligt den bestämda kretsenär mottagareav
författare eller framställningupphovsman tillär attannan som anse som

skriften, skriftens utgivare eller,i det för skriften finns särskildom
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nyheter elleryrkesmässig förmedlingföretag fördenna ellerredaktion, av
yttrandefrihetsgrund-enligtperiodiska skrifter. Ochmeddelanden tillandra

upphovsmänförfattare och andrabestämda kretsendenlagen är samt
för framställning filmerföretagnyhetsbyråer ochredaktioner,utgivare, av

ljudupptagningar.och
får ingen tilltalas eller dömastryckfrihetsförordningen3 §Enligt l kap.

ellermissbruk tryckfrihetenersättningsskyldighet förtill eller avansvar
tryckfrihetsför-fallordning eller idärtill i änmedverkan annatannan

med kap. § tredjebestämmelse tillsammans 1 1medger. Dennaordningen
åläggas straff-meddelare bara kanförordning innebärstycket att ensamma

tryckfrihetsförordningeni de fallskadeståndsrättsligteller anger.ansvar
meddelaren inte heller påföljavidarebestämmelsernaAv annatattanses

sida,allmännaspåföljd från detdrabbas någonfår t.ex.sätt enav
för publiceringuppgifter prop.därför han lämnatdiciplinpåföljd, att

varje åtgärdgått så långti rättspraxishar1975762204 122. Man atts.
ochoffentligt anställdförnegativa konsekvensermedför personensom

otillåten enligti tryckt skriftmedverkangrundar sig anses varasom
kap. 4 §bestämmelser finns i lMotsvarandetryckfrihetsförordningen.

yttrandefrihetsgrundlagen. vederbörligden idockmåsteDet antas att som
föremålkan bliyttrandefrihetsbrotttryckfrihetsbrott ochdömts förordning

regler.enligt vanligaanställningsförhållandetsanktioner iför
upplysningar dock inteochmeddelanden ärlämnaRätten utanatt

tredjekap. §meddelanden enligt l lnågon lämnarinskränkningar. Om
ide gärningarskyldig till någondärvid sigstycket och gör angessomav

förtryckfrihetsförordningen, gällerförsta stycket3 §7 kap. om ansvar
brottsbalken. Motsva-i vanlig lag,föreskrivetdetsådant brott är t.ex.som

yttrandefrihetsgrundlagen. Dekap. 3 §bestämmelse finns i 5rande
aktuella gämingama är:

spioneri, befattning medobehörigspioneri,högförräderi,l grovt grov
försök,landssvek ellerlandsförräderi,uppgift,hemlig uppror,

till sådant brott,eller stämplingförberedelse
tillgänglig förhandlingallmänutlämnande äroriktigt2 envarsomav

myndighetsstrid medhandling isådantillhandahållandeeller av
elleruppsåtlig,gämingenutlänmande, ärförbehåll vid dess när

i särskildfalltystnadsplikt i deåsidosättandeuppsåtligt3 angessomav
lag.

hartystnadsplikterkvalificeradeuppräknas desekretesslagenkap.I 16 som
utrikespolitikensharmeddelarfriheten. Såframförföreträde t.ex.

gällersåvittmeddelarfriheten,framförföreträdetystnadspliktenområde
fara ellersäkerhet iriketsröjande kan sättauppgift, antas annarsvars

landet.allvarligt skada
tryckfrihets-§i kap. 3meddelarfriheten 7förundantagenReglerna om

ocksåbetydelseyttrandefrihetsgrundlagen har§förordningen och 5 kap. 3
anonymitetsskyddet.yttrandefrihetsrättsligatryckfrihets- ochför det

iansvarighetssystemetsärskildadetmöjliggörsAnonyrnitetsskyddet av
ochtryckfrihetsrättslidetenligt vilkettryckfrihetsförordningen, ansvaretga

samlas påyttrandefrihetsbrottföransvaret en person.
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Anonymitetsskydd

Reglerna anonymitetsskyddet finns i 3 kap. tryckfrihetsförordningenom
och 2 kap. yttrandefrihetsgrundlagen. De innebär författare, meddelareatt
och andra, har del i tillkomsten tryckt skrift, upphovsmarmen tillsom av

radioprogram, film eller ljudupptagning, den har framträttett en en som
i sådan framställning meddelaren har långtgående rättsamten atten vara

Anonymitetsrätten slås fast i 3 kap. 1 § tryckfrihetsförordningenanonyma.
ioch 2 kap. § yttrandefrihetsgrundlagen.l

Anonymitetsskyddet innebär vidare det i mål tryckfrihetsbrottatt om
inte får väckas frågan författare, meddelareär eller utgivareom vem som

icke periodisk skrift. Motsvarande regler i mål yttrandefrihetsbrottav om
innebär ingen får frågan framställningensatt årta upp om vem som upp-
hovsman, framträtt i den, har tillhandahållit den förvem som vem som
offentliggörande eller lämnat uppgifter för offentliggörande.vem som
Under vissa särskilt angivna förhållanden får dock frågan denom som

författare, utgivare ansvarig behandlasär i målet.angetts etc.vara
I anonymitetsskyddet ingår också den tystnadsplikt finns före-som

skriven i 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 yttrandefrihets-
grundlagen. Den tagit befattning med tillkomsten eller utgivningensom av

tryckt skrift eller med framställning avsedd införas ien atten som var en
tryckt skrift får inte röja det han därvid har fått ärvetasom om vem som
författare eller meddelare eller utgivare skriftär inte ärvem som av som
periodisk. Detsamma gäller för den varit verksam inom företag förettsom
utgivning tryckta skrifter eller inom företag för yrkesmässigettav
förmedling nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.av
Motsvarande bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen stadgar denatt som
har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen framställningav en

utgjort eller varit avsedd ingå i radioprogram, film elleratt ettsom en en
ljudupptagning och den har varit verksam nyhetsbyrâ får intesom en
röja vad han därvid har fått upphovsman tillärveta om vem som
framställningen eller har tillhandahållit den för offentliggörande eller vem

har framträtt i den eller lämnat uppgifter för offentliggörande. Dennasom
tystnadsplikt dock inte undantag.är utan

Anonymitetsskyddet för författare föroch meddelare förstärks genom
efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap.
4 § yttrandefrihetsgrundlagen innebär myndigheter och andraattsom
allmänna inte får efterforska författare, upphovsmanärorgan vem som
eller meddelare vederbörandeän har gjort sig skyldig tilletc., annat om

gärning föranledakan åtal eller ingripande honom.annaten motsom
För skrifter tryckta i utlandet föroch filmer ljudupptagningaroch som

har framställts utomlands och lämnas för spridning i Sverige gällerutsom
i utsträckning regler de nämnda. Meddelarfrihet gäller,stor samma som nu

undantagen något vidare 13 kap. tryckfrihetsförordningenär och 10men
kap. §yttrandefrihetsgrundlagen.1
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3 Sekretesslagen

3.1 Kort svenska Sekretessreglerom

Sekretesslagen innehåller bestämmelser tystnadsplikt i det allmännasom
verksamhet och förbud lämna allmänna handlingar handlings-att utom
sekretess. Dessutom innehåller lagen vissa särskilda bestämmelser om
allmänna handlingar begränsningar den s.k. meddelarfriheten.samt av

Med sekretess förstås förbud röja uppgift sig det sker muntligenatt vare
eller allmän handling lämnas eller det sker påatt sätt.utgenom en annat
Förbudet gäller för myndigheter och deras funktionärer. Det finns
emellertid möjlighet utsträcka sekretessen till gälla enskildaatt ävenatt

sambandl med utlämnandet sekretessbelagd uppgift tillpersoner. av
enskild kan myndigheten nämligen uppställa förbehåll inskränker mot-som

lämna uppgiftenrätt vidare eller utnyttja den.tagarens att
Enligt huvudregeln gäller sekretessen mellan olikaäven myndigheter.

Med myndigheter jämställs olika verksamhetsgrenar inom myndig-samma
het, de betraktanär är självständiga i förhållande till varandra.att som
Meningen självständighetskriterietär skall bedömas påatt sättsamma som
enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.

I kap.1 l2§ sekretesslagen det i brottsbalken finns be-attanges
stämmelser för den bryter sekretesslagens förbudmotom ansvar attsom
röja eller utnyttja uppgift och förbehåll har uppställts med stödsom av
lagen vid utlämnande uppgiften.av

Lagens uppbyggnad

Sekretessbestämmelsema har byggts med hjälp skilda rekvisit.upp av
Förenklat kan byggstenarnasäga slag: rekvisitär röratt treman av som
föremålet för sekretessen, sådana utstakar sekretessens räckvidd ochsom
sådana dess styrka.som anger

Sekretessens föremål informationutgörs med visst innehåll ochav anges
i lagen ordet uppgift förbindelsei med eller mindregenom en mer
långtgående precisering uppgiftens art.av

Sekretess gäller endast i det allmännas verksamhet. Vilka ochorgan
vilken personal omfattas framgår kap. 6 och 8l §§ sekretesslagen.som av
I del fall kan sekretessbestämmelse ytterligare begränsningutanen en

tillämplig inom hela förvaltningen.göras sådanEn bestämmelse, för-t.ex.
svarssekretessen, saknar särskilt rekvisit angående sekretessens räckvidd.

Reglerna allmänna handlingars offentlighet skall enligt kap.2 3 ochom
§§ tryckfrihetsförordningen5 tillämpas myndighet riksdagen,samtav av
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och beslutande kommunalkyrkomötet församling. Med myndighet förstås
ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisa-organ som

tionen. 2 kap. 8 § sekretesslagen dess bilaga följerAv och vissaatt organ
skall jämställas med myndigheter.

2 kap. 6 § sekretesslagen föreskrivs vidare vilkaI personer som
omfattas sekretessregleringen ...person grund anställningav som av
eller hos myndigheten,uppdrag på grund tjänsteplikt eller på liknandeav
grund för det allmännas räkning eller hardeltar deltagit i myndighetens
verksamhet och därvid har fått kännedom uppgiften. I lagensom
förarbeten har exempel på uppdragstagare kommittéleda-nämntssom .a.
möter.

Någon föreskrift allmänt enskildaålägger tystnadspliktsom personer
angående innehållet i hemliga handlingar de har fått del finns inte.som av

sådan tystnadsplikt kan dock åstadkommas förbehållEn att ettgenom
enligt kap. 9 och 10 §§ sekretesslagen uppställs hemlig handling14 när en
eller hemlig uppgift lämnas ut.

tredje komponenten i sekretessreglerna vad de innehållerDen är om
sekretessens styrka, dess kvalitet. Vid sekretesslagens utformning har man

efter inte sekretessen omfattning vadsträvat större än äratt ge som
nödvändigt. Sekretess skall gälla endast kan förutse skadanär man en som
följd uppgiften lämnasatt ut.av

Det finns två olika skaderekvisit, rakt och rekvisit. Detomväntett ett
utformatraka skaderekvisitet så den slår fast presumtion förär att en

offentlighet. Sekretess föreligger endast det kan någonantas attom
kommer lida skada uppgiften röjs. omvända skaderekvisitetDetatt om
utgår däremot från sekretess huvudregel. Endast med visssom om man en
grad sannolikhet kan utgå från det ofarligt lämna viss uppgiftäratt attav
viker sekretessen.

några enstaka fall gäller sekretess skadeprövning, s.k. absolutl utan
sekretess, 9 kap. sekretesslagen.l §t.ex.

Skaderisken minskar i regel med tiden, varför uppgiftens ålder måste
beaktas vid riskbedönmingen. Efter längre tid kan också skaderiskenen
helt ha försvunnit. Därför innehåller många sekretessregler särskilda
föreskrifter längsta giltighet för sekretessen. Då skaderisken typisktom

inte densamma för de olika kategorierna uppgifter har valtärsett av man
för uppgifter i allmän handling föreskriva olika maximitider. frågaIatt om

uppgifter Sveriges förhållande till eller mellanfolkligstatom arman
organisation gäller sekretessen i högst 40 år. Efter den tiden finns det
alltså ingen helst möjlighet hemlighålla uppgiften.attsom

Sekretessregler i avtal med andra stater

Frågan möjligheterna i svensk införa regler sekretessrättatt somom om
föreskrivits i avtal mellan utbyte sekretessbelagdaandra stater om av
uppgifter mellan olika behandlades i samband med särskiltländer att
långtgående sekretess infördes för uppgifter från utlandet i beskattnings-
och indrivningsverksarnhet sekretesslagen.9 kap. 3 § Departements-
chefen konstaterade då för uppnå tillräckligt sekretesssträngatt attman en
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för uppgifter härrör från utlandet kan hänvisad till delssom attvara
föreskriva sekretess skaderekvisit, dels i klarhetens intresseutan göraom
undantag från tillämpligheten i fall 14 kap. 2 § sekretesslagen,vartav om
och i den utsträckning det skulle strida internationellt avtalmot ett som
Sverige bundet och inteär tillåter sådant utgiftsutbyteav som som avses
i paragrafen. För det inte skall leda till några missförstånd borde enligtatt
depanementschefen i tydlighetens intresse 14 kap. ochäven l 3 §§ medtas
i sådan undantagsregel prop. 198788:41 ff.14en s.

Motsvarande regler absolut sekretess har införts bl.a. värdepap-om
personnâdet för sådana uppgifter i statlig myndighets tillsynsverksamhet

myndigheten erhållit enligt avtal främmandemed eller mellan-som stat
folklig organisation 8 kap. 5 § sekretesslagen. förarbetenaAv till
bestämmelserna framgår sekretessen omfattar endast uppgifteratt som
erhållits från utlandet 199091prop. :42 s.7l.

Inför EES-avtalet har 8 kap. 6 9 kap. 3 § och 16 kap. § sekre-1
tesslagen ändrats. denI proposition föregick ändringarna prop.som
199293: 120 redovisas i vilken mån EES-avtalet innehåller sekretessbe-
stämmelser lämnas förslag till de ändringar i sekretesslagensamt som
dessa bestämmelser föranleder. Beträffande övervakningen företagattav
och andra följer de konkurrensreglema föreslogs sådanagemensamma att
uppgifter svensk myndighet på grund avtalet erhållit frånsom en av
utländsk tillsynsmyndighet eller inhämtat inom landet skall omfattas av
absolut sekretess. Det konstaterades sekretesslagens regler sekretessatt om
hos andra tillsynsorgan redan uppfyller de krav avtalet ställer och någraatt
lagändringar i denna del inte krävs.

Beträffande ömsesidigt bistånd i tullfrâgor föreslogs den bestämmelseatt
i sekretesslagen föreskriver sekretess för uppgifter svensksom som en
myndighet erhållit enligt medavtal främmande också skall gälla förstaten
uppgifter svensk myndighet erhållit eller inhämtat på grundsom en av
avtal med mellanstatlig organisation.en

Inom området provning och kontroll föreslogs teknisk anpassningen av
sekretesslagen till följd den lag teknisk kontroll regeringenav nya om
föreslagit riksdagen att anta.

Riksdagen har i lag 1992:1775 ändringar i sekretesslagen beslutatom
i enlighet med regeringens förslag bet. 199293:KU11, rskr. 77.

3.2 Särskilt utrikessekretessenom

Utrikessekretessen regleras i 2 kap. § sekretesslagen1 och tillämpligär
inom all offentlig verksamhet omfattas sekretesslagen.som av

Sekretess gäller hos regeringen och inom utrikesrepresentationen för
uppgift angår Sveriges förbindelser med eller i övrigt rörstatsom annan

mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare ellerstat,annan
juridisk i eller statslös, det inte står klartstatperson attannan om
uppgiften kan röjas detta Sveriges mellanfolkliga förbindelserstörutan att
eller pá skadar landet.sättannat
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stycket föri förstamyndighetgäller hosSekretess än som avsesannan
Sveriges mellan-detdet kandär, störuppgift antas attomsom anges

uppgiften röjsskadar landetpåförbindelser ellerfolkliga sättannat om
fyrtio år.sekretessen i högsthandling gälleruppgift i allmänfråga1 om

angår SverigesuppgifterfrämstutrikessekretessenFöremålet för är som
baraHärmed intenationell nivå.påmedförbindelser stat avsesannan

ocksåförbindelsernautrikespolitiskade egentligauppgifter utanom
företagssvensktförbindelser Ettkulturellahandelsförbindelser, m.m.

uttrycket.undernormalt inteaffärsförbindelser med stat rymsen annan
främmandekontakter medsvensk myndighetsheller stat,Inte omenen

Företräderangelägenheter.myndighetensförbindelserna egnaavser
konventionsför-vidnation,Sverigemyndighetendäremot t.ex.som

förbindelser.Sverigesbemärkelseavsedddet sig i härhandlingar, rör om
mellan-uppgifterockså pâ rörParagrafen tillämpligär stat,som annan
ieller juridiskmedborgareorganisation, myndighet,folklig annanperson

skall sigdetinte något krav röradetstatslös. Häreller attstat anges
Uppgifterförbindelser.Sverigesanknytning tillmed direktuppgifterom

företag ellersvensktaffärsförbindelser medföretagsutländskt ettettom
myndighetsvenskkontakter medmyndighetsutländskuppgifter enom en

tillämpningsområde. Enparagrafensfalla inomoch för sigikan t.ex.
starktuppgifterför sådanaför sekretess ärsak är utrymmetattannan

Sverigeförkrav på skada ärtill detmed hänsynbegränsat ensom
130Del19798057. Aförutsättning för sekretessen prop. s. .

verksamhet inomoffentligalltså i allgällerUtrikessekretessen
uppdelningparagrafen gjortshartillämpningsområde. Isekretesslagens en

utrikesrepresentationen,inomhos regeringen ochsekretessmellan som
förvaltning,offentligövrigsekretess inomstycket, ochi förstaregleras

svenskautrikesrepresentationenMedandra stycket.reglerad i avses
organisationer,mellanfolkligadelegationer hoskonsulat ochbeskickningar,

Europarådet och EU.Nationema,Förentasåsom t.ex.
dvs.skaderekvisit,stycket medenligt första omväntgällerSekretess ett
medgäller sekretessenEnligt andra stycketför sekretess.presumtionen är

huvudregeln.offentlighetskaderekvisit;rakt ärett
oomstridd.inte varitskaderekvisit harutrikessekretessensFrågan om

allaeftersträvade ersättakonsekventOffentlighetskommittén, attsom
detoffentlighetframställdereglersekretess medpresumtioner för somsom

203:1966:60SOUutrikessekretessenbeträffandenormala, anförde s.

till andraförhållandendå det gällerdock klart staterDet är att man
myndigheternagrundlagsdirektivenmåste godtaga stortettatt ger

grundattämligenbedömande ochför även svagtettattutrymme
Givetvishemlighållande.föranledairritation måsteantagande om

förhemlighålla handlingarmöjligheterockså finnasmåste det attatt
politiskaandramedvistas i länder motskydda systemsompersoner

för sekre-små kravtämligenuppställasdet måste härrepressalier;
påbestämmelsernautformaeftersamtidigtbör strävaMan atttess.

tidsutdräkt lämnaomgång ellerblir möjligtdetdet sättet att utanatt
innehåll.ömtåligtmed ickehandlingar ettut
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OffentlighetskommitténsI förslag reglerna utrikessekretessentogs om upp
i kap. § tryckfrihetsförordningen.2 17 frågal paragrafens utformningom
önskade minoritet skillnad mellan den utrikes brevväxlingengöra ien en
egentlig mening handlingar angår rikets förhållande till statsom annan-
och inkommit till eller hos Kungl Maj:ts kansliupprättats ellersom
utrikesrepresentationen och övriga handlingar med anknytningtyper av-
till eller medborgare. För de förstnämnda hand-stat statsen annan annan
lingama borde bibehålla regel hemlighållande detman en som angav som
normala, medan handlingarna i den skulle hållassenare gruppen
hemliga endast det kunde utlämnandet skulle skada riket ellerantas, attom

mellanfolkligadess förbindelserstöra eller föranleda någon föratt utsattes
eller led Minoriteten ansåg det med fogövergrepp kunde hävdas,attmen.

regel med omvänd presumtion, dvs. för hemlighållande, bästatt en
tillgodosåg det relativt för diskretionär bedömningstora utrymmet som
enligt sakens måste finnas. minst krävdesInte förnatur ett stort utrymme
sekretess för säkerställa utrikesförvaltningens behov information.att av

Offentlighetskommitténs majoritet föreslog däremot formuleringsamma
för alla handlingar, nämligen de skulle hållas hemliga utlämnandetatt om
kan till skada för riket eller dess mellanfolkliga förbindelserstöravara

föranledaeller någon för eller liderutsättes men. Majorite-övergreppatt
hävdade i sin motivering frågan presumtionen endastten att om var en

skrivfrâga och tillämpningeni sak skulle leda till resultat, dockatt samma
likvälprövning skulle framtvingas.att en noggrannare

Utrikessekretessen kommenterades endast fåtal de remiss-ettav av
instanser yttrade sig Offentlighetskommitténs förslag,över och blandsom
dem yttrade sig meningarna delade majoritetens ellersom var om
minoritetens förslag föredra. JO ifrågasatte inte Offentlig-attvar om
hetskommitténi sin vällovliga framhäva offentligheten gått försträvan att
långt. Enligt JO det nämligen uppenbart sekretess för de handlingarattvar

centrala för utrikesförbindelserna måsteär det nonnala.som vara
Offentlighets- och sekretesslagskommittén uttalade sitti betänkande Lag

allmänna handlingar SOU 1975:22 följande.160 bl.a.om s.

Det torde i råda enighet rikets förhållande tillstort sett attom annan
måste skyddas insyn i betydande utsträckning, sekretess-stat mot att

behov kan föreligga i ärenden högst skiftande slag attav men
behovet särskilt uttalat beträffande den utrikes brevväxlingen iär
egentlig mening. såsomDet välmotiverat den starkaattsynes -minoriteten i Offentlighetskommittén förordade i lagtextenäven-skillnad mellan handlingar departementen och utrikes-göra hosen
representationen, å sidan, handlingar med utrikesochena an-
knytning, å andra sidan.

Tystnadspliktskommittén utredde den framtida regleringensom av
tystnadsplikten i sitt betänkande Tystnadsplikt och yttrandefrihet SOU
1975:102 fram förslag offentliga funktionärerstill lag tystnads-ett om
plikt. fråga anförde kommitténI utrikessekretessens utformningenom
följande 241.s.
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tystnadsplikt kring den utrikes brevväxlingenEn skulle åläggasom
befattningshavare hålla uppgiftermed allaatt tyst statom en annan
eller dess medborgare, så det inte uppenbart röjande kanärsnart att
ske skada, skulle emellertid enligt Tystnadspliktskommittén förautan
för långt. Regeln omvänd presumtion bör därför inte få någonom
motsvarighet i lagen offentliga funktionärers tystnadsplikt.om

visade sig vid departementsberedningen Offentlighets- och sekre-Det av
tesslagskommitténs och Tystnadspliktskommitténs förslag intedet gickatt

tillfredsställandefå till stånd sekretessreglering bibehöllatt en om man
skillnaden mellan regler handlingssekretess och bestämmelserom om

Påtystnadsplikt. grund därav upprättades promemoria inom Justitiede-en
Handlingssekretess tystnadspliktoch Ds Ju 1977:11 Del lpartementet,
frågaoch Del 2. I utrikessekretessen uttalades bl.a. följande Del 2om

298.s.

Enligt såväl Offentlighets- och sekretesslagskommitténs som
Tystnadspliktskommitténs förslag förutsättningen för sekretessär att
röjande kan skada riket eller landets mellanfolkligastöraantas
förbindelser. Till skillnad från Tystnadspliktskommittén har emeller-
tid Offentlighets- och sekretesslagskommittén den uppfattningen att

presumtion för offentlighet frågainte kan iaccepterasen om
handlingar inomhar kommit in till eller regerings-upprättatssom
kansliet eller utrikesrepresentationen den s.k. egentliga utrikes
brevväxlingen. Presumtionen bör i stället för sekretess ochvara

kunna endast uppenbart det inte medförutlämnande ske det är attom
skada.

Om särskilda regler skall gälla inom viss del utrikessekretessensav
område bör de innebära ensartad behandling tystnadsplikt ochaven
handlingssekretess. Bl.a. JK har därför vid remissbehandlingen av

offentliga funktionärers tystnadsplikt föreslagitlagen om en an-
passning tystnadsplikten så den bättre medstämmer överensattav
motsvarande handlingssekretess i lagen allmänna handlingar. Aom

sidan har samarbetsnämnd sig presumtionandra Pressens motsatt en
för sekretess. inställning har SIDA uttryck för, såvittSamma gett
angår handlingar rörande bistândsverksamheten.

torde råda allmän enighet sekretess måste kunnaDet attom
upprätthållas i sådan utsträckning Sveriges kontakter med andraatt

utrikespolitiska försvåras eller omöjliggörs.länder det planet inte
alltför öppenhet medföraUppenbarligen skulle måttett stort av

utrikesförvaltningenssvårigheter. Bl.a. skulle resultatet kunna bli att
behov information skulle bli tillgodosett. sagda gällerDetsämreav
inte centrala delarna utrikessekretessens område där detminst de av

betydande intresse för den allmänna debatten och opinions-är av
bildningen information finns tillgänglig.att

promemorian föreslås slutligen sekretess skall gälla bara det kanI att om
mellanfolkliga för-röjande uppgiften skulle Sverigesstöraantas att av

eller skada riket. presumtionen föreslogsbindelser Attsättannat vara
framhölloffentlighet föranledde från några remissinstanser. JKför kritik

kommit in till eller har inomdet i handlingar har upprättatsatt som
uppgifter utomordentlig vikt förregeringskansliet kan förekomma av

uppgifter. ansågOfta det sig politiskt ömtåliga JKlandet. kan röra om
uppgifter presumtionen bör sekretess.därför för detta slagatt av vara



Sekretesslagen 41SOU 1994:49

Föredragande statsrådet uttalade i 197980:2 Del A 130 131prop. s. -
med förslag till sekretesslag frågan följande:im.m.

Det uppenbart det här fråga område där det kanär äratt ettom vara
intresse för den allmänna opinionsbildningendebatten ochstort attav

finnsinformation tillgå. andra sidan torde det råda allmänAatt
enighet sekretess måste kunna upprätthållas i sådanatt ut-om
sträckning Sveriges kontakter andra länder det utrikespoli-medatt
tiska planet inte försvåras eller Uppenbarligenomöjliggörs. skulle ett

måttalltför öppenhet medföra svårigheter. Resultatet skullestort av
bli utrikesförvaltningenskunna behov information skulleattt.ex. av

bli tillgodosett. Det sagda gäller framför allt uppgifter inomsämre
de centrala delarna utrikessekretessens område. det gällerNärav
andra uppgifter kan sekretessbehovet betydligt mindre.vara

bakgrund det anförda framstårMot enhetlig sekretessregelav en
det slag har föreslagits i mindre lämplig.promemorianav som som

Som OSK Offentlighets- och sekretesskommittén min anmärkning
har förordat och redan gäller enligt 1937 års lag bör alltsåsom en
differentiering kan åstadkommaDetta lämpligengöras. man genom

uppställa olika skaderekvisit för skilda myndigheter. Enligt vadatt
jag sekretessbehovet inom utrikesförvaltningen.är störstsagtnyss
För uppgifter hos regeringen och inom utrikesrepresentationen bör
alltså skaderekvisit,användas medan rakt skaderekvisitomväntett ett
bör gälla för uppgifter förekommer andra myndigheter.hossom

olika skaderekvisiten innebär, föredragande statsrådetDe enligt vad
uttalade i självfallet197980:2 Del A 131, inte prövningattprop. s. en

sekretessen hos handling kommer in både till regeringen och tillsomav en
myndighet till skildabör leda resultat. Enligt förarbetena börannan

vidare det skadebegrepp förekommer paragrafen alltföri intesom ges en
vid innebörd. måste sig för landet för skadaDet olägenhetröra attom en
skall föreligga. Motsvarande fråga degäller i störningaranses om av
mellanfolkliga förbindelserna. eller tillfälligaAtt mindre störningar

eller irritationer inomstörningar lands ledning inte kan uteslutasett om
uppgiften lämnas bör således inte alltid leda till sekretess prop.ut,
197980:2 Del A 131.s.

RÅ82Nämnda uttalanden i utgångspunkterna vidhar 2:82 bildat en av
Regeringsrättens prövning frågan diplomatiskautlämnandeav avom

hos invandrarverk dit Utrikes-Statens vilka överlämnatsrapporter av
fördepartementet. Regeringsrätten anförde därvid bl.a. riskenatt

skadeverkningar för Sveriges diplomatiska begränsarverksamhet utrymmet
för offentliggörandet sådana Sveriges förbindelser meduppgifterav om

eller i övrigt utrikesförvaltningenrörandestat statannan annan som
överlänmat till andra myndigheter.

föreliggerI fråga tillämpningen denna paragraf hos regeringenom av
omfattande tillämpningen hänvisasmaterial. Till belysningettnumera av

till 1980till sammanställning i Corell m.fl. Sekretesslagen Kommentaren
lag med ändringar, tredje 101.års upplagan 97s. -
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Meddelarfrihet

Endast i de fallbeträffande utrikessekretessen.Meddelarfrihet råder även
rikets säkerhet i fara elleruppgifter kandå röjande sättaantas annarsav

jämför 16allvarligt meddelarfriheten utesluten, kap. l §landetskada är
utrikessekretessens område kanröjande uppgifter pâsekretesslagen. Ett av

rikets säkerhet, varförinnefatta spioneri eller brottdock motannat
grund reglerna i kap. 3 §meddelarfrihet kan utesluten redan 7avvara

punkt tryckfrihetsförordningen.tredje stycket l
skaderekvisit används be-tillämpningen dedet gällerNär somav

statsrådetuttalade föredragande prop.träffande meddelarfriheten
undantagsfall kan hävdas368 det endast i197980:2 Del A att ettatts.

säkerhet.verkligen medför fara för rikets Vidutrikessekretessenbrott mot
allvar-skaderekvisitet, armars skada landetdet andratillämpningen av

meddelarfrihetpresumtionen förgrundsatsenden allmänna ärligt, bör att
fall,därför upphöra bara i de dåfrihet börvägledande. Denna ansesvara

effekter. exempel isärskilt allvarliga Somröjande medföra nämnskan
underläge vid föruppstår risk riket hamnar idetpropositionen attatt en

för påtagligbetydelsefull förhandling eller riskförhållandenrikets en
övrigt harmed vilken riket irikets relationer medförsämring stat,enav

förbindelser.betydelsefulla
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Offentlighet och sekretess i några4

medlemsländer,EU:s Norge ochav

Finland

medlemsländer4.1 Några

frågan allmänhetensEU-ländema finns det inte någon enhetlig påI syn om
fåtal medlems-tillgång till myndigheters handlingar. Endast EU:sett av

Frankrike, Grekland och Nederländerna harländer Danmark, en--
lagstiftning tillförsäkrar allmänheten tillgång till informationgenerell som

i grundlagen reglerat allmänhetensfrån myndigheterna. Nederländerna har
i sin regeringsformtillgång till upplysningar. Belgien har infört artikelen

för-för allmänheten till administrativa dokument itillgänglighetom
Även respektive grundlagarSpanien och Portugal har i sinavaltningen.

allmänhetens till upplysningar myndig-fast principenlagt rättom ur
handlingar.heternas

den franska arkivlagen från[Frankrike regleras handlingssekretessen av
handlingar inte1979. artikel 6 i denna lag stadgas3 januari Iden att som

fransk myndighetsekretessbelagda de kommer in för arkivering hosnärär
heller i fortsättningen skall sekretessbelagda.inte vara

för förbättralagen den juli 1978 vissa åtgärderEnligt 17 attom
Loimellan förvaltningen och allmänhetenrelationerna portantm.m.

publicdamélioration administrationdiverses et etentremesures
administratif, fiscal enskildadispositions dordre socialdiverses rättet ges
innehållet myndigheters handlingar mederhålla information iatt om
också enskilde anföra klagomålundantag. denangivna Lagen rätt attger

dAccês Documentsfristående kommission, Commissionhos auxen
administratifs.

beträffande handlingartidsgränser för sekretessartikel olikaI 7 anges
uppgifter.andra liknandeinnehållande personliga, medicinska och

rikets säkerheti artikel uppgifter angåendeSlutligen attuppges samma
år. Conseil dEtat,försvaret sekretessbelagda i 60eller det nationella är

vilkarådgivande lagstiftningsfrågor, skallbl.a. iär ett angeorgansom
Beträffande övrigasekretess.frågor skall omfattas dennaavsom

utgången 30 årkan konsulteras efterhandlingar stadgas dessaatt av om
inte framgår i artikel 7.annat

Enligt dennafaller artikelSekretessbelagda EG-dokument under
iinnehålletfransk myndighet lämnabestämmelse kan vägra utatt en

Enligtskada utrikespolitikenhandling det skulle kunna rättsprax-m.m.om
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på området skall dokument belagts med sekretess EG-kommis-som av
sionen eller rådet behandlas enligt franska sekretessbestämmelser. Dessa
dokument behandlas handlingar rörande rikets utrikespolitik enligtsom
artikel 6.

Franska förslag förhandlingspositioneroch läggs fram i EGsom anses
handlingar utförda den franska regeringen acte de gouvemement.vara av

Detta innebär bl.a. fallerde utanför sfären för de allmänna franskaatt
domstolarna.

finnsDet i fransk inte någonrätt motsvarighet till det svenska med-
delarskyddet. heller finnsInte det något uttryckligt källskydd för joumalis-

den franskal straffprocesslagen Code de procédure pénale stadgaster.
offentligtden sig känna till förövare brott skyldigatt äruppgettsom en av
brottslighetens svårhetsgrad besvara frågor från förunder-att- oavsett en-

sökningsdomare artikel ll. Läkare, barnmorskor m.fl. undantagnaär
från uppgiftsskyldighetdenna inte journalister artikel 378.men

I Nederländerna regleras allmänhetens tillgång informationtill lagenav
tillgång till statlig information. Enligt huvudregeln har och rättom var en
erhålla information innehållet i handlingar förvaras hosatt om som

myndigheter. Information kan lämnas handlingen lämnas iatt utgenom
kopia, sökanden får igenom handlingen hos myndigheten, utdragett ur
eller sammanfattning handlingen lämnas eller uppgift lämnasuten av om
den information finns i handlingen.som

Myndigheten skall och inom 15 dagar efter begäransnarast taen
ställning till handling skall lämnas Beslut skall fattas efterut. senastom en
ytterligare dagar.15

Nederländska myndigheter har också allmän informationsplikt.en
Handlingar beträffande relationer mellan Nederländerna och andra

länder eller internationella organisationer sekretessbeläggs inte speciellt.
finns dockDet bestämmelser förhindrar information lämnasatt utsom om

det allvarligt skulle skada Nederländernas relation till andra länder eller
internationella organisationenFrämmande hemligheter säkrasstaters genom

speciellt klassificeringssystem i 1989 års förordningett om
statshemligheter.

överträdelserAlla offentliga funktionärer underkastade tystnadsplikt.är
sanktioneras i 1951 års lag skyddande statshemligheter.om av

Någon motsvarighet till den svenska meddelarfriheten, anonymitetsskyd-
efterforskningsförbudetdet eller finns inte.

BelgienI har den 18 juni 1993, inom för den pågåendeman ramen
författningsreformen, infört artikel i sin regeringsform tillgängligheten om
för allmänheten till administrativa dokument inom offentliga för-den
valtningen: Var och har konsultera eller till sig överlämnaträtt atten

kopia varje administrativt dokument förvaltningeni i de fallutomen av
finns angivna i lag.som

artikelnFör skall genomslag förutsätts emellertid antagandeatt av
tillämpningsföreskrifter.

Belgiska tjänstemän åtnjuter yttrandefrihet beträffande fakta desom
erfarit vid tjänstens utövande. Det dock förbjudet avslöja faktaär att som

nationell säkerhet, skyddet för allmän ordning, myndighetens affärs-rör
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och finansiella intressen, myndighetens åtgärder för förebygga brott,att
enskildas personliga förhållanden och särskilt då respekten för privatlivets
helgd. Förbudet gäller faktaäven beredningen beslut.rör Stats-som av
tjänstemännen skall vidare utföra sin tjänst med lojalitet och integritet.

Sanktioner överträdelser tystnadsplikten finns i artikel 458 imot av
belgiska brottsbalken. Brott tystnadsplikten kan föranleda böter ellermot
fängelse i högst månader.sex

I Belgien finns det inte någon motsvarighet till vår meddelarfrihet,
anonymitetsskydd eller efterforskningsförbud.

Irland och Storbritannien har inte några generella principer för
offentlighet förvaltningen.i Presumtionen i stället det dvs.är motsatta, att
myndigheternas handlingar hemligaär inte särskilt beslutettom om
offentlighet fattas. I både Storbritannien och finnsIrland sekretesslag,en
Official Secrets Act. Tjänstemän bryter tystnadsplikten kan bådemotsom
straffas och avskedas. Storbritannien har dock visat intresse för ökadstort
öppenhet i debatten Maastrichtfördraget. Den för denna frågaom
ansvarige ministern har i juli 1993 vitbok Open Govem-presenterat en -

med vissa begränsade förslag till vidgad öppenhet ochment rätt att ta-
del uppgifter i myndigheters handlingar.av

Tyskland finnsI det inte heller någon offentlighetsprincipgenerell som
allmänheten tillgång till myndigheternas handlingar. Enligt denger

allmänna tyska förvaltningsprocessrätten har i endast de istort ett
förvaltningsärende berörda med vissanärmast inskränkningar,personerna,

till insyn i myndighetshandlingar.rätt Utanförstående insyns-personers
möjligheter däremot begränsade.är Diariet och register inteär t.ex.
tillgängliga för allmänheten.

Regleringen massmedias insyn i myndigheternas handlingar fallerav
under delstatlig lagstiftningskompetens. Det dock små skillnaderär
delstaterna emellan. Pressen skall fâ del uppgifter inte ärav som
sekretessbelagda och inte kan skada allmänna intressen ellersom
skyddsvärda enskilda intressen.

I den tyska rättegångsbalken finns förskydd massmedias källor.ett
Journalister undantagna frånär vittnesplikten i fråga röja sinaattom
källor.
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4.2 Danmark

förvaltningeniDanmark regleras frågan offentlighet i lov 573 afI nr.om
december ojfentlighed i forvaltningen och partsoffentlig-den 19. 1985 om
forvaltningsloven, af december 1985. Reglernaheten i lov 571 Inr.

offentliga angelägenheter syftarförutsätts skapa intresse för och till ökaatt
offentliga förvaltningen.rättssäkerheten och tilliten till den

Aktinsyn

och få del handlingarMed stöd offentlighedsloven kan somvar en avav
där led ikommit in till förvaltningsmyndighet eller upprättats ettsomen

verksamhet. kallas till aktinsigt.dess Detta rätt

undantagelser, der i §§ forlangeEnhver kan med de 7-14,ntevnt ater
der indgâet till ellerblive gjort bekendt med dokumenter, opretteter

administrativ sagsbehandlingforvaltningsmyndighed led ien som
med den virksomhed. forvaltningsmyndighed kan giveforbindelse En

vidare omfang, medmindre andet føljer af regleraktinsigt i tavs-om
hedsplzgt m. v.

ojfentlighed i forvaltningen4 § första stycket lov om

förvaltningenOffentlighedsloven reglerar endast i vilken utsträckning är
således intetill insyn. Enskilda myndigheterförpliktad ärrättatt ge

aktinsyn i vidare utsträckningförhindrade efter bedömning änatt geegen
reglerna för tystnadspliktföljer lagen, inte följervad annatsom av om av

meropfentlighedsprincippet.meningen,4 § 1 sistast
förfråganEnligt praxis har förvaltningsmyndigheter på parter,av press

informationvid omfattning muntligen, i telefon, lämnatoch andra i t.ex.
inne-pågående mål och ärenden. Offentlighedslovenoch upplysningar om

några regler ålägger förvaltningen sådan in-håller dock inte som en
föreskriver endast skyldighetformationsverksamhet, lagen attutan en ge

ärenden i form aktinsyn.upplysningar pågåendeom av
meroffentlighedsprincippet, myndighetföljer reglernaDet attom enav

endast bör begäranbehandlar fråga aktinsyn inte överväga omomsom en
offentlighedslovens bestämmelser ocksåavslås med hänsyn tillskall utan

för beslutatystnadsplikt lägger hinder ireglerna vägen att omomom
dokument inte hemliga, bör myndig-aktinsyn. Om upplysningama i ärett

myndigheten inte enligtaktinsyn,heten bifalla begäran även omen om
offentlighedsloven skyldig till det.är

trujfet afgørelseeller vil bliveder i hvori derDen, part erer en sag,
blive gjort bekendt medforvaltningsmyndighed, kan forlangeaf aten

den hvis dokumenterBegaaringen skal angivedokumenter. sag,sagens
bekendt med.blive gjortden págwldende ønsker at

stycket forvaltningsloven9 § första

partsbegreppet,innehåller någon definitionForvaltningsloven inte utanav
utgångspunkt iutvecklats medhar hänvisat till den praxis parts-somman
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offentlighedsloven och reglerna i den tidigare offentlighedsloven. Lagens
partsbegrepp omfattar således sökanden, klagande och andra harsom
väsentligt intresse i sakens utgång.

Bestämmelser tystnadsplikt för offentliga funktionärer eller andraom
intebegränsar skyldigheten aktinsyn 9 § andra stycket.att ge

Tillämpningsområdet

Offentlighedsloven gäller för all verksamhet den offentligautövassom av
förvaltningen för vissa särskilt angivna verksamheter § och 2l lsamt
stycket. omfattarLagen således alla förvaltningsmyndigheter, oavsett om

tillhör den statligade eller kommunala förvaltningen. Däremot omfattar
folketinget,lagen inte folketingets ombudsman och vissa iandra organ

anslutning till folketinget. Utanför lagen faller också domstolarna. Enligt
huvudregeln omfattas inte heller institutioner, föreningar och andra subjekt

vilar privaträttslig grund. Också aktiebolag och andra bolag fallersom
utanför de inte omfattas uppräkningen i § 2 stycket ellerl enligtom av

§ 3 stycket skall omfattas lagen.l av
Offentlighedsloven förgäller inte ärenden brottmålsprocessen.inom I

fråga handlingar i lagstiftningsärenden gäller lagen först när ettom
lagförslag lagts fram för folketinget.

Forvaltningsloven gäller för alla delar den offentliga förvaltningen.av
Vidare kan ansvarig minister under vissa förhållanden efter förhandling
med justitieministem fatta beslut lagen helt eller delvis skall gällaattom
för särskilt angivna föreningar, institutioner inte ingå ietc. som anses
begreppet offentlig förvaltning.

Ansökan

Enligt §4 3 stycket offentlighedsloven skall begäran aktinsynen om ange
de dokument eller det ärende den sökande önskar del Begärantasom av.

såmåste preciserad myndigheten med användning journaler ochattvara av
register kan få fram ärendet. Några särskilda formkrav finns inte före-
skrivna. En begäran kan alltså framställas muntligen eller skriftligen. Det
krävs inte den begär aktinsyn skäl för sin begäran elleratt som anger

sin identitet. Begäran skall framställas handläggandehos myndig-uppger
het.

Förvaltningen inte pliktig tillmötesgå begäran få lovär att att attom
igenom alla ärenden visst slag. framställer sådanOmav pressen en
begäran brukar den emellertid bifallas inte andra regler förhindrarom
detta, reglerna tystnadsplikt.t.ex. om

Vilka dokument omfattas till insynrättenav

till aktinsyn omfattar allaRätten dokument hör till ärendet. Doku-som
omfattar skriftligamentbegreppet handlingar och materialannat som

omfattar information ljudupptagningar, fotografier och liknande.som
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till aktinsyn omfattarRätten enligt huvudregeln inte internt arbets-
offentlighedsloven.materiel 7 § Under vissa särskilt angivna förhållanden

omfattas dock internt arbetsmaterial. Som internt arbetsmaterialäven
räknas bl.a. dokument utarbetas för internt bruk och skriftväxlingsom
mellan olika enheter inom myndighet.samma

till insyn omfattarRätten inte statsrådsprotokoll, referat mötenav
mellan ministrar och dokument införutarbetas sådana intemöten,som
heller skriftväxling mellan olika departement i lagstiftningsfrâgor 10 §
offentlighedsloven. Vidare uppgifter enskildas personliga ochär om

förhållanden affärs-ekonomiska liksom och driftsförhállanden undantagna
offentlighedsloven.från aktinsyn 12 §

Enligt 12 forvaltningsloven omfattar till§ aktinsyn inte dokumenträtten
myndighet för skriftväxlingutarbetas bruk och mellan olikaegetsom av en

myndighet. omfattas skriftväxlingenheter inom Inte heller mellansamma
kommunstyrelse och dess utskott, avdelningar eller andra administrativaen

sinsemellan.eller mellan dessa Dock skall upplysningarorgan organ om
förhållandenfaktiska väsentlig betydelse för ärendets utgång,ärsom av

och endast finns i interna arbetsmaterial, omfattas tillrättensom av
aktinsyn.

förhållandenVidare skall under vissa särskilt angivna internt arbets-
form omfattas till forvaltnings-material i slutlig aktinsyn 13 §rättenav

loven.
omfattar hellerRätten till aktinsyn normalt inte statsrådsprotokoll,

mötesreferat mellan ministrarna och dokument utarbetas införsom
forvaltningsloven.ministerrnöten 14 §

Begränsningar

offentlighedsloven och § forvaltningsloven kan tillEnligt 13 § 15 rätten
nödvändigt förinsyn begränsas i den omfattning det skyddaär att

försvar,väsentliga hänsyn till säkerhet och utrikespolitiska ochstatens
utrikeshandelspolitiska intressen, förebyggandet och beivrandet brott,av

intressenekonomiska intresse enskilda och allmännadet allmännas samt
särskilda förhållanden.under

EG-dokumentSärskilt om

offentlighedaf juni 1991 aandring af lov iGenom Lov 347 6. omnr. om
upphävdes bestämmelsenförvaltningen forvaltningsloven rättenattog om

utarbetades i anslutning tillaktinsyn inte omfattade dokumenttill som
de frågorförslag till EG-åtgärder, ellerbehandlingen rör omsomav

Syftet medgemenskapsrättsliga regler.eller uppfyllandetolkning av av
i danska myndigheternassäkra offentlighet deändringen störreattvar

EG-frågor.behandling av
lovfor-bemmrkninger tillinnebär, enligtUpphävandet undantagetav

danska myndigheter iutarbetas olikadokumentslaget, att avsom
eller frågorförslag till EG-átgärderbehandlingen rörsamband med somav

gemenskapsrättsliga regler omfattastolkning eller uppfyllelse avavom
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offentlighetslagens allmänna regler. Promemorior, mötesreferat och andra
interna arbetsdokument, utväxlas mellan ministeriema och mellansom
ministerierna och utskotten udvalgen led i det tvärministeriellasom
samarbetet, undantas inte frän till aktinsyn enligträtten 7 Dokumenten
omfattas således till insyn såvida de interätten helt eller delvis undantasav
enligt 13 § första stycket punkt vilken till insyn kanrättengenom
begränsas det nödvändigt för skyddaär väsentliga hänsyn tillattom
utrikespolitiska och utrikeshandelspolitiska intressen. Bara i den omfattning
det tal dokumentär i övrigt enligt offentlighetsloven10 § ellerom som

forvaltningsloven14 § kommer det möjligt generellt göraatt attvara
undantag för dokumentet.

I enlighet med fördragen och den praxis utvecklats inom gemenska-som
för tystnadsplikt, Danmark i vid omfattning förpliktatär inteattpema

vidarebefordra upplysningar EU-förhâllanden eller förhållanden i andraom
EU-länder. den omfattningl Danmark och danska myndigheter således
folkrättsligt eller EG-rättsligt förpliktade inte vidarebefordraär att upp-
lysningar kan och skall, enligt förarbetena till lagändringen, myndigheterna
avslå begäran insyn i dokumenten eller upplysningarna, jämför 13 §en om
första stycket 2 offentlighedsloven.nr.

Förhållandet till tystnadsplikter

Skyldigheten lämna upplysningar enligt 14 § offentlighedslovenäratt
begränsad särskilda regler tystnadsplikt föreskrivna i lag. Inomav om
lagstadgandet inryms de tystnadspliktsbestämmelser finns i direktsom
tillämplig gemenskapsrätt och de EG-direktiv och folkrättsliga traktater

lag tillagts giltigheti Danmark. endastDet egentliga reglerärsom genom
tystnadsplikt medför inskränkningar i till aktinsyn.rättenom som

Bestämmelser skall hållas inommöten stängda dörrar eller detatt attom
inte tillåtet offentliggöra vadär avhandlats under intemöte äratt ettsom

särskilda regler tystnadsplikti enlighet med 14att anse som om

begäranAvgöranden aktinsynom om

Begäran aktinsyn i ärenden den myndighet skallavgörs avgöraom av som
själva saken. övrigtl begäran den myndighet förvararavgörs av som
dokumentet.

Beslut i aktinsynsfrägor kan överklagas särskilt till den myndighet som
saken materiellt.överprövar

myndighetEn skall begäran aktinsikt. Omavgörasnarast en om
myndigheten inte tagit ställning inom tio dagar efter det framställanatt
inkommit till myndigheten skall myndigheten underrätta den sökanden om
skälen därtill avgörande i saken 16 § offent-när väntaärsamt ett att
lighedsloven och forvaltningsloven.16 §

Sekretesstid

Normaltiden för handlingssekretess i Danmark liksom i EG 30 år.ären
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Meddelarfrihet

fastställer med-grundlovenfastlagd i 77 §Yttrandefriheten är som
tal.i skrift ochsigborgarnas rätt att yttra

fastlagt.anonymitetsskyddfinnsmedieansvarighetslagenI ett
joumalisters källor.efterforskaförbjudetDanmark inteiDet är att

Sanktioner

dokumentsekretessentystnadsplikten ellerför brottSanktionsmedlen mot
svårare fall enligtarbetsplatsen eller ipååtgärderdisciplinäraantingenär

månader.fängelse tillellerstrafflagen böter sexupp
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4.3 Norge

Förvaltningens saksdokumenter offentligaär

I enlighet med 2 § lov 19 juni 1970 69 ojfentlighet i forvaltningennr om
huvudregeln iär norsk förvaltningensrätt handlingar offentligaatt är om

det inte gjorts undantag i lag eller i enlighet förordnandemed lag 2 §.av

Denne laven gjelder den virksomhet drives forvaltningsorganersom av
när icke bestemt i lov eller i medhold lov. Som forvaltnings-annet er av

i loven ethvert for eller kommune. Privatorgan regnes statorgan
rettssubjekt forvaltningsorgan for så vidt det påregnes som vegne av

eller kommune treffer enkelvedtak eller utferdigerstat forskrift.
Loven gjelder for Svalbard for så vidt icke faststettesannet av

Kongen.
Loven gjelder icke saker behandles rettspleielovene.ettersom

1 § 1-3 stycket lov ojfentlighet i forvaltningenom

Lagen gäller dock inte för Stortinget, Riksrevisjonen, Stortingets om-
budsmann for forvaltningen och andra under Stortinget.organ

Var och kan hos förvaltningsmyndighet begära i bestämden atten en
sak eller i ärende få del det offentliga innehålletett i dokument.ta av ett
Enligt princip merojjfentlighet skall förvaltningsmyndigheternaen om
efter bedömning offentlighetäven till handlingar enligt lagenegen ge som
kan undantas från offentlighet 2 § 3 stycket.

Med saksdokument dokument utfärdadeär för-avses ettsom av
valtningsorgan och dokument kommit in eller lagts fram för sådantsom ett

dokumentEtt räknas utfärdat detnär elleravsänts dettaorgan. som om
inte sker, sakennär fárdigbehandladär förvaltningsorganet. Enav
förvaltningsmyndighet kan dock under vissa förhållanden bestämma att
offentlighet skall gälla först från tidpunkt.en senare

Interna dokument, upplysningar för vilka det i lag stadgas tystnadsplikt
eller upplysningar enligt föreskrift i lag undantagna från offentlig-ärsom
het dokument med visst innehåll kan undantas från offentlighetsamt 5, 5a
och 6 §§. Enligt dessa bestämmelser förvaltningsmyndighetemakan vägra
allmänheten insyn i vissa dokument, de föreskriver inte någonmen
skyldighet för dem insyn.vägra Bestämmelserna grundar således i sigatt
inte någon tystnadsplikt.

Enligt 5 § kan dokument utarbetats för förvaltningsorganets internasom
ärendeberedning undantas från offentlighet. Det gäller församma
dokument för interna ärendeförberedelse utarbetatett ärorgans ettsom av
underordnat särskilda rådgivare eller sakkunniga ochorgan, av ett annatav
departement.

I5 § undantag förgörs interna dokument medan det i 6 § undantaggörs
för dokument på grund deras innehåll. särskiltAv intresse i dettaav
sammanhang 6 §är 1 stycket undantar dokument inneholdersom som
opplysninger de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet,som om
landets forsvar eller forholdet till fremmende makter eller intemasjonale
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protokoller undantas frånbl.a. statsrådetsorganisajoner. Vidare kan
offentlighet.

iundergitt taushetsplikt lovföreskrivs 0pplysninger§I 5 att som era
innebär sådanafra offentlighet . Detmedhold lov undantatteller i attav er

någon möjlighetinte finns förskall undantas och detupplysningar att
meroffentligheten. Tystnadsplikthänvisa tillförvaltningsmyndighetema att
föreskrift grund lageller enligt kanhar sin grund i laginte avsom

från offentlighet.i sig själv undantassåledes inte
skall utendel dokument avgörasEn begäran ettatt ta avom

opphold.ugrunnet

Tystnadsplikt

sin grundfunktionärer kan hatystnadsplikt för offentligaBestämmelser om
eller i instruktion.grund lagföreskrift meddelatsi lag, i ensom av

intressen finns i lovtystnadsplikt till skydd för privataHuvudreglema om
forvaltningssaker forvaltnings-behandlingsmáten i196710 februar om

stadgas tystnadsplikt förförsta stycket§ forvaltningslovenloven. l 13
förhållandenpersonliga ochupplysningari förhållande tilltjänstemän om

driftshemligheter.affärs- ochvissa
syfte skydda offentligatystnadsplikt har tillBestämmelser attsomom

Förvaltningsmyndigheternalagstiftningen.finns spridda iintressen
tystnadspliktbestämmelser iutsträckning självadock iföreskriver stor

detta sig uttryck iintruktioner. praxisindividuella Igenerella eller atttar
hemlig.stämplasdokumenten

enligtbåda gällerbeskyttelseinstruksen,Sikkerhetinstruksen och ensom
graderingföreskriftergenerellaresolusjon 1972,kongelig 17 ommars ger

dokumentvid behandlingSikkerhetsinstruksen gällerdokument. somavav
eller detför rikets säkerhetbetydelseinnehåller upplysningar ärsom av

försärskild betydelseförsvarssamarbetet ellerinternationella ärsom av
gäller förBeskyttelseinstruksenfrämmande makter.förhållandet till

beskyttelsein-andra grunder. I 3 §behöver skyddashandlingar som av
det kanfår baragradering dokument göras närstruksen stadgas ettatt av

offentlighetslagen.från offentlighet enligtundantas
efter årupphör 60forvaltningslovenTystnadsplikten enligt annatom

huvudregelnsekretessbelagda dokumentföreskrivs. ärinte För att
sikkerhetsinstruksen och 5 §efter 30 år 4 §sekretessen upphör senast aa

beskyttelseinstruksen.

Sanktioner

följer lagtystnadspliktoffentlig tjänsteman bryterEn mot avsomsom en
månadereller fängelse istraffas med bötergiltig instruktion, kaneller sex

straffbestämmelserocksåfinnsstraffloven maj 1902 lO § 121. Det22 nr
speciallagstiftningen.i
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Meddelarfrihet

Norsk har inte några reglerrätt de svenska med-motsvararsom om
delarfrihet. Det finns bara bestämmelsernämnts tystnadspliktsom om som
hindrar upplysningar lämnas till allmänheten. finnsDet inte helleratt
några generella bestämmelser tjänsteman lämnat hemligaattom en som
upplysningar har till anonymitetsskydd.rätt

Något förbud efterforska lämnat sådana upplysningar finnsatt vem som
inte. Massmedia har dock viss skydda sina källor. finnsrätt Detatten
bl.a. begränsningar i vittnesplikten enligt lov 13 61915august nr om
rettergangsmáten for tvistemål tvistemålsloven 209 § och i lov 22 maj
1981 25 rettergangsmåten i straffesaker straffeprocessloven 125nr om

EU-medlemskapEtt

Vad utredningen erfarit föranleder EU-förhandlingarna inte någon revision
0ffentlighetslagstiftningeni Norge.av
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Finland4.4

finsk medborgareför Finland den 17 juli 1919regeringsformenEnligt äger
skrift eller bildligtryckfrihet rättighetordets att utgesamt genom

härför förväg 10 §. Stadgandenhinder må i läggasframställning utan att
utfärdas lag.rättigheters utövningangående dessa genom

offentlighethandlingarsAllmänna

offentlighet den 9 februari 1951handlingarslagen allmänna ärEnligt om
myndighet och handlingenden förvaras hoshandling allmän ärenomen

myndigheten.utfärdad eller insänd tillupprättad och enav
gäller för upptagningarallmänna handlingarstadgas ävenVad omsom

tekniskauppfattas medeller påavsedda avlyssnas sättär annatattsom
hjälpmedel.

offentlighethandlingarsenligt lagen allmärmaMed myndighet avses om
självstyrelsesamfundsoch kyrkanskommunens annatsamtstatens,

myndigheter.
Offentlig blir

då den införtsofficiell förteckning omedelbartanteckning i- justerats,protokoll då det- skrivits undermyndigheterna då denskriftväxling mellanexpedition och- anslag, då det skalleftereller, där utslag samtutgesges
tagitshandling, så deninkommen enskildtill myndighet emotsnart av- myndigheten.

med vad stadgasblir offentlig i enlighetteknisk upptagningEn omsom
färdig tidigastteknisk upptagninghandling. närmotsvarande En varaanses

tillgänglig för myndigheten.hjälpmedelmed tekniskaden är
myndighet inteunder utarbetande hosHandling ärär att anse somsom

utkast, be-förslag,myndigheteninte heller inom upprättatoffentlig,
utredning.promemoria ellerutlåtande,tänkande, annan

offentlighandlingfå allmänhar del ärVar och rätt att somav enen
får uppgifter inte lämnasinte offentliga,handlingar6 §. Ur ännu ärsom

myndighetens tillstånd.utan
officiell avskrift eller utdraglämnaskall begäranMyndighet urav

för läsninghandlingdär så lämpligt, lämnaoffentlig handling eller, är ut
upptagningarUppgifter tekniskamyndigheten.avskrivning hosoch ur

förbehövsupplåter sådanamyndighetensålämnas attapparateratt som
såupptagningen elleruppfattaeller påavlyssna sättläsa, attannat

myndigheten kantillståndskriftligen. Meduppgifterna lämnas upp-av
tekniskellerupptagningenkopiorlämnasgifterna även genomgenom av

anslutning.
hemlig, bör hosskall hållas äm-handlingenDå endast viss del av

såvitt det kan sketillgänglig,handlingeneller myndighetbetsverk vara
hemlighållas.skallyppande den del,utan somav
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myndighet fårEn den begär uppgifter inte kräva han styrkerattav som
sin identitet eller för vilket syfte uppgifterna begärs, inte dettauppger om

nödvändigt för myndigheten skallär kunna sin prövningsrätt ellerutövaatt
för utreda uppgiften enligt lag får lämnasatt ut.om

tjänstemanVägrar i enlighet med vad stadgas i denna lagatten som
lämna uppgift handling, har den begär uppgiften fårätt attenur som

Överärendet myndigheten.prövat myndighetens avgörande harav
sökanden anföra besvär i den ordningrätt i allmänhet gäller föratt som
sökande ändring i denna myndighets beslut. Om sådant fullföljdsför-ettav
farande inte finns, får besvär anföras hos den myndighet under vilken den
beslutsfattande myndigheten lyder och, sådan inte finns, statligöverom en
myndighets avgörande hos högsta förvaltningsdomstolen översamt annan
myndighets avgörande hos länsrätten.

Myndigheten skall ofördröjligen behandla begäran få delatt taen av en
allmän handling.

hållasHandlingar skall hemligasom

Ärende eller handling skall hållas hemlig så stadgas i lag. Genomom
förordning kan stadgas ärende eller handling skall hemlighållasatt ett en
bl.a. påkallasdetta säkerhet eller dess förhållande tillstatensom av
främmande makter.

Justitieministem har den 22 december 1951 i förordning Nzo 650
innefattande vissa undantag i fråga allmänna handlingars offentlighetom
stadgat bl.a. statsrådets utrikesutskotts handlingar och Finlands utrikes-att
representations politiska urkunder rörande underhandlingar medrapporter,
främmande makter politiska och ekonomiska förhållanden, chiffer-om
telegram angående utrikesförvaltningen, handlingar beträffandeävensom
finska och dess medborgares förhållanden till utländska myndig-statens

och medborgare, offentliggörandeheter vilkas försvårakunde statens
förhållande till utländska makter, skall hållas hemliga.

,Det må vidare stadgas eller förordnas handling blir offentlig förstatt
efter utgången viss tid eller sedan ärende, vartill den hör, slutbehand-av
lats.

Partsoffentlighet

Även handling inte offentlig har få uppgiftär rättpart attom en ur
kanhandling eller har kunnat inverka handläggningen ärendet.som av

Myndighet kan dock lämna uppgift föredragningspro-vägra t.ex.ur
memoria innan ärendet avgjorts.

Sekretesstid

Hemlighållande handling upphör, då därför i lag, förordning ellerav
förordnande fastställd förordnattid gått eller då myndighet,ut attsom
handling skall hemlighållas eller därmed jämställd eller högre myndighet,

bekommit handlingen för handläggning återkallar förordnandet.som
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inte förordnats blir allmänna offentligaOm handlingar efter 25 årannat
från den dag handlingen daterad eller upprättad. Statsrådet kan dockär

handling skallförordna hemlighållas längre, dock inte längre år.50änatt
Vad gäller utrikessekretessen huvudregeln handlingarär attnumera som

hänföra till tiden före den l januari 1957 medan förär är öppna,att nu
däreftertiden sekretess gäller i högst 40 år tidigare 50 år.mot

Tystnadsplikt

förordning 485 utrikesförvaltningen den 31 maj 1990 stadgasI N:o om
för tjänstemäntystnadsplikt och andra arbetstagare inom utrikesförvalt-om
skall då de träder i utrikesförvaltningens tjänstningen. Dessa utan

dröjsmål skriftlig försäkran de inte vederbörligtatt utanavge en om
tillstånd för utomstående eller för andra i utrikesförvaltningens tjänst

och heller till ellerkommer röja inte använda någonatt nyttaegens annans
omständighet utrikesförvaltningensådan eller hör till dessrörsom

verksamhetsområde betecknad såsom hemlig eller konfidentielloch ärsom
grund sakens uppenbarligen inte heller fåreller natursom av annars
tystnadsplikt inte då anställningsförhållandetröjas. Denna upphör upphör.

Vidare skall den i utrikesförvaltningens tjänst ochärsom som
frågoruttala sig i viktiga berör Finlandstjänstens vägnar ämnar som

förhållanden till främmande för sin framställning utverka tillståndstater,
avdelningschefen beskickningschefen.ellerav

enlighet med statstjänstemarmalagen 75524.l0.l986 fårI en
förinte utnyttja, heller olovligen röja sådantjänsteman annan om-

i tjänsten kommit till hans kännedom och enligt vadständighet som som
skall hållas hemlig eller gällerstadgas eller bestämtssom som annans

hälsotillstånd eller på grund sakens beskaffenhetsom av annars upp-
enbarligen inte får röjas.

strafflagen finns bestämmelser brott tystnadsplikt140 kap. 5 § motom
tystnadsplikt oaktsamhet. 6 § stadgas straff för olovligtoch brott lmot av

röjande uppgift i eller handling.av om

Meddelarfrihet

offentlighetslagen ingår motsvarighet till den svenskaden finska ingenI
dockmeddelarfriheten. Enligt kap. 24 § 2 rättegångsbalken får17 mom.

periodisk tryckskrift undandra sigutgivare eller huvudredaktör attav
skriftenfrågan lämnat uppgifter på vilka i ingåendebesvara om vem som

eller meddelande grundar sig.artikel

Reformarbete

kommission förtillsatte den 7 februari 1990Justitiedepartementet atten se
Kommissionens uppgiftoffentlighets- och sekretesslagstiftningen.över var

lagstiftningen handlingarsproblemen i den gällandeindividualiseraatt om
infonnationsutbyte mellan myndigheter.offentlighet och sekretess samt om

enligt vilka principerockså uppgift definierakommissionensDet attvar
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för handlingars offentlighet skall fastställas och vilkagränserna grunder
och i vilken utsträckning handlingar skall beläggas med sekretess. Vidare

månskulle kommissionen reda i vilken möjligtdet öka offentlig-ärut att
heten i fråga ärenden under beredning. Det hörde också tillärom som
kommissionens uppgifter fastställa huruvida sekretesslagstiftningen iatt
första hand skall klarare i lagstiftningen för de olika förvaltnings-göras

allmännade grunderna för överlåtelse sekretessbe-attgrenarna genom av
uppgifterlagda endast i den allmänna lagstiftningen eller attanges genom

samla sekretessbestämmelsema i enhetlig lag.en
Offentlighetskommissionen har i sitt betänkande Revision offentlig-av

hetslagstiftningen l992:9 gjort totalrevision offentlighets- ochen av
sekretesslagstiftningen.

Utgångspunkten förslageti grundläggande stadgandeär att ett om
offentlighet förs regeringsforrnenin i och detaljerna för offentlighetenatt
stadgas i lag. Detsamma undantagengäller för offentlighet, dvs. sekretess.

innebärDet det inte längre skall möjligt förordningatt att genomvara
stadga sekretess.om

Myndigheters delas offentligadokument in i offentliga, icke och
hemliga dokument. Icke offentliga dokument blir offentliga de blivitnär
klara eller behandlingen ärendet i fråga allmänavslutats. Begreppetnär av
handling föreslås slopas och med dokument myndighetersättas som en
innehar eller kan förfoga över.

föreslagna offentlighetslagen skallDen tillämpas på dokument som en
myndighet innehar eller kan förfoga över.

föreslås vidare offentligheten vid beredning ökas så dokumentDet att att
blir offentliga behandlingen ärende upphör. Dock kannär ettav en
myndighet efter prövning lämna uppgifter dokument redan innanut ettom

offentligt. Offentligheten vid beredning ökas också bl.a.det är attav
funktionellt självständiga arbetsgrupper myndigheter enligt lagensär
mening.

offentlighet,Om undantag från dvs. kan enligt förslagetsekretess,
räknasendast stadgas lag. I lagen de viktiga allmänna och enskildagenom

intressen i fråga vilka offentligheten skall begränsas. Dessa ärupp om
bl.a. säkerhet och skötseln internationella relationer.statens statensav

Det föreslås i offentlighetslagen också skall stadgas tystnadspliktatt om
för i myndighets och förtroendeuppdrag vidtjänst medpersoner en en
myndighet. Tystnadsplikten skall grundertill sina kongruent medvara
dokumentsekretessen.

En del offentlighetslagens sekretessregler sådana de dokumentär attav
särskildaskall hemliga I andra stadgandenhållas villkor.nämns utansom

dokument ocksåförutsätts myndigheterna för varje enskilt bedöma vilken
skada uppgiften De skaderekvisit föreslåsorsakas lämnas.som om som
direkta eller omvända.

beträffande partsoffentligheten lämnat förslagVidare har att partman en
få uppgifter dokument kan eller har kunnat inverkahar rätt att ett somom

Enpå behandling ärende gäller honom. delrättett parts attav som av
uppgifter kan dock begränsas grunder bestäms i lagför-närmaresom
slaget.
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föreslåsDet också offentlighetslagen skall innehålla allmännaatt
stadganden myndigheters få uppgifterrätt sekretessbelagdaattom om
dokument andra myndigheter i vissa typiska fall. Dessutom föreslåsav en
restriktiv klausul med stöd vilken myndigheterna har fårätt attav
sekretessbelagda uppgifter också i andra fall. I övrigt får regleringen av
myndigheternas till information bli beroenderätt speciallagstiftningen.av

offentlighetslagenI skall också stadgas det förfarande enligt vilketom
uppgifter dokument lämnas. föreslåsDet i lagen förs in stad-ett attom
ganden bl.a. vilka myndigheter uppgifter kan begäras, hurom av upp-
gifterna skall lärrmas, hur myndighets dokument skall registreras elleren
organiseras hur ändring får sökas i beslut vilketsamt ett genom en
myndighet har lämna de begärdavägrat uppgifterna.att

offentlighetslagenI skall också ingå stadganden myndighetersom
skyldighet självmant lämna information.att

Det oklart reformen, förär ännu när närvarande underärsom
beredning i Justitiedepartementet, kan nå riksdagens bord i form av en
proposition. Ambitionen dock frågan skall kunna behandlas denär att av
sittande riksdagen, vilket i praktiken innebär proposition måsteatt en
lämnas i marsapril 1994.senast

Ett EU-medlvemskap

Vad utredningen erfarit föranleder de pågående EU-förhandlingarna inte
någon revision offentlighetslagstiftningeni Finland.av
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Offentlighet ioch sekretess5 EU

Inledning1

offentlighetTraditionema i fråga och sekretess varierar mellan olikaom
Rättsornrådet sådant faller inte inom kompetens ochEU-stater. EU:ssom

gemenskapen ställer följaktligen inte krav på de nationella reglerna skallatt
harmoniseras.

gäller verksamheten inom institutioner finns drag såvälVad EU:s av
Ser till löpande arbetet iöppenhet slutenhet. det EU-organen ärsom man

till Allgårdh-Jacobson-sällan svårt få tillgång relevant material.det att
den faktiska öppenhetenNorberg i sin bok EG och EG-rättennoterar att

betydande 169 25:s.är not.

struktur Gemenskapen har det uppenbartMed den är attsom
fran nationellainformationsströmmen mycket både till ochär stor

Läckorna omfattande kommissions-och oberoende såär attexperter.
brukar de sitter i glashus. I förhand-tjänstemän själva säga att

undantag Kommissio-lingssammanhang det regel änär attsnarare
det varmed Rådet har fastställthar tillgång till mandatmotpartnens

för Kommissionen.förhandlingsmålen
Kommissionen lämna material innanFormellt kan vägra ut ettsett
framlagts. hänvisning tillformellt förslag har Det kan ske attgenom

först läget. Samtidigt harmedlemsstaterna officiellt underrättats det1
deltagit i arbetet med förslaget och arbets-ofta nationella experter

sigmarknadens har många gånger beretts tillfälle överyttraattparter
Kommissionen.planerad lagstiftning innan förslag läggs framett av

syfte allmänhetens insyn iPâ år har flera beslut fattats i ökaattsenare
rådetsviktigt i denna riktning antagandeEG:s arbete. Ett ärsteg av en

concerning Council anduppförandekod Code of conduct public toaccess
fastdecember 1993. I denna slåsCommission documents den 6 att

förvaras hosmöjliga insyn i dokumentallmänheten skall ha största som
för sådanaFrån denna huvudregel undantagkommissionen och rådet. görs

privatlivets helgd och affárshem-uppgifter allmän säkerhet,rör t.ex.som
förslagetredogör för nedan.ligheter. Jag närmare

öppenhetdirektiv också säkerställaenskilda finns reglerI attsom avser
miljöområdet.i beslutsprocessen. Detta gälleroch insyn t.ex.

viktiga inslag slutenhet.finns också i gemenskapsrättenSamtidigt av
inom de olika sakom-ingår såväl i primärrätten i regelverkSådana som
direkt tillämpliga ochSekretessregler i utsträckningrådena. EGzs är stor

inom medlemsländerna.måste således respekteras även
handlingsoffentlig-svenskaskillnad mellan denprincipiellt viktigEn

i Sverige haröppenheten inom EU har varit rättheten och attatt man
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skaffa upplysningar efter val, medan fram till dess uppföran-eget man
dekoden antagits har varit beroende olika tjänstemäns godtycke förav att
få uppgifter dokument hos kommissionen och rådet.ur

I det följande avsnittet lämnas översiktlig beskrivning denen av
politiska beslutsprocessen inom EU och det gemenskapsrättsliga regelver-
ket avsnitt 5.2. Därefter redogörs för rättsläget inom EU avsnitt 5.3.
I det avslutande avsnittet behandlas regler offentliggörande ochom
publicering avsnitt 5.4.

5.2 EU:s berednings- och beslutsprocess

politiskaDen beslutsprocessen i EG-kommissionen. Den detstartar tar
initiativ till rättsakt normalt förutsättning förutgör rådetsen som en
agerande. Inspirationen kan komma från Europaparlamentet, med-en
lemsstat eller intresseorganisation, det kommissionen självären men som
inom de fördragsmässiga bestämmer och förslag skallnär ettramarna om
läggas. Rådet har dock enligt artikel 152 i Romfördraget anmodarätt att
kommissionen företa utredningar rådet finner nödvändiga föratt attsom
förverkliga de målen förelägga rådet lämpligasamt attgemensamma
förslag.

Förslagen utarbetas inom kommissionens generalsekretariat och
generaldirektorat. Ibland anlitas utomstående expertis oberoende
konsulter, från rättsvetenskapligt institut för utföra erforderli-t.ex. ett att

utredningar. någraI fall föreskrivs i Romfördraget kommissionenattga
innan förslag läggs fram skall höra något Monetäraett annat t.ex.organ,
kommittén enligt artikel 69 i Romfördraget. Kommissionen har därutöver
formella och informella kontakter med Europaparlamentets utskott och
med Ekonomiska och sociala kommittén. Vidare blir utkast förslagtill ofta
föremål för överväganden i särskilda expertkommittéer med företrädare
från kommissionen, från medlemsländerna och företrädare förexperter
intresseorganisationer. Utkast till förslag kan också delges nationella

inomtjänstemän statsförvaltningarna för synpunkter. Sådana kontakter
förekommer också mellan kommissionen och företrädare för de intresse-
organisationer kan förslag.beröras Genom dessa omfattandeettsom av
kontakter får kommissionen mångsidigt underlag och viss politiskett en

intressemässig förankringoch sina förslag.av
Även kommissionen har på rad områden tillagts befogenhet påatten

hand fatta bindande beslut och utfärda rättsakter. På några fåegen
områden dessa befogenheter i de grundläggande fördragen, it.ex.anges
fråga konkurrenspolitiken och förvalta EU:s budgeträtten att samtom
företräda gemenskapema vid förhandlingar med tredje land. fallI övriga

befogenheterhar kommissionens sin grund i rådet delegerat sinatt
beslutskompetens till kommissionen. Det kan sig kompetensröra attom

utfärdainitiativ generella och utfärdarättsakter tillämpnings-eget att
föreskrifter till sådan lagstiftning har beslutats rådet. Enligt artikelsom av

i Romfördraget rådet, för145 skall säkerställa fördragets syften iatt
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enlighet med dess bestämmelser, bl.a. kommissionen befogenhet iatt,ge
rådetde rättsakter verkställa de regler rådet fastställer. För deantar,som

fall rådet delegerat vissa beslutsbefogenheter till kommissionen har det
utvecklats särskild beslutsordning. Kommissionen förskall atten
tillförsäkra medlemsstaterna och rådet visst inflytande lägga fram sittett
förslag till åtgärder för särskilda kommittéer, företrädaresammansatta av
för medlemsstaterna och ordförandemed från kommissionen. Denna
beslutsordning benämns inom förEG committology, i Sverige översatt
med kommittologin eller EG:s kommittésystem.

Kommissionen sammanträder gång i veckan fattaroch beslut meden en
majoritet sina 17 medlemmar. Kommissionens beslut går sedan vidareav
till rådet. de fall kommissionen tillagtsl befogenhet själv fatta beslutatt
överlämnas kommissionens förslag enligt särskild beslutsordning tillen en

försärskild kommitté yttrande.
kommissionen lämnat förslagNär till rättsakt till rådet gårett ny

förslaget på remiss. Till del detta obligatoriskt, nämligen i de fallärut en
fördragen föreskriverdär Europaparlamentet, Ekonomiska och socialaatt

kommittén något skall höras kommissionens förslag.översamt annat organ
rådetHärutöver hör de det finner lämpligt. samband medI attorgan som

förslaget går på remiss påbörjas beredningen inom rådet Coreper, Deut av
ständiga företrädarnas kommitté. Enligt artikel 151 i Maastrichtfördraget

förberedaskall Coreper rådets arbete och utföra rådetvad uppdrar
kommittéen. Med hjälp antal arbetsgrupper,stortett sammansattaav av

fråntjänstemän medlemsländemas ständiga representationer i Bryssel och
från regeringskansliema, vilka i sin har kontakter med berördatur parter
i sarnhällslivet, går Coreper igenom kommissionens förslag till rådsbeslut
och jämkar medlemsländemas regeringars ståndpunkter.samman

Rådets beslut skall beroende på frågans fattas med majoritet,enkelart
med kvalificerad majoritet eller enhälligt.

Grundmodellen för beslut bl.a. förordningar och direktiv är attom
fattas rådetbeslut på förslag kommissionen och efter hörandeav av av

förfarandeparlamentet. Detta har tillämpats sedan gemenskapema tillkom.
infördes,Genom Enhetsakten påbyggnad denna grundmodell,som en

samarbetsförfarandet, parlamentet något inflytande.störreettsom ger
Maastrichtfördraget innehåller bestämmelser förfarande,ett nyttom
medbeslutandeförfarandet, vilket till vidgatparlamentet möjlighet ettger
inflytande.

jag övergår till redogöra för rättslägetInnan inom gemenskapsrättenatt
och de olika bestämmelserna sekretess finns det skäl kort nämnaattom
något EG:s regelverk.om

EG:s regelverk

Gemenskapsrätten består fördragen och anslutningsfördragen, ett stortav
antal rättsakter, EG-domstolens rättspraxis och internationella avtalav som

ingått. s.k. primärrätten består de grundläggande fördragenEG Den av
med därtill hörande protokoll och bilagor ändringar och desamt senare an-
slutningsfördrag ingåtts med nytillkomna medlemsstater. Till primär-som
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också räknas mellanstatligabrukar gemenskapernas överenskommel-rätten
och avtal binder sekundära bestårandra EG. Den EG-rättenser som av

antagits Hit räknas förstade rättsakter EG:s institutioner. i handsom av
förordningar, direktiv och beslut, också rekommendationer ochmen
tillkännagivanden.

Romfördraget lydelse enligt MaastrichtfördragetArtikel 189 i i dess
bindande rättsakter rådet och kommissionen kan besluta.tre somanger

förordningar, direktiv och beslut. Förordningar direkt tillämpligaDet är är
medlemsländerna och används det enhetlig reglering inomi krävsnär en

Direktiv medlemsländerna ochhela gemenskapen. riktar sig till ettanger
skall uppnås inom bestämd tid. Gemenskapema låtervisst resultat som en

form och tillvägagångssättemellertid medlemsländerna själva bestämma
bindande förför det nationella införlivandet. Beslut dem deär ärsom

riktade till.
finns också icke bindande rättsakter, rekommendationer ochDet t.ex.

i Romfördraget.yttranden, vilka också i artikel 189nämns
ibland omedelbart i medlemsländerna påEG:s rättsakter gäller samma

nationell brukar då rättsakten direktManrätt. säga ärsätt attsom
eftersom skall tillämpas mellankommande nationelltillämplig, den utan

rättsbildning.
normgivningskaraktär oftast direktbestämmelserEG-rättens ärav

i Romfördraget skall förordning hatillämpliga. Enligt artikel 189 en
alla delar bindande och direktgiltighet och skall tillallmän den vara

Förordningarmedlemsstat. träder i kraft uteslutandetillämplig i varje
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.de publiceras iattgenom

metoder för införliva förordningarEG-domstolens praxis allaEnligt är att
hinder för direktafördraget och innebär förordningamasoförenliga med ett

helaoch fara för deras samtidiga och enhetliga tillämpning inomeffekt en
gemenskapen.

s.k. direkt ejfekt, debestämmelser har också varmedVissa attavses
skyldigheter för enskilda kan åberopas införrättigheter ochgrundar som

saknarmyndigheter. Det betydelse rättsaktendomstolar och andra om
till enskilda medlemsländerna. Förformellt riktar sig eller till att en

klar och entydig. Denbestämmelse skall ha direkt effekt krävs den äratt
för någon diskretionmåste vidare ovillkorlig och inte lämna utrymmevara

införlivning den.ellervid medlemsstaternas gemenskapernas av
effektkan ha direkt deBestämmelser i fördragen eller i direktiv ärom

klara och precisa.tillräckligt
enligt artikel 189 i Romför-Förordningar tidigare konstaterats,är, som

regelhar då ocksådirekt tillämpliga i medlemsstaterna. Dedraget som
uppfyllerförekomma bestämmelse intedirekt effekt. kan dockDet att en

åtgärder.ovillkorlighet precision vidarepå ellerkraven utan
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5.3 Allmänt offentlighet och sekretessom

Rättsläget

EU tillämpar i dag inte någon generell offentlighetsprincip. Man kan dock
rådet och kommissionen sedansäga de genomfört de rådetatt antagnaav

principerna i ofCode conduct concerning public Council andtoaccess
Commission documents sig våranärmar regler handlingsoffentlighet.om

De grundläggande fördragen innehåller dock vissa artiklar anknytersom
till allmänhetens möjlighet till insyn i gemenskapema. Bland dessa be-
stämmelser kan följande.nämnas

artikelI 214 i Romfördraget allmän regel tystnadsplikt förges en om
gemenskapens medlemmar i institutionerna och kommittéer, tjänstemän
och övriga anställda. Artikel 223 i Romfördraget stadgar ingenatt
medlemsstat skall förpliktad lämna upplysningar, vilkas utläm-attvara
nande den strida väsentliga intressen. Enligt artikel 191 imotanser egna
Romfördraget i dess lydelse enligt Maastrichtfördraget skall förordningar
och vissa direktiv och beslut offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning och andra direktiv och beslut skall delges dem desom
riktas till. Vidare skall förordningar, direktiv och beslut har antagitssom

Europaparlamentet och rådet sådana rättsakter hargemensamt samtav som
antagits rådet eller kommissionen motiverade och hänvisa till deav vara
förslag eller yttranden enligt fördraget skall inhämtas artikel 190 isom
Romfördraget i dess lydelse enligt Maastrichtfördraget.

Enligt artikel 13 i Euratomfördraget skall kommissionen lämna med-
lemsstater, företagoch sådan information gemenskapen harpersoner som
fått och inte faller under bestämmelserna i artikel 12, oavsettsom om
informationen kommer från gemenskapens forskningsprogram eller har
lämnats gemenskapen med fri dispositionsrätt. Kommissionen kan uppställa

villkor för lämna sådan information, denna förblir konfidentiellatt attsom
och inte vidarebefordras till tredje Om kommissionen har fått vissman.
information på villkor inskränker dess användning och spridning tillsom -
exempel s.k. klassificerad information får kommissionen lämna-
informationen endast kommissionen säkerställer inskränkningarnaattom
respekteras. Sådan information gemenskapen får den genomförnärsom
sitt forskningsprogram och röjande skada eller fleraär ägnat attvars en
medlemsstaters försvarsintressen, skall sekretessbelagd i enlighet medvara
villkor föreskrivs i artikel 24 i Euratomfördraget. Vidare föreskriversom
artikel i194 Euratomfördraget långtgående tystnadsplikt för gemenska-en

medlemmar i institutionerna och kommittéer, gemenskapens tjänste-pens
och övriga anställda alla andramän samt personer.

Artikel F i Maastrichtfördraget stadgar Europeiska unionen skallatt som
allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande
rättigheterna, så de i Europakonventionen skydd degaranterassom om av
mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema, så de följersom av
medlemsstaternas konstitutionella traditioner.gemensamma



Ojjfentlighet i EU64 SOU 1994:49

primårrätten finns också regler vissaInom skall hörasattom organ
beslut fattas.innan

sekundärrätten bestämmelser förfinns också inom tystnadspliktDet om
eller för funktionärer vid nationella till-berörda EG-tjänstemän och

bestämmelser brukar mycket allmänt hållna.synsmyndigheter. Dessa vara
frågakan tystnadsplikt råder i sekretessbelagdDe sägat.ex. att om

informationinformation det talas vilken skallutan att om som vara
sekretessbelagd.

arkivförordningen, 83354EEG, finns bestämmelser allmänhetensI om
till Europeiska gemenskapens och historiska arkiv.tillgång Euratoms

finns i säkerhetsförordningen, 583Euratom, bestämmelserVidare det om
säkerhetsåtgärder tillämpliga information hoshemligstärnpling och
kommunikation medlemsstaterna i mångemenskapen och med den

i Euratomfördraget tillämpliga. I sammanhangetartiklarna 24 och 25 är
rådsförordningen, 1588EEG, angåendeockså 90 Euratom,kan nämnas

konfidentiell Europeiska gemenskapernasöverföring statistik tillav
syftar nödvändiga åtgärderstatistikkontor, bl.a. till att garantera attsom

konfidentiella uppgifter.för säkerställa sekretessen överfördavidtas att av
juni 1990 frifinns också skäl rådets direktiv den 7Det närmaatt om

direktiv säkerställatillgång till miljöupplysningar. Syftet med detta är att
uppgifter miljön finns hosdel och sprida derätten att ta om somav
de grundläggande förutsättningar ochoffentliga myndigheter och bestämma

skall uppfyllda för sådana uppgifter skall lämnasvillkor att ut.som vara
angivna fall skall medlemsstaterna säkerställaMed undantag för särskilt att

uppgifter miljön till varjemyndigheter åläggs lämnaoffentliga att ut om
kräva skälendennes begäran ochfysisk eller juridisk att attutanperson

för begäran anges.
information, handlingar ochhar internt reglerat hurInstitutionema även

tystnadspliktskall hanteras. Grundläggande bestämmelserupplysningar om
Europeiska gemenskapemaTjänsteföreskrifter för tjänstemännen ifinns i

Communities.Staff Regulations for officials of the European Ithe
hemligstämplad inforrna-finns bestämmelser hanteringstadgan även om av

tystnadspliktsbe-sanktioner vid brott bl.a.tion och disciplinära mot
finnsfrån den juli 1986internt kommissionsbeslut 7stämrnelsema. I ett

säkerhetsåtgärderochhemligstämplade dokumentbestämmelser om
relative documentsCommission du juillet 1986Decision de la 7 aux

applicables á documents.de sécuritéclassiñés et cesmesuresaux
erhåller vederbörlig hem-skall tillförsäkra dokumentBestämmelserna att

sekretessgradering ochinnehåller också reglerligstämpling. Beslutet om
sekretess.upphävande av

Enligt rådetsprincip varit huvudregeln.sekretess hittills irådet harI
rådetbeträffande rådets förhandlingartystnadspliktarbetsordning gäller om

anslutning tilliVidare har dokumentbeslutar upprättatsinte annat. som
omfattats sekretess.sammanträdenrådets av

uppföran-december 1993rådet den 6tidigareSom nämnts antog en
allmänheten skall habeslutet slås fast störstabilaga Genomdekod, B. att

och rådet. Frånkommissionendokument förvarade hosmöjliga insyn i
allmän säkerhet,tillundantag hänsynhuvudregeldenna görs t.ex.av
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privatlivets helgd och affárshemligheter. En ansökan få delatt taom av
handlingar skall enligt principförklaringcn skriftlig. En begäran fåattvara

dokument från sekundär källa skall hänvisas tillett dessut ursprungligaen
uppgiftslämnare. Avslagsbeslut skall motiverade och ha fullföljdshän-vara
visning. Det berörda EG-organet kan vidare föreskriva den fâratt utsom

handling inte fâr sprida den i kommersiellt syfte. En ansökan skallen
besvaras inom manad.en

Rådet de angivna principerna den januaril 1994antog nu genom
rádsbeslut 93731EC public Council documents, bilaga C.toon access
Kommissionen tillämpar sedan den februari15 1994 de rådet antagnaav
principerna, bilaga D.

Efter tvâ år skall det ske utvärdering.en
Nederländerna beslöt februariden 4 1994 juridiskatt starta en process

för få EG-domstolen upphäva beslutet uppförandekoden denatt 6att om
december 1993. Nederländerna missnöjt med informationär kanävenatt
hemlighållas med den motiveringen begäran striderattvaga motsom
institutionemas effektivitet och goda ordning och röstade förslagetemot
i rådet. Talan ministerrådet baseras artikel i173 Romfördraget.mot
Nederländerna hävdar beslutet borde ha krävt enhällig uppslutningatt men
felaktigt med enbart kvalificerad majoritet.togs

Vidare har bl.a. från massmedia framförts kritik mot att
uppförandekoden inte omfattar institutionemas diarier och arkiv.

Europaparlamentet välkomnar inriktningen öppenhet inomstörremot en
EU och har i Resolution the of enlargement negotiations withstateon
Austria, Sweden, Finland and Norway från februari 1994 bl.a. yttrat att
Europaparlamentet

Välkomnar kandidatländema har lång tradition öppenhet iatt en av
statsskicket; deär övertygat fullvärdiga medlemmarattom som
aktivt kommer bidra till de nuvarande medlemsstaternasatt
strävanden unionens institutionergöra ochatt öppnamer
demokratiska. ---

Information

EG har vidare enligt fördragen skyldighet informera allmänhetenatt om
aktiviteter och beslut. EG har också behov förankra sin politik hosattav
medborgarna i medlemsländerna. Därför förs aktiv informationspolitik.en

iExempel de pågående ansträngningama informationenvidga äratt att:

kommissionen skall publicera alla dokument allmänt intresse,av- kommissionen skall låta olika intressegrupperingar i utsträckningstörre- delta i utarbeta förslag till rättsakter,att
kommissionsledamöterna skall hälla fler presskonferenser,- kommissionen skall inrätta strategigrupp med uppgift förbättraatten- informationen,
samarbetet mellan kommissionens generaldirektorat för information- DG X och övriga generaldirektorat skall effektiviseras,

råd för informationsfrâgor med bl.a. för skallett representanter pressen-
inrättas,
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enklare,skrivas klarare ochskallrättsakterEG:s- och efterbakgrundsinfonnation föreskriftligrådet skall ut merge- rådsmöten,
skallCELEX över.datainformationssystemet ses-

Europaparlamentetochkommissionenhuvudstäder harmedlemsländemasl
tidskrifter ochvilkaoch bibliotek,informationskontor annatutgeregna

har komrnis-år 1989Sedanallmänhet ochinformationsmaterial för press.
Stockholm.iinforrnationstjänstdelegation och ävensionen en

Gemenskapen för desärskilt kontorår 1969 inrättatvidarehar ett
kontorpublikationer. Detta ärofficiellagemenskapernas ettEuropeiska

utgivning ochöversättning,för tryckning,serviceorgangemensamt
under kommissionen,lyderinstitutionerna. Kontoretfrämst fördistribution

Kommissio-institutionerna.olikafördelad definansieringenmedan är
medsamordningsorganutgivning inrättatför sinhar egetettegennen

förbudgetansvarhargeneraldirektoratfrån derepresentanter som
informationspolitikEG:sytterligare delvilldenpublicering. För ta avsom

FalköpingPSG-dokumentationen,Ljungbergs bokKerstintillhänvisas
1993.

tystnadspliktRegler5.3.1 om

RomfördragetiArtikel 214i

information, denförfogafå och kunna överskallgemenskapenFör somatt
nödvändigtdet varituppgifter, harsinafullgöra attförbehovhar attav

skyddeffektivtupplysningarlämnar motdemden kan ettgarantera som
spridning.otillbörligen

tystnadspliktregelallmänfinns detRomfördragetiartikel 214I omen
befattningshavare.och andratjänstemängemenskapernasför

medlemmarnainstitutioner,gemenskapensMedlemmarna cvav
skall,emenskaanställda ioch övrigatjänstemänkommittéer ensamt

lämnaförpli tadeuppdrag upphört,det derasefter att mteäven att vara
uppgiftersärskilttystnadsplikt,omfattasupplysningar omut som av

anden.kostnadsförhalderasaffärsförbindelser ellerderasföretag,

kommittémed-medlemmar,institutionernasgäller förTystnadsplikten
Då med-gemenskapen.inomövriga anställdaochtjänstemänlemmar,

och de i sitgemenskapenlemsländemas förutför uppgiftermyndigheter
såledesomfattas dekonfidentiellupplysningarerhållerarbete natur avav

Även od]medlemsländemasartikel 214.tystnadsplikteni representanter
tystnadsplikts-dennakommittéer omfattasolikagemenskapensombud i av

bestämmelsen.
. tystnadsplikt haromfattasupplysningar ansettsBegreppet varaavsom

saknareller inte,frivilligtinformationen lämnatskaraktär. Omobjektivav
fallerupplysningarlämnadebedömningvidbetydelsei stort omaven

informationen,betydelsedet ringaLikasåtystnadsplikten. ärunder omav
Tystnadspliks-flerakändoffentliggjorts,inteden ärså länge personer.av
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begreppets objektiva karaktär hindrar inte uppgiftslämnarens önskan haratt
visst intresse. Det kan nämligen svårt fastställaett spridningenattvara om
informationen kan leda till skada för uppgiftslämnaren eller tredjeav man.

Man respekterar därför normalt uppgiftslämnarens begäran inforrnatio-att
skall behandlas konfidentiellt. Så förhåller det sig i fråganen t.ex. om

skydd dumpning, då tystnadsplikt skall tillämpas all informationmot för
vilken konfidentiell behandling begärts den lämnat informatio-partav som
nen.

Den rättspraxis utredningen kunnat del tyder på artikeltasom attav
214 hittills främst tillämpats beträffande uppgifter affárs-rör ochsom
driftförhållanden för enskild eller uppgifter i övrigt 8motsvarassom av
kap. i den svenska sekretesslagen. Denna praxis uteslutanderör vad som
skulle kunna konkretiseras verkställighetsstadiet EG:s arbete. Jagsom av
har däremot inte funnit några exempel artikel 214 har åberopats föratt

motverka insyn i EG:s politiska beredningsprocess.att
En motsvarande regel tystnadsplikt finns i artikel 194 i Euratomför-om

draget. sistnämnda artikel ålägger därutöver medlemsstaterna påatt,
begäran varje berörd medlemsstat eller kommissionen, väcka talanav av

och under dess jurisdiktion begår brottmot var en ett mot tyst-som
nadsplikten i artikeln.

ii Sekundärrätten

Det finns också i sekundärrätten särskilda bestämmelser tystnadsplikt,om
föreskrifter skyddar dem lämnat in materialt.ex. eller materialsom som

framkommit undersökningar kommissionen företagit.harsom genom som
Sådana föreskrifter finns bl.a. i artikel 20 i rådsförordningen 6217EEG

regler för konkurrens. Det finns också sekretessbestämmelserom
beträffande kontroll skall med stöd EG-lagstiftningen,utövasannan som av

tillsyn kreditinstitut och fondföretagt.ex. kontrollom samtav av
livsmedel.

Enligt flera förordningar och direktiv skall nationella tillsynsorgan
För anställda vid sådana tillsynsorgan, liksom ofta för deutses. tidigare

anställda, stadgas tystnadsplikt. Ofta tystnadsplikten inte gällerattanges
i förhållande till andra myndigheter i medlemsstaten, antingen uttryckligen
eller det uppgift kan lämnas på föreskriftgrundatt attgenom anges en av
i lag. Första och andra banksamordningsdirektivet artikel i12 direktivet
77A{780EEG och artikel 16 i direktivet 89646EEG exempel på sådanaär
rättsakter.

Personer eller har varit anställdaär hos tillsynsmyndigheter samtsom
revisorer och verksamma för myndighetensär räkning skallexperter som
enligt de nämnda direktiven bundna tystnadsplikt. Tystnadspliktenvara av
innebär förtrolig information erhållits i tjänsten inte får röjas tillatt som
någon eller myndighet i sammandrag omöjliggörutomarman person som
identifikation enskilda institut, med förbehåll för fall omfattasav som av
stnffrättslig lagstiftning. Tystnadsplikten hindrar dock inte det inforrna-
tionsutbyte förutsätts mellan medlemsländemasäga tillsynsmyn-som rum
digheter. En tillsynsmyndighet sekretessbelagd informationtar emotsom
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till sekretessenlands tillsynsmyndighet skall emellertidfrån attett annat se
informationen får helleruppgifter består. inteför dessa Den mottagna

undantagsfall fårför vissa begränsade ändamål. I vissaanvändas änannat
landetinformation den inhämtas inomsekretessbelagd oavsettyppas om

frånfrån medlemsstats tillsynsmyndighet. Undantageller härrör en
förfarandenvid civilrättsliga eller kommersiellagäller närsekretessen ett

tvångslikvidation.eller underkastas Vidarekreditinstitut försatts i konkurs
någoti processammanhang,undantag från sekretessengäller om av

blivitöverklagats ellertillsynsmyndighetens beslut har sättannat
fâr också i vissaSekretessbelagd informationföremål för rättslig åtgärd.

sektor, tilltillsynsmyndigheter inomfall lämnas till andra organsamma
likvidation, tillkreditinstituts konkurs ellerhandhar ett sompersonersom

finansiella instituts räkenskaperför obligatorisk revisionansvarigaär av
centralbanker.och till

anpassning till EG:sEES-avtalets ikraftträdande har det skettInför en
speciellainom antalSvenska förvaltningsmyndigheterrättssystem. ett

tillhörande sekretessbe-därför redan EG-regler medområden tillämpar nu
beslutatsvidgad sekretess har detstämmelser. behovetFör mötaatt omav

Ändringarna dock1992:1775.ändringar i sekretesslagen SFS ärvissa
regler i princip redaneftersom sekretesslagenssärskilt omfattande,inte

avtalet ställer 1992932120.de krav sekretess prop.uppfyller

tystnadspliktreglerEG-institutionemas internaiii om

och artikel 19 reglerattjänsteföreskriftema artikel 17Institutionerna har i
tystnadsplikten för de anställda.

Artikel 17

allfråga alla fakta ochskall iaktta diskretion iTjänstemännen största om
samband medkännedom under eller ikommer till hansinformation som

dokumentvidarebefordratjänsteutövning; han skall inte på någothans sätt
till obehörigainformation, inte ojfentliggjord,eller är personer.som

anställde lämnar sinupphöra då denskyldighet skall inteDenna an-
ställning.

samarbete med andravarken eller iskallTjänstemannen utanensam
ojfentliggöraoffentliggöra eller låtatillsättande myndighetens samtyckeden

sådanttjänstgör vid. Ettvid den gemenskap hanarbetetnågot rörsom
skadaojfentliggörelsen kandå den planeradesamtycke skall bara vägras

intressen.gemenskapernas

Artikel 19

myndighetensden tillsättandeinte något skälskallTjänstemännen utanav
tillgånginformation han harfram sådansamtycke vid rättegång lägga som

samtycke skall baratjånsteställning. sådant vägrasgrund sin Etttill på av
innebäradetta inte kankräver, ochgemenskapens intresse sånär om
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skyldighetstrafrättsliga påföljder för tjänstemännen. Denna skall inte
upphöra då tjänstemännen lämnar sin anställning.

Föregående stycke skall inte tillämpas då tjänsteman eller före dettaen
tjänsteman vittnar inför Europeiska gemenskapernas domstol eller vid en
institutions ansvarsnämnd i talan gäller anställda eller före dettasom
anställda vid någon de gemenskapema.treav

Kommissionen har också beslut den 26 juli 1986 antagitgenom an-
ställningsvillkor för nationella stationerade vid kommis-ärexperter, som

Ävensionen. de nationella underkastade tystnadsplikt.ärexperterna
Hos kommissionen gäller vidare enligt praxis sekretess för kommissio-

och kommittologikommittéemas interna överläggningar.nens
rådetI har sekretess hittills i princip varit huvudregeln. Enligt rådets

arbetsordning rådsbeslut 93662EC Councils Rules of Pr0cedure,
bilaga E, gäller tystnadsplikt beträffande rådets förhandlingar inteom
rådet beslutar artikel i rådets5 arbetsordning.annat

Râdsmötena inte offentliga rådetär debatterar sitt sexmánadersnärutom
arbetsprogram och, det lämpligt, kommissionens årligaär arbets-om

Dessa debatter skall sändas i television artikel 6 i rådetsprogram.
arbetsordning. Rådet kan i andra fall självt beslutaäven skallmötenaatt

offentliga.vara
Fram till helt nyligen det också i princip hemligt hur varjevar

medlemsland i rådet. Rådetröstat den 6 december 1993nämntsantog som
arbetsordning. Den innehåller bl.a. bestämmelser offent-en ny om

liggörande hur vid rådsmötena. Enligt artikelröstat 7 i arbets-av man
ordningen skall omröstning i rådet offentliggörasregel rådetnär antarsom
förordningar, direktiv och beslut. majoritetEn kan dock besluta utfalletatt
skall hemlighâllas. I andra fall såsom vid majoritetsbeslut under EU:s-
andra och tredje pelare skall beslutet offentliggöras medlemslandettom-
så begär och detta bifalls majoritet i rådet. bör iDet sammanhangetav en
påpekas omröstning i rådet tillhör undantagen. Som regel kommeratt ett
förslag inte till beslut i rådet innan medlemsländerna funnitupp en
kompromiss samtliga kan acceptera.som

Ytterligare nyordning rådets s.k. ståndpunkterär atten gemensamma
enligt artiklarna il89b-c Maastrichtfördraget skall publiceras artikel 15
i arbetsordningen.

Bakgrunden till den arbetsordningen och den nämndanya ovan
uppförandekoden den deklaration i anslutningär tillantogssom
Maastrichtfördraget öka insynen i beslutsordning.EU:s Enligtattom
deklarationen skall institutionernas demokratiska struktur stärkas och
allmänhetens förtroende för förvaltningen öka denna insyn.störregenom
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handlingsoffentlighet5.3.2 Regler om

Sekretessbestämmelser i Euratomfördrageti

information gemenskapen får den genomför sitt forsknings-Sådan närsom
röjande skada eller flera medlemsstatersoch är ägnat attprogram vars en

skall sekretessbelagd i enlighet med villkorförsvarsintresse, vara som
Euratomfördraget. Rådet har utfärdat säkerhetsför-i artikel 24 i enanges

bestämmelserna i artikelordning, 583Euratom, med beaktandesom av
olika sekretessgrader skalli Euratomfördraget, bl.a. de24 anger som

för sådande säkerhetsâtgärder skall vidtas varjetillämpas samt som
åtgärd.

under vissa förhållandenEnligt artikel 25 i Euratom skall medlemsstat
försvarshänsyn underkasta ansökanupplysa behovet patentatt omom av

Kommis-eller nyttighetsmodell den grad sekretess statensom anger.av
åtgärder enligtoch medlemsstaterna skyldiga beakta desionen är att som

begärda gradensäkerhetsförordningen krävs för den ursprungsstatenav av
varaktighetsekretess; samtidigt skall sekretessens sannolika uppges.

ii Sekundärrätten

allmänhetens tillgång till denarkivförordningen 83354EEGl om
historiska arkiv finns vissaEuropeiska gemenskapens och Euratoms

offentliga.grundläggande bestämmelser handlingar blir Det ärnär avom
för handlingarupplyst arkivförordningen gällerkommissionen ävenatt

arkivet, vilket beläget i Florens.dessa arkiveras i det historiskainnan är
år efter den dag dehuvudregeln blir handlingar offentliga trettioEnligt

Följande handlingarRegeln har dock rad viktiga undantag.utfärdats. en
år:blir inte offentliga efter trettioens

enskildas privatliv ellerhandlingar innehåller upplysningar omsom- arbetsförhållanden,
handlingar inom Euratomområdet,vissa- praxis gällerenligt andra regler, eller enligt denhandlingar somsom- beträffande vilka sekretes-de institutionerna, hemliga ochhos olika är

inte hävts,sen
sekretess-till institutions kännedom,handlingar de komnär varsom, en- berördaaffärshemlighet, intebelagda hänsyn till yrkes- eller omav

ochhäva sekretesseneller företag underrättats avsikten attompersoner
det.underlátit inom viss tidsfrist invända motatt en

avstå frånmedlemsstaterna skallförordningen stadgas vidareI attatt
vilkahemliga och förhandlingar i sin besittningoffentliggöra ärsom

inte har hävts.sekretessen

demindre villkorMedlemsstaterna skall, på änstränga angessom
dokument ochoffentliggöraavhålla sig fråni artiklarna 1-5, att

offentligaoch finns i derashandlingar härrör från institutioner somsom
dessa belagda med sekretess.arkiv, ärom
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medlernsstats-gälla dokument ochPunkt 1 skall också sådana
innehållet i de dokument ochhandlingar helt eller delvis återgersom

handlingar i punktsom avses

kan emellertidManFörordningen direkt tillämplig i medlemsstaterna.är
tillräckligt ovillkorligtartikel arkivförordningenifrågasätta 6 i ärom

effekt.utformad för den skall ha direktatt anses

handlingssekretessinterna regleriii EG-institutionemas om

bl.a. skall sekretess-reglerat hur handlingarinstitutionerna har internt
behandla handlingar frånhur institutionen skallgraderas och gallras samt

medlemsländer.
alltidöverlänmas till rådetförslag till rättsakterKommissionens ärsom

till rådet offentliggörsamband med förslag lämnasoffentliga. I att ett
material.ofta visst kommenterandekommissionen också ett

kommittéemade till kommissionen knutnaVad gäller arbetet i när
enlighet med rådetdelegerad beslutanderätt ikommissionen utövar en av

mötesreferat och in-tidigarebeslutsordningbeslutad nämntsär som
frånkommissionen och företrädarnameningsskiljaktigheter frandividuella

kommitténfrån den särskildaförtroliga. Yttrandetmedlemsländerna
förslag till rådet.kommissionensbiläggs dock

hittillsanslutning till râdsbeslut hariDokument upprättas ett somsom
till rådetsdenna princip förhåller sigsekretess. Hurregel omfattats av

documents får framtidenpublic Council93731EC Onbeslut toaccess
utvisa.

enligtsåväl handlingar överläggningarEuropaparlamentet ärl som
promemorioroffentligheten gällerhuvudregeln offentliga. även som

inom utskott.upprättats
uppförandekoden etablerat principharantagandeGenom omman enav

rådet och kommissionen, bilagoma D och E.handlingsoffentlighet hos se

Sanktioner5.3.3

Euratomfördraget skallartikel 194 itystnadsplikten enligtkränkningEn av
tystnadspliktsbe-dessbrottnationellt hänseende betraktasi motettsom

stänunelse.
tystnadsplikten kan enligt tjänste-överträdelse den professionellaEn av

disciplinära åtgärder.föreskrifterna artikel 86 föranleda vissa

uppsátligt ellertjänstemantjänsteman eller före dettaOm aven
dessahan har enligtskyldigheterunderlåter fylla deoaktsamhet attmedjldraup

disciplinpáföljd.föreskrifter, skall detta

följande:Disciplinpåföljd skall avvara en

skriftlig varning,a
reprimand,b

löneklass,uppskjutande uppflyttning ic av
nedflyttning i löneklass,d
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nedflyttning i länegrad,e
f avstängning från tjänsten och i lämpligt fall sänkning eller åter-
kallande till ålderspension, dock skall konsekvenserna dettarättav av
inte drabba tjänstemannens förmånstagare,

tjänstemännen avgått tjänsten, ellerg temporärtpermanentom ur
återkallande hela eller del till ålderspension, dock skallrättenav av
denna bestämmelse inte tillämpas så den drabbar hans förmånstaga-att
re.

En överträdelse skall inte förorsaka disciplinpåföljd.änmer en

någon bryter sekretessbestämmelse iOm samband med besluts-mot en
fattande i kommissionen eller i rådet haftoch upplysningarna avgörandeen
inverkan på beslutet kan beslutet ogiltigförklaras EG-domstolen.av

Om förekommerdet läckage bland tjänstemännen inom kommissionen
kommissionens säkerhetstjänst efterforskahar lämnaträtt att utvem som

dokument eller upplysningar. Säkerhetstjänsten har vidsträckta befogen-ett
får sig i skåp. får inteheter och in lästa Den dock undersöka det.ex. ta

nationella företrädarna i expertkommittéema endast de ärutan som
vid kommissionen.anställda

EG förfogar dock inte någon straffrättslig lagstiftning. Deöver
sanktioner kan komma ifråga vid överträdelser bestämmelsersom av om
tystnadsplikt disciplinära åtgärder avskedande, degradering iär som
tjänsten, indragna pensionsrättigheter Sanktionerna avgörsetc. av en
särskild disciplinnämnd tjänsteföreskrifterna. Enligt artikelannex IX till

tjänsteföreskriftema inrätta flera9 i skall varje institution elleren
Överprövningdisciplinnämnder. påkallas i instansrätten medkan Första

överklaga till EG-domstolen. Såvitt jag kunnat finna har emellertidrätt att
tjänsteman anledninginte åtgärder detta slag vidtagits någon medmotav

någon sekretessbestämmelse.brott motav
säkerhetsförordningen, finns bestämmelserI 583Euratom, om en

säkerhetsbyrå skall tillämpningen förordningen.bl.a. övervakasom av
Regeringsföreträdarna disciplinäraomfattas inte EG:s Försystem.av
fall regeringsföreträdare bryter föreskriven tystnadsplikt kan kritikdet mot

framföras till respektive medlemslands ständiga representation.
någon bryter sekretessbestämmelser inom sekundärrättenOm mot

brott gemenskapensförutsätts nationella sanktionsbestämmelser reglera mot
sekretessbestämmelser på brott nationell sekretess-sätt motsamma som en

framgå självabestämmelse. på nationella straffsanktioner kanKravet av
samarbetsförpliktelsen i artikel iförordningstexten eller följa 5av

Romfördraget.

offentliggörande5.4 Regler om

och publicering

nödvändigt sörja förLagstiftningsarbetet inom EG har vidare gjort det att
finns iUttryckliga regler publiceringrättsaktemas offentliggörande. om

Maastrichtfördraget.Romfördraget i dess lydelse enligtartikel l9l i
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Förordningar, direktiv och beslut har antagits i enlighet medsom
det förfarande i artikel 189b skall undertecknas Europa-som anges av
parlamentets ordförande och rådets ordförande och ojfentlz igörasiraftEuropeiska gemenskapernas ojjiciella tidning. De skall träda i den
dag förordningarna eller, ingen tidpunkt har denangersom angetts,om
tjugonde dagen efter offentliggörandet.

Rådets och kommissionens förordningar dessa institutionerssamt
direktiv riktade tillär samtliga medlemsländer skall offentliggörassom
i Euro eiska gemenskapernas tidning. De skall träda igemensamma
kraft dag förordningen eller, ingen tidpunkt haren som anger om

den tjugonde dagen efter offentliggörandet.angetts,

Andra direktiv och beslut skall delges den de riktas till ochsom
träda i kraft denna delgivningen.genom

EG:s rättsakter publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EGT. Denna omfattar delar:sex

L-serien
C-serien
S-serien
Bilaga. Förhandlingar i Europaparlamentet
Specialutgåva
Register

L-serien publiceras dagligen och innehåller enbart gemenskapemaav
lagstiftning. Titelbladet innehållsförteckning.ärantagen Etten nummer av

tidningen indelat i två sektorer:är för rättsakter publicering ären vars
stadfást i grundfördragen, och för de övriga rättsakterna enligten som
grundfördragen kräver endast delgivning till den det berör för bliatt
giltiga.

C-serien utkommer dagligennästan och innehåller information från
institutionerna och vissa andra EG-organ. På titelbladet finns det en
innehållsförteckning och indelat i sektorer:är informationett trenummer
från institutionerna, lagförslag från kommissionen till rådet notiser.samt

S-serien utkommer dagligen ochnästan innehåller utannonseringar av
offentlig upphandling inom EG-ländema och kontrakt inom icke med-
lemsländema finansieras någon EG:s strukturfonder.som av av

I bilagan redogörs för debatter, tal och inlägg i Europaparlamentet.
Dessutom redovisas muntliga frågor och svar.

I specialutgåvan officiell översättning den sekundära lagstift-ges en av
ningen i kraft vid Storbritanniens och Irlands inträde i årEGsom var
1973. Det finns motsvarande utgåva på danska.en

tillEtt register Europeiska gemenskapernas tidning kommer varjeut
månad och år. Det delas i ämnesdel och i kronologisk del.upp en en

finnsDet också register gällande lagstiftning.över Publikationenett
består volym l och analytiskt och kronologiskt register.ett ettav

presenteras ståndpunkt.I COM-dokumenten kommissionens officiella
Dokumenten har inga underserier löpande under året. Manutan numreras
kan dela in dokumenten i kategorier: lagförslag jämte motivering,tre
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i aktuell politisk fråga,policy-dokument där kommissionen singer syn en
kommissionens med vissa frågor.arbeteoch lägesrapporter om

benämnas Europaparla-Europaparlamentet har sitt tryck kaneget som
i serier, och C.sessionsdokument. Dokumenten delas in A, B A-mentets

C-seriema kan sigbestår parlamentsyttranden, B- ochserien röra omav
förslag resolutioner.sig eller tilllagförslaginkomna överatt yttra

officiella språk.samtliga nioEG-domstolens rättsfallssamling utges
lagförslag ioch sociala kommitténs yttrandenEkonomiska över utges

CES-serie för arbetspapper,ingår i kommitténsform rapporter, somav
dokumenten.
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6 Utrikessekretessen vid ett

EU-medlemskap

I perspektivet EU-medlemskap kommer Sveriges intematio-ettav
nella samarbete intensifieras, såväl till omfattning djup.att som

utrikespolitiska samarbetet omfattaDet kommer sakområdenatt
betraktats främsthittills inrikespolitiska. Frågorsom som som nu

inrikespolitisk karaktär därför fallakan komma inomär attav
utrikessekretessens tillämpningsområde.

Enligt den nuvarande lydelsen kap. § sekretesslagen2 lav
gäller utrikessekretess hos regeringen och inomsträngareen
utrikesförvaltningen inom statsförvaltningen övrigt.i Detän

skäl behålla denna åtskillnad mellan olika myndigheter.saknas att
omfattningMed hänsyn till EU-samarbetets och karaktär detär

förbl.a. säkra det demokratiska inflytandet viktstörstaatt attav
den svenska beredningen gemenskapsfrâgoma sker underav

öppenhet.Önskemåletmöjliga ökad öppenhet i utrikes-största om
frågoma talar för skaderekvisit med presumtion föratt ett
offentlighet bör införas för alla myndigheter.

föreslår därför det införs enhetligt rakt skaderekvisitJag att ett
för hela utrikessekretessens tillämpningsområde.

offentlighetsprincipen och1 Den svenska EU

svenska offentlighetsprincipen sådan påverkas inte med-Den ettsom av
övervägande delen den information finns hoslemskap i EU. Den av som

statliga och kommunala myndigheter berörs inte gemenskapsrätten,våra av
inte heller kommer påverka våra interna inrikespolitiskaattsom

Även vid den beredningen beslut medbeslutsprocesser. svenska av
till kommer i huvudsak det svenska regelsystemetanknytning EU att

tillämpas.
gemenskapensEU-samarbetet det emellertid uppenbartI är att

offentlighet måste iakttas inom EG-rättensrättsregler och sekretessom
sekretessreglema direktsakområden. del de EG-rättsligaolika En ärav

vissa direkt effekt.tillämpliga och har
klarlägga i vilken utsträck-utgångspunkt det viktigtFrån denna är att

huvuduppgift förregler skiljer sig från våra Enning dessa egna.som
ändringar i denutredning har varit det behövsdenna övervägaatt om

denutrikessekretessen bakgrund dennasvenska mot att genomav
flerkomma bli tillämplig i allt ärenden.europeiska integrationen kan att
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Vid inledningen till förhandlingarna medlemskap i EG markeradeom
viljaSverige klar slå vakt den svenska offentlighetsprincipen ochatten om

förintresse bidra till strävandena ökad öppenhet iett att mot gemen-
skapens verksamhet. Statsrådet Dinkelspiel anförde bl.a. följande.

Sverige välkomnar den ökande betoning Gemenskapen lägger vidsom
öppenhet och insyn. utveckling ligger i linje medDenna den svenska
förvaltningens traditionellt Påöppenhet. detta område för vi medstora

grundläggande principer och viktiga erfarenheter vi delargärnaoss som
med Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten utgöross av.
fundamentala principer förankrade i den svenska grundlagen ochärsom

medborgarna tillgång till information offentligadengaranterarsom om
förvaltningens verksamhet. Dessa principer omistlig del vårtär en av

och kulturella främjarpolitiska De den demokratiskaarv. processen,
rättssäkerheten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen, vilket
också viktiga mål för Gemenskapen.är

Grundlagsutredningen inför EG har i sitt betänkande EG och våra
funnit inte erfordras någragrundlagar SOU 1993:14 det grund-att

i fråga allmänna handlingars offentlighet.lagsändringar Inte heller iom
Justitiedepartementet departementspromemorian,den inom utarbetade Våra

grundlagar och EG förslag till alternativ 1993:36 lämnas i dessaDs-
förslagdelar ändringar i grundlagen.

Regeringen har inte heller i propositionen 1993941114prop. om
grundlagsändringar inför svenskt medlemskap i Europeiska unionen lagtett
fram några förslag till grundlagsändringar berör principernasom om

handlingars offentlighet meddelarfrihet. propositionenallmänna och I
medlemskapsförhandlingar förs inteanförs s.30 de haratt gettsom nu

regeringen anledning ändra den hållning således slogs fast näratt som
förhandlingarna sin början.tog

överväganden pågår hur den svenska positionen skall klargöras iom
anslutning till fördraget.

följande redogörs inledningsvis för den bedömning principenI det av
offentlighetallmänna handlingars vid svenskt medlemskap i EGettom

Grundlagsutredningens inför EG avsnitt 6.2. Frågangörs tas uppsom av
utredningen grundläggande regeringenssätt ävenett omav som -

innehåller några förslag delen sådan betydelseproposition inte i den är av-
utredningens slutsatser bör redovisas här. I avsnittet redovisas ocksåatt en

betänkande särskiltdel remissyttrandena den utredningens ochöver somav
behandlar jagberör utrikessekretessfrågan. Under avsnitt 6.3

med övervägandenutrikessekretessen och EU-samarbetet. Kapitlet avslutas
förslag avsnitt 6.4.och
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6.2 Grundlagsutredningen inför EG

Grundlagsutredningen inför EG konstaterar de sekretesskravatt ettsom
EG-samarbete ställer kan tillgodoses grundlagsändring.utan

Utredningen finner de krav handlingssekretess och tystnadspliktatt
den politiska berednings- beslutsprocessenoch inom EG ställer tillsom

del bör kunna tillgodoses inom för gällande och dårätt närmaststor ramen
tillämpning den s.k. utrikessekretessen 2 kap. §l sekretess-genom av

lagen. Vad gäller frågan huruvida tillämpning utrikessekretessom en av
i EG-samarbetet kan medföra från utgångspunktersvenska alltfören
långtgående sekretess och lagändring därför skulle påkalladom en vara av
det skälet uttalar utredningen bl.a. följande SOU 1993:14 201 f..s.

Det kan då först inom utrikessekretessens områdesägas falleratt
uppgifter den svenska regeringens ståndpunkter införäven ettom

kommande ställningstagande i rådet. I den delen kan knappast
gemenskapsrättslig praxis ställa några sekretesskrav. Det blirsägas
i stället efter internt svenskt övervägande det får avgörasett som
vilken insyn möjlig.ärsom

Vid sådant övervägande bör särskilt beaktas EG-samarbetetsett att
omfattning sådan inhemsk lagstiftning betydandeär i utsträckningatt

med normgivning eller, med andra ord, inrikespolitikersätts gemensam
blir frågori många utrikespolitik. Det står klart till den del detatt
internationella samarbetet hittills har sådana frågor harrymt
utrikessekretess tillämpats. ---ankommer inteDet hur sekretesslagen skallövervägaattoss
tillämpas i den svenska beredningsprocessen. diskussionl etten om
EG-medlemskaps påverkan på svensk handlingsoffentlighet kan vi
emellertid inte underlåta påpeka i fall det gällernäratt att vart
upprättande, och mellan svenska myndigheter utväxlade, handlingar
i beredningsprocessen det vikt med möjliga öppenhet.är störstaav
Det kan det inteövervägas rimligt under det.ex. attom vore
inledande stadierna den interna beredningsprocessen behandlaav

enligtsekretessfrågoma de regler gäller i vanligt inhemsktettsom
måsteärende. Däremot det naturligtvis fråga i striktävenvara om en

mening Utrikespolitisk bedömning till slut skallnär regeringen
bestämma hållning. meningsvensk Enligt vår bör det dock ävenen
vad gäller det skedet offentlighetkunna regering-övervägas att ge

ståndpunkt. fårDet däremot bedömas uteslutet, och skadligtens som
för svenska intressen, offentlighet svenskt förhand-ettatt ge
lingsupplägg i dess helhet.

Grundlagsutredningens slutsats vad gäller handlingar inom EG-som
samarbetet i Sverige någon lagändring inte förefallerupprättas är att
nödvändig, det, i samband med svensk beredningsprocessatt attmen en

fonn, bör sekretesslagstiftninghur gällande kan ochövervägastar noga
tillämpas förbör möjliga för principen allmännastörstaatt utrymmege om

handlingars offentlighet.
Grundlagsutredningen sekretess ochanför vidare de kravatt

förtystnadsplikt ställs i EG-rätten kan inom de be-som ramenrymmas
gränsningsändamâl vad gäller handlingars offentlighetallmänna angessom
i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen yttrandefriheten ställsoch i fråga om

i 2 kap. regeringsformen.13 §upp
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Grundlagsutredningen diskuterar fråganockså huruvida det årom
möjligt för svenska myndigheter såvitt gäller dokument EG-röratt, som
samarbetet, skadeprövning i samband med begärangöra en en om
handlingens utlänmande. Gemenskapsrättens bestämmelser innefattar
inte något skaderekvisit. Grundlagsutredningen betonar emellertid att
gemenskapsrätten, med några undantag, oftast föreskriver sekretess-att
belagd information inte får lämnas överlåter till medlemsstaternaut, men
och EG-institutionema vad för slags information skallavgöraatt som
omfattas sekretess. skulle därför,Det enligt Grundlagsutredningen,av
kunna eftersom gemenskapsrätten inte reglerarsägas vadnärmareatt som
skall sekretessbelagda uppgifter finns det inget hinder mot attanses vara
i Sverige bestämma sekretessens omfattning efter skadeprövning.en
Utredningen fortsätter 208:s

kan å andra sidan fogDet med hävdas den gemenskaps-att ett av
rättsliga regleringens främsta syften säkerställa denär att att
sekretessbedönming eller institution gjort skall respekte-statsom en

eller institution informationenstat tar emotras av en annan som
inom för samarbetet. Förordningen gemenskapernas arkivramen om
föreskriver också medlemsstaterna avstå från offent-skallatt att
liggöra handlingar de har i sin besittning för vilkaoch sekretes-som

inte har hävts. skulleDet vidare kunna strida den allmännamotsen
lojalitetsplikteni Romfördraget låta det ligga i svenska myndig-att
heters hand i varje enskilt fall frågan utlämnandeprövaatt om av en
handling erhållits från medlemsstat där den bedömtssom en annan
omfattas sekretess.av

En möjlig slutsats kunde för handlingar iupprättasattvara som
Sverige och EG-samarbetet bör traditionell skadeprövningrörsom en
kunna ske, fördragslojalitetenmedan kräver handlingaratt som
erhålls från andra medlemsstater fråneller EG-institutionema bör
omfattas absolut sekretess. bör här, till undvikande miss-Detav av
förstånd, betonas med absolut sekretess sekretessatt utanavses
prövning den skada kan uppstå i enskilda fallet.det Omav som
sekretessen absolut eller inte har emellertid ingen betydelse förär
frågan meddelarfrihet råder eller ej.om

sammanhanget börI ledamöterna i utredningen,nämnas att en av
riksdagsledamoten Håkan Holmberg fp, i särskilt beträffandeyttrandeett
utrikessekretessen förordar vid den svenska utrikes-översynatt man en av
sekretessen bl.a. bör frågan införandet rakt skaderekvisitpröva ettom av
för hela utrikessekretessens tillämpningsområde.

villJag slutligen kort redovisa några de remissyttranden särskiltav som
berör utrikessekretessen. fråga övrigt hänvisas tilll remissyttrandena iom
Justitiedepartementets sammanställning remissyttrandena Ds 1993:71av

betänkandet EG och våra grundlagar SOU 1993:14 och departe-över
mentspromemorian Våra grundlagar och EG förslag till alternativ Ds-
1993:36.

Kommerskollegium bör eftersträvasmöjliga öppenhetstörstaattanser
och det inte råda någon mellan regeringens och för-bör skillnadatt
valtningsmyndighetemas sekretessprövning.
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Skåne och Blekinge fäster också uppmärksamhetenHovrätten över
bestämmelsens olika skaderekvisit och uttalanden iatt trotsmenar
förarbetena de olika skaderekvisiten inte bör leda till skildaattom
resultat kan det inte för givet tillämpningen de olika skade-tas att av
rekvisiten kan leda till några skillnader vid sekretessbe-större
dömningen. Hovrätten erinrar vidare det skadebegrepp före-attom som

i paragrafen enligt förarbetena inte skall alltför vidkommer ges en
Påinnebörd. grund härav hovrätten bestämmelsen mindreärattanser

lämpad för EG-samarbetet och det kanväl börövervägasatt om man
särskild bestämmelse i sekretesslagen sikte EG-införa påtaren som

samarbetet.
Sveriges advokatsamfund utredningens tanke detnärattattanser man,

deltagande i skullegäller Sveriges EG-samarbetet, kunna skillnadgöra
handlingar sådanamellan i Sverige och handlingarupprättatssom som

erhållits från andra medlemsländer eller EG-institutioner och tillämpa
rakt skaderekvisit de förra omöjlig upprätthålla is.k. är attett

får tillgångpraktiken. Om till svensk allmän handlingman en som
tillkommit i anledning EG-dokument denna insyn inteärettav
fullständig inte får tillgång till EG-dokumentet.om man

svensk rättstradition för det förstarimmar bäst med generelltDet att
samarbetet inom och med EGEU:s institutioner och med EG:sattanse

medlemsstater inte kan föras till utrikessekretessen i andra fall dåän
enligt artikel i Maastrichtfördraget och för detfråga samarbete Jär om

andra generellt tillämpa rakt skaderekvisit vid prövningatt ett av
handlingar, harutlämnande allmänna de med denäven när väst-av

europeiska integrationen Eftersom EGEU inte har någragöra.att
generella sig offentlighets- eller Sekretessregler Advokat-vare anser

inte bör fördragsstridig.samfundet denna lösningatt vara

6.3 Utrikessekretessen EU-samarbetetoch

sekretess och tystnadsplikt EU-samarbete ställerDe krav ettsom ryms
begränsningsändamål i 2 kap. 2 § tryckfrihets-under de som anges

offentlighet och i kap.förordningen vad gäller allmänna handlingars 2
yttrandefriheten. Därför kan,regeringsformen i fråga13 § som ovanom

ställerde sekretesskrav EU-samarbete tillgodoseskonstaterats, utanettsom
grundlagsändring.någon

sekretesslagen och tillämpligUtrikessekretessen regleras i 2 kap. §1 är
all offentlig verksamhet omfattas sekretesslagen. Förinom avsom

enligtuppgifter hos regeringen och utrikesrepresentationen gäller sekretess
skaderekvisit, presumtion för sekretess,vilket innebäromväntett en

uppgifter gäller sekretess enligt raktmedan för hos andra myndigheter ett
offentlighet huvudregeln.skaderekvisit, dvs. är

lagstiftning i utsträck-Vid medlemskap i kommer inhemsk vissEUett
eller kompletteras med normgivning.ning ersättasatt gemensamav
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Gemenskapens regelsystem kommer tillämpas på det institutionellaatt
och vissa EG-rättsliga kommer gälla för densamarbetet regler att

berednings- och beslutsprocessen. således inteDet endastärgemensamma
svenska sekretessbestämmelsema allmänhetens insyn i EU-de avgörsom

institutionemas verksamhet.
kommer däremot knappast ställa några sekretesskravGemenskapen att

beredningen den svenska regeringens ståndpunkter inför ettav
ställningstagande i ministerrådet. Nationella intressen och de svenska be-
stämmelserna utrikessekretess kommer i princip vilken insynavgöraattom

beredningen EU-frågoma. Vidallmänheten skall ha i den svenska av
frågorsådana överväganden bör särskilt beaktas äratt som nu av

komma falla underinrikespolitisk karaktär vid EU-medlemskap kanett att
tillämpningsområde.utrikessekretessens

i många fall ocksåMyndigheternas deltagande i EU-samarbetet kommer
tillämpningsområde. mån det inomfalla under utrikessekretessens l denatt

gemenskapsrättsligaolika samarbetsområden finns reglerEG:s om
måsteoch i förordningar direkt tillämpligatystnadsplikt sekretess ärsom

Övriga gemenskapsrättsliga tystnads- ochdessa tillämpas.dessutom
införlivadeförutsätts, den mån det inte redan gjorts, bliSekretessregler i

rättsordningen, då företrädesvis i sekretesslagen.i den svenska
vid anslutning till EU överlåta beslutanderätt tillSverige kommer atten

följer anslutningsfördraget.i den utsträckninggemenskaperna som av
del suveränitet förhärigenom avstå från sinSverige kommer attatt en av

medlemsländer i gemenskaper-den med övrigai stället utöva gemensamt
beslutande organ.nas

gemenskapsfördragi sker i enlighet med deBeslutsfattandet EU som
tillträda.Sverige attavser

vidareregeringen företräder Sverige i EU. Det ärDet är rege-som
politiken i olikauppgift forma riktlinjerna för den svenska EU:sringens att

beredningenockså förRegeringen har därmed ytterst ansvaret avorgan.
berednings- ochunder denSverige börfrågor hur gemensammaagera

inom EU.beslutsprocessen
förändradeökade och delvisIntegrationen kommer leda tillatt

regeringskanslietsförhandlingsinsatser frånberednings- ochutrednings-,
svensk representationEU-medlemskap kommer ställa kravsida. Ett att

inbjudas tillbl.a.antal gemenskapsorgan. Sverige kommeri attett stort
EU-organisatio-iantal kommittéer och arbetsgrupperdeltagande i ett stort

regeringskansli kommerförhållandevis litetEftersom Sverige har ettnen.
förvaltnings-personal frånEU-samarbetet behöva medverkani att avman

myndigheterna.
betänkandei sittstatsförvaltningen och EGUtredningen antarom

förvaltningsmyndighetemasstatsförvaltningen och EG SOU 1993:80, att
företrädareellerochsvenskatjänstemän experterrepresentanter somsom

Förvaltningsmyndighetemai olikaSverige kommer deltaför att organ.
förunderlagformerregeringen olikatillhandahållavidareantas av

beslutsprocessen.ställningstagande i denregeringens gemensamma
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6.3.1 Svenskt deltagande i EU:s berednings- och
beslutsprocess

När det gäller det institutionella samarbetet och den be-gemensamma
rednings- och beslutsprocessen skall EG:s regelsystem och praxis
tillämpas. Det alltså i dettaär hänseende rättsläget inom EG avgörsom
allmänhetens insyn i kommissionens, parlamentets och rådets verksamhet.

Samtliga aktörer deltar i den berednings- ochsom gemensamma
beslutsprocessen omfattas EG:s rättsregler och praxis. Som medlemmarav
i institutionerna eller kommittéer, eller tjänstemän eller övrigasom
anställda kommer de omfattas bl.a. bestämmelserna tystnadspliktatt av om
i fördragen, tjänsteföreskriftema och institutionernas interna regler för hur
infonnation, handlingar och upplysningar skall hanteras.

I vilken utsträckning dessa regler tystnadsplikt i praktiken tillämpasom
svårt fåär uppfattning Utländska studier visaratt det skeren t.ex.om. att
mycket disciplinerad återrapportering hem till berört departement.en Hur

denna rapportering förhåller sig till tystnadspliktsbestämmelsema har inte
kunnat klarläggas.

De svenska tjänstemän i berednings- och beslutsprocessen kommersom
företräda Sverige kan komma fåatt något dubbelställning. Denatt av en

svenska tjänstemännen kommer i sin egenskap deltagare i EG-ettsom
omfattas EG:s regler, medanatt tjänstemarmen i sin egenskaporgan av av

Sveriges ombud kommer omfattas svenska regler och offentlig-att av
hetsprincipen. Svenska nationella och svenska iexperter representanter
kommissionens expertkommittéer eller andra svenska tjänstemän som
erhållit konsultuppdrag hos institutionerna däremot inteär betraktaatt som
svenska offentliga funktionärer, varför någon sådan dubbelställning inte
torde uppkomma.

I den mån den svenske delegaten röjer uppgift han skyldigär attsom
hemlighålla enligt gemenskapsrätten eller enligt nationell lag kan nationella
sanktioner komma i fråga. För svensk del torde det 20 kap.närmast vara
3 § brottsbalken kommer i fråga. Huruvida begreppet lag ellersom annan
författning efter EU-medlemskap innefattaräven EG:s rättsakterett kan
diskuteras. Dessa torde dock knappast låta sig inordnas i den svenska
normhierarkin behåller i princip sin EG-rättsliga karaktär,utan även om
åtminstone existerande rättsakter förmodligen kommer införlivas medatt
svensk pâ lagnivárätt anslutningslagen och därigenom skulle kunnagenom

få karaktärsägas svensk lag. Ytterst bör det emellertid bli fråga förav en
rättstillämpningen sådana svenska bestämmelser hänvisar till lagom som
eller författning skall bestämmelseräven i EG-rättsakter.anses avse

Artikel 194 i Euratomfördraget ålägger medlemsländerna på begäranatt
kommissionen eller medlemsstat väcka talan den bryterav motannan som

tystnadsplikten i artikeln. kanDet ifrågasättas dettamot stadgande ärom
förenligt med vâr meddelarfrihet, de svenska åtalsreglema och be-
stämmelserna i 12 kap. 3 § regeringsforrnen. Euratomfördraget anses
emellertid delvis inaktuellt och veterligt har den angivna bestämmelsen
aldrig tillämpats i praktiken. Mot denna bakgrund jag det inteattanser
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i svensk lagstiftning föranledning föreslå ändringarfinns någon attatt nu
genomslag sådan EG-rättsligförsöka tillgodose kravdärigenom som en

kunna visa sig ställa.bestämmelse skulle

Underhandskontakter

beslututkast till förslag till tillinstitution remitterardet fallFör etten -
statsför-inom den svenskaunderhandskontakt med tjänstemaneller tar en-

hänseende den svenskaomfattas i nationellttjänstemannenvaltningen av
handling inteEnligt nationell praxisoffentlighetsprincipen. varaanses en

myndighet s.k.samrâdssyfte tilli överlämnasexpedierad dennär annan
vidkommande s.k. under-för regeringskanslietsunderhandsremiss eller

eller underhandsdelningsådan underhandsremiss ärhandsdelning. En
inte allmän handling ochenligt rådande rättsuppfattningsåledes redan en

myndigheten. finns i dettahos den mottagande Detinte hellerregistreras
frångå denna praxis.sammanhang inte skäl att

Intresseorganisationerna

för intresseorganisatio-företrädaremedlemskap i EU kommerVid ävenett
underkommittéer och ad hoc-grupperberedas plats i radatt enner

fonnaliserad samverkanockså olika slagkormnissionen. finnsDet av
Ekonomiska ochintresseorganisationema,institutionerna ochmellan t.ex.

ofta utkast tillkommissionen och rådetkommittén. Vidare sändersociala
intresseorganisationer.remiss till berördaförslag och beslutolika

direktkontakter med företrädareunderhand vidSynpunkter inhämtas också
intresseorganisationema.rådet ochkommissionen ellerför

ocksåomfattasför intresseorganisationemaFöreträdarna av gemen-
ingår i EU:sregler i den mån deinstitutionemas internaochskapsrätten
berednings-intresseorganisationema underVidare kankommittéer.olika

och andrainstitutionernatillställas materiali EU komma att somprocessen
förutsätts bli respekterat.hemligt, vilketmedlemsländer förklarat vara

handlingssekre-reglerinnehåller endastsvenska sekretesslagenDen om
verksamhet.tystnadsplikt i det allmännasochtess

sekretessbestämmelser siktesåledes inte någradag finns detI tarsom
sekretesslagen9Bestämmelsen i 14 kap. §det här slaget.på situationer av

elleruppgiften vidareenskilds lämnaförbehåll inskränker rätt attsomom
angivna förhållandet.inte sikte detutnyttja den tar

inte anledningdet emellertid i dagmin uppfattning finnsEnligt att
svenskabestämmelser innebärnågra särskildainföra representanterattsom

för detmedskall likställasintresseorganisationerför representanter
Sverigevisa sigmed tidenavseende. Skulle deti dettaallmänna att

får fråganEG-rätten,enligtfölja sina skyldigheterintedärigenom anses
eventuell regleringoch övervägas.nytttas enupp
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6.3.2 Den nationella beredningen EU-frågorav

Det regeringenär har för beredningen frågorytterst hursom ansvaret av
Sverige bör under den berednings- och beslutsproces-agera gemensamma
sen.

Den svenska beredningen kommer i inledningsskedet EU:s be-av
redningsprocess avhängig kommissionenatt därvid remitterarvara om
förslag till Sverige och kommissionen offentliggör material underom
beredningsstadiet eller sådant beredningsmaterial kommersättom annat
till allmän kärmedom det inte offentligt.ärtrots att

Beträffande sådana uppgifter den svenska regeringenst.ex.som
ståndpunkter inför kommande ställningstagande i rådetett uppställs det inte
några krav sekretess från gemenskapema. I stället blir det interntett
svenskt övervägande får vilkenavgöra insyn möjlig.ärsom som

Det finns i svensk lagstiftning inte någon generell regel sekretess förom
ärenden i regeringen. I stället får de särskilda reglerna sekretessom
tillämpas uppgifter finns hos riksdagen och i regeringskansliet.som

Av betydelse för allmänhetens insyn i regeringens och riksdagens arbete
bestämmelsen iär 2 kap. 9§ andra stycket tryckfrihetsförordningen.

Denna innebär utkast till myndighets beslut eller skrivelseratt och därmed
jämställd handling inte har expedierats inte är allmänsom att anse som
handling. Detsamma gäller handlingar hör till ärenden inteännusom som
slutbehandlats, varvid handlingen inte upprättad enligt 2 kap. §7anses
tryckfrihetsförordningen. Detta gäller för promemoriort.ex. som

inomupprättats för offentlig utrednings arbete. Enligt praxisramen en
sådan handling inte expedierad även den överlämnats tillanses vara om
myndighet det sker uteslutande i syfte samråda. Till följdannan om att

härav blir utrednings interna diskussioner, promemorior eller utkasten
normalt inte offentliga, inte heller de interna diskussioner förs inomsom
regeringskansliet eller i riksdagens utskott. I den utsträckning utkast och
promemorior arkiveras blir handlingarna i efterhand allmänna. Vid ett
medlemskap i EU kan sådana allmänna handlingar komma omfattasatt av
bestämmelserna utrikessekretess.om

Den nationella beredningen ställer påockså krav viss sekretess så att
inte det förhandlingsuppläggett.ex. blir tillgängligt föregna motparten.

Som påpekats i mina direktiv skulle inom det intematio-synsättett annat
nella förhandlingsarbetet innebära intesvenska intressen kan drivasatt
bästa sätt.

Regeringen bestämmer själv hur förunderlaget regeringens ståndpunkt
skall fram. Det kan ske arbete departemententas inom eller hosgenom
förvaltningsmyndighetema, i stående beredningsorgan inom regerings-
kansliet eller anförtros från departementen fristående uppdragstaga-annan

Ett alternativ kan också tillsätta offentlig utredning förre. attvara atten
utreda fråga.viss Utredningen statsförvaltningen och EG bedömeren om
dock det faktiska föratt utredningsinsatser kommittéerutrymmet av
kommer minska inom EG-ornrådet. Utredningenatt vidareantar att
förvaltningsmyndighetema i ökad kommerutsträckning biståatt
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Även näringsliv ochinsatser frånregeringskansliet med utredningsinsatser.
komma behövas.universitet antas att

formelltEU-frâga bestämsståndpunkt iNär Sveriges ettgenomen
hur Sverige börregeringssammanträde kommer beredningen ageraav

omfattasbeslutsprocessenberednings- ochunder den att avgemensamma
Även behandlasfrågor formellt interegeringsforrnen. sådana7 kap. om

statsförvaltningen ochförordar Utredningenregeringsärendeett omsom
förvägledande2 § regeringsformen börprinciperna i 7 kap.EG att vara

skall till.beredningenhur
ocksåEG påpekarstatsförvaltningen ochUtredningen att ettom
väl förankradförutsätter snabb ocheuropeiskt samarbeteframgångsrikt en

hörafinns det behovbakgrund häravnationell beredning. Mot attav
beredningsfaser.under EU:s olikaberörda intressenter

fråganbeträffandestatsförvaltningen och EG harUtredningen omom
följandeanfört bl.a.remissförfarande EG:s beslutsprocessisvensktett

1993:80 206-207.SOU s.

förslagsvisregeringenberedningsprocess kanUnder kommissionens
remitteratillgängligt arbetsmaterialsynpunkter påinhämta attgenom

likaberedningsorgan, deregeringskansliet ståendetill inomfrågan
sådanaEES-arbetet. Tillivarit verksammaarbetsgrupper som

medknytasreferensgrupperarbetsgrupper kandepartementala
i sådanaLedamöterför intresseorganisationer.företrädare berörda

sekretessbe-underkastadei principreferensgrupper är samma
motsvarandedeltar idepartementstjänstemänstämmelser de somsom

in berördabjudaVidare finns möjlighetenarbetsgrupper. att
framföramöjlighethearing och där demtillintressenter attgeen

direkt-informellaanvända sigmöjlighetensynpunkter. Aven att av
främst tidsrarnarnakan utnyttjas, är snäva.kontakter när

till rådet blirrättsakter överlämnatskommissionens förslag tillNär
regeringenmöjlighet föroffentligt. finns dåförslaget Det att

remissförfarande.sedvanligt skriftligtorganisera ett

mellanupprättade, ochanför fråganGrundlagsutredningen inför EG i om
detberedningsprocessenutväxlade, handlingar i ärsvenska myndigheter

detGrundlagsutredningenöppenhet.med möjligavikt största attanserav
internastadiema dende inledanderimligt underär att av

gällerenligt de reglersekretessfrägomabehandlaberedningsprocessen som
måste det,lagstiftningsärende.inhemskt Däremotvanligti menarett
i strikt meningfrågaGrundlagsutredningen, ävenom envara

svensktill slut skall bestämmaregeringenutrikespolitisk bedömning när en
vaddockbedömning bör detGrundlagsutredningens ävenEnligthållning.

regeringensoffentlighet åtskedet kunnagäller det övervägas att ge
bedömasGrundlagsutredningenenligtfår däremotståndpunkt. Det som

offentlighetintressen,skadligt för svenskauteslutet, och ettatt ge
202.1993:14förhandlingsupplägg i dess helhet SOUsvenskt s.
EU-fråga säiståndpunktenden svenskadel jagFör att enanseregen

traditionell inrikes-skall beredas påmöjligt sättlångt som ensammasom
i EU-ståndpunktensvenskauppenbart denfråga.politisk Det är att
dennamöjliga insyn iintresse ochallmänt störstasamarbetet är attstortav

inflytandet.demokratiskaförutsättning för detberedning är en
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Vidare måste riksdagen möjlighet följa och diskutera EU-sam-attges
arbetet. Regeringens information till riksdagen bör så långt möjligtsom
lämnas offentliga meddelanden eller vid öppnagenom
riksdagssammanträden. För det samråd mellan riksdag och regering som
måste komma till stånd inför förhandlingar i rådet har
Grundlagsutredningen inför EG föreslagit inomdet riksdagen inrättasatt

särskild EG-nämnd. Frågan utformningen Sekretessregler fören om av
denna nämnd blir fråga för Riksdagsutredningen.närmast en

delarJag Grundlagsutredningens uppfattning bör offentlighetatt man ge
regeringens ståndpunkt i gemenskapsfrågoma, underlaget förattmen

förhandlingarna liksom skall kunna hemligt.nu vara- -
I fråga regeringens skyldigheter informera och samråda medattom

riksdagen hänvisas till EG-lagsutredningens betänkande Anslutning till EU
Förslag till övergripande lagstiftning SOU 1994:10 84-97.s.-

överväganden6.4 och förslag

pågårInom EU ökad öppenhet. Många de handlingarmoten process av
distribueras från EU-organ emellertid fortfarande sekretessbelagdaärsom

institutionerna eller medlemsländerna, vilket oftast framgårav av en
anteckning secret, Confidential eller restricted handlingen.om
Sekretessen, kan tidsbegränsad eller gälla tills vidare, avseddärsom vara

bindande. Andra regeringar, myndigheter och EU:s institutioneratt vara
får del sådan sekretessbelagd handling förutsätts respektera desssom av en

gällerInom EU nämligen andra principer för sekretess här istatus. än
Sverige. månI den det sker skadeprövning, den på mycketgörs etten
tidigt stadiu upphovsmannen eller uppgiftslämnaren.av
Sekretessbeteckningen bindande och det förväntasär den skallatt
respekteras den sådan handling.även däremotl-lartar emotav som en en
svensk myndighet försett handling med hemligstämpel enligt svensken en
lag uttrycker denna bara preliminär bedömning och underlag förutgören
hur handlingen skall förvaras och Varje gång handlingentransporteras.
begärs utlämnad skall bedömning Hemligstämpeln alltså inteärgöras.en
bindande främst vamingssignal.utan en

kan frågaMan sig vilka konsekvenser EG-rättens inställning attnu om
upphovsmannen eller uppgiftslämnaren efterhar överläm-ävenrått att ett
nande bestämma uppgiftens tillgänglighet kan få för svensk sekre-över
tesslagstiftning och dess tillämpning. Sverige inför EU-med-Måste ett
lemskap införa bestämmelse för sådanaabsolut sekretess EU-en om av
institutionema eller andra medlemsländer hemligstämplade dokument

Enligt den tidigare nämnda arkivförordningen, 83354EEG, skall
medlemsländerna avstå från offentliggöra handlingar de har i sinatt som
besittning föroch vilka sekretessen förordninginte har hävts. Denna är
direkt tillämplig.

kanMan hävda det skulle strida allmänna lojalitetspliktendenatt mot
i artikel i Romfördraget5 låta varje myndighet i varje enskiltsvenskatt
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erhållits frånhandlingfrågan utlämnandefall pröva enav en somom
den bedömts omfattaseller EU-institution därmedlemsstat avannan

samband medbehandlas i någon mån isistnämndasekretess. synsätt att
från iinfördes för uppgifter utlandetlångtgående sekretesssärskilten

kap. § sekretesslagen.indrivningsverksanrhet 9 3beskattnings- och
för uppnå tillräckligtDepartementschefen konstaterade bl.a. att attman en

hänvisaduppgifter från utlandet kanför härrörsekretesssträng varasom
14.skaderekvisit 1987 88:41föreskriva sekretess prop.till utanatt s.om

rättstradition skullesvenskå andra sidan hävdas detDet kan att ur
inskränkningomfattande alltför långtgåendeonödigt ochuppfattas ensom

föreskrivasådana uppgifterbeträffande allaoffentlighetsprincipen attav
sådanvissa uppgifterVidare omfattas redanabsolut sekretess. avnu

sekretesslagen.sekretess, 9 kap 3 §t.ex.
tillpraktiskt på dettaockså anläggakan synsättMan ett synesmera

inte medförtillämpningen i Sverigeproblem. Så längeteoretiska att
det sketthemliga röjsenligt EG-rätten böruppgifter oavsett omvarasom -

förEG-rätten trädseller inte det svårtefter skadeprövning är attatt seen -
nar.

sekretesskravför gemenskapsrättensmin mening talar mycketEnligt att
för någon svenskhänseende i princip inte lämnari detta utrymme
med säkerhetfall. kan dock inteskadeprövning i varje enskilt Man säga

saken ställs på sin Jagkonflikt skulle komma lösashur spets.att omen
bestämmelseinföra allmäni dag inte finns skäldärför det attatt enanser
institutionerfrån EU:ssekretess för sekretessbelagda dokumentabsolutom
EG-rättsligaoch EU-samarbetet. Demedlemsländereller rörsom

tillämpningen ivid den praktiskakommer i normalfalletbestämmelserna
bör ha.genomslag de enligt EG-rättenSverige få det som

hänvisasekretesslagen skallifråga bör ställasEn är om manannan som
ochyttrandefrihetenEG-rättsakter reglerar rättentill direkt tillämpliga som

83354EEG,förordningen,handlingar, tilldel allmänna t.ex.att ta omav
gemenskapens ochEuropeiska ekonomiskaallmänhetens tillgång till

historiska arkiv.Euratoms
tryckfrihetsförordningen skallEnligt kap. 2 § andra stycket2

iallmänna handlingarbegränsningar delrätten att ta nogaangesavav
hänvisar till.eller i lag denna lagsärskild lag sekretesslagen som

rättsakt främsthänvisa till respektiveSkäl för i sekretesslagen är attatt
skall följas. Dentryckfrihetsförordningens bestämmelserden svenska

oförändrad, denrättsordningen lämnas då inationella stort germen
tydligt deverka. Vidareför gemenskapsrätten attutrymme anger man

gemenskapsfördragen.följerförpliktelser som av
enligtbestämmelsernatalar EG-rättsligasådan hänvisning deMot atten

lag gällerframför nationellföreträdegemenskapsrättensprincipen om
Med hänsyneller ej.hänvisning i sekretesslagenoberoende görsenav om

och bestämmelsertillämpliga rättsakterdå uppräkninghärtill och en av
jagaktualiseradfå fullständig och fortlöpandeskulle bli svär attatt anser
direkttilli sekretesslagenlämpligt införa hänvisningdet inte är att en

EU-samarbetet.ireglerar sekretessentillämpliga EG-bestämmelser som



Utrikessekretessen 87SOU 1994:49

frågaEn också förtjänar i detta sammanhanguppmärksamhet ärsom
sekretessreglerna för uppgifter i utlandsmyndighetemas särskilt EG-om -

delegationens diarier.Enligt får EG-delegationensnuvarande regler-
innehålla förstdiarier sekretessbelagda uppgifter, vilka lämnas efterut en

försekretessprövning. förorsakar komplikationer bl.a. journalisterDetta
bevakar svenska EU-politiken. Uppgifterna idensom

Utrikesdepartementets huvuddiarium handelsärenden har gjorts offentligai
bl.a. med hänsyn till insynen i Sveriges relation till EU. detJag anser

Sveriges delegation iangeläget motsvarande uppgifter i diariet vid EGatt
på motsvarande blir tillgängliga. konsekvensändring i 6 §Ensätt
sekretessförordningen därför motiverad.är

direktivenövergår frågor särskilt haftJag till de jag enligtnu en av som
Är det lämpligt införa särskild bestämmelse i sekretess-pröva.att att en

lagen sikte på EU-samarbetet och låta 2 kap. § gälla övriga in-ltarsom
ternationella förbindelser

fortgåendeUtrikessekretessens tillämpningsområde har i takt med den
frågorintemationaliseringen vidgats ekonomiska och politiskaattgenom

för ochallt oftare knyts till internationella förhållanden och Sverige dess
fattas utanförmedborgare viktiga beslut landets Vid med-gränser. ett

lagstiftninglemskap i EU kommer inhemsk i betydande utsträckning att
kompletteras med normgivning. Frågor inrikes-ärgemensam som nu av
politisk blir utrikesfrågor och kan i följd därav komma fallakaraktär att

utrikessekretessens tillämpningsområde.inom
omfattningMed hänsyn till EU-samarbetets och karaktär detär av

svenska beredningen gemenskapsfrâgoma sker undervikt denstörsta att av
öppenhet. Möjlighet till insyn och påverkan i svenskamöjliga denstörsta

förutsättning förberedningsprocessen det demokratiska inflytandet.är en
förstyrka för presumtionen uppgifterDetta talar med EU-röratt som

offentlighet. finnsDet enligt min uppfattning ingensamarbetet bör vara
på sekretessanledning utforma kraven annorlunda för uppgifter röratt som

områden samarbetetpå sådana med andra länder ochEU rörän som
FN och Europarådet. differentieradeinternationella Dent.ex.somorgan

prövning krävs enhetlig sekretess-kan förinomgörassom enramen
bestämmelse.

EG-dokumentenvill i detta sammanhang tidigareJag erinra att varom
Danmark från och med deni generellt undantagna från aktinsigt, men

den mån de i övrigtjuli 1991 dessa undantagna från endast i1 aktinsigtär
eller det nöd-omfattas offentlighetslagens generella undantag äromav

udenrigspolitiske ellervändigt väsentliga hänsyn till bl.a. rigetsav
fremmendeudenrigsøkonomiske forholdet tillintresser, herunder magter

eller mellemfolklige institutioner.
jag det inte heller förlikhet med vad gäller iI Danmark attsom anser

generellt särbehandlasvenskt vidkommande finns tillräckliga skäl att
sekretessbestämmelse.handlingar EU-samarbetet i särskildrörsom en

haft särskilt studera defråga jag enligt direktivenEn ärattannan som
utrikessekretess.olika skaderekvisiten i bestämmelsen om

sekretesslagen gällerEnligt den nuvarande lydelsen §2 kap. l enav
inomutrikesförvaltningensekretess hos regeringen och inom änsträngare
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statsförvaltningen i övrigt. Motiven antyder emellertid sekretesspröv-att
ningen handling finns hos regeringen och samtidigt hosav en som en

myndighet inte bör leda till olika resultat. Detta sig motsägelse-arman ter
fullt och enligt min uppfattning saknas därför skäl behålla dennaatt
skillnad. Den mildare graden sekretess borde bakgrund önske-motav av
målet ökad öppenhet i utrikessfrågoma därför föredra.om attvara

Hemligstämpling inom svenska myndigheter tidigareär intenämntssom
slutgiltigt ställningstagande i sekretessfrågan ställnings-ett utan ettsnarare

tagande till hur given handling bör förvaras och Icketransporteras.en
desto mindre volymen hemligstämplade handlingar i regerings-ger av
kansliet och utrikesförvaltningen ungefärligt mått på den andel denett av
totala informationsmängden ansvariga handläggare bedöms fallasom av
inom för utrikessekretessen. En vanlig uppfattning, också jagramen som
delar, hemligstämpelär rutinmässigt åsätts betydande mängdatt en
handlingar inte förtjänar sekretesskydd. föreslagnaDen ändringen isom
paragrafen utrikessekretess bör kunna föranleda brukettom sparsamtmer

hemligstämpeln.av
Självfallet måste den frågan ställas sådan lättnad iom en

utrikessekretessen jag föreslår riskerar leda till alltför högattsom en
tröskel för sekretesskydd. Klart i vissa sammanhangär det bådeäratt
nödvändigt och angeläget uppgifter regeringskansliet ochatt som passerar
utrikesförvaltningen kan sekretesskydd. Svenska tjänstemän ochges
förhandlare får i utsträckning tillgång till uppgifter, såväl muntligastor

skriftliga, enbart under den eller uttryckliga förutsättningentystasom att
dessa inte allmän spridning. Röjs sådana uppgifter uppstår lättges
svårigheter vidmakthålla fortsatta förtroendefulla relationer medatt
företrädare för utländska makter eller internationella organisationer. Ett
hänsynstagande till uppgiftslämnarens önskemål bör emellertid kunna
inrymmas inom skadeprövningäven med rakt skaderekvisit. Jag troren
därför den lättnad i utrikessekretessen jag här föreslår kanatt som
genomföras förfång för de legitima krav konfidentialitet kanutan som
föreligga inom regeringskansliet och utrikesförvaltningen.

Mot bakgrund det anförda framstår fördet mig lämpligt att,av som
oberoende svenskt medlemskap i EU, införa enhetligt raktett ettav
skaderekvisit för hela utrikessekretessens tillämpningsområde. Förslaget
innebär skall förordna utrikessekretess endast det kanatt antasman om om

det Sveriges mellanfolkliga förbindelserstör eller på skadaratt sättannat
landet uppgiften röjs. För bl.a. inte förtroendetrubba för Sverigesattom
förmåga skydda främmande hemliga uppgifter bör detta förslagatt staters
förenas med ändring instansordningen, vidare avsnitten av se

Förslaget bör inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
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Meddelarfriheten7 i ett

EU-perspektiv

Meddelarfriheten medlemskap isådan påverkas inte ettsom av
kan den ifrågasättas rättsområdenEU. Däremot inom de som

tillhör EG:s kompetens.
föreslår meddelarfriheten.inte några ändringarJag rörsom

Skulle konflikt uppstå mellan de svenska bestämmelserna omen
meddelarfrihet och EG-rätten bör försvara våraktivt egen
rättstradition på detta område.

Allmän bakgrund7.1

det komplex regler i tryckfrihetsförordningenMed meddelarfrihet avses av
viss utsträckning straffrittoch lag innebär det i möjligtäratt attsomannan

uppgifter för publicering i skrift, ellerröja sekretessbelagda tryckt radio
länge led ifrihet ingår sedan den regleringTV. Denna ettsom som avser

förverkliga offentlighetsprincipen 197980:2 Del 104.prop. Aatt s.
tryckfrihetsförordningenBestämmelserna i meddelarfrihet och rättom

viktigaste ianonymitet de yttrandefriheten i tryckttill är momentenett av
väsentlig förutsättningskrift, radio och TV. De för massmediasutgör en

informationskaffa förmedlamöjligheter och och för den allmärmaatt
debatten.

omfattning beroendeMeddelarfrihetens avvägningen mellanär ytterst av
offentligoch intresset förarbetena tillintresset sekretess insyn. Iavav

återhållsamhet bör iakttassekretesslagen grundprincip att storanges som
det gäller frånundantag meddelarfriheten.när

kap. vilken sekretess harI 16 sekretesslagen finns uppräknat som
framför Kapitlet har baraföreträde principen meddelarfrihet. enom

kan bli aktuella vidparagraf. Bland frånde undantag meddelarfriheten som
sekretesslagenEU-samarbete 16 1-3kap. § första punkterna1 stycketett

röjande uppgiftentystnadsplikten företrädehar såvitt kandet attantas av
allvarligtmedföra ellerskulle allvarlig fara för säkerhetrikets armars

landet.skada
förslag till sekre-proposition 368 medI 197980:2prop. Del A s.

hävdas brotttesslag undantagsfall kanuttalas det endast i att ettattm.m.
för säkerhet.utrikessekretessen fara riketsverkligen allvarligmedförmot

meddelarfrihet alltidOm sådan fara skulle föreligga bör å andra sidan vara
skadaskaderekvisitet annarsutesluten. Vid tillämpningen andradetav

vägledande.offentlighetlandet allvarligt bör presumtionen för vara
de fall, då röjande kanMeddelarfriheten bör därför upphöra ibara
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detsärskilt allvarliga effekter. Som exempel uppstårmedföra nämns att
i underläge vid för rikets relationer betydelsefullriket hamnarrisk att en

risk för påtaglig försämring rikets relationer medförhandling eller aven
betydelsefulla förbindelser.med vilken riket i övrigt harstat,en

kvalificerad sekretess bryts publiceringsmedde-ickeOm ettgenomen
meddelaren går fri från straff och skadeståndinnebär dettalande att

Beträffande offentligt anställda därutöversekretessbrott.grund ansesav
konsekvenser otillåten, denåtgärd medför negativavarje vara omsom

gällernågot osäkert detsammasig på meddelandet. Detgrundar är om en
fråga avsked eller andrautanför den offentliga sektorn, ianställd t.ex. om

1990:12 63 och 74.arbetsrättsliga påföljder, SOUse s.
tystnadspliktkunna åläggasmyndighetssfáren funktionäremaInom anses

Utanför myndighetssfärenavtal.författningsvägen och inteendast genom
sällanträffas med rättslig verkan. Inteavtal sekretesskan däremot om

anställdes lojalitetsplikt. Dettystnadsplikt följa den är numera enanses
tystnadsplikter åtminstoneavtalsgrundadeuppfattning sådanavedertagen att

ff. bet.1990:12 75 ochmeddelarfriheten SOUprincip bryteri s.
43 f..198990:LU 37 s.

Meddelarfriheten och EU

institutioner ellerinte EU:smeddelarfrihet tillämpasNågon princip avom
tystnadsplikt inom gemenskapenmedlemsländer. åsidosättandeEtt av en

tjänstemarmastadgan.påföljd,medföra någon formsåledeskan t.ex.seav
medlemskapvilka konsekvenserkan fråga sigdenna bakgrundMot ettman

meddelarfriheten.för svenskafår deni EU
harmoniseringinte någonkonstaterats kräver EUtidigareSom av

hänseende. Vi kani aktuelltinterna rättsordningarmedlemsstaternas nu
kan uppkommaproblembehålla vår meddelarfrihet,således i Sverige men

tillhör EG:s kompetens,rättsområdenrelationer med EU. Inomi våra som
berednings-samarbetet och dendäribland det institutionella gemensamma

gemenskaps-begränsaskan yttrandefrihetenbeslutsprocessen,och genom
tystnadspliktsbeståmmelser.rättsliga

införmeddelarfriheten gjordes inteberörgrundlagsändringarNågra som
med anledningsekretesslagenändringar iEES-avtalet.I propositionen om

departementschefen bl.a.anför199293: 120EES-avtalet prop.av
följande s. ll.

princip, deträttsligunik svensk ävenMeddelarfriheten heltär omen
massmedierinformation tillskydd förfinns reglerandra länderi om

privilegierafunktionliknandehai raktiken kan sägas attensom
det visserligenliggerpubliceringssyfte. dettaslämnande i Iuppgi att
internationellavilketvanskligtkan avgöra utrymmeatt somvara
syfte.sådant Jaguppgiftslämnande isekretessregler serger
mellanfolkligaliknandeii dettaemellertid möjligt att somsom

för källskyddfinnsuppfattningen detsammanhang hävda utrymmeatt
uppfattningMininnebär.meddelarfrihetvår svenskaformi den som

nödvän-EES-avtalet intesekretess ikrav påalltsåär t.ex.ettatt
frågandenmeddelarfrihetfrån principenundantagdig attgör utanom
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får efter denavgöras intresseavvägning också igörstyp av som
andra fall.

Frågan huruvida bibehållande den meddelarfrihetensvenska låter sigett av
förenas med kravdet lojal fördragstillämpning EG-medlemskapettsom
kräver Grundlagsutredningen inför EG.togs upp av

Enligt Grundlagsutredningen finns fördet mycket talar attsom gemen-
skapsrättens sekretesskrav inte lämnar för meddelarfrihet.utrymme
Utredningen emellertid det inte möjligt med säkerhetäratt attmenar nu

hur den konflikt alltså kan föreliggaavgöra skulle komma lösasattsom
saken skulle ställas sin Om meddelarfriheten behållsspets.om nu

orubbad vid medlemskap måste emellertid räkna med möjlighetenett man
falli då den friheten kommit utnyttjas för informationatt, attav om

sekretessbelagt EG-material, kommissionen skulle kunna väcka talan mot
Sverige för fördragsbrott. Det givna svenska i sådant mål,argumentet ett
fortsätter Grundlagsutredningen, bör då meddelarfriheten speglarattvara

princip inte okänd i åtminstone vissa andra ochär utgörstateren som som
väsentlig förutsättning för den yttrande- informationsfrihetochen som

enligt EG-domstolens praxis del gemenskapsrätten.är en av
Professor Håkan Strömberg, Grundlagsutredningens begäran harsom

kommenterat fråga,bl.a. denna för sin del stat ärattanser en som
bunden direktiv tystnadsplikt har ingen möjlighet göraett attav om

från föreskrivaundantag sekretessen eller meddelarfrihet.att
Grundlagsutredningen emellertid det inte bör komma i frågaattanser

så för påsäkerhets skull, något inskränkasäga meddelarfrihe-sättattatt,
bör i stället bli föremål förDen aktivt försvar för det fall denten. ett

skulle komma i fråga. Regeringen lägger inte heller fram någrasättasatt
förslag till grundlagsändringar berör meddelarfriheten prop.som
l99394:ll4.

Regeringen inte funnit anledning ihar medlemskapsförhandlingamaatt
vilka villkorförhandla skall gälla för den svenskasomom

övervägandentillämpning Sverige.meddelarfrihetens i pågår dock hurom
den svenska positionen skall klargöras till fördraget.i anslutning

överväganden7.2

inhemskaDen meddelarfriheten påverkas alltså intesådan ettavsom
medlemskap i EU. Däremot kan den ifrågasättas inom de rättsområden

tillhör EG:s beredningsprocessenkompetens. Under den svenskasom
kommer den gälla eftersvenska meddelarfriheten principi ävenatt ett
medlemskap i gälla för uppgifter SverigeEU. Undantag kan däremot
folkrättsligt vidarebefordra.eller EG-rättsligt förpliktigat inteär att

I den berednings- och inom EU spridsbeslutsprocessengemensamma
i praktiken uppgifter något rättsligt stöd härföri utsträckning,stor men
finns inte. förTeoretiskt kan källa efterforskas och åtal väckas brotten

informationtystnadsplikt, jag känner inte till något fall rörtmot sommen
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beredningsprocess.EU:s Inte heller tycks det ha förekommit någraom
disciplinära påföljder med anledning sådana förseelser.av

finns därförDet inte något skäl för föreslå någon ändring i gällandeatt
regler. Skulle konflikt uppstå mellan de svenska bestämmelsernaen om
meddelarfrihet och EG-rätten bör vi aktivt försvara vår rättstraditionegen
på detta område.
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8 Utrikessekretessen och

instansordningen

Prövningen framställning få del allmänatt taav en om av en
handling där 2 kap. § sekretesslagen1 kan tillämplig in-vara
nefattar avvägning mellan intresset tillgodose offentlig-atten
hetsprincipen och den skada utlämnande uppgift kanett enav
för Sveriges mellanfolkliga förbindelser. Vid skadeprövningen
måste således i många fall också de utrikespolitiska konsekvenser-

för Sverige in.vägasna
Ett avslag begäran del allmän handlingatt taen av en

hos utlandsmyndighet i dag Kammarrätten i Göte-prövasen av
borg och slutligen Regeringsrätten. En begäran få delatt taav av

allmän handling hos Utrikesdepartementet departe-prövasen av
mentschefen och i sista hand regeringen. Genom dessa skilda
beslutsordningar har det förekommit prövningenatt av
sekretessfrågan utfallit olika.

bl.a. förtroendet för Sveriges förmågaFör skyddaatt att
uppgifter utrikespolitiskt känsligt slag inte skall undergrävas,av
bör mitt förslag enhetligt rakt skaderekvisit i 2 kap. §1ettom

medsekretesslagen förenas bestämmelse begäranatt atten om
förvarasdel handling inom utrikesrepresentationen skallta av som

Utrikesdepartementet handlingen innehållerprövas omav upp-
omfattasgifter kan utrikessekretess.antassom av

mångal sammanhang kommer delegation vid EGSveriges att vara
regeringskansliets förlängda synpunktarm. Bl.a. från denna uppkommer
frågan den nuvarande instansordningen gällerdet överklagandenärom av

utlandsmyndighets avslag begäran allmän handlinglämna utatten enen
rationell från olika därför fåttär synpunkter. i uppdragJag har att

behandla denna fråga.även

8.1 Rättsläget

Den vill del allmän i allmänhethandling skall vända sig tilltasom enav
den myndighet förvarar handlingen 2 kap. 14 § första stycketsom
tryckfrihetsförordningen. sådanEn begäran kan antingen muntligengöras
eller skriftligen.
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Begäran få del allmän handling hos myndighetgöresatt taga av som
förvarar handlingen.

Begäran myndighetprövas angives i första stycket. Omav som
särskilda skäl föranleda det, får dock bestämmelse i 2 §som avses
andra stycket föreskrivas prövningen vid tillämpningen be-att av
stämmelsen skall ankomma på myndighet. [fråga handlingannan om

synnerlig betydelse förär rikets säkerhet kan ävensom av genom
förordning föreskrivas endast viss myndighet får fråganprövaatt om
utlämnande. de nämnda fallenI skall begäran utlämnandenu om
hänskjutas till behörig myndighet.

kap. första2 14 § och andra stycket tryckfrihetsförordningen

också iDet princip den förvarandeär myndigheten skall prövasom
framställningen. Om det finns särskilda skäl får dock föreskrivas pröv-att
ningen vid tillämpningen bestämmelsen skall tillkommaav arman
myndighet. förarbetenaI prop. l97576:16O 77-78 och 194 uttryckss.
detta med principiella hinder inte föreligger prövningen enligtatt mot att

viss sekretessbestämmelse förbehålls bestämd myndighet meden en
särskilda förutsättningar bedöma frågan utlämnande. Sådana regleratt om
finns kap.i 2 2 § tredje stycket, 6 kap. 5 § tredje stycket, 6 kap. 6 §t.ex.
tredje stycket och 6 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen. Från dessa be-
stämmelser finns dock undantag, vilket reglerats i ll kap. § tredjelett
stycket sekretesslagen, innebär prövningen i stället ankommer påattsom
regeringen, den aktuella uppgiften finns där.om

Beträffande viss handlingar, nämligen sådana ärtypen av som av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet föreskrivas,kan det endast vissatt
myndighet får frågan utlämnande. Regeringen har meddelatpröva om

föreskriftervissa sådana i sekretessförordningen 1980:657, omtryckt
1991:1756, avsnitt 2.2.se

grundläggandeDe reglerna besvär myndighets beslut iöverom en
ärenden utlämnande allmän handling finns i kap.2 15 § tryck-om av
frihetsförordningen.

riksdagenOm eller regeringen avslår begäran få delän att tagaannan
handling eller lämnar allmän handling med förbehåll,utav som

inskränker sökandens eljestdess innehåll eller förfogarätt överatt yppa
den, får sökanden föra talan beslutet. Talan beslut statsrådmot mot av
skall föras hos regeringen och talan beslut myndighet hosmot annanav
domstol.

I den i 2 § omnämnda lagen skall angivas hur talannärmare mot
beslut i första stycket skall föras. Sådan talan skall alltidsom avses

skyndsamt.prövas
Angående föra talan beslut myndighet lyder underrätt att mot av som

särskiltriksdagen föreskrivet.är

princip får varje beslutI innebär begäran delatt att tasom en av en
förbehållhandling avslås eller handling lämnas med överklagas.att uten

bara den begärt få del handlingen får överklaga.Det är att tasom somav
Den sig bli lidande grund handlingen lämnas kanatt utsom anser av

RÅ81överklaga hellerinte myndighetens beslut 2: 18. Inte myndigheten
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får överklaga beslut ålägger den allmänlämna handlingett att utsom en
RÅ84 2:101.

Beslut riksdagen eller regeringen kan överklagas.inte Av ll kap.av
regeringsformen1 § följer inte heller beslut Högsta domstolen ochatt av

Regeringsrätten kan överklagas.
Angående föra talanrätt beslut myndighet lyder underatt mot av som

riksdagen finns särskilda bestämmelser. finns detT.ex. i 9 kap. 5 §
riksdagsordningen allmän regel beslutbesvär riksdagensöveratten om av

i förvaltningsärenden förs hos Regeringsrätten i de fall riksdagen såorgan
bestämt. Vidare har det i instruktionerna till riksdagens verk i allmänhet
bestämts ärenden utlämnande allmän handling skallatt ettom av vara
sådant iärende vilket Regeringsrätten slutinstans. Det finns vidareär
bestämmelser i lagen 1989:186 överklaganden administrativaom av
beslut riksdagens förvaltningskontor och myndigheter.av

Bestämmelser instansordning finns i kap.15 7 § sekretesslagen.om

Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran få delatt ta
handling eller lämnat allmän handling med förbehåll,utav som

inskränker sökandens dess innehåll eller förfogarätt att yppa annars
den, får överklagas sökanden.över Om inte följer andra-annatav av

jiårde styckena, överklagas beslutet hos kammarrätten eller, såvitt
gäller kammarrätts beslut i väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har
beslutet meddelats i 1 kap. 8§ andra stycketav organ som avses
tillämpas bestämmelserna i 23-25 och 30 § första meningen
förvaltningslagen 1986:223 överklagande. prövningstillståndAttom
inte behövs kammarrätts beslut överklagasnär framgår 35 §av
förvaltningsprocesslagen 1971 .-291.

Har beslut i första stycket meddelats tingsrätt och rörsom avses av
det handling i domstols rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet,

hovrätten.överklagas det hos Motsvarande beslut hovrätt i där väcktav
eller dit överklagat ärende överklagas hos Högsta domstolen. Vid

tingsrätts eller hovrättsöverklagande beslut tillämpas i övrigtav
rättegångsbalkenbestämmelserna i besvär. Vid överklagandeom av

skall dockhovrätts beslut reglerna prövningstillstånd inte tillämpas.om
och andra styckena gällerinteFörsta för beslut riksdagen,av

domstolen ler Regeringsrätten.regeringen, Högsta e
föreskrivsbeslutAtt statsråd regeringenskall i 2överklagas hosav

kap. § tryckfrihetsförordningen.15
Angående myndighet lyder underöverklagarätt beslutatt somav

riksdagen särskilt föreskrivet.är

beslutkap.I 15 8 § sekretesslagen finns överklagasregler hur när enom
myndighet avslagit myndighets få del handlingbegäran att ta avannan
eller få del uppgift. beslut överklagas isätt Ett sådantannat sammaav
ordning beslutetgäller i fråga enligt Omöverklagande 7som om

enöverklagasmeddelats statlig statligmyndighet ochav en av annan
beslutmyndighet överklagandet gäller integörs hos Dettaregeringen. av

riksdagen, regeringen, Högsta domstolen Regeringsrätten. Om deteller är
skallriksdagens myndigheter meddelat beslutethar över-en av som

klagandet tillske riksdagens besvärsnämnd. kan vidare i lagDet eller
förordning meddelas föreskrifter.bestämmelser från angivnaavvikersom
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myndighet beslut intar inte ställningDen överklagats ipartvars som
domstolarna. Vanligen inhämtar inte heller domstolen berörda myndig-

yttranden i målet. Något sådant krävs inte heller enligt förvaltnings-heters
förvaltningsprocesslagenprocesslagen. I 13 § stadgas dock rätten,att om

behövs, kan inhämta yttrande från myndighet tidigare beslutat idet som
saken.

8.1.1 Bakgrund

finnsSom framgår det olika instansordningar beroende vilkenovan
fattat beslut fråga utlämnande allmänmyndighet har i handling.som om av

flertaletkan dock ärenden skall överklagas till kammarrätten.Man säga att
det gäller överklagande utlandsmyndighets avslag påNär ett enav en

lämna allmän handling skall det Kammarrättenbegäran prövasatt ut aven
enligt första stycket enligt förordning 1977:937i Göteborg l § 2 om

kammarrätters domkretsar m.m.
sekretesslagstiftningskommittén föreslog iOffentlighets- och sitt slutbe-

allmänna handlingar SOU 1975:22 113 och 288 fftänkande Lag om s.
införa enhetlig besvärsgång. Kommittén ansågskulle försökaatt enman

såskulle få snabbare handläggning ärendenakunna gottatt av omman en
instans det överkla-alla ärenden överklagades till oavsettsamma varsom

fattats. Enligt kommittén skulle vidare åstadkommagade beslutet man en
likformighet rättstillämpningen. Kommittén ansåg kammar-önskvärd i att

statligautgjorde naturlig besvärsinstans såväl inom deträtterna somen
hoppades bordekommunala området. instans länsrättenAtt överen - -

några principiella betänkligheter eftersomenligt kommittén inte innebära
sekretessärendena så speciella.var

tryckfrihetsförordningenjanuari 1978 fanns iden l detFöre ett
Offentlighets-förbud prövningstillståndi sekretessmål. ochuttryckligt mot

fyller någotsekretesslagstiftningskommitten ansåg sådant förbud inteatt ett
förbudff föreslog detta skulle bort.behov 114 och 152 ochs. att tas

kommitténs förslag instansordningskäl detSom att genom om nyangavs
domstolsprövningskulle finnas möjlighet till kvalificeradalltid samt atten

sådan vikt de framför andra fordrarärendena i och för sig inte är attav
ovillkorligen börsådan särbehandling de högsta instansernaatt vara

dem.skyldiga prövaatt
kommitténs förslag till ändrad instans-Departementschefen ansåg att

ansåg204. Han denordning välgrundat 1975762164prop. atts.var
och ägnad bidra tillordningen enkel tillämpaföreslagna att ettattvar

torde blidet i de flesta fallenhetligt i praxis. Han vidaresynsätt antog att
hos någrabesvärsärenden samladeshandläggningsnabbare attgenomen

kommitténsDepartementschefen delade ocksåmyndigheter. över-få
frågan prövningstillstånd.väganden i om

197778:38i sekretesslagen prop.propositionen ändringarI m.m.om
Konstitu-prövningstillstånd skulle gälla.vanliga reglerföreslogs att om

avvaktan på sekre-ifrågasatte dock värdet itionsutskottet att en nyav -
fullfölja talan tillordning begränsadetesslag införa rätten attsomen-

197778:KU19.bet. MotRegeringsrätten och domstolenHögsta



SOU 1994:49 Instansordningen 97

bakgrund den betydelse utskottet tillmätte de högsta dömande in-av
sakkunskap i sekretessfrågor utskottet detstansemas ansåg befogatmest

i avvaktan på den lagstiftningen, tillåta fri fullföljdatt, kammar-motnya
och hovrättsrätts beslut i sekretessärenden. Riksdagen godkände konstitu-

tionsutskottets betänkande.
l propositionen till den sekretesslagen prop. 197980:2nya m.m.

uttalade departementschefen beträffande frågan fullföljd till de högstaom
instanserna åtminstone i inledande skede borde behålla denatt ettman
gällande ordningen med fri fullföljd. Det fråga rättsområdeär ettom som

delvis ganska komplicerade problem och den rättelsemöj-rymmer extra
lighet helt fri fullföljd kan därför motiverad. Han trodde inteen ger vara

sådan ordning skulle leda till någon mâltillströmningatt större prop.en
197980:2 Del A 364.s.

Enligt riktlinjerna i propositionen 198384:prop. 120 regeringensom
befattning med besvärsärenden, vilka godkändes riksdagen bet.av
198384:KU23, rskr. 198384:250 skall reglerna överklagarätt attom
ärenden till regeringen över systematiskt. Regeringen skall i möjligasteses
mån befrias från ärenden inte kräver ställningstagande frånettsom
regeringen politiskt Utgångspunkten regeringenett är isom attorgan.
allmänhet inte bör prövningsinstans det behövsän närannatvara en
politisk styrning praxis.av

1.2 Domstolsutredningens förslag

Domstolsutredningen har i sitt betänkande Domstolarna inför 2000-talet
SOU föreslagit1991:106 länsrätt första domstolsinstans skallatt som

de sekretessmâl i dagpröva kammarrätt.prövas Utredningensom av
föreslår vidare prövningstillstånd införs i Regeringsrätten och Högstaatt
domstolen i sekretessmál överklagas från länsrätt respektive tingsrätt.som

flestaDe remissinstansema sig i denna del tillstyrkeryttratsom ut-
redningens förslag eller lämnar det erinran. Vissa instanserutan motsätter
sig dock dessa mål flyttas ned från kammarrätt under påståendeatt att
målen ochär den materiella komplicerad.lagstiftningen Frånäraparta
flera håll framhålls också vikten sekretessmålen handläggs medatt storav
skyndsamhet. Någon instans framhåller skyndsamhetskravetbeträffande att
kammarrättema torde bättre tillgodose dettarustade krav. När detattvara
gäller frågan prövningstillstånd i dessa mål tillstyrks utredningensom
förslag majoritet. Flera instanser viktenstor poängterarav en attav en
sådan reform genomförs hur fråganskyndsamt, oavsett om
instansordningen blir löst.

8.2 Utlandsmyndighets förvaltningsrättsliga
vid prövning sekretessärendenstatus av

Sveriges utrikesförvaltning består Utrikesdepartementet och utrikes-av
representationen, beskickningar, delegationer vid in-utgörssom av
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ternationella organisationer, karriärkonsulat, honorärkonsulat och konsular-
agenturer.

Utrikesdepartementet intar särställning i förhållande till de övrigaen
detdepartementen dels del regeringskansliet, delsärattgenom en av en

myndighet förcentral den svenska utrikesrepresentationen. denI senare
egenskapen får Utrikesdepartementet besluta föreskriftert.ex. om
utlandsmyndighetemas verksamhet förordningen40 och 41 §§ 1992:247

instruktion för utrikesrepresentationen. förstamed Av 25 § stycket samma
förordning framgår vidare alla utlandsrepresentationer i administrativtatt
hänseende underställda Utrikesdepartementet.är

redovisning handläggningEn sekretessärenden inomav av
utrikesförvaltningen lämnas under avsnitt 2.2.

Utlandsmyndigheten ofta förlängdaUtrikesdepartementetsagerar som
genomförandevid regeringens utrikespolitik. ärenden gällerIarm av som

främmandeförhållandet till makt pågår ständig kommunikation mellanen
Utrikesdepartementet och utlandsmyndighetema. Information kommer in
till utlandsmyndighetema, bearbetas inom Utrikesdepartementet och resul-

i instruktioner till utlandsmyndighetema. utlands-Närterar nya en
myndighet företar hänvändelse till regeringen i stationeringslandet ien en
fråga Sveriges förbindelser med denna det på uppdragrör ärstat,som av

officiella framställningen oftaUtrikesdepartementet. Den skriven inomär
alla ärenden någon betydelse förhållandet tilldepartementet. I rörsomav
finns således uppsättning handlingarfrämmande makt såväl inomsamma

utlandsmyndigheten.Utrikesdepartementet hossom
Utlandsmyndighetema dock konstitutionell synpunkt själv-är settur

innebär de enligt 2 kap. tryckfrihetsför-ständiga myndigheter. Det 14 §att
kap. § regeringsformen har självständigtordningen och 11 7 prövaatt

delframställningar få allmänna handlingar.att ta avom
Ärenden tillämpningen utrikessekretessen dock sådanrör äravsom av

skallutrikesministern underrättas. 10 kap. 8 § regerings-karaktär Iatt
det departementformen stadgas chefen för till vilket utrikesärendenaatt

fråga betydelse förhör skall hållas underrättad, förhållandetärnär som av
till hostill eller mellanfolklig organisation uppkommerstatannan annan

förarbetena motiveras dettastatlig myndighet. I 1973:90 371prop. s.
grundlagen bör sammanhållen bedömningmed garantier föratt ge en av

utrikespolitiska frågorna. bör alltid ha möjlighetde Utrikesministem att
främmande makt.sig ärenden Sveriges förhållande tillöver röryttra som

utlämnande uppgift ibland uppenbaraKonsekvenserna ärettav enav
sakfrâgan.endast för Utrikesdepartementet till detaljerna ikännersom

Frågan har ställts hur denna skyldighet underrätta utrikesministernatt
förhåller sig till kap. fråga har inte11 7 § regeringsformen. Denna
behandlats i förarbetena till regeringsformen, inte heller vid senare

regeringsformen. uppmärksammade i sittUtredningen UD 87översyner av
organisation SOUbetänkande Utrikesförvaltningens inriktning och

föranledakonflikt och föreslog förhållandet bör1987:58 denna att en
Någon sådanvidare perspektiv parlamentarisk ordning.i och iöversyn

har emellertid inte gjorts.översyn
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överväganden8.3 och förslag

Ett avslag på begäran få del allmän handling hos utlands-att taen av en en
myndighet i dagprövas Kammarrätten i Göteborg och slutligenav av
Regeringsrätten. En begäran få del allmän handling hosatt ta av en
Utrikesdepartementet departementschefenprövas och i sista handav av
regeringen. Huvuddelen de handlingar förvaras vid utlands-av som en
myndighet finns samtidigt i original eller kopia i Utrikesdepartementet eller
dess arkiv. Genom skilda beslutsordningar har det förekommit att
prövningen sekretessfrågan utfallit olika. Handlingar Utrikes-av som av
departementet betraktats hemliga har lämnats andra instanserutsom av

fråganprövat utlämnande motsvarande handling hos utlands-som om av
myndigheten. Fråga har uppkommit denna ordning ändamålsenlig.ärom

Utredningen har diskuterat olika lagstiftningsaltemativ.

Samtliga utlandsmyndigheter inför vilka fråga tillämpning ut-om av
rikessekretessen uppkommer i ärenden utlämnande allmän hand-om av
ling, åläggs i lag hänskjuta frågan till Utrikesdepartementetsatt
prövning.

2. Alla framställningar få del allmänna handlingaratt taom av som
finns hos utlandsmyndighet och inom regeringskansliet,upprättatssom

det departementprövas handlingen.upprättatav som

Utlandsmyndigheterna eller endast Sveriges delegationer betraktas
från Utrikesdepartementet icke självständiga myndigheter vidsom

prövning begäran få del allmän handling.att taav av en

4. En föreskrift införs i sekretessförordningen eller i sekretesslagen av
innebörd yttrande alltid skall inhämtas från chefen för Utrikes-att
departementet myndighet eller domstolnär enskilds begäranprövar en

utlämnande allmän handling, kan omfattadom av som vara av
utrikessekretess.

förslagSamtliga har den fördelen enhetlighet i rättstillämpningenstörreatt
kan uppnås regeringen inflytandefår på sekretessbedömningen.attgenom
Mot alternativen talar1-3 det rättssäkerhetsmomentbortatt tarman som
domstolskontrollen utlandsmyndigheternas beslut i sekretessärenden ut-av
gor.

Vad gäller alternativ 2 kan det bli svårt handlingavgöra äratt var en
upprättad. Vidare löser detta alternativ problemetinte vad handlingaravser

hos utlandsmyndighetema ellerupprättats inkommer till dessasom som
från utländska myndigheter eller från företrädare för främmande stat.en

Alternativ 3 bedömer jag alltför från allmännaett stort avstegvara
förvaltningsrättsliga principer.

Beträffande alternativ 4 jag antagandet själva avgivandetgör att av
sådana yttranden i sekretessärenden kan bli väl så arbetskrävande som
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själva beslutshanteringen den skulle Utrikesdepartementet.övertasom av
Vidare uppkommer frågan i vilken utsträckning myndigheten eller dom-
stolen skall bunden regeringens uppfattning i frågan.anses av

Alternativ förefaller mig1 den lämpligaste lösningensom om en
lagändring önskvärd. Prövningen framställning få delär att taav en om

allmän handling där 2 kap. § sekretesslagenl kan bli tillämpligav en
innefattar avvägning mellan intresset tillgodose offentlighets-atten av
principen och den skada utlämnande uppgift kan förettsom av en
Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på vis för landet. Vidannat
skadeprövningen måste i många fall också de utrikespolitiska konsekven-

för Sverige in.vägasserna
bl.a. förtroendet förFör Sveriges förmåga skydda handlingaratt att av

utrikespolitiskt känsligt slag inte skall undergrävas jag mittattanser
förslag enhetligt rakt skaderekvisit i 2 kap. 1 § sekretesslagen börettom
förenas med bestämmelse begäran få del handlingatt att taen om en av en

förvaras inom utrikesrepresentationen skall Utrikes-prövassom av
departementet handlingen innehåller uppgifter kan omfattasantasom som

utrikessekretessen.av
Möjligheten förutsedd i 2 kap. § tryckfrihetsförordningen14är som

istadgar det sekretessbestämmelse får föreskrivas prövningen vidatt atten
tillämpning bestämmelsen skall ankomma myndighet denänav arman
förvarande myndigheten. förutsättning dock det skall föreliggaEn är att
särskilda införaskäl sådan ordning.att en

förarbetena 1975762160I prop. 77-78 och 194 uttrycks dettas. s.
med principiella hinder inte föreligger prövningen enligt vissatt mot att en
sekretessbestämmelse förbehålls bestämd myndighet med särskildaen
förutsättningar bedöma frågan utlänmande. Sådana finnsregleratt om
redan i 2 kap. 2 § tredje stycket, 6 kap. 5 § tredje stycket, 6 kap. 6 §
tredje stycket och 6 kap. 8 § tredje stycket sekretesslagen.

Enligt regeringsformen det regeringen ingår överenskommelserär som
med eller mellanstatlig organisation 10 kap. 1 § regerings-statannan
formen. Det också regeringen företräder Sverige i sådanaär som
sammanhang och har för de utrikespolitiska frågorna 1 kap. 6 §ansvaret
regeringsformen. Regeringen måste därvid kunna dengarantera att
sekretess uppfattas självklar i det internationella umgängetsom som
verkligen iakttas. Brister i detta hänseende kan allvarligt skada Sveriges
internationella förbindelser.

anfördaDet enligt min mening sådana särskilda skäl detutgör görsom
möjligt föreskriva prövningen får ankomma på myndighet änatt att annan
den där handlingen förvaras. Ett ytterligare sådant skäl är att man genom
den föreslagna regleringen åstadkommer enhetlig beslutsordning i frågaen

handlingar slag inom utrikesförvaltningen.dettaom av
Utrikesdepartementet har också de särskilda förutsättningar i vissasom

fall krävs för bedöma frågor utlämnandet. Konsekvensernaatt ettom av
utlänmande uppgift ibland endast uppenbara förärav en
Utrikesdepartementet känner till detaljerna i sakfrågan.som



SOU 1994:49 Instansordningen 101

Med hänsyn till utlandsmyndighetemas arbetssituation detär också
sannolikt prövningen blir snabbare den i departementetatt görs hosänom
utlandsmyndighetema.

Det finns dock vissa praktiska problem förknippade med sådanen
ordning. Olika sekretessbestämmelser kan samtidigt tillämpligai frågavara

och handling. Som exempel bestämmelsernakan nämnas iom en samma
kap.9 § sekretesslagenll sekretess i biståndsärenden och kap.7 14 §om

uppgiftersekretesslagen sekretess för utlänningar kanom om vara
tillämpliga samtidigt utrikessekretessbestämmelsen. Att ha tvåsom
myndigheter, Utrikesdepartementet och ambassad,t.ex. prövaren som
utlämnandet och handling kan verka besvärligt och det blirav en samma
krångligt vid överklagande. Mot detta kan invändas det inteett tordeatt

särskilt vanligt med flera samtidigt tillämpliga sekretessbestämmelser.vara
Möjligheten finns också överlämna sekretessprövningen till Utrikes-att
departementet i de fall dåäven handlingen innehåller uppgifter gällersom
både utrikessekretess och sekretess. När uppgifter skall hållasannan
hemliga enligt 2 kap. §l sekretesslagen, saknas nämligen anledning att ta
ställning till andra bestämmelseräven tillämpliga.ärom

Med hänsyn till bestämmelsen i l5 kap. 6 § sekretesslagen frågaattom
utlämnande allmän handling till enskild denprövas myndighetom av av
förvarar handlingen skulle det vidare kunna ifrågasättas utlands-som om

myndigheten kan preliminärgöra prövning på förutsätts isätten som
denna bestämmelse. Jag har emellertid svårt några problem skulleatt attse
uppkomma i praktiken.

Mot bakgrund förda föreslår jag mitt förslagav ovan attresonemang
enhetligt rakt skaderekvisit i 2 kap. l § sekretesslagen förenasett medom

bestämmelse begäran del handlingatt att taen om en av en som
förvaras inom utrikesrepresentationen skall prövas Utrikesdepartementetav

handlingen innehåller uppgifter kan omfattadeom antassom vara av
utrikessekretessen.

Förslaget inte medföra någrabör ekonomiska konsekvenser.

Utrikessekretess hos övriga myndigheter

föreslagnaDen ordningen handlingar förvaras hos utlands-rörnu som
myndighetema. Handlingar utrikessekretessenomfattas finnssom av
naturligtvis också hos andra myndigheter. Sekretessbedömningen därgörs

Högsta domstolen ellerytterst Regeringsrätten.av
låtaAtt Utrikesdepartementet framställningar få delpröva även att ta av

sådana handlingar skulle emellertid föra långt. börför Det här räcka med
erinra regeln i 10 kap. 8 däratt § regeringsformen, det stadgasom att

chefen för det departement till vilket utrikesärendena hör skall hållas
underrättad, fråganär betydelse förhållandetär för till statsom av annan
eller till mellanfolklig organisation hosuppkommer statlig myndig-annan
het. Erfarenheten visar nämligen myndigheterna sällan underrättaratt
Utrikesdepartementet fråganär uppkommer tillämpningen ut-om av
rikessekretessen.
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grundlagsregelnuppgifterskyddar just sådanaUtrikessekretessen som
handlingdelmyndighet begärnågon hossikte på. Om att ta entar aven

enligt 2 kap. §underkastade sekretess 1uppgifterinnehåller ärsomsom
lagrumtillämpningen dettafrågasekretesslagen eller upp-om avom

före beslutmyndighetengrundlagsregeln innebäratordekommer, ettatt
detta liggerUtrikesdepartementet. Iutlämnande skall underrätta attom

sekretessfrâgan.framföra synpunkterskall kunnaUtrikesdepartementet
alla fall därunderrättelse ifråga någon systematiskdock inteDet är om

skallunderrättelseskyldighettillämplig. Förutrikessekretessen är att
för förhållandet tillbetydelsefråga avmåste det siginträda röra om en

mellanfolklig organisation.tillellerstatannan
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9 Specialmotivering

tillFörslaget Lag ändring i sekretesslagenom

1980:100

2 kap.

§l

Genom förslaget till första stycke införs enhetligt skaderekvisitett nytt ett
med presumtion för offentlighet för hela utrikessekretessens tillämpnings-
område. Förslaget behandlas i avsnitt 6.

Sekretess skall gälla bara det kan röjande uppgiftenantas attom av
skulle Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller skada landet.störa annars

sekretess föreslås gällaSamma hos alla myndigheter. Eftersom de
nuvarande olika skaderekvisiten innebära prövningattanses en av
sekretessen hos handling inkommer både till regeringen och tillen som en

myndighet inte bör leda till skilda resultat 1979 80:2 Delprop. Aannan
innebär förslaget131, anpassning också till intentionerna bakoms. en

gällande lagstiftning. Skadebegreppet bör liksom inte alltför vidnu ges en
innebörd. måste sigDet någon olägenhet för landet för skadaröra attom
skall föreligga. Motsvarande gäller i fråga störningar deanses om av
mellanfolkliga förbindelserna.

Vid skadeprövningen bör hänsyn också kunna till uppgiftslärrmarenstas
önskemål.

Förslaget till tredje stycke behandlas i avsnittett nytt
Stycket innehåller föreskrift begäran delatt att taen om en om av

handling förvaras hos utrikesrepresentationen skall prövassom av
Utrikesdepartementet handlingen innehåller uppgifter kan antasom som

omfattade utrikessekretess. Föreskriften bygger regleringen ivara av
tryckfrihetsförordningen.2 kap. 14 §

utrikesrepresentationenMed beskickningar, delegationer vidavses
internationella organisationer och karriärkonsulat utlandsmyndigheter. I
utrikesrepresentationen ingår honorärkonsulat och konsularagenturer.även

Övergångsbestämmelser

Lagändringen föreslås träda i kraft den januari 1995. Har talan1 mot
beslut har meddelats före den januari 1995, efter nämnda dag1som
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fullföljts hos myndighet då längre behörigär besvären,prövaattsom
skall den myndigheten Överlänma besvären till Utrikesdepartementet.

Av allmärma regler följer utlandsmyndighetema skall till Utrikes-att
departementet lämna de ansökningar fåöver del handlingattom av som
förvaras inom utrikesrepresentationen handlingen innehåller uppgifterom

kan omfattas utrikessekretess, inte hunnitantas avgörassom av men som
innan lagändringen i kraft.trätt
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Särskilt yttrande

Särskilt Birgitta Kruseyttrande expertenav

delar utredarens uppfattning ändra skaderekvisitet i utrikessekre-Jag att
i inte försämrarDet angeläget svenskt medlemsskap E#Uär att etttessen.

beslutspro-svenska medborgarnas möjligheter till insyn i de politiskade
Ändringen behållaskaderekvisitet kan insynväg attcessema. av vara en

öppenhet.och
inte utredarens förslag förändra instansord-Jag delar däremot attom
sekretessbelagd vid utlandsmyndighet.ningen vid prövning handling Jagav

olyckligt det enbart blirförordar istället alternativ 4. Det ärnummer om
förslagpolitisk bedömning handlings Utredarensavgör status.enen som

rättssäkerheten minskar. Besluten kan beroendeinnebär görasatt av
politiska opinioner. Domstolsprövning, med hörande UD,tillfälliga av

sakinnehâllet informationsin-skulle i handling prövas motgarantera att en
tresset.





SOU 1994:49 Bilaga A 107

Översyn utrikessekretessenav

Dir. 1993:32

Beslut vid regeringssammanträde 1993-03-11

Statsrådet Laurén anför.

Mitt förslag

särskild utredareEn tillkallas för bestämmelsernaöveratt ut-se om
rikessekretess i sekretesslagen 1980:100. Syftet med utredningen är
främst analysera utrikessekretessensnärmare innehåll och tillämpningatt
inför svenskt medlemskap i EG.ett

Bakgrund

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen kan definieras den grundsats enligt vilkensom sam-
hällsorganens verksamhet skall ske under allmän insyn och kontroll. För

offentlighetsprincip skall råda i samhället räcker det inte medatt en anses
myndigheterna lämnar medborgarna vidsträckt information sittatt en om

arbete. Den offentliga verksamheten måste också ligga för med-öppen
nyhetsförmedlandeborgarna och de sådant dessa kansättett attorganen

skaffa sig upplysningar i skilda angelägenheter efter val, oberoendeeget
myndigheternas informationsgivning prop. l97576:160 6 9. Sam-av s.

manfattningsvis brukar offentlighetsprincipensäga fylleratt treman
huvudändamâl. Den garanti förutgör rättssäkerheten, effektivitet ien
förvaltningen och effektivitet folkstyret.i

första förknippasI hand offentlighetsprincipen med den i 2 kap.
tryckfrihetsförordningen TF fastlagda allmänna hand-grundsatsen om
lingars offentlighet. främjandeDet medborgare tilldär varjesägs ettatt av
fritt meningsutbyte och allsidig skall ha delupplysning rätt att taen av
allmänna handlingar. Härigenom handlingsoffentlighetenutgörmarkeras att

inslag i den medborgerliga informationsfriheten ochyttrande- ochett
därmed betingelsema för den fria demokratiska åsiktsbildningen.en av

Ett inslag i offentlighetsprincipen den medborgerligautgörannat
yttrandefrihet gäller de tjänstemän ochockså grundsats för andrasom som

verksamma hos det allmänna omfattar också den in-är ochsom som
formation dessa offentliga funktionärer förfogar i dennaöversom
verksamhet.

Av intresse i detta meddelarfrihet,sammanhang vidare reglernaär om
dvs. för och lämna uppgifter i vilket helst förrätten ärrmeattvar en som
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publicering. Dessa regler kan del det regelverkses som en av genom
vilket offentlighetsprincipen förverkligas.

Sekretesslagen

Även offentlighetsprincipen, de offentliga funktionäremas yttrandefri-om
het och meddelarfriheten omistliga inslag i vår rättsordningär kan de dock
inte undantag.utanvara

Inskränkningar i del allmänna handlingar fårrätten görasatt ta av om
det påkallat hänsyn till vissa i 2 kap. 2 § TF angivna intressen,är därav
behovet sekretess särskilt starkt. Vid varje bedömningär offent-av omav
lighets intresset skall få vika för sådant sekretessbehov måsteett en
intresseavvägning När det finns beaktansvärt intresse allmängöras. ett av
insyn bör offentligheten vika endast det framstår nödvändigtom som av
hänsyn till viktiga motstáende intressen. Begränsningar delrätten att taav

allmänna handlingar skall enligt 2 kap. 2 § TF i särskildav noga anges en
lag eller i lag den särskilda lagen hänvisar till. Den särskildaannan som
lag sekretesslagen 1980: 100. Detta innebärär det iattsom avses
sekretesslagen i så precisa ordalag möjligt för vilka slagsom anges av
uppgifter det skall gälla sekretess.som

Sekretesslagen reglerar också den tystnadsplikt undantag frånutgörsom
de offentliga funktionäremas yttrandefrihet. Sekretess används i lagen som

beteckning begränsning i handlingsoffentligheten ochen gemensam
tystnadsplikt. I 16 kap. sekretesslagen vissa tystnadspliktsföreskrifteranges

gäller undantag från principen meddelarfrihet medan dennasom som om
princip övriga tystnadspliktsbestämmelser.övertar

Särskilt utrikessekretessenom

2 kap. § sekretesslagen reglerasI l den s.k utrikessekretessen. Paragrafen
tillämplig inom all offentlig verksamhet omfattas sekretesslagen.är som av

förstal och andra styckena dock skillnad i fråga sekretessensgörs om
styrka hos olika myndigheter.

Föremålet för utrikessekretessen först uppgifteroch främst angårär som
Sveriges förbindelser med andra Med detta inte bara uppgifterstater. avses

de egentliga utrikespolitiska förbindelserna också handelsför-utanom
bindelser, kulturella förbindelser förbindelserI uttrycket Sverigesm.m.
ligger det måste sig förbindelser nationell nivå. Ett svensktröraatt om
företags affärsförbindelser med således inte understat ut-en annan ryms
trycket. Detsamma gäller i fråga svensk myndighets kontakter medom en

främmande förbindelserna myndighetens angelägen-stat,en om avser egna
heter. Företräder däremot myndigheten Sverige nation, vidt.ex.som
konventionsförhandlingar, det sig i här avsedd bemärkelse Sverigesrör om
förbindelser.

Paragrafen tillämplig också på uppgifter andraär rör stater,som
mellanfolkliga organisationer, myndigheter, medborgare eller juridiska

i andra eller statslösa. Här ställs inte något kravstater attpersoner upp
det skall sig uppgifter med direkt anknytning till Sveriges för-röra om
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bindelser. Således kan uppgifter utländskt företags affärsför-t.ex. ettom
bindelser med svenskt företag eller uppgifter utländsk myndig-ett om en
hets kontakter med svensk myndighet i och för sig falla inomen paragra-
fens tillämpningsområde. En sak för sekretessär föratt utrymmetannan
dylika uppgifter starkt begränsatär med hänsyn till det krav på skada för
Sverige förutsättning förär sekretessen.som en

Utrikessekretessen gäller alltså i all offentlig verksamhet. I paragrafen
har gjorts uppdelning mellan sekretessen hos regeringen och inomen ut-
rikesrepresentationen, regleras i första stycket, och sekretessen hossom
övriga myndigheter, reglerad i andra stycket.

Sekretess enligt första stycket gäller med skaderekvisit, dvs.omväntett
presumtionen för sekretess. Enligtär andra stycket gäller sekretessen med

rakt skaderekvisit; offentlighet här alltså huvudregel.ärett
De olika skaderekvisiten i första och andra styckena innebär enligt vad

föredragande statsrådet uttalade i 19798022 131 inte pröv-attprop. s. en
ning sekretessen hos handling kommer in både till regeringenav en som
och till myndighet bör leda till skilda resultat. Detta uttalande haren annan

RÅ82bl.a. i 2:80 bildat utgångspunktema vid Regeringsrättensen av
prövning frågan utlämnande diplomatiska hos Statensrapporterav om av
invandrarverk vilka överlämnats dit från UD. Regeringsrätten förklarade
därvid bl.a. risken för skadeverkningar för Sveriges diplomatiska verk-att
samhet begränsar för offentliggörande sådana uppgifterutrymmet av om
Sveriges förbindelser med andra eller i övrigt andrastater staterom som
utrikesförvaltningen överlämnat till andra myndigheter.

Det skadebegrepp förekommer i paragrafen skall inte alltförsom ges en
vid innebörd. måsteDet sig någonröra olägenhet för landet för attom
skada skall kunna föreligga. Motsvarande gäller i frågaanses om
störningar mellanfolkligade förbindelserna. Att mindre störningar ellerav
irritationer inom lands ledning inte kan uteslutas, uppgifterett annat om
lämnas skall i regel inte föranleda sekretess.ut,

Begäran få del allmän handling hos den myndighetgörsatt ta av en som
förvarar handlingen och det också denna myndighetär skall prövasom om
handlingen kan lämnas Om handlingen hos UD fattas beslutetförvarasut.
alltså departementet. Den inte med beslutet kan överklaganöjdärav som
detta hos regeringen. Förvaras handlingen utrikesrepresentationen,inom
fattas beslut vederbörande utlandsmyndighet; överklagande i dessagörsav
fall hos domstol Kammarrätten i Göteborg och sista instans då Rege-är
ringsrätten. Beslut andra myndigheter överklagas hos behörig kammar-av

Även här Regeringsrättenrätt. är sista instans. mål vid allmänl domstol
sker överklagande i hovrätt, med Högsta domstolen sista instans.som

Domstolsutredningen föreslår i betänkandesitt SOU 1991:106
Domstolarna inför 2000-talet, länsrätt instansförsta skall deprövaatt som
sekretessmål i dag överprövas kammarrätt. Utredningensom av anger
särskilt inte haft möjlighet nuvarandeutreda det medatt att systemetman
skilda besvärsregler i sekretessmål och sådan utvärdering och över-att en

bör uppgift för regeringskansliet 5.41 l.syn vara en
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medlemsländerOjfentlighet och sekretess i EG och dess

handlingar lades förstafri tillgång till de allmännaPrincipen organensom
inte helt avbrottfast i 1766 års och har såledesgången TF än utanom-

sin prägel denvårt land i 200 år. har därigenomgällt i Denöver satt-
och värderingar i samhället.förvaltningen och påverkat attitydersvenska

principtillämpa dennaFinland har länge varitSverige och attensamma om
Danmark, Frankrikeår andra länder, Norge,på har även t.ex.senaremen

dock såvitt bekantanlagt SverigeNederländerna, äroch synsätt.samma
grundlagsfäst. svenskaha principen Detfortfarande attensamt om

föranlettsframstår detaljerat vilket harregelverket på området mycketsom
undantagenmöjligt regleraönskemål i lagstiftningen såattett noga somav

myndigheternaoffentlighetsprincipen för inte lämnafrån utrymmeettatt
skall finnas i deras verksam-vilken insynför skönsmässigt avgöraatt som

het.
tydligt dettaomvända. Särskiltutgångspunkten den ärandra länderI är

handlingaralla allmännadär principen i ställetStorbritarmien äri attt.ex.
offentliggörande fattas.särskilt besluthemliga inteär ett omom

Även offentlig-medlemsländer alltså tillämparnågra EG:s enom av
EG-institutionema be-sådant.den inte EGhetsprincip tillämpas av som

handlingenskall eller inte. Omhandling lämnassjälvastämmer utom en
Hand-förhindrad lämna den.institutionensekretessbelagtshar är att ut

först efter 30 år. Förblir regel offentligainstitutionerlingar hos EG:s som
krävs dessutomskall kunna lämnassekretessbelagd handling ut ettatt en

sekretessen.beslut hävasärskilt attom
och dess medlemsländer.alltså olika i EGOffentlighetsreglema utser

skall harmoniseras varjereglerkrav dessaställer heller inteEG utanatt
förhållandena i det landetlagstiftningfår denmedlemsland ha passarsom

bäst.
finns emellertid Sekretessreglerregelverkvissa håll i EG:sPå som

sinskilda utgångspunkter måstemedlemsländerna utifrån sina anpassa--
vidför övervägandenaframför allt sekretesstill. gällerlagstiftning Det

enligt dessa regler skallenskildaoch för uppgifterEG-rådets möten som
sinamyndighetEG-kommissionen till nationellatill ellerlämna omer

förhållanden.ekonomiska

inför 1991:03Grundlagsutredningen EG Ju

grundlagsändringarutreda behovethaft i uppdragUtredningen, att avsom
resultatetkommer i dagsvenskt medlemskap i EG,inför presentattett era

utredai uppdragUtredningen har inte haft närmarearbete.sitt attav
till EG-medlemskap.förhållandesekretesslagens ett

behandling fråganRiksdagens av

ändring199293:l20 ipropositionbehandlingen regeringensVid omav
fråganaktualiseradesEES-avtaletanledningmedsekretesslagen omav

bet.betänkande i ärendetgodkändariksdagenl sittutrikessekretessen. av
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KU 199293: 1l uttalade Konstitutionsutskottet det angelägetäratt att man
från regeringens sida verkar för möjliga öppenhet i förhandlingarnastörsta
och utrikessekretessen således bör tillämpas med återhållsamhet. Vidareatt
anförde utskottet förutsätter regeringen bakgrundatt att motman av
frågans vikt följer utvecklingen och de initiativ behövs förtar attsom
offentlighetsprincipen inte skall urholkas det uppgiftersättet, medatt
anknytning till EES-regler kommer skyddas sekretess medanattnya av
motsvarande uppgifter gäller internt lagstiftningsärende offent-ärettsom

Ävenliga. det gäller andranär områden behandlas i det fortsattasom
integrationsarbetet vid bl.a. framtida EG-medlemskap förutsätter utskot-ett

frågorna kring offentlighet, sekretess och meddelarskydd blirtet att
belysta och analyserade.noggrant

Under den allmänna motionstiden innevarande riksmöte har också några
motioner väckts utrikessekretessen och dess tillämpning vid med-ettom
lemskap i EG K4l3 och K427. l motionerna har begärts regeringenatt
låter utreda utrikessekretessens omfång och tillämpning. Konstitutions-
utskottet har inte behandlat motionsyrkandena.ännu

Övrigt

tidenDen har den svenska offentlighetsprincipens förhållande tillsenaste
EG-medlemskap uppmärksammats och debatterats i riksdagenett men

också i massmedierna och på andra håll. Därvid har sekretesslagens be-
stämmelser utrikessekretess aktualiserats dels det gäller med-närom
lemskapsförhandlingama, dels i fråga vilken betydelse de kommer attom
fâ vid svenskt medlemskap i EG.ett

Utredningsbehovet

Bestämmelserna den svenska utrikessekretessen har kommit till i tidom en
då Sveriges internationella samarbete skedde i hävdvunna former. Vi står

inför viktigt och i utvecklingen integrationökad inomett stort steg motnu
Europa. Detta gäller både inom för EES-avtalet och i perspektivetramen

svenskt medlemskap i EG. fortlöpandeI den uppföljning ochettav
sekretesslagstiftningenöversyn pågår alltsedan dennas tillkomst,av som

det därför naturligt utredaär de regler utrikessekretessenröratt om som
anpassade till dagens ochär morgondagens situation. Uppdraget utredaatt

frågadenna bör till särskild utredare.ges en
Utredaren bör ha frihet alla de frågor kan behöva över-att ta upp som

inom förvägas sådan Exempel frågoröversyn. kanramen en som
finnsbehandlas angivna i bl.a. de motioner väckts i frågan. Vidaresom

bör utredaren studera det betänkande Grundlagsutredningen inför EGsom
i dag kommer Jag skall emellertid några utgångs-att presentera. ange

förpunkter arbetet och exempel frågorpå kan kräva över-ge som
väganden.
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Utredningsarbetet

skall den svenskaUtgångspunkten för utredningsarbetet attvara an-
förenligt medskall bedrivas denpassningen till EG sätt ärett som

förvaltning.öppenhet så präglat svensktradition betydande längesomav
regel krav på vissförhandlingsarbete ställer emellertidAllt som

inte tillgängliga förförhandlingspositioner blirsekretess så att t.ex. egna
internationella förhandlingsarbetetinom detEtt synsättannatmotparter.

Ocksåinte kan drivas på bästainnebära svenska intressenskulle sätt.att
och domstolen förförfarande det hos kommissionensådantett som

kringgärdat med sekretess kanrättigheter i Strasbourgmänskliga är somen
kan emellertidför vår traditionella öppenhet. Sverigesig främmandete

förknippat medsamarbete därför dettaavstå från internationelltinte äratt
med kraftsak Sverigepå sekretess i verksamheten. Enkrav är attannan

värde också i detoffentlighet viktigtdriva uppfattningenbör är ettatt
mellanfolkliga samarbetet.

rättslig princip, det i andraMeddelarfriheten unik svensk ävenär omen
information tillför källor förfinns liknande regler skyddländer om

i olika länder det kanförhållandena olikamassmedier. Att görär att vara
mellanfolklig organisationsvanskligt vilketavgöra utrymmeatt som en

emellertidsyfte. Jag villuppgiftslämnande i sådantsekretessregler ger
mellanfolkligai andrauppfattningen det i EG-samarbetethävda att som

form vår svenskaför källskydd i densammanhang finns utrymme som
meddelarfrihet innebär.

förinnebära vissa förändringar demedlemskap i EG kommerEtt att
samarbetet medfrämst i frågasvenska myndigheternas verksamhet, om
Utredningenmedlemsländer. kortoch dess övriga InomEG väntas om
slutbetänkande.redovisa sittstatsförvaltningen och EG Ju l992:B

söka beskriva denutredningsresultat ochUtredaren bör del dettata av
sekretessperspektiv ochoffentlighets- ochförväntade utvecklingen i ett

medföra.denna kan kommavilka behov förändringaridentifiera attsomav
i medlemsländerdärvid undersöka hur frågan regleratsUtredaren bör som

därvidi Danmark börjämförbart Förhållandenamedhar system.ett oss
vilkautredarendenna bakgrund börsärskilt intresse. Mot övervägavara av

motivera-kani utrikessekretessenförändringar de regler rör som varasom
de.

offentlighetsprincipenutgångspunkt för arbetet börallmänEn attvara
på arbetetSåledes bör inriktningenförsvagas helst stärkas.inte skall utan

till ökad öppenhet.förslagen skall ledaattvara
isärskilt bör studera sekretessenfrågor utredaren ärExempel på som

sekretessla-skaderekvisiten i 2 kap. 1 §de olikaförhandlingsarbete och
skulledetha anledningUtredaren kan därvid prövaatt varaomgen.

siktesekretesslagenbestämmelse iinföra särskildlämpligt taratt somen
intemationel-gälla övrigalåta kap. §EG-samarbetet och 2 lpå uppgifter i

ochi EES-meddelarfrihetenfrågor gällerförbindelser. De ettsom
också belysas.EG-perspektiv bör

vid EGdelegationSverigesmånga sammanhang kommerI att vara
har någonutsträckning inteiregeringskansliets förlängda arm somen
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egentlig motsvarighet i dagens utrikesförvaltning. frånB1.a. denna
synpunkt uppkommer frågan den nuvarande instansordningen detnärom
gäller överklagande utlandsmyndighets avslag begäran attav en en
lämna allmän handling rationell från olika synpunkter.är Utredarenut en
bör behandla fråga.denna

utgångspunktEn för arbetet bör givetvis också reglering-attannan vara
skall präglas konsekvens och överskådlighet bl.a. dir.se 1977: 120en av

Med beaktandes.5. det statsñnansiella läget bör utredaren vidareav
belysa förslagens ekonomiska konsekvenser.

förRamarna utredningsarbetet

För utredningen gäller vidare regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare angáende utredningsförslagens inriktning dir. 1984:

och angående5 EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43
redovisning regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.samt av

Utredningsarbetet bör avslutat före utgången år 1993.vara av

Hemställan

Med hänvisning vadtill jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar statsråddet har till uppgift föredra ärendenattsom om

och förvaltningsrättstatsrätt

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av- -
1976:119 med uppdrag bestämmelserna utrikessekre-överatt se om-

i sekretesslagen 1980:100tess samt

besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom-
utredaren.

hemställerVidare jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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CODEOF TO COUNCILCONDUCT PUBLICACCESS ANDCONCERNING
DOCUMENTSCOMMISSION

93730ECl

THECOUNCILANDTHECOMMISSION.
HAVING finalREGARDtheJeclatation annexedthe thetherightof information iiito to acton toaccessTreaty EuropeanUnion.which singvs that the ion process- a,thedemocratic oi and Idlllllllilfllioin.theinstitutions thepublickconfidencetheinnature

EdinburghHAVINGREGARD Birminghamandtheconclusionswhereinthe CouncilsEuropean intoagteed numberofprinciples closer citizens.Community itsona topromote toa
ofHAVING reaffirmingtheprincipleREGARD conclusionsoithe CouncilCopenhagen.the European intogivingcitiaensthe possihle theCouncilandtheCommissioninformationandcalling togreatest to onaccessadopt earlydate principlethe for thisputting intoatan practice.necessarymeasures

CONSlDERlNG ,. whichwillL L hy thepi accesstoto govern,Commissionand eachof implementtheseCouncil for themdocuments.beingunderstoodthat toprinciplesby ofspecificregulations.means
directlyWHEREASthe iilessaidprinciples preiudicetherelevantprovisionswithout accesstotu on.itespecificconcerning with them:inpersons interesta

WHEREAStheseprinciples have he , full withthe concerningwill rinto ,,classifiedinformation;
WHEREAS policy.thiscodeof their andconduct cv lisan iii

HAVEAGREEDASFOLLOWS:

enablethewillGeneral informationthatprinciple have containto identified.bedocumentsconcerneddocument toor
The public will havethe widestpossibleaccesstodocumentsheldbytheCommissionandtheCouncil.

askthewillconcetnedthe institutionWherenecessary.Document written whateveritsmeansany text. for furtherdetails.applicantmedium,whichcontainsexisting heldhydataand the
Council theCommission.or

writtenheldby institutionthedocumentWhere wasanofProcessinginitialapplications anotherMemberState.legalby natural person.aota nationalotherbodyinstitutionCommunity otanyot or directapplicationAn fot bedocument body.theapplicationwill have be international tosentto mustaccess a tomadein writing, sufficientlyin will theprecise author.a manner;



Bilaga B 115SOU1994:49

No 34042 ofOfficialJournal Europeanthe Communities 31.12,93

ln consultationwith the the ,, Articles17] and oflille the Treatysolution estiblithingconcetnedwill lind fair complywith theuropeanCommunity.toa repeatapplicationsandor thosewhichrelate largeto verydocuments.
F ons.,The will haveapplicant documentseitherbyaccesstoconsultingthem the byhavingon spotor coovsentata The will refuseinstitutions documentwhoseaccesstoanyhis thefeewill exceed reasonableownexpense; not a disclosurecouldundermine:

SUITL
of thepublicthe publicprotection interest security.- internationalrelations. ttability.Theinstitutionconcernedwill beable stipulatethat courtto ya andproceedings.inspections investigations.whom document releasedwill bepersonto a notallowed reproduce circularethesaiddocumentforto ot of theindividual ofthe and privacy.protectioncommercial throughdirectsalewithoutitsprior -purposesauthorization. andindustrialthe ol commercialprotection secrecy,-

Within monththe ofrelevantdepartment: theone the of financialthe Cprotection mmunitfs-institutionconcemedwill informtheapplicanteitherthat interests.hisapplicationhasbeen thattheyapproved intendor toadvisetheinstitution reiectit. the ot confidentiali by theprotection stedto as- y . ,natural legal thatsuppliedtheinformationor personslegislatiorequiredbythe of theMemberStateot assupplied information.that theProcessingof confinnatoryapplications
They refusealso order themay accessin to protectWherethe relevant of thedepartments institution the confidentinstitutions interest in itsolyconcernedintend advisethe institution reiectto to an proceedings.application. informtheywill theapplicanttheteoland

tellhimthathehas confirmatorymonth makeone to aapplication the for that beinstitution positionto to Implementationreconsideted.lailitg willwhichhe bedeemed havetowithdtawnhisoriginalapplication. willTheCommissionandtheCouncil severallytakestepsimplement principlesbeforethese January1994.1toconñrmatoryapplication submitted.and thea isinstitutionconcerneddecides refuse releasethetotodocument.thatdecision.which bemadewithinmust a Reviewmonthof of confirmatorysubmissio the application.
will benotilied applicantin writing theto assoonaspossible. ofThegroundsfor be that codethedecision given.and TheCouncilandtheCommission themust agreedecisionthe of redressthat of bereviewedindicatethe conductwill. after operation,must means twoare yearsavailable. judieial andcomplaints the of drawn by thei.e. proceedings the basisto reports uponombudsman specified theCommission.under conditions ol Councilandthe in. Secretaries-Generalthe

Coundlantennen:

severallyThis the whichthe willcodeof conductand decisions CouncilandtheCommission
thebasisthereol intended Council iadopt allowpublic and mmissionare toon accesstodocuments.

alter the GuvertunentsThey neither existingpractices theobligationsof MemberStatesnortoward liaments.theirp..
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COUNCILDECISION
ol December20 1993

public Councilon toaccess ments
9J731lEC

Article2COUNClL.THE

tsublishinsll EWOPCIC834 l HW documentCouncilforW508 applicationm accessto a.10particularArticle 3 thereof.lSI beandin CouncilUl.Comtnuni theshallbe writingin musttosenty, and containsulñcientlyprecisemadein mustmannera documentsdocumentenablingtheinformationof Proeedure.and orRules inparticularregard itsHaving to applicanttheidentified.Whererequestedbe necessary.thereof. toArticle22 furtherdetails.shallbeaskedfor
CouncilDecember1993the and theWhereas 6on bywrittenrequesteddocumentWherethecodeof conduct aapproved concerningCommiss wasa anotherMemberState.legalnaturaldocuments.CouncilandCommissionpublic person.aortoaccess nationalbody. otherCommunityinstitutionprincipleswhich ottheteaching anyor oragreementoncommon bebody,theapplicationinternational senttomustnotsuchaccess;mustgovern theauthor.theCouncil.butdirectto

be adoptedIm theWhereas shouldprovisions
principles theClouncil:of byimplementationthoseinn

ArticleJ
applicable documentWhereastheseprovisions to .myare excludingmedium.held Council.whateverthe its Councilshall haveThe applicant accessto abodydocuments institutionwritten a person. or byhavingthedocumenteitherbyconsulting spotoronoutsidetheCouncil; byfeeshallbeThehis setsentat ownexpense.acopySecretary-General.the

of allowingthepublicwidetheprincipleWhereas accessof inCouncildocuments.part greatertransparencyas GeneralSecretariatto of thedeparttnentsTherelevantsubjectwork. howeverhethe Councils tomust withdealfind fairsolutionshallendeavour repeattoto aofreyrds theparticularly protectionexceptions. as largerelatewhichandor thoseapplications verytoindividual.mdpublic the privacy;interest. documents.
of iution andefficiencyuttheWhereas.in interests CouncildocumentAnyonegiven maytoaccess aof the CouncilshouldSecretary-General signthe on commercialforthedocumentcirculatereproducenot orrepliesand authorizationbehalfof theCouncil its toon authorizationwithoutpriorthroughdirectsalepurposesdocuments. inforapplications to except casesaccess Secretary-General.fromthereplycalledthe Councilwhere totoupon a

application;nfirmatory

Article4applywith regardforduethisDecisionWhereas must of classifiedthe protectiongoverningprovisions
grantedinformation. beshallCouncildocumentAccess notto a undermine:coulddisclosurewhereits
security.publicpublicof the interesttheprotection- courtFOLLOWS: internationalASDECIDEDHAS y.yinvestigations.andproceedings.inspections

ofand privacy.individualof thetheprotection-Articlel
industrialcommercialandofthe secrecy.protection-Councilshallhave documentspublicThe toaccess financiallaiddown thisDecision.conditions in Communitysunderthe of thethe protection- interna.

documentCouncil written2. text,meansany Union.medium. dataandheld oftheEuropeancontaining Councilwhateverits oftheSecretary-GeneralThel Brussels.Belgium,Council.subiect Article2 2. 1048the de Loi.by 170to rue
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of confidentiality requestedby the decision conñrmatorythe reiectAny application.as to a- ,naturalorleplpetsonwhosuppliedanyoldie whichshallbetaltenwitltinamontilolsubmistionof
informationcontained thedocument required suchapplication.shall thein ground: whichstateora: onby legislationof theMember whichsuppliedthe State based.nte appl shallbenotiliedof thedecisionin

information.of that possibleand thewriting timeat atany as soon sameinlotmedof of Articles and of thethe IJSe 173content
Treaty theE c ,. ,,document berefusedCouncil inAccessto a may , erralconditionsfor therespectively thethe confidentialiryof theorder Councils to toprotectto Ombudsmanbynatural and bytheCourtreviewproceedings. personsof ofJustice theleplity of Councilacts.

reply ofFailure within monthol submission4. toArticle5 aconfirrnatorythe applicationshallbe equivalentto arefusal.Secretary-GeneralThe shall reply behalfof theonCouncil applicationsfor Councildocuments.to accesstothe refetred Articlein 7 3. whichin inexcept cases toreplyshall Council.the fromthe Article8come
ThisDecisionshallapplywithdueregardfor provisions

the of classiliedgoveming information.protectionArticle6
applicationfor CouncildocumentAny shallaccessto abeexaminedhy therelevant otdepartment: theGeneral Article9

Secretariat.whichshall whataction betakensuggest to
it. Thison Decisionshall be after ofreviewed two yearssubmitoperation.ln l996theSecretary-Generalshall ath- plementationoli this 1994Decisioninreportonand1995.in for thatpreparationArticle review.7

Theapplicantshallbeinforrnedin withinwriting amonthby the relevantdepartment:of the General Articlel0
Secretariateitherthathisapplicationhasbeenapproved

reieetthattheintention ln thelatterit. theor to case. ThisDecisionshall effecttake 1994.l Januaryoninformedofapplicantshallalsobe the for thisreasonsand thatintention he has month makeone to aconfirrnatory forapplication that position betonsidered,lailingwhichhewill bedeemed have Done Brussels.to 20December1993.atwithdrawnhisoriginalapplication.

Failure reply applicationwithin2. monthofto toan a theCouncilForsubrnissionshallbeequivalent refusal. whereto a except ThePresidentthe applicantmakes confirmatoryapplication.a asrelerred above.withinthefollowingmonth.to VI.CLAES
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documentsCommissionpublic toaccesson
EC.Euratom9490ECSC.

nickA 2COMMUNITIES.EUROPEANTHECOMMISSIONOFTHE

EuropeantheestablishingtheTreatiesHavingregardto codereferredellect given thethatln order toTreatyof thel62 toensureArticleand particularCommunities. in adopted:followingtheArticlein measuresareCommunity, toestablishingthe European

shallbedocuments madeforapplicationsAllright tothe accessDeclarationwiththeWhereas.in accordance on departmentCommissionrelevantthewritingin atoi theFinal toActtheannexedof information totoaccess Officesin theMemberCommissionheadquarters.itsoiconclusionstheandwithUnionTreaty Europeanon non-memberDelegationsinCommissionStatesCouncil: orEuropeanEdinburghtheBirminghamand on countries.ofcodecitiaena.itscloserbrin theCommunity ato governingprinciples toconductsetting the accessout agreedshouldbedocumentsCouncilCommissionand of Department.HeadDirector-GeneralTherelevant orwith theCouncil;upon Secreta-the in thefordeaignatedtheDirector purpose behallshallacting theirolficialtiat-General onor an month,withinwriting.inapplicantinlormtheCommissionk onethebasedWhereas principlesthese onare whetherhegrantedapplicationthewhether oroidocumentsinstitutipublic thetoonpapers access latte: theapplieantln thereiuseintends caseJuneol 2 to access.CommunitytheMay and inS 1993 openneaa whichmonthinnotiliedthathehasbeshallalao one1993; CommissionSecretary-Generalol thetheapplytoto lailingrefuseintentionol thefor review to access. hishavewithdrawnWhereatspeciiicprovisionsneedtobeadoptedwhereby deemedshallbewhichhe to
code. application.theeffect initialthe giveCommission u:can

decide appli-empoweredshallbePresidentThe to on
with the relevantreviewinforcations agteemen delegatethisHeCommission.oi theMember may

Secretary-General.theauthoritytoHAS FOLLOWSDKIDElJiAS :
docu-forapplicationreply toFailure access atoanto madeol applicationbeingmonthwithinonement tehraeintentionconttitutes access.toanArticleI

of applicationmonthwithinreplyFailureCommissio anonetoThecodeof conduct public toaccesson refuaal.madeconstitutesbeingfor review aadopted.documents in theAnnexsetout
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MemberStates of Delegation:feeof ECU in the itsA plusECU sheetof in into. 0.036 paper. otper anyshall be chargedfor copiesof printeddocuments non-membercountries.
exceeding information30 Charge:for otherinpages.formatsshallbe ease-by-casebasisbutsnallset Arlirkon a JeIceedwhat reasonable.not Decision takeeffectfrom FebmaryThis vill H94.ns

Officialjournal thepublishedin the Europeanvill be
Communilia.

applicantwishes consult documentan to ona. Done February1994.Bmtsels.8Commissionprerniaes.the relevant shalldepartment at
make aceommodatehim.try to amngementsto

Wherethe department unable provide :beFar Commixriør:to appro-priatefacilities,thedocumentsshallbe.onsul in PINHEIROJoloeitherof stheColnrnissio centrallibraries Brusselsin
IbandLuxembou Commissiotfs Member Cammimor:in of the Office:any
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ANNEX
CouncildocumentsandCode Commissionol conduct publicconcerning toaccess

THECOMMISSION COUNCIL.ANDTHE
TienhtyoithefinalanneiiedtheHavingregard informationthedecIai-ationtherightol actto ioon access NnllhmEuropean decision-making lUnion. °whichemphasiees oi thethat profeton trantpaienqdemocratic publieä theadminittmiuu.ot the the confidenceininstitution:andnature

-gieedEdinburghandHaving Birmingham OnregardtheconclusionswheieintheEuropeanCouncilsintonumbero principles Community citizens.closer itsa to toa,
°lP°&quot;P&quot;lhkllliffnllllHavingregard the Copenhagen.conclusionso EuropeanCounciliritheto Couriciandthe logiving Commissioncitizeristhe thepossible informationandcallinggreatest to onaccessadopt practice.early principleintodate lorputtingthistheatan necessarymeasures

Vi °r J whichiwio principlesLPLBY: the PVagreementCommiasio; theseimplementol themand eachCouncildocuments. lorbeingundeistoodthat to
principlesby otspecificregulations.means

l directlyliles4Whereasthesaid romerprincipleswithoutprejudicetherelevantprovisions to .accessontoarening with specific in them;interestpersons a
provisionsWhereas withthe concerningthese complianceprinciples implementedlullwillhave be intoclaasifiedinformationz

policy.communicationWhereas andthiscodeoi inlormationconduct additionalelementintheirisan

HAVEAGREEDASFOLLOVS:
doculargerelatewhichGeneral those toveryprinciple andorIpplications

merits.
Thepublicwill havethewidestpossible docu-toaccess bYeitherdocumentsheldby theCommissionand Council. havethe willments applicant toThe access STIMhWmBbY °°PYthe 3themconsulting spoton exceedwill reasonleethe anothis expense:ownDocument written whatever medium.itsmeans text.any sum.whichcontainsexistingdataand heldbytheCommis-
sion theCouncil.or MustiPlflrlablewillconcemed toinstitutionThe released notwidocumentwhom isatoperson lsaiddocumenl° rthecirculatereproduceallowed orto mak momm sthroI-BhcommercialpurposesProcessingol initial applications authorisation.
An applicationlor document havewill betoaccess toa departmentsolthchtherelevantmonthWithinmadein writing.in suiticientlyprecise will onea manne; eitherapplicsnt ttheinlormwillcoricernedtutionhave containinformationthai enablewill thedocu-to they mthat inteapprovedtorbeenapplicationhasdocumentsconcemed beidentified.mentor to institutionthe repetit.advise to
Where theinstitutionconcemedwill asltthenecessary.applicantlor furtherdetails.

IPPHCIÖOconfirrnatoryolProcessing
Wherethedocumentheldby institution writtenan wasby natural legal MemberState,anothera or person.a the tnstitutiø:departmenttsrelevanttheWhen:Community bodyol othernationalot any or . :en:the toadvise institutionintendconcemed tointernationalbody.theapplication be directmust sent to uthereoapplicant Intheinlormwilltheyapplication.theauthor. l-coniirmatoIY lmake PPmonthhehas athat tohim one bengt:positionthat tolorinstitutionthecationto havedeemed wit rbewill toln consulta hewhichwith the lailingapplicanuthe institution dered.
concernedwill lind fair application.originalsolution complywith histoa repeat
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olindividualand privacy.oi theprotectionconlirmatory and the meapplication submitted.ainstitution reiuse the industrialcancer-neddecides release commercialandoi[hg secrecy.to to rdocument.thatdecision.which madewithinbemust ysa olthef--the,monthol subrnissionof theconfirmatoryapplication.vill thebyrequesledconfidentialiryofprotectionthe as-benotifiedin writing possible.theapplicantto u soonas informationsuppliedthethatlegalnatural personsorThe theground:for decision be andthedeci-given,must StateMemberoi thelegislatronrequired thebyarusion indicatethe of available.redressthatmust means are inlorrnation.suppliedthethatie. judicial proceedingsand thecomplaintato insti-ombudsman theunder ordertheconditionsspeciliedin. respecti- in protectreiuse toalsoThey accessmay proceedings.vely.Articles of173and13k oi establishingthe conlidenualrrytheTreaty rutions the ruinintetstEuropeanCommunity. . Implementation
takeseverallyCouncilvill stepsandtheCommissionTheExceptions 1994.Januarybeforeprinciples Itheseimplementto

Theinstitutions wherevill reiuse document Reviewtoaccessanydrsclosurecouldundermine: codeoithethatCommissiontheCouncilandThe agree reviewedbeoperation.of Onalterconductvill.theprotectionof publicinterestpublicsecurity.the twoyean-- Secretaries-Gtnenlby thedrumbasisoftheinternational stability,relations. reports upcourttnonetary Commission.theCouncilandcl theproceedings.inspection:andinvestigations.
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obligalcq:aboutpublicationAm not

COUNCIL

DECISIONCOUNClL
Decemberof 19936

o Procedureadopting f ila Rulesthe

93662 EC

THECOUNCIL EUROPEANUNION,OFTHE
Community.andin particularHaving establiahinthe Europeanregard theTreatyto

thereol.ArticleI5l J
SteelHaving theEuropeanGoaland Community,andinregard theTreatyestablishingto

thereot.particularArticle30J
andHavingregard TreatyestablishingtheEuropeanAtomicEnergyCommunity. intheto

Article thereoi.particular lll J

HASDECIDEDASFOLLOWS:

SaleArticle
Julyof July 1979. amended 20 1987,TheRuleso Procedureol Council 24the aa onahall intoforce 7December1993shallbereplaced following.whichbythe enter on :

THE COUNCILPROCEDUREOIOFRULES

rubstantiatedln exceptionalcireurnatancandtor dulyAnirlr l
decideCouncil,the actingnanirnously. toteuona. may

hold meetingelaevhere.The Councilshall whenconvenrdby in ameet
Preaidentonhiaovninitáativeorattherequeatotoraeof
ita member-aot theCoanmiaaion.or

Armi: 2ThePresidentshallmakeknownthedateswhichhe
eoviaageaiotmeetingaolrhecotrncildtuinghiaperiodol proviaionalagendashalldnr theThe dentoffice President. upbeforemonth: thebeginningaa :even othertheTheagendashallbeforeachmeeting. tosentthereot. Cornrniaaionleastot Counciland thernernben the atto

before beginningof the meeting.days theHln aecordance3. withtheDecisiontakenby mon
the of the, ,Government: ptuviaional containthe itemsinot the Member The agendaahallStates December|2on theagenda.l992onthebasiaoftherelevantArticleaoitheTreatiea ot which for incluaionrequestreapect ona ha: beeneatabliahing with a Ithe European .a.Communities.the Council any cl theshall inom memberhan GeneralSecretariatit: Kuusela. of receivedbythein Duringthe monthasent a beforedaysApril. June from lena16andOctober. Council theCotnrniuionthe Councilshallhold in atormeeting: Luxembourg.in beginningoi thatmeeting.the
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prtwisional indicate shallagendashallalso the Council beThe items Admiasion of the4. meetingstoonthePresidency. of theCouncilwhich member the subject ofthe productiona toor pass.aComminion request vote.may a
:rid:A SOnlyitemsin ofwhichthedocumentshaverespect

been the membersof the Counciland thesentto to Without otherandpreiudice Article 7 stoCommission the latestby the date whichtheat on Counciln theprovisions.the delikat-ration:ofprovisionalagenda beplaccd thatagenda.rentmay on shall professionalbecoveredbythe olobligation secrccy.
otherwise.in far decidestheCouncilexcept so atGeneralThe Secvetariatshall4. transmit thetoof theCouncilmembers and theCommissionto requests publicinWhere madetherecordof Councilinvoteaofinclusion itemsforthe in theagenda. and ofments accordance explsnationswith Article7 S. the voteconcerningindications votingrelatingtheretoin publicrespect madewhen madethe alsobetakenshallvotewaswhich theof time limits specifiedabove not withwere the concerned.ol theCouncilmembersat requestrespected. dueregardfor legalcertaintytheseRules Procedure.of

andtheinterestsof theCouncil.
The shallbeadoptedby Councilthe theat, ofbeginningof each TheCouncil productionmeeting.The theinclusionin the authorizeagenda copyamay in legalof itemotherthan from lorthose minutesappearing the itsprovisional or extract usean anonagendashallrequire proceedings.unanimityin Council.the ltems

entered thisin be theway put to vote.may
HideA 6TheptovisionalagendashallbedividedintoPartA

PartB. Itemsforand whichapprovalof theCouncil theThe debate-sCouncil policyshall hold ondiscussionpossiblewithout shallbeincludedin PartA thesubmittedbysix-montLlywork programmethisdoes excludebut the 1 of bnot any Commission:F and. the,r on,of the Council of the Commission , nexpressingor an thework debatesshallbeannual Theseprogramme.thetimeofopinion theapprvovslof theseitemsandat audiovisualsubjectof publicretransmissionby means.having includedin the minutes.statement:
andunanimouslyThe Council decide on Imay btHowever. A itemshallbewithdrawn case-by-caae debatcsfrom basis of otherthe that its 10an Ittsomeagenda.unlesstheCouncildecide: inotherwise. the audiovisualsubjectposition retransrnissionby means.aA might affectingAitem lead furtherdiscussionthereol particular issuewherethey importanttoonan or anconcernofmember the Council legislatrvcthe Commission theinterestsof theUnion importanta or newso oran Presidency.To theproposal. that forrequests. end. shallbe IHY

Commissionmemberof theCouncil. the proposetoorissues debate.specific for suchsubject:or a
A ide Jrl

mel:A 7
Subject theprovisionsofArticle7 thedelegationofto on itsofinitiativeThe thevotingrights. memberof theCouncil Councilwho shallprevented votea onPresidentfromanendingmeeting berepresented.toa mayarrange

requiredThePresidentshall.furthermore.be iopento theof membervotingprocedur: the initiative aonArticle4 thCouncil of IIPNYtheCommission, Ior ,.of Counciläthe members Å ides.saofMeetings theCouncilshall bepublicnot except orderthethe teferred in inin Article shall6. Council2 Themembersul theto votecase-s of the2.7Articleinof Member laiddownthe States
SteelandCoolTreaty establishingthe EuropeanComminionshallbeThe invited2. take into part establrshrrrgTreatyCommunity oftheECSC.Article146of the Council.The Councilmeeting however.may. of UMll6the andArticleEuropean ECCommunitydecide deliberstewithout the of theto presence EnergYAtomicTreaty eatablishing EuropeantheCommission. who.membertheCommunity withEAEC. beginning

theholdingmemberaccording that followstheorder.toThe membersof the Council ofand the officeof President.Commission beaccompaniedbyofficialswhoassistmay
Thenumberofsuchofficialsthem. belaiddownbymay midbeonly l°Delegationof theright votemaytoCouncil.the another Council.memberof the

The and functions Councilof suchofficialsshall of thebe The of membersnames 4. sixpresencenotifiedin advance the° y-General.to required enable Councilthe vote.to to
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DteminutesahallasageneralruleindicateinrespectolTherecordoltlsevotessltallbentadepublic:
itemontheagenda:each

theCouncil legislatorwithinwhenthe actingas- thedocumentssubmitted theCouncil.totheseoi themeaning givenin the -Annexterm to
decide:of Procedure. CouncilRules unleu the thedecisionstaken theconclusionsreachedbytheor-Thia the Councilotherwise. ruleshall whenapply Council.ArticleI89boradoptaacommon rsusnttor l, theot the Treaty Em.: establishing the madebytheCouncilandthosewhosen statement:-rmunif entryltasbeenrequeatedbya beroltheCouncil,, Commission.theor-whentheyarecastbytlsentembessolthecotrncilon

CommitteeCortciliationtheirrepresentativa the Thedraftminuteson shallbedrawn theGeneralbyupestablishingArticle Treaty theby 1891:oi theset Secretariatwithinup IS daysandsubmitted CouncilthetoCommunity.European forapproval.
V oitheCouncil Titles andVlwhen actspursuantto Prior suchapproval memberof- theCouncil.to anyUnionby unsninsousthe Treaty Europeanon a the Commission. that detailsberequestor may moreolCouncildecisiontaken the of itsrequestat one theminutesin in regarding item theagenda.any onmembers.

referredThe in4. Articlel0 shallbeannexedtexts totakenother Councildecision the-in by atcases. theminutes.tooi members.of itsrequest one

nieleA 10
Anitle 8 Except otherwisedecidedunanimouslyby theasCouncil ground:oi the Councilshallin urgenq.of Council beAct the matterurgent mayon an deliberateand take decisionsonly the basisotonadopted wherethe Council theby writtenvote ota documentsanddraft:drawn in thelanguagesspecifiedupol MemberCommitteeoi RepresentativesthePermanent in thenrles forcein goveminglanguages.Article oi the ECSCStates relened in 30Coreper to

TreatyandArticle oiTreaty,ArticleISI ol theEC l2I Anymemberol theCouncil discussionmayopposeunanimously thatthe EAECTreaty. to use the oi proposedamendrnents drawntexts any notarethe Presidentprocedure.ln ircurnstances, may in suchoi thelanguagesreferred,. in paragraphlup to asprocedure;insuchptoposetlteuseolthatalso case.a he specify.maymembersot thebe usedwhereallwrittenvote:may
procedure.Council thattoagree

rtirleA l Iby theC mission theFurthermore.2. agreement to
requiredwherethel shallbe writtenof that The oi the adopteduse p bytheCouncil oandthattext actswhichtheCommissionhasbroughtmatter thevote adoptediointly theB-on a by Parliamentandacts ,before Cottncil.the theCouncilshallbesignedbythePreaident-in-Oliiceatthetimeof theiradoptionandbytheSecretary-General.

Die Secretary-General delegateoi adopted thewrittenprocedure hisby signatureA acts may tosummary Directors-Generalof theGeneralSecretariat.drawn month.shallbe everyup

CouncilthePresidency.theOntheinitiativeol4. may A:ride 2ltheof implementilot thealaoact commonpurpose
Ieg adoptediointly theEuropeanby Parliament
andthe Council well Councilregulationsshallaa asincludein theirtitlethewordRegulationñ followedbyaadependingontheurgenqohhe aaerialnurnbesgbytlsedateoltiseiradoptionastdbyanntatteszenoeptwherearnemberoitlseCotsncilobiecta.indicationoi theirasbiedmatter.

TheGeneral° shallestablishthat the
pleted.written Article IJ

Ref adoptedioindy theby EuropeanParliament
andthe Coundl well Councilregulationsshallas asAmkle containthe following:

Minuteaoleachmeetingahallbedrawnupand. alhe EuropeanParliamentl. andthe Counciloi the
whenapptovedahallbesigrsedbythePresident-in-Oiiice EuropeanUnion The Councilof theEuropeanoratthetirneoiatachapptovalarsdbytheSeaetary-General.Union appropriate;as
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ChoiJ shallheRegula-whichtheprovisionaundertheareferenoeb -to .the condition;underpahliahedHrythewordfHayingregard carnesong
to;

ArticleI6ca toa andto-LrL and
jointlyand adopted bythedecisions EuropeanDirectiveaheld;

and Council.anddirectiveaParliament the anddcciaiorraRegulationwhichtheof thed on theirment reasons of the Council.shallincludein titlesthe worda hythewordWhereaIThaaorLin Directive Deciaion.or
Regulation thethiaadoptedhavephraaee the or andRecommendationsmade Opinionsdeliveredhy theappropriate,Regulation.adoptedthisphnaehan aa Councilshallincludein theirtitlesthewordrecommen-Regulation.bodyof thefollowedhy the dation opinion.or

provitiontrelating Regulation:The Articlesinto setoutrrideA 4I shallapplylJ and muralirmulandit14 subject thetoof theTreaty.relevantprovision direetivesanddeci.to
Articles.ahallbedividedintoRegulation: tiona.appro-

andsections.groupedinto chapterspriate
HideA 7Iofdateshallfix theArticleof RegulationThelaat a 20thbefore afterthethatdateforce.whereinto orentry withintheCommonpositions meaningof Articlepublication.dayfollowing action themeaningandpoint within of ofll ArticleJJ

UnionshallbearEuropean of thefollo-theTreatyon onefollowedof Regulation:hll belot ArticleTheJ. s headings. appropriate:wing arby:
positiondefinedhy the CouncilCommon theonand -entirerybindingin itsThis Regulationshallbe- of Treaty EuropeanofArticleJJ the Unionbasis on ;$tates..Membedirectlyapplicablein all

theCouncilactionadoptedhy thebasisofjoint on-thewhichfollowed the date..., hyDone onat of Treaty EuropeanUnion.c- JJ theArticle onandadopted.Regulationwa
andpositions.jointactionjoint Conventionswithinthe of:in case- of theTreatyof ArticleKJ 2 Europeanthemeaning onof followingheadings.:hallbear theUnionthe Europeanjointly byadoptedRegulation onea a:approa priateCouncil.theformula:Parliamentandthe :

defined theCouncil ofposition by thebasisjointCouncilFor the onEuropeaniamentFor the - of theTreaty EuropeanKJ Union.Article onPresidentTheiden11:eå
adopted theby Council thebasisofJoint action on-ofof President thethefollowedhy the name Treaty EuropeanKJ of the Union.Article onPresident-in-and of theParliamentEuropean

Regulationwhenthethe Council drawn basis ofOfficeof Convention the of ArticleKJonup- Union.0409M42 EuropeantheTreatyon
followinglormula:theCouncilRegulation.h a

ArticleIRCouncilFor the
Secretary-Generalahallnotify directivesBent. Councilnu P The

otherthanthoaereferredtoinArticle 2oftheECl9lPreaident-in-Officeofofthefollowedhythename andandCouncildecisions recommendationaTreaty towhentheRegulationCouncil die timethe at tfniraddrememlieshallalsonotifytlheiointaction
adopted. positions joint positionsthe common orordefinedonthehasiaolArticleaJLJJorKJofthe

Union.He FEuropeanTreaty entruattomay rs-onArticle I General° thetaskofatrendingGeneralof the retariat to
behalf.notificstion hisauch on

l9llofthe BCTreatyactrreferredtoinArticle
F -GeneralTheSecretary-General actingtheacaoftheCotmciIreferredtoinArticleUla oraoohirhehalfahallaendauthenticoopierofcouncilinthefiruparagraphofArtidelésofthe

DiredveaothertitanthoaereferredtoinArticleUlU.reatyaltglhepuglirftedinrfrepfficialljwjm:oitheBCTreary-rtdcouncildedaionrandreoommen-withthe: mother ofthe stateaandtoto1
theCommission.IIDcoftheECTreatLandthelübandinArticlea
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thedependingpreaidedCorepershallbe onjournaltheOfficial over.thepublishinThedecisionto anentllepreaensativeoritemsontheagendnbytlseandtheandjoint,, of the°DeputyltheandArticles11,13ofbasistheadoptedactionjoint on p UnlessCouncil.of thePresidencywhichholdstheStateandtheUnionof EuropeanTreaty measuresKJ the on cornmitteesrioustheotherwise.Counciltheimplemen-andjoint actionimplementing measuresany presided byshallalsobeTreatiesprovidedforin theshallin overparagraphreferred in 4conventionstingthe to StateUnsesameshallapplytoLofthat,Councilactingthetakenby abeeachcase referted inandworkingpartiescommitteesthe to para-adopted.thesaidinstrument:when are otherwise.ForthedecidesCorepergraph unless prepa-
meetingcompoaitionsofCouncilof meeting:ration once

halfoi thisfintandheldduringthesiamonthsaccordanceCouncil everybythe indrawnConventions4. up thanCoreper.of committee:otherthemeetingsperiod.Union.of Treatyon EuropeantheKJ 2Articlewith precedingheldduringtheof workingpartiesandthoseOfficialjournal.thepublishedinbeshall Memberdelegateof thechairedbymonths besix amay saidCouncilmeetings.chairtheStatewhose toturn
thejournalOfficialmadein theshallbeReference to

of conventions.force suchintoentry
rrirlrA 20

whethertheunanimouslyshalldecideCouncilThe
journalbyOfficialpublishedin theshouldbe offollowing of Rulestheseprovision:otherNotwithstar-.dingthe

Secretary-General: ofthe therneetingsorgsniseshallPresidencyProcedure.the
theirparties thatworkingandcommittee:variousthe so

whichmeetingstheCoreperavailabebefore191 atArticlereferred inthose reportsdirectivesotherthan arero- examined.beand theydecisionsCouncil tt-snd of the ECTreaty.l 2 are
recommendations.

States.Membersigned theConventions between-- airrA Zl

theconcludedbetween GeneralSecrets-byastistedWhere shallbeCouncilTheagreement aarr international Secre-Secretary-General.TheStatesand ofCommunities directionundertheor riaroneor more aof deci- Councilactingwithvested thebody appointedbyorganisations shallbepowera tary-Generalsetsupa suchshalldecide.when agreementCouncilthesion. unanimously.an bodyby thattakendecisions bewhetherconcluded. to journal.theOfficialpublishedinshouldbe oftheorganizationthedetermineCouncilshallThe
Secretariat.General

theallshalltakeSecretary-GeneraltheUnderitsauthority of therunningsmoothArvid: the190 to ensuremeasuresnecessary
GeneralSecretariat.

fl CouncilthesubmitshallSecretary-GeneralThe to, sndshallCouncilofork thetheshalCoreper prepare Councilinof theeapenditureof thedraftestimatetheAllCouncil. itemsthebytubthe toout bydownlaidlirnitstimethethattimesufficient toensureexaminedshallbemeetingfor Corsncilagendathe aon provisionsfinancialthe met.areother-decidesCouncilunlessthebyCoreperadvancein itsreachendeavøur agreementatshall to Financialof theprovisionswith theacoordanceln ECSCTreaty.of the78hArticleinreferredRegulation toCouncil. of thethe Article[IJandinof Treatythe ECIn of theCouncil. Articlein 209event emean y. thethe administersettle shallraldecide matterunanimously. °theacting to EAECTreaty.may , Council.of thedisposalexaminaprior placed thewithout funds at

by,bepartiesworking setCommittees orup2.. mayor carryingviewwithof.Coreper out rtirleapproval 22withthe to Aa curriculumJworkor- Ir r Councilpublicfor todetailed accessThe arrangernenrsWnranepwviaionsuewithøtnpteptdáoetothemleofthe seriousLwhichof ordiaclosuredu; mentsl09coftheECCommitneeaaresultingftvrnmticle Council.theadoptedbyshallbeprejudicial nsequencesrelating it.CouncilTreatyandexisting to c
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itscommit-ParliamentEuropeanbeforethemembersArticle or2. representedbeforethosealaobeCouncilDie maytees.adopted theCouncil.ruler securityshallbeThe seniorofficialsbySecretary-Generalon committeesbyits or frominstructions theactingGeneralSecretariatol the onrlirltA 24 Presidenq.
CouncilSecretary-Generalol theofln the theevent theEuro-viewsitsCouncil alsoThe topresentmayconcludedofbeingdesignateddeporitary agreementanar of writtenbyParliament statement.means apeanStates inter-theCommunityandbetween oroneormore concludedoforganizations, conventionnational a ConventiondravnMemberStates ofbetween upor a Article26Union.ArticleKJ of theTreaty Europeantopunuant onapprorvalol thoseratification.oftheacts acceptanceor Presi-theCouncilshallbetheCorrespondence senttotothedepositedconventionsshallbe atagreement:or CounciLoaddress thethedentatCouncil.addressol the

performallshalltheSecretary-Generalsuchinstancesln
of of andshallalsodutjes depositarythe ensuretrearya a DecemberW934Bmssels.6Donesuchdatesol into forceol atthatthe agreement;orentry journal.theOfficialpublishedinConventionsare

CouncilIbeForArtice 25
ThePreridenlheCouncilSubject specialprocedures.the mayto CLAESW.oi itsby otherrepresentedby the Presidenqor any
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NNEXA

rulesodopcswhen75ofAnickindennu Council limo m:kginluoc runningwithinthenu u deci-dinctivesnguladons.ol o:bywhich vindarlcgnlly SumEnding lov Memberin the menuu: oc 001m:olAnkkbahai:puniculnibnluondnhøásolchervkvmxpuvvisioøuoltheTruücs.in on inmucknuundTre-v amg,orinlhcw- c . olintcmnlmusurcs.theAnid: kodingrnlIkolIhuTnamviLh oldiuusáocutheenctpdon ..u.,.,of a. âg ..,Kama othepublicinund:shall be :u:Vote;auch resolution::zcoønmmdadons notut a o:dincuuiom adoptionolleading indicuive the nas.prvpcmoryto vote:or



SOU Bilaga1994:49 E 129

Communities ro. IL 93of theEuropeanjournalOfficialNo SfMIL

f minutesfor theStoternenta

andReArticle I 2a 2
theprovisionalagendaforeachprinciple,that.inthe Presidentvill endeavourto ensure of ñtle Vl oi theTreatyof theprovisionsimplementationCouncil devotedmeeting onto agenda. receivedthatitemstelating theEuropeanUnion.andthe-iucumentation to areon meeting.of thehe beginningdaysbeforeleast2lby the membersol theCouncilat

Articleb Re 2
dealbe withpolicyandsecuritynu Council foreignthat mustmatterscommonaware Councilundertalteswhichtheexistingpractice.quickly effectively; intoand taking account rnet.requirementbeingthatArticle dounder 2continue follow,therules notpreventto to

ArticleRec I6
Presidencyand.d by thesubmiworkPolicy six-monthlydebates the programmeon GeneralAffairsheldin theCommissiods vill beworkappropriate the programmeon Presiden thefortheCouncil.FinancialAffairsCouncil and toandtheEconomic set

timetablä.

d ReArticle 26
.ofpublicretnnsmissioth subjectbedebateswhichrr HtIt forCorepertoprepareany

ReArticlee B
ProcedureRulesoftheintroducingintodesirsbilityofThe Council considerthetoagree: underTitleVlCounciltheprocedurewhereof simplifiedwrittenprovisionforthe actsuse a Union.of theTreaty Europeanon

i Artirle: .mdRe IJ 16
conclusionsPresidencyin theCommissiongivenbytheTheCouncil undertaltingthenotes proposals rele-of its therecital eachjustifyin inCouncilof theEdinburghEuropean to a subaidiarity.oithe principltvancerofthe proposalwith regardto

AnirleReg IS
CouncilandtheCorepersubmittedbepositionsvillDie underlying tocommonreasonspublished.beforebeing

h ReArticle20
Corepersproceedingsforbasisd aervingWorking andother uments aaspartyreports examined.befor themin timeshouldbe theMemberStates tosentto
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Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningför denstatliga Vår andes35 ochandras.stämma-. .statistiken.Fi. Kulturpolitik och internationalisering.Ku.
Miljö och fysiskKommunerna,Landstingenoch Europa 36. planering.M.. Bilagedel.C. Sexualupplysningochreproduktivhälsa37. under+

föreställningar kvinnor ochChefskap. 1900-taleti Sverige.Mäns S. UD.om. Kvinnor,Vapenlagenoch EG. Ju. 38. barnocharbetei Sverige 1850-1993.UD.. Kriminalvård och psykiatri. Ju. 39. Gamla blivit äldre. solidaritetOmärungasom. Sverigeoch Europa.En samhällsekonomisk mellangenerationerna.Europeiskaäldreåret1993.. strålskyddsforskning.konsekvensanalys.Fi. 40. Långsiktig M.
x EU, EESochmiljön. LedighetslagstiñningenM. 41. A.översyn.en-. Historisktvägval- Följdemaför Sverigei utrikes- trossamfunden.42. Statenoch C.. ochsäkerhetspolitiskthänseende bli, Uppskattadsysselsättning43. skattemasbetydelseattav om-

respektiveinte bli imedlem Europeiskaunionen. för tjänstesektom.UD. denprivata Fi.
Förnyelseochkontinuitet- konstochkultur olkbokföringsuppgiñemai samhället.Fi.44 Fom. .i framtiden.Ku. Grundenför livslångt lärande.45 U..Anslutning till FörslagtillEU övergripande samhällsekonomi,46. Sambandetmellan transfereringar-. lagstiftning.UD. ochsocialbidrag.

kriget kommit...Om Förberedelserför mottagande 47. Aweckling denobligatoriskaanslutningenav. militärt bistånd1949-1969 Bilagedel.SB. till Studentkåreroch nationer. U.+av
SuveränitetN ochdemokrati 48 Kunskapför utveckling bilagedel. A.+. .bilagedelmed UD. 49 Utrikessekretessen.+ Ju.expertuppsatser. .JIK-metoden, Fi.m.m.. Konsumentpolitiki tid. C.enny. På K.väg.
Skoterkömingpåjordbruks- ochskogsmark.
Kartläggningochåtgärdsförslag.M.
Års-H ochkoncemredovisningenligt EG-direktiv.
Dell och II. Ju.
Kvalitetw i kommunalverksamhet- nationell
uppföljning ochutvärdering.C.

roller iRena biståndet styrning arbetsfördelningoch-. i effektiv biståndsförvalming.UD.en
Reformeratpensionssystem.. Reformeratpensionssystem.BilagaA.. Kostnader individeffekter.och
Reformeratpensionssystem.BilagaB.. Kvinnors ATP ochavtalspensioner.
Förvaltabostäder.Ju.. Svenskalkoholpolitik strategiför framtiden.en-. Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.-. förebyggaAtt alkoholproblem.. Vård alkoholmissbrukare.av. Kvinnor ochalkohol.. FöräldrarBarn Alkohol.- -. Vallagen.Ju.. VissamervardeskattefrågorIll Kultur Fi.m.m.-. Mycket UnderSammaTak. C.. Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden,m.m.. Ku.

34. Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.utrymme Ku.
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Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Kommunikationsdepartementet
Om kriget kommit... Förberedelserför mottagande På [15]väg.av
militärt bistånd 1949-1969 Bilagedel.[11]+

Finansdepartementet
Justitiedepartementet Ändradansvarsfördelningtör denstatliga [l]statistiken.

Sverigeochvapenlagen Europa.En samhällsekonomiskoch EG [4]
Kriminalvård och psykiatri. [5] konsekvensanalys.[6]
Års- koncernredovisningoch enligt EG-direktiv. JIK-metoden, [13]m.m.
Del I och [17]n. Ju. VissamervärdeskattefrågorIlI Kultur [31]m.m.-Förvaltabostäder.[23] Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseom-Vallagen. [30] för denprivatatjänstesektom.[43]
Utrikessekretessen.[49] Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44]

Utrikesdepartementet Utbildningsdepartementet
Historiskt vägval Följdemaför Sverigei utrikes-och Grundenför livslångt lärande.[45]-
säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveinte bli Avvecklingatt denobligatoriskaanslutningentillav av
medlemi Europeiskaunionen.[8] studentkåreroch nationer. [47]
Anslutning till Förslagtill övergripandeEU -

Kulturdepartementetlagstiñning. [10]
Suveränitetoch demokrati Förnyelseochkontinuitet- konstoch kulturombilagedelmed [12]+ expertuppsatser. iñamtiden. [9]

roller biståndet-Rena i styrningoch arbetsfördelning Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m.
i effektiv bistândsförvaltning.[19]en Tekniskt för ytterligare [34]TV-sändningar.utrymme
Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder 1900-talet Vår andes och andras.stämma-i Sverige.[37] Kulturpolitik och internationalisering.[35]
Kvinnor, barnoch arbetei Sverige1850-1993.[38]

Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet Ledighetslagstiñningen [41]översynen-Mänsföreställningar kvinnor ochchefsskap.[3] Kunskapför utveckling bilagedel. [48]om +
Reformeratpensionssystem.[20]
Reformeratpensionssystem.BilagaA. Civildepartementet
Kostnaderoch individeffekter. [21] Kommunerna,LandstingenochEuropa.Reformeratpensionssystem.BilagaB. Bilagedel.[2]+Kvinnors ATP och avtalspensioner.[22] Konsumentpolitik i tid. [14]ennySvenskalkoholpolitik strategiför framtiden. [24]en Kvalitet i kommunalverksamhet nationell- -Svenskalkoholpolitik bakgrundochnulage.[25] uppföljning utvärdering.och [18]-

förebyggaAtt alkoholproblem.[26] Mycket UnderSammaTak. [32]
Vård alkoholrnissbrukare.[27]av Statenochtrossamfunden.[42]
Kvinnor och alkohol. [28]
Barn Föräldrar Alkohol. [29] Miljö- och naturresursdepartementet- -
Gamla äldre.blivit Om solidaritetmellanär ungasom EU, EESochmiljön. [7]generationerna.Europeiskaäldreåret [39]1993. Skoterkömingpåjordbruks- skogsmark.ochSambandetmellan Samhällsekonomi,transfereringar Kartläggningoch åtgärdstörslag.[16]och socialbidrag.[46] Miljö och fysisk planering.[36]

Långsiktigstrålskyddsforskning.[40]


