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Sammanfattning: EG-förordningar är gällande lag i Sverige. 
Samma språkliga krav bör därför kunna ställas på dem som 
på annan svensk författningstext.  

I denna uppsats granskas den färska EG-förordningen om 
allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar mot 
bakgrund av de riktlinjer som finns för lagtexter i Sverige 
och inom EU.  

Undersökningen visar att förordningen endast delvis följer de 
språkliga riktlinjer som finns för svenska författningar. Den 
följer i något högre grad de riktlinjer som finns för EG-
lagstiftningen, men långt ifrån alla. 
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1 Inledning 
 

Den svenska offentlighetsprincipen1 har nyligen fått en efterföljare på EU-nivå: 
en förordning som lagstadgar medborgarnas rätt till insyn i EU-institutionernas 
texter2. Förordningen utgör i sig ett viktigt steg för öppenheten inom EU, men 
för att denna nya offentlighet ska vara meningsfull måste texterna också vara 
klart och tydligt utformade, så att innehållet är begripligt för dem som berörs av 
det. För vad är väl texternas rent fysiska tillgänglighet värd, om deras innehåll 
inte går att förstå? 

I Sverige är klarspråksarbete inom statsförvaltningen inte någon ny företeelse. 
Redan i slutet av 1960-talet lät Statsrådsberedningen trycka den första i en rad 
skrifter med språkliga riktlinjer, i syfte att överbrygga klyftan mellan den 
vardagliga sakprosan och språket i lagar och andra författningar. Under årens 
lopp har också andra viktiga steg tagits i arbetet med att förenkla det stelbenta 
byråkratspråket: Regeringskansliet har sedan 1976 språkexperter som granskar 
nya lagförslag och utbildar departementens tjänstemän i klarspråk, Stockholms 
universitet examinerar sedan 1978 särskilda språkkonsulter i svenska, och sedan 
1993 strävar Klarspråksgruppen efter att få landets alla myndigheter att främja 
internt språkvårdsarbete. 

Inom EU finns inte samma tradition. De flesta av ”eurokraternas” texter präglas 
därför fortfarande av betydligt tyngre och ålderdomligare textmönster.  

Det är dock inte bara i Sverige som man arbetar för begripliga myndighetstexter, 
utan även i USA, Kanada, Australien och Sydafrika, liksom i England, Frankrike, 
Tyskland, Italien och Spanien (Ehrenberg-Sundin 2000). På EU-nivå är ett av de 
färskaste och viktigaste konkreta framstegen ett avtal från december 1998, där 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om gemensamma riktlinjer 
för den redaktionella kvaliteten i EG-lagstiftningen3.  

2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera en EG-förordning2 ur klarspråks-
perspektiv, genom att undersöka i vad mån den följer ett urval riktlinjer för hur 
lagtexter bör vara utformade.  

Jag är intresserad av dels hur förordningen förhåller sig till svenska riktlinjer för 
författningsskrivning, dels om den är utformad i enlighet med de riktlinjer som 
finns för EG-lagstiftningen4. Tanken är att förordningen alltså ska analyseras mot 

                                          
1 Tryckfrihetsförordningens andra kapitel: ”Om allmänna handlingars offentlighet”. 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. 

3 EG-lagstiftningen kallas emellanåt också gemenskapslagstiftningen. För en beskrivning av 
skillnaderna i innebörd mellan EG och EU, se bilaga 4. 

4 Interinstitutionellt avtal av den 22 december 1998 om gemensamma riktlinjer för gemenskaps-
lagstiftningens redaktionella kvalitet. 
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två separata uppsättningar riktlinjer. Dessa analyser kommer att beröra ett fler-
tal språkliga nivåer: såväl textnivån som den syntaktiska och den lexikala5.  

Det jag anser viktigt är att den svenska versionen av förordningen, oavsett hur 
den uppkommit, utgör en lagtext som svenska medborgare har rätt att begripa, 
eftersom Sveriges EU-medlemskap innebär att varje EG-förordning är gällande 
lag i Sverige6. Det är alltså i egenskap av färsk svensk lagtext som förordningen 
bör bedömas. Samma språkliga krav bör kunna ställas på EG-förordningar som 
på ”vanliga” svenska lagar.  

Min första hypotes är att förordningen inte lever upp till centrala svenska 
riktlinjer för författningsskrivning. Även om dessa har betydelse inom den 
svenska statsförvaltningen kan de för den skull inte förväntas ha fått genomslag 
inom EU:s institutioner.  

Om förordningen inte lever upp till de svenska riktlinjerna, ligger det nära till 
hands att förklara det med att förordningen är en översättning. Eftersom texten 
inte ursprungligen har författats på svenska, kan kvaliteten i den svenska 
versionen bland annat bero på hur pass skicklig översättaren är. Jag kommer 
dock inte att fokusera på förordningens egenskap av översättningsprodukt, 
genom att till exempel leta efter eventuella skillnader mellan olika språk-
versioner. Däremot kommer jag naturligtvis att kommentera de skillnader jag 
eventuellt upptäcker i samband med att jag granskar den svenska versionen. 

En annan förklaring skulle kunna vara att någonting gått snett i ledet 
dessförinnan, dvs. under själva produktionsprocessen. En förordning är en 
kollektiv produkt, som förhandlas fram i etapper och involverar många olika 
personer, med många olika modersmål. Dessutom kan den behandla ett ämne 
som är starkt laddat för förhandlarna, och i och med att det rör sig om lagtext 
får juridiskt-tekniska frågor stor betydelse. Det vore närmast förvånande om 
källtextens kvalitet inte påverkades av detta. Jag kommer därför att diskutera 
denna process lite närmare, utan anspråk på att för den skull spåra samtliga 
bidragande orsaker till textens utformning.  

Ytterligare en möjlig förklaring är att de riktlinjer för författningsskrivning som 
gäller i Sverige skiljer sig från EU:s riktlinjer för lagstiftningens redaktionella 
kvalitet. Det skulle kunna innebära att även en förordning som till punkt och 
pricka följer EU:s riktlinjer kan visa sig gå på tvärs mot de svenska. 

Min andra hypotes är dock att förordningen inte heller lever upp till EU:s 
riktlinjer. Dessa borde visserligen kunna utgöra en vändpunkt och börja märkas i 
de förordningar som tillkommit på senare år, men EU:s riktlinjer är ännu relativt 
färska och det brukar ta tid innan förändringar tränger igenom i praxis. 

Om förordningen inte heller lever upp till EU:s riktlinjer, skulle förklaringen 
naturligtvis återigen kunna ligga i både översättningsfasen och produktions-
processen. Däremot spelar då eventuella skillnader mellan de olika riktlinjerna 
inte längre någon större roll.  

 

                                          
5 Analyserna ska alltså gälla såväl ord (lexikal nivå) och meningar (syntaktisk nivå) som texten som 
helhet (textnivå). 
6 EG-förordningar är direkt tillämpliga i samtliga medlemsstater, vilket innebär att de är överordnade 
medlemsländernas nationella lagstiftning. EG-förordningar har alltså företräde framför nationella 
regler i de fall dessa är oförenliga med EG-rätten.  

Med EG-direktiv är det lite annorlunda: de riktas specifikt till en eller flera medlemsstater som 
därmed tvingas anpassa sina nationella regler på ett visst område för att uppnå en harmonisering 
mellan medlemsstaternas lagstiftningar. De berörda staterna får dock själva avgöra vilka åtgärder 
som krävs för att uppnå det föreskrivna resultatet. (Se artikel 249 i EG-fördraget.) 
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3 Utgångspunkter 
 

”Ett klart och enkelt myndighetsspråk som alla begriper är en förutsättning för 
öppenhet, demokrati och rättssäkerhet.” Orden inleder kapitlet om den offentliga 
svenskan i Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket 
(Kommittén för svenska språket 2002, s. 245). Dessa argument får särskild 
betydelse när det gäller lagstiftning, som måste följas av alla medborgare i ett 
samhälle, och alltså i sig bör vara klar och entydig.  

Lagarnas språkliga utformning berör dessutom fler än dem som läser själva lag-
texten, genom att den i sin tur ”påverkar språket i beslut, blanketter etc. som 
direkt når den enskilde medborgaren”, vilket påpekades redan 1979 i Några 
riktlinjer för författningsspråket (Statsrådsberedningen 1979, s. 3). Även Björn 
Melander7 påminner om att lagtexter ofta bildar underlag för andra texttyper, 
vilket kan leda till att ”de mindre goda dragen” också kan föras vidare i andra 
sammanhang (Melander 2000, s. 7). 

EU-texter har ett grundmurat dåligt rykte hos många svenskar. Det svenska EU-
medlemskapet har av många också utmålats som ett hot mot svenskan, och inte 
minst mot det mångåriga svenska klarspråksarbetet inom statsförvaltningen. 
Dessa farhågor bekräftas av Barbro Ehrenberg-Sundin8, som menar att Sverige 
genom EU-inträdet har fått ”svenska offentliga texter som utformats enligt en 
skrivtradition som tar oss 20–30 år tillbaka i tiden, en översättningssvenska som 
präglas av mångordighet och vaghet, komplicerad meningsbyggnad, nominalis-
eringar och därmed oklara syftningar.” (Ehrenberg-Sundin 2000, s. 144). 

Det erkänt krångliga språket i många EU-texter kan visserligen delvis förklaras 
med att texterna är översatta, men det är sällan så att problemen i en text 
uppstår i och med att den översätts – däremot kan de framträda tydligare, och 
kanske växa. När det gäller just EG-lagstiftningen är en faktor som medför 
särskilda översättningssvårigheter den så kallade punktregeln9, som ibland får 
till följd att källtexternas ofta komplicerade meningsbyggnad överförs till de 
svenska versionerna. Lars-Johan Ekerot10 menar rent av att källtexternas 
meningsbyggnad ”direkt nödvändiggör ett ökat bruk av sådana (…) konstruk-
tioner och former som det moderna författningsspråket försöker undvika” 
(Ekerot 2000, s. 54). 

Översättningarnas utformning beror dock inte bara på punktregeln och käll-
texternas meningsbyggnad. Många EU-texter (såväl källtexter som över-
sättningar) anklagas också för att ha andra brister i läsaranpassningen, såsom 
svårgenomskådliga uppställningar eller en struktur där det viktigaste döljs, 
genom att det föregås av sådan information som från mottagarens utgångspunkt 
är irrelevant eller redan känd. I en färsk beskrivning av översättningsarbetet 
inom EU:s institutioner påpekas att källtexterna emellanåt är både onödigt långa 
och illa skrivna (Wagner, Bech & Martínez 2002, s. 70): 

”One factor that complicates life for translators working for the EU 
institutions is the poor quality and excessive length of some of the texts 

                                          
7 Björn Melander är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Han var även huvudsekreterare i 
Kommittén för svenska språket (Ku 2000:03). 

8 Barbro Ehrenberg-Sundin är språkexpert och ämnesråd vid Justitiedepartementets gransknings-
enhet. Hon är numera också ansvarig för Regeringskansliets nystartade EU-språkvård. 

9 Punktregeln innebär att varje mening i källtexten måste motsvaras av en mening i översättningen. 
Det är alltså inte tillåtet att stycka upp meningar som är långa och otympliga i källtexten i flera 
meningar. 
10 Lars-Johan Ekerot är docent i nordiska språk vid Lunds universitet. 
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they are required to translate. Not only are these texts produced by 
authors with varying drafting skills, but in most cases the authors are 
unidentifiable: the texts are collectively produced with disparate input 
from various sources, in the process of consensus formation and political 
compromise” 

De grundläggande problemen med EG-rättsakternas utformning är alltså inte 
någonting som bara angår Sverige eller de andra EU-länder vars språkversioner 
oftast är resultatet av översättning från ett annat EU-språk (läs: engelska eller 
franska). En brittisk jurist som inte skräder orden är Helen Xanthaki11, som 
beskriver EG-lagstiftningen som svårtillgänglig och ineffektiv, med långa och 
vaga titlar, långa och irrelevanta ingresser, motstridiga bestämmelser och oklar 
terminologi (Xanthaki 2001, s. 653):  

”the many problems of a large number of EU legislative texts, such as 
titles which do not reflect accurately the substance of the text, extremely 
long preambles which often include confusing or purely political 
statements, obscure terminology which is often conflicting even within 
the same text, clashing and complicated provisions, unworkable texts 
and generally inefficient legislation” 

I Storbritannien finns även språkkonsulten Martin Cutts12, som skapat uppmärk-
samhet med två publikationer i vilka han ifrågasatt EG-lagstiftningens utform-
ning. Han har där presenterat konkreta förslag till omskrivningar av såväl ett 
EG-direktiv (Cutts 2001) som en EG-förordning (Cutts & Wagner 2002), och fört 
fram idéer om att man bland annat bör förnya rättsakternas innehållsstruktur 
och inleda dem med ett slags sammanfattning, ”a citizen’s summary”. Även i ett 
land som Storbritannien, vars EU-texter mer sällan är resultatet av 
översättningsarbete, är EG-lagstiftningen alltså föremål för diskussion.  

En klar och begriplig EG-lagstiftning är inte bara en angelägen principfråga som 
många länder kan enas om, utan det finns också goda förutsättningar för 
enighet kring hur detta ska uppnås. I ”Internationellt klarspråksarbete – en 
grund för bättre EU-texter?” jämför Barbro Ehrenberg-Sundin ett flertal länders 
rekommendationer för bättre myndighetstexter, och konstaterar: ”Språk och 
kulturer är olika. Ändå har jag frapperats av den överensstämmelse som råder 
mellan olika länders handledningar och riktlinjer för bättre offentliga texter. 
Samma bevekelsegrunder för förändring, samma rekommendationer om hur 
man planerar texten och gör den överskådlig och i stort sett samma lösningar för 
att göra språket lättare att läsa och förstå.” (Ehrenberg-Sundin 2000, s. 163). 

Även Helen Xanthaki har gjort en liknande jämförelse, och betonar de universella 
dragen i lagstiftning av god kvalitet, oavsett nationalitet: ”Clarity, simplicity, 
precision, accuracy and plain language are common standards of good quality 
legislation” (Xanthaki 2001, s. 660). 

I samband med Sveriges EU-inträde förutspådde Kenneth Larsson13 att medlem-
skapet skulle medföra vissa språkliga problem, och betonade vikten av ”den 
allmänna redaktionella och språkliga kvaliteten på EU-texterna”. Han påpekade 
att det gällde att ”inrikta arbetet på den nya lagstiftningen inom EU och se till att 
den uppfyller våra krav på klara och enkla författningstexter” (Larsson, 1995).  

                                          
11 Helen Xanthaki är Academic Director vid Sir William Dale Centre For Legislative Studies, 
Institute of Advanced Legal Studies (University of London). 

12 Martin Cutts är språkkonsult och chef för företaget Plain Language Commission i Storbritannien. 
Han har arbetat för klarspråk på myndigheter och företag sedan 1970-talet, och sedan mitten av 
1990-talet bland annat publicerat förtydligande bearbetningar av olika typer av lagtext.  

13 Kenneth Larsson var då samordnare vid Delegationen för översättning av EG:s regelverk, som 
inför Sveriges EU-inträde översatte över 50 000 sidor EG-rättsakter. Han är i dagsläget språklig 
samordnare av svensk översättning vid Europeiska kommissionens översättningstjänst, som under 
2001 översatte runt 90 000 sidor text (dock inte enbart rättsakter) till svenska. 
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4 Material 
 

I detta kapitel beskriver jag först (avsnitt 4.1) den EG-förordning som står i 
fokus för analyserna, och därefter (avsnitt 4.2) de två kategorier riktlinjer som 
ligger till grund för dem. 

4.1 Text att analysera: förordning (EG) nr 1049/2001 
om allmänhetens tillgång till handlingar 

Den analyserade texten är en banbrytande EG-förordning14, som reglerar en 
svensk hjärtefråga – offentlighetsprincipen – på EU-nivå. Förordningens 
kompletta titel är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 
av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens handlingar.  

Förordningen som helhet består av 3 483 ord15. Jag begränsar dock min under-
sökning till ”själva lagtexten”, dvs. förordningens normativa del, som uppgår till 
2 525 ord. Vid kvantitativa beräkningar av t.ex. meningslängd och antal 
meningar stryker jag dessutom rubrikerna, som inte utgör syntaktiska meningar, 
och koncentrerar mig i stället på förordningens brödtext16. Den analyserade 
texten i strikt mening består därför av 2 361 ord, fördelade på 78 meningar.  

I följande två avsnitt beskriver jag vilka delar som ingår i förordningen (avsnitt 
4.1.1), liksom hur den tillkommit (avsnitt 4.1.2). 

4.1.1 Förordningens delar 

Förordningen inleds med ett slags bakgrundsavsnitt, kallat ingress, som utgörs 
av en så kallad beaktandemening och av ett antal skäl.  

Beaktandemeningen17 består av tre led: Där anges den rättsliga grunden för 
förordningen, nämligen EG-fördraget, ”särskilt artikel 255.2 i detta”. Där finns 
också en hänvisning till det förslag till förordning som kommissionen lagt fram18. 
Slutligen finns där en hänvisning till det förfarande man följt för att arbeta fram 
förordningen: ”förfarandet i artikel 251” i EG-fördraget. Jag återkommer till vad 
innehållet i dessa tre led innebär i avsnitt 4.1.2 nedan. (För beaktande-
meningens exakta utformning, se förordningen i bilaga 9).  

Efter beaktandemeningen följer de så kallade skälen19, som ger en bild av vad 
som ligger bakom förordningens innehåll, ett uttryck för avsikten med den. 
Skälen utformas inte som regler, utan är i de flesta fall uppbyggda kring verbet 
”bör”. I denna förordning är skälen så många som 17 till antalet och sträcker sig 

                                          
14 Före denna förordning fanns inte några bindande EG-regler om allmänhetens tillgång till 
handlingar. 

15 Ordantalet är grundat på datorns automatiska ordräkning i Word, vilket innebär att också rubriker 
och styckenas numrering har inkluderats. 

16 Här har även styckenumreringen tagits bort, så att ordräkningen blir exakt (jfr föregående not). 

17 En beaktandemening kan bestå av flera led. Den ska innehålla den rättsliga grunden för 
rättsakten, liksom hänvisningar till de förslag eller yttranden som inhämtats under dess tillkomst.  

18 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. Om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. EGT C 177, 27.6.2000, s. 70. 

19 I skälen, som följer efter beaktandemeningen, ska motiven till rättsakten anges. 
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över två sidor. Jag går därför inte in på innehållet i dem i detalj. (Den 
intresserade kan läsa dem i förordningen, bilaga 9.)  

Efter ingressen följer förordningens normativa del, som alltså utgör ”själva 
lagtexten”. I denna förordning består den av 19 artiklar och sträcker sig över 
fem sidor. Här står bland annat vem som har rätt att ansöka om tillgång till en 
handling (från Europaparlamentet, rådet eller kommissionen), vilka handlingar 
man kan begära att få ut, hur en ansökan ska vara utformad, hur olika typer av 
ansökningar ska behandlas och i vilken form handlingar ska lämnas ut.  

(Till vissa förordningar finns det bilagor, men inte till denna.) 

4.1.2 Förordningens tillkomst 

För att en ny EG-förordning ska kunna komma till stånd måste det först finnas 
en rättslig grund i något av de grundläggande fördragen. Vad gäller denna 
förordning, utgörs den rättsliga grunden av artikel 255 i EG-fördraget (se 
bilaga 5). Där står det att det åligger rådet att fastställa ”allmänna principer och 
gränser för rätten till tillgång till handlingar”, att detta ska ha gjorts senast i maj 
2001 (inom två år efter att Amsterdamfördraget trädde i kraft den 1 maj 1999) 
och att det ska ha skett i enlighet med det så kallade medbeslutandeförfarandet, 
vilket är det förfarande som fastställs i artikel 251 i EG-fördraget (se bilaga 6).  

I korta drag kan sägas att medbeslutandeförfarandet innebär att kommissionen 
ska lägga fram ett förslag till ny rättsakt, som rådet och Europaparlamentet 
gemensamt ska komma överens om. Detta är dock inte alltid så enkelt. Efter att 
kommissionen lagt fram sitt förslag ska parlamentet avge ett yttrande. Rådet 
kan godta detta med kvalificerad majoritet20. Parlamentets yttrande kan dock 
innehålla förslag till ändringar. Om rådet inte godtar dessa, måste rådet i stället 
anta en gemensam ståndpunkt. Parlamentet kan dock i sin tur avvisa denna 
ståndpunkt, alternativt föreslå ändringar, som överlämnas till kommissionen och 
till rådet. Med detta sagt att medbeslutandeförfarandet kan vara en mycket 
utdragen process, med många aktörer, och att den kan ta sig många olika 
uttryck, som jag dock inte kommer att beskriva närmare.  

Just denna förordning fick förhandlas fram under stor tidspress. När Amsterdam-
fördraget trädde i kraft den 1 maj 1999 hade kommissionen inte något färdigt 
förslag att lämna till Europaparlamentet och rådet, på grund av att den så 
kallade Santer-krisen hade gjort att hela kommissionen fick avgå. När förslaget 
äntligen lades fram under januari 2000 hade det alltså redan gått närmare ett år 
av den tvåårsperiod som förhandlingarna fick ta. När diskussionerna i 
rådsarbetsgruppen påbörjades under våren 2000 började man med att bena upp 
vilka länder som ville vad, och kunde konstatera att läget var mycket polariserat.  

Under hösten 2000 präglades förhandlingarna mest av diskussioner om militär- 
och säkerhetshandlingar, och många tycktes närmast se handlingars offentlighet 
som ett potentiellt hot. Samtidigt tyckte flera länder att förordningen gott kunde 
få gälla även handlingar i medlemsstaterna och att den kunde ha företräde 
framför nationell lagstiftning, vilket låg helt på tvärs mot Sveriges inställning.  

Kort innan Sverige övertog ordförandeskapet (våren 2001) bestämde Europa-
parlamentet att de skulle avge ett preliminärt yttrande, vilket innebar att de 
fortfarande kunde göra småändringar i det21. En förhandlingsbas med före-

                                          
20 För att rådet ska kunna fatta ett beslut med kvalificerad majoritet krävs cirka 2/3 av rösterna.  

21 Om Europaparlamentet i stället hade slagit fast ett yttrande, och om rådet sedan inte hade 
godtagit det, skulle man ha tvingats in i en ”andra behandling”, och i förlängningen kanske även till 
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trädare för de tre institutionerna inrättades, och förordningen ”vrickades” sakta 
fram genom kompromisser. Mycket tid ägnades åt att analysera på vilka punkter 
de olika medlemsstaterna kunde tänka sig att backa, mot att de fick någonting 
annat i utbyte. Alla inblandade ville dock att arbetet skulle slutföras inom 
tidsfristen, och under den sista veckan i april 2001 blev förordningen klar. 

4.2 Analysunderlag: riktlinjer för författningsskrivning 

I kapitel 6 analyseras förordningen mot bakgrund av två olika kategorier rikt-
linjer för författningsskrivning. Det rör sig om dels svenska riktlinjer, utgivna av 
Statsrådsberedningen, dels riktlinjer på EU-nivå, i form av Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens avtal om redaktionell kvalitet i EG-lagstiftningen22.  

I följande två avsnitt (4.2.1 och 4.2.2) beskriver jag dessa bägge kategorier, 
liksom det urval riktlinjer ur varje kategori som ligger till grund för analyserna. 

4.2.1 Svenska riktlinjer 

Det mångåriga klarspråksarbetet i Sverige har resulterat i ett antal olika 
publikationer med riktlinjer för myndighets- och författningsspråket.  

4.2.1.1 Ett flertal publikationer 

Redan 1967 gav Statsrådsberedningen ut Språket i lagar och andra författ-
ningar23, som tolv år senare följdes upp av Några riktlinjer för författnings-
språket24. Som de bägge titlarna avslöjar ligger fokus där på just språket.  

Dessutom finns ett par handböcker för författningsskrivning som inte enbart är 
språkligt inriktade men ändå tar upp språket som en viktig faktor bland andra. 
Jag tänker i första hand på Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författnings-
skrivning25, men även på den så kallade Gröna boken26 och häftet Att styra 
genom regler?27.  

                                                                                                                      
en så kallad förlikningsfas. Alla sådana turer är tidskrävande och förlänger naturligtvis produktions-
processen. 

22 Interinstitutionellt avtal av den 22 december 1998 om gemensamma riktlinjer för gemenskaps-
lagstiftningens redaktionella kvalitet. 

23 Språket i lagar och andra författningar är ett häfte med skrivråd, där vikten ligger på generella 
kanslispråkliga problem. Ett avsnitt handlar om ändringar i författningar. Utgivningsår 1967. 

24 Några riktlinjer för författningsspråket är en samling riktlinjer i redaktionella och språkliga frågor, 
som dessutom omfattar ett inledande kapitel med rubriken Vilka bör kunna läsa en författning? och 
ett avslutande dito som diskuterar när och hur författningsspråket bör moderniseras. Utgivningsår 
1979, 1994 och 1998. 

25 Myndigheternas föreskrifter. Handbok i författningsskrivning är en allmänbildande handbok i 
författningsskrivning, som beskriver dels olika typer av rättsregler och vilken roll dessa fyller, dels 
författningsskrivningens juridiska ramar, ekonomiska förutsättningar och olika arbetsmoment. Endast 
kapitel 7 (av totalt 9) är språkligt inriktat. Det sträcker sig dock över hela 40 sidor, och förutom 
innehåll, disposition och språk behandlas hänvisningar, samband i texten och skillnaderna mellan att 
skriva en helt ny författning och att ändra i en gammal. Den rent formella utformningen av 
författningar avhandlas separat i kapitel 8. Utgivningsår 1986, 1992 och 1998. 

26 Gröna boken är en handbok med riktlinjer för författningsskrivning. Endast kapitel 5 (av totalt 17), 
som löper över nio glest skrivna sidor, är inriktat på språkliga och redaktionella frågor, och då främst 
formalia. Det handlar bland annat om kapitelindelning, rubriker, paragrafer, punktuppställningar, 
hänvisningar och förkortningar. Utgivningsår 1969, 1985 och 1998. 

27 Att styra genom regler? är en checklista med frågor att tänka igenom för dem som ska utforma 
regler av olika slag (lagar, förordningar, föreskrifter etc.). Den är inte i första hand språkligt inriktad, 
men åtta av frågorna rör textens utformning. Utgivningsår 1995 och 1998. 
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Ytterligare relevanta publikationer i sammanhanget är Svarta listan28, Myndig-
heternas skrivregler29 samt Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet30. 
Den förstnämnda är en lista över ord och uttryck som man avråds från att 
använda, medan de två sistnämnda främst är inriktade på hur man skriver 
korrekt, ”enligt konstens alla regler”. 

4.2.1.2 Gemensamma nämnare 

Gemensamt för de flesta av Statsrådsberedningens publikationer är den tydliga 
betoningen på klarspråk, liksom uppmaningarna om att tänka på mottagaren.  

Redan i Språket i lagar och andra författningar (1967) kunde man till exempel 
läsa: ”Om språket i lagar och andra författningar (…) så långt som möjligt 
närmas till den nutida svenska sakprosan, blir texterna mera begripliga för 
allmänheten, utan att de därför behöver förlora något i klarhet och uttrycks-
fullhet.”. I Gröna boken uttrycks ett slags programförklaring för Regerings-
kansliets språkexperter: ”språket i en författning skall vara så klart och enkelt 
som möjligt”. Där finns också flera kloka påståenden om textstruktur, som att 
”rubrikernas uppgift är att göra det lätt för läsaren att hitta i författningen” och 
att ”en god mellanrubrik bör utformas så att den ger en god upplysning om vad 
som står i texten”. Dessa råd återkommer i Myndigheternas föreskrifter, 
tillsammans med uppmaningar om att klä på de ’nakna substantiven’, bygga 
enkla meningar och använda lättbegripliga ord och uttryckssätt. Där står det 
också att ålderdomligt eller krångligt språk i en författning ”är tillräckliga skäl för 
att skriva en helt ny”. Svarta listan motiveras med att den tar upp ”dels mycket 
ålderdomliga och utanför författningarna ovanliga ord, dels ord som trots att de 
inte är direkt ålderdomliga bör undvikas därför att de har kanslispråklig prägel”. 

4.2.1.3 Relevanta riktlinjer för denna analys – ett urval 

Det som intresserar mig är de riktlinjer som avspeglar en klarspråksattityd. 
Redan i urvalet av riktlinjer stryker jag alltså sådant som rör formalia (vilket 
dessutom ofta relaterar till en viss texttyp, och alltså inte är allmängiltigt). Med 
detta som utgångspunkt har jag ur de olika publikationerna valt ut de mest 
framträdande och oftast förekommande riktlinjerna.  

Alltför generellt hållna formuleringar med klarspråksattityd är svåra att mäta 
rent praktiskt. (Exempel på riktlinjer som jag därför har strukit är ”passa alltid 
på att förbättra språket i en bestämmelse när den ändras i sak” och ”ålder-
domligt eller krångligt språk är tillräckligt för att skriva en ny författning”.) De 
riktlinjer jag har valt ut utgörs alltså främst av relativt konkreta råd på olika 
språkliga nivåer i texten. 

Riktlinjerna på textnivån avser bl.a. faktorer som vägledande rubriker, innehålls-
förteckningar, sakregister och punktuppställningar, sambandsmarkörer, logisk 
struktur, hänvisningar och syftningar. På den syntaktiska nivån avser de sådant 
som meningslängd, fundamentslängd, inskjutna satser, ordföljd och menings-

                                          
28 Svarta listan är en förteckning över föråldrade, stela eller vilseledande ord och uttryck som man 
inte längre bör använda i författningar, med förslag på vad de kan ersättas med. Utgivningsår 1988 
och 1993. 

29 Myndigheternas skrivregler är en renodlad, normerande skrivregelsamling. Kapitelrubrikerna lyder: 
Stavning, Att böja ord, Att bilda ord, Att välja ord och form, Stor eller liten bokstav?, Avstavning, Ett 
ord eller flera?, Förkortningar, Sifferuttryck, Skiljetecken och andra skrivtecken samt Textens yttre 
form. Utgivningsår 1991, 1994, 1997 och 2001. 

30 Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet är en förteckning över EU-formalia. Kapitel-
rubrikerna lyder: Namn på EU- och EG-organ, Beteckningar på dokument, Olika sätt att nämna och 
hänvisa till EG-rättsakter, Hänvisningar till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, Hänvisning 
till Celex-databasen, Hänvisning till domar samt Ord och uttryck. Utgivningsår 1996 och 1998.  
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byggnad. Lexikala faktorer som berörs är bl.a. ålderdomliga, ovanliga och kansli-
språkliga ord och uttryckssätt, förkortningar, EG-terminologi, stavning, genus 
och ordformer. Dessutom finns några riktlinjer som berör flera språkliga nivåer: 
att genomgående välja det korta framför det långa och det lediga framför det 
stela, liksom att använda ett klart och enkelt språk. Att detta kan sägas vara ett 
adekvat urval riktlinjer bekräftas bland annat av Björn Melanders presentation av 
de vanligaste orsakerna till att svenska tjänstemän upplever att EU-texter är 
krångliga (Melander 1999): invecklad meningsbyggnad, långa meningar, 
främmande termer och uttryck, främmande ordföljd, långa stycken, ovanliga 
förkortningar och främmande innehållsdisposition. (För en fullständig förteckning 
över de utvalda svenska riktlinjerna i tabellform, se bilaga 3.) 

4.2.2 EU:s riktlinjer 

Som tidigare nämnts har EU:s institutioner inte någon särskilt lång tradition av 
klarspråksarbete, och några gemensamma föreskrifter eller riktlinjer av den typ 
som finns i Sverige har inte förekommit under EU:s historia. Det närmaste man 
kommit någon form av riktlinjer är den så kallade Publikationshandboken31, som 
främst utgör ett slags skrivregelsamling med tyngdpunkten på formalia.  

För några år sedan (1998) kom så äntligen Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen överens om ett Interinstitutionellt avtal om gemensamma 
riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet (se bilaga 1). 
Genom avtalet har EU:s tre viktigaste institutioner gemensamt presenterat 
22 riktlinjer som syftar till att EG-lagstiftningen ska hålla en god kvalitet. 
(Riktlinjerna ska dessutom följas av en ”praktisk handledning” för dem som 
deltar i utformningen av lagtexter inom EU:s institutioner. Denna handledning, 
som är tänkt som ett komplement, eller tolkningsunderlag, till de emellanåt 
ganska vagt hållna riktlinjerna, finns dock ännu bara i en preliminär version.)  

Här nedan beskriver jag avtalet om gemensamma riktlinjer, liksom vilket urval 
riktlinjer ur detta avtal som ligger till grund för analysen. 

4.2.2.1 Avtalets delar 

Avtalets uppbyggnad påminner om grundstrukturen hos de flesta EG-rättsakter, 
t.ex. förordningen, som beskrivs i avsnitt 4.1.1 (avtalets riktlinjer är dock inte 
rättsligen bindande). Avtalet utgörs huvudsakligen av fyra delar:  

- en ingress, bestående av en beaktandemening och sju skäl,  

- den normativa delen, bestående av 22 riktlinjer,  

- förslag till åtgärder för genomförande av riktlinjerna,  

- en förklaring från Europaparlamentet och uttalanden från rådet.  

Det jag använder som analysunderlag är naturligtvis de faktiska riktlinjerna, dvs. 
den normativa delen. Även ingressen är dock värd att uppehålla sig vid ett ögon-
blick, eftersom den fungerar som ett slags bakgrund, eller motivering, till själva 
riktlinjerna, och därmed återspeglar de värderingar som ligger till grund för 
avtalet. Bland skälen framhålls överskådlighet, begriplighet och rättssäkerhet 
som skäl för en klart, enkelt och exakt formulerad lagstiftning (se avtalet i 
bilaga 1). 

                                          
31 Publikationshandboken finns i elektronisk version på: http://eur-op.eu.int/code/sv/sv-cover.htm. 
Den ges ut av Publikationsbyrån, som är förlag åt EU-institutionerna och övriga gemenskapsorgan.  
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I beaktandemeningen omnämns dessutom en viss förklaring om gemenskaps-
lagstiftningens redaktionella kvalitet32, i vilken det står att gemenskaps-
lagstiftningen bör göras mer tillgänglig och att dess redaktionella kvalitet ”är av 
avgörande betydelse för att de behöriga nationella myndigheterna skall kunna 
genomföra lagstiftningen på ett riktigt sätt och för att allmänheten och de 
ekonomiska aktörerna skall förstå denna bättre.” Med andra ord är det ganska 
kraftfulla formuleringar till förmån för klarspråk. 

4.2.2.2 Blandade riktlinjer 

Avtalets titel betonar redaktionell kvalitet, inte språklig. Bland dess 22 riktlinjer 
förekommer dock både formella kriterier för redaktionell korrekthet och språkliga 
rekommendationer av typisk klarspråkskaraktär. Av dessa ger vissa riktlinjer 
uttryck för mycket konkreta synpunkter (om meningslängd, termer/ordval, 
förkortningar etc.), medan andra utgör mer generellt hållna målsättningar. Vissa 
riktlinjer är dessutom så pass vagt utformade att de måste tolkas.  

Denna variation i fokus (mellan formalia och klarspråk) och konkretionsgrad 
(mellan detaljerade, mätbara faktorer och övergripande, vagt formulerade ideal) 
tycks dock inte vara något som haft betydelse för hur riktlinjerna har utformats 
eller grupperats i avtalet. I stället är de 22 riktlinjerna fördelade på fem 
ämnesrelaterade rubriker, som utgör stommen i följande punktuppställning, där 
jag helt kort nämner vilken typ av riktlinjer som ryms under respektive rubrik:  

- Allmänna principer 

Under den något luddiga rubriken ”Allmänna principer” finns en udda samling 
riktlinjer (1–6) som inte har mycket gemensamt – annat än att de inte har 
någon gemensam nämnare... De utgör en blandning av vaga och konkreta 
riktlinjer. Vissa tycks relativt entydiga, medan andra går att tolka ganska 
subjektivt.  

- Rättsaktens olika delar 

Den andra uppsättningen riktlinjer (7–15) handlar främst om vilka komponenter 
som ska vara med i en rättsakt (grovstrukturen) och vad de olika bitarna ska 
innehålla (eller inte innehålla).  

- Interna och externa hänvisningar 

Som rubriken helt riktigt anger berör dessa riktlinjer (16–17) olika slags 
hänvisningar. 

- Rättsakter om ändring 

Även denna rubrik är entydig; riktlinjerna (18–19) beskriver hur man ska 
utforma de rättsakter som har till syfte att ändra tidigare rättsakter.  

- Slutbestämmelser, upphävandeklausuler och bilagor 

Riktlinjerna 20 och 21 anknyter i viss mån till de två föregående (om ändring), 
eftersom de berör vad det får för konsekvenser att ändringar görs i regelverket, 
liksom hur dessa ändringar ska presenteras. Riktlinje 22 handlar om bilagor.  

 

                                          
32 Det står ”med beaktande av den förklaring (nr 39) om gemenskapslagstiftningens redaktionella 
kvalitet som regeringskonferensen antog den 2 oktober 1997 och som bifogats Amsterdamfördragets 
slutakt”. 
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4.2.2.3 Relevanta riktlinjer för denna analys – ett urval 

De fem ämnesrelaterade rubrikerna i punktuppställningen ovan underlättar en 
första sållning bland riktlinjerna, eftersom det därigenom så tydligt framgår att 
vissa riktlinjer helt enkelt avser en annan typ av rättsakt än den aktuella 
förordningen, alternativt någon typ av avsnitt som inte finns i den. De riktlinjer 
som därmed inte är relevanta i sammanhanget är t.ex. riktlinjerna 18–19 om 
ändring (eftersom förordningen inte avser någon ändring av tidigare rättsakter) 
och riktlinjerna 20–21 (eftersom de berör konsekvenserna av ändringar i 
regelverket). Inte heller riktlinje 22 är av intresse, eftersom förordningen inte 
åtföljs av några bilagor.  

Kvar blir alltså riktlinjerna 1–17. Av dessa stryker jag dock nummer 9–11, som 
berör beaktandemeningen och skälen i ingressen (dvs. bitar som inte ingår i den 
textmassa jag valt ut för analysen) Dessutom stryker jag nummer 17, som berör 
de fall då bindande rättsakter hänvisar till icke-bindande rättsakter, vilket inte är 
aktuellt här. (För en fullständig förteckning över de utvalda EU-riktlinjerna i 
tabellform, se bilaga 2.) 

5 Metod 
 

Det finns flera tänkbara sätt att analysera en text ur klarspråksperspektiv. Ett är 
att undersöka läshastighet eller textförståelse genom läsarundersökningar. Ett 
annat kan vara att mäta t.ex. läsbarhetsindex (LIX)33 eller nominalkvot34 genom 
kvantitativ textanalys. 

5.1 Textanalys 

Min textanalytiska undersökning bygger i stället i första hand på ett urval 
existerande riktlinjer för hur lagtexter bör vara utformade, främst språkligt – på 
såväl textnivå som på syntaktisk och lexikal nivå. Som jag tidigare nämnt utgår 
jag alltså från att dessa normerande riktlinjer i sig utgör en god mätare på 
graden av klarspråk i förordningen.  

För att kunna bedöma om förordningen lever upp till vissa av riktlinjerna krävs 
dock en kvantitativ analys. Jag räknar därför fram faktorer som fundaments-
längd, meningslängd, nominalkvot, läsbarhetsindex (LIX) och antalet långa ord 
per mening (LOM). För att illustrera mina påståenden om förordningen plockar 
jag även en del exempel ur den och föreslår alternativa formuleringar. 

Eftersom det rör sig om två separata uppsättningar riktlinjer – från Sverige 
respektive EU – analyserar jag förordningen i två separata etapper. Som jag 
nämnde i avsnitt 4.2.2 är det dessutom ganska stora skillnader i konkretions-
grad mellan vissa av EU:s riktlinjer. Inom den uppsättningen riktlinjer kommer 
jag därför att först analysera de mest konkreta, för att därefter kunna bedöma 
om förordningen lever upp till de mer övergripande riktlinjerna. 

                                          
33 Läsbarhetsindex (LIX) är summan av textens genomsnittliga meningslängd (antal ord/mening) och 
procentandelen långa ord.  

34 Nominalkvoten står för andelen substantiv. Ju högre värde, desto mastigare text. 
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5.2 Intervjuer  

Parallellt med detta arbete inhämtar jag information genom såväl intervjuer som 
mer informella samtal. Denna information redovisas inte som ett separat 
resultat, utan genomsyrar i stället uppsatsen. 

För att bättre kunna sätta in förordningen i sitt sammanhang (i fråga om dess 
tillkomst och de förutsättningar som präglat den) intervjuar jag Helena 
Jäderblom35. Mina frågor avser dels produktionsprocessen i stort, dvs. de olika 
faserna i samarbetet (både mellan de olika EU-institutionerna och inom råds-
arbetsgruppen), dels vad som utgjorde svårigheter i det konkreta arbetet med 
den framväxande förordningen, och vilken roll språkliga frågor spelade.  

När det gäller frågor om det klarspråksarbete som genom åren vuxit fram inom 
Regeringskansliet vänder jag mig främst till Barbro Ehrenberg-Sundin36. 

6 Analys 
 

I detta kapitel undersöker jag hur förordningen förhåller sig till de svenska 
riktlinjerna (avsnitt 6.1) och till riktlinjerna på EU-nivå (avsnitt 6.2). 

När jag här talar om förordningen avser jag endast den normativa delen av den. 
Som jag tidigare nämnt (i avsnitt 4.1) innebär avgränsningen att den 
analyserade texten består av 2 361 ord, fördelade på 78 meningar. (För en total-
redovisning av kvantitativa fakta om förordningen, se bilaga 8.) 

6.1 Analys av förordningen mot bakgrund av svenska 
riktlinjer 

Här följer analysen av hur förordningen förhåller sig till var och en av de svenska 
riktlinjerna. Jag börjar med de riktlinjer som avser textnivån, såsom rubriker, 
punktuppställningar, sambandsmarkörer, hänvisningar och syftningar. Därefter 
tar jag upp faktorer på syntaktisk nivå, t.ex. meningslängd, inskjutna satser och 
fundamentslängd. Slutligen berör jag den lexikala nivån, såsom kanslispråkliga 
ord, facktermer, förkortningar och nakna substantiv. I anslutning till flera av 
riktlinjerna tar jag upp exempel ur förordningen (se bilaga 9). 

6.1.1 Textnivå 

• ”ANVÄND VÄGLEDANDE RUBRIKER OCH MELLANRUBRIKER.” 

Det är relativt gott om rubriker, eftersom varje artikel föregås av två stycken: en 
som anger att det rör sig om ”Artikel nr XX” och en som relaterar till artikelns 
innehåll. Vissa av dessa rubriker är relativt lätt identifierbara standardrubriker 

                                          
35 Helena Jäderblom är ämnesråd vid Justitiedepartementets enhet för statsrätt och förvaltningsrätt 
och expert på internationella frågor som rör offentlighetsprincipen. Under Sveriges ordförandeskap i 
EU (det första halvåret 2001) var hon ordförande i den arbetsgrupp vid rådet som arbetade fram 
förordningen.  

36 Barbro Ehrenberg-Sundin är språkexpert och ämnesråd vid Justitiedepartementets gransknings-
enhet. Hon är numera också ansvarig för Regeringskansliets nystartade EU-språkvård. 
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(t.ex. Syfte, Definitioner och Tillgångsberättigade och tillämpningsområde), och 
flera rubriker ger en ganska bra bild av vad respektive artikel handlar om, som 
Behandling av känsliga handlingar, Förvaltningsrutiner inom institutionerna, 
Mångfaldigande av handlingar och Tillämpningsåtgärder. En del andra rubriker 
kan dock inte kallas riktigt lika vägledande: 

Rubrik Kommentar 

Undantag …från vilka regler? Gäller det personer, 
handlingar, situationer? 

Handlingar i medlemsstaterna Vad är det med dem? 

Ansökningar …om vad? Skriv ut vad det gäller: ”Ansökningar 
om handlingar hos institutionerna”. 

Behandling av ursprungliga ansökningar Vad är en ”ursprunglig ansökan”? 

Behandling av bekräftande ansökningar Vad är en ”bekräftande ansökan”? 

Tillgång efter en ansökan Tillgång till vad? Vad berättas om den? 

Register …över vad? Skriv ut vad det gäller: ”Register 
över handlingar till allmänhetens förfogande”. 

Direkt tillgång i elektronisk form 
eller via ett register 

Vad betyder ”direkt” – avser det ”direkt efter 
ansökan” eller ”direkt, utan ansökan”? 

Information …om vad, till vem? Skriv ut vad det gäller: 
”Information till medborgarna om deras 
rättigheter”. 

 

Det bör också påpekas att vissa artiklar är mycket långa och innehållsligt ganska 
spretiga. Det hade därför varit välbehövligt med ytterligare mellanrubriker, eller 
att man delar upp sådana långa artiklar i flera. Ett exempel är artikel 2, som 
består av 194 ord, där rubriken avslöjar att den handlar om två distinkta ämnen: 
Tillgångsberättigade och tillämpningsområde. Som ett riktmärke kan sägas att 
de artiklar som består av mer än 150 ord börjar bli svåröverskådliga. Tolv av 
artiklarna håller sig under den gränsen, medan sju av dem överstiger den. Värst 
i detta avseende är artikel 4, som innehåller 340 ord.  

• ”ANVÄND INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH SAKREGISTER.” 

Det finns varken någon innehållsförteckning eller något register. Visserligen hör 
denna förordning inte till de längsta i sitt slag, men den sträcker sig ändå över 
sex sidor. Nog hade det ökat överskådligheten med en innehållsförteckning, och 
för den som söker en viss upplysning är ett sakregister ovärderligt. 

• ”ANVÄND PUNKTUPPSTÄLLNINGAR.” 

Det förekommer punktuppställningar i flera av artiklarna. I andra artiklar – där 
det hade behövts – saknas det däremot, som i artikel 9.1:  

En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller 
organ som har upprättats av dem eller från medlemsstaterna, tredje 
länder eller internationella organisationer och som i enlighet med den 
berörda institutionens bestämmelser klassificerats som "TRÈS SECRET/ 
TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" och som skyddar 
Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsent-
liga intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i synnerhet 
allmän säkerhet, försvar och militära frågor. 

Artikeln består av en enda lång och snårig mening. Redan utan att bearbeta den 
språkligt på något sätt, kan man göra den bra mycket tydligare genom att 
punkta upp den, t.ex. så här: 
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En känslig handling är en handling som 

härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller 
från medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisationer  

och  

i enlighet med den berörda institutionens bestämmelser klassificerats 
som "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL"  

och 

skyddar Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters 
väsentliga intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i 
synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor. 

En sådan punktuppställning lyfter fram de tre typer av villkor som definitionen 
omfattar – handlingens ursprung, dess klassificering och vad den skyddar. 

• ”HÄNVISA BARA NÄR DET ÄR NÖDVÄNDIGT. SKRIV UT DE FÖRESKRIFTER SOM SKALL GÄLLA 

I STÄLLET FÖR ATT HÄNVISA TILL DEM. UNDVIK TUNGA OCH ÖVERTYDLIGA SYFTNINGAR 

MELLAN STYCKEN INOM TEXTEN” 

Det hänvisas ganska friskt – hela 16 gånger – till andra rättsakter. Vissa av 
hänvisningarna är mycket exakta och avser särskilda artiklar i EG-fördraget, EU-
fördraget eller Euratomfördraget, medan andra kan gälla en hel förordning eller 
till och med ”de befintliga bestämmelserna om tillgång till handlingar”. 

Den som läser förordningen skickas också runt inom den; det förekommer 
syftningar till andra ställen i texten hela 17 gånger, varav 6 syftar på någonting 
inom samma artikel. Det står t.ex. ”de undantag som anges i punkterna 1–3 
ovan”, ”i enlighet med punkt 2 i den här artikeln” och ”den tidsfrist som anges i 
punkt 1”, men även mer allmänt ”principerna i den här artikeln”. 

• ”ANVÄND ORD SOM ANGER SAMBAND.” 

Förordningen innehåller mycket få så kallade sambandsmarkörer, dvs. ord eller 
uttryck som markerar logiska samband i en text. De kan t.ex. uttrycka  

- villkor (förutsatt att, om, ifall),  

- tid (när, då, efter att, dessförinnan, samtidigt),  

- likheter (detsamma, motsvarande, på samma sätt, också, även), 

- motsatser (men, dock, däremot, emellertid, trots att, även om, tvärtom),  

- att flera led ska samordnas (såväl–som, dels–dels, både–och, … eller …). 

- orsak (därför, på grund av, med anledning av, eftersom),  

Av de här nämnda exemplen återfinns sju i förordningen: förutsatt att (2 ggr), 
om (17 ggr), när (2 ggr), då (3 ggr), efter att (1 gång), dessförinnan (1 gång), 
även (4 ggr). Dessutom förekommer för att (15 gånger), i lite olika samman-
hang. Med tanke på att den undersökta texten omfattar 2 361 ord, kan man inte 
påstå att det är särskilt gott om vanliga sambandsord. De som förekommer 
markerar i första hand villkor, tid och likheter37.  

                                          
37 Det är knappast förvånande (eller negativt) att sambandsord som markerar orsak inte 
förekommer, eftersom de heller inte bör finnas i regeltexten. 
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6.1.2 Syntaktisk nivå 

• ”SKRIV INTE FÖR LÅNGA MENINGAR, UTAN DELA UPP INNEHÅLLET PÅ FLERA.” 

Den genomsnittliga meningslängden ligger på drygt 30 ord38. Detta höga 
medeltal skulle kunna bero på att ett fåtal extremt långa meningar ligger sky-
högt över snittet – och till viss del stämmer det39. Medianen40 uppvisar en något 
kortare meningslängd: 27,5 ord (vilket dock är en ganska hög siffra, även det). 
Hela 2/3 av meningarna i texten41 innehåller mer än 20 ord, och över 1/4 av 
texten utgörs av meningar på 40 ord eller mer. Riktigt korta meningar är det 
däremot ont om; bara 6 meningar innehåller färre än 10 ord.  

Här följer en av de riktiga tungviktarna (ur artikel 7.1), som omfattar 63 ord:  

”Institutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att en ansökan 
registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen och ge 
tillgång till den i enlighet med artikel 10 inom samma tidsfrist, eller 
skriftligen ange skälen för att ansökningen helt eller delvis har avslagits 
och upplysa sökanden om dennes rätt att göra en bekräftande ansökan i 
enlighet med punkt 2 i den här artikeln.” 

Man hade i stället kunnat utforma den som en punktuppställning, alternativt 
fördela innehållet på flera, kortare meningar:  

”Inom 15 arbetsdagar efter det att en ansökan registrerats skall 
institutionen ha tagit ställning i frågan. I det fall den sökande beviljats 
tillgång till den begärda handlingen skall institutionen inom samma 
tidsfrist ge tillgång till den i enlighet med artikel 10. Om ansökan helt 
eller delvis avslagits skall institutionen inom samma tidsfrist skriftligen 
ange skälen för detta och upplysa sökanden om dennes rätt att göra en 
bekräftande ansökan i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.” 

• ”BYGG ENKLA MENINGAR; UNDVIK LÅNGA OCH INSKJUTNA SATSER.”  

Eftersom de 78 meningarna i förordningen är påfallande långa kan man vara 
ganska säker på att även satserna är det; jag har därför inte lagt ner möda på 
några exakta beräkningar av satslängd. Vad gäller inskjutna satser har jag 
däremot funnit sådana på åtta ställen. Tre av dessa var på 13–14 ord, medan de 
andra låg mellan 4 och 7 ord.  

Utöver problemet med inskjutna satser vill jag nämna ett liknande, men aningen 
ovanligare dilemma, som illustreras av den långa meningen i artikel 1:  

Syftet med denna förordning är  

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

                                          
38 Textens 2 361 ord / 78 meningar = 30,27 ord/mening.  

39 Texten innehåller tio meningar på minst 50 ord, varav endast fyra innehåller 70 ord eller mer. 
Dessutom kan man diskutera min kategorisering av vad som kan kallas en mening, eftersom två av 
de allra längsta meningarna (nr 62 och 63) enligt den uppdelning jag gjort (se bilaga 8) omfattar 
punktuppställningar där punkterna inte är nödvändiga för att den inledande meningen ska fungera 
som en syntaktisk helhet. (Se artikel 13 och jämför med artiklarna 1 och 4, där punkterna i punkt-
uppställningarna är en förutsättning för att meningarna ska hänga samman.) Det som dock talar för 
att punktuppställningarna ska ses som delar av meningarna är att de led/punkter som ingår i dem 
inte själva utgör självständiga meningar.  

40 Medianen har beräknats genom att meningarna sorterats i en serie, efter meningslängd. Om det 
hade varit ett udda antal meningar, hade den mittersta meningen utgjort medianen. Eftersom texten 
består av ett jämnt antal meningar (78 st) utgörs medianen i stället av medelvärdet av de två 
mittersta meningarna. 

41 Det rör sig om 53 av de 78 meningarna, det vill säga 67,95 %. 
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Europaparlamentets, rådets och kommissionens (nedan kallade 
institutionerna) handlingar i enlighet med artikel 255 i EG-fördraget 
på ett sätt som garanterar största möjliga tillgång till handlingar,  

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

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

Artikeln har visserligen utformats som en punktuppställning, och dess två sista 
punkter (b och c) är oförargliga. Det som tynger punktuppställningen är dess 
första punkt (a), som utöver att den är rejält lång, omfattar två kluvna nominal-
fraser42: 

- ”villkor och gränser (+ ett inskott på 7 ord) för rätten till tillgång” 

- ” Europaparlamentets, rådets och kommissionens (+ ett inskott 
på 3 ord) handlingar”  

Problemet med de bägge inskotten är inte så mycket själva längden på dem, 
utan att de hamnat mitt i nominalfraserna. I det första fallet klyvs frasen av en 
precisering (”under hänsynstagande till allmänna eller enskilda intressen”) som 
snarast hör till den föregående verbfrasen. I det andra fallet klyvs frasen av en 
definition ”(nedan kallade institutionerna)”, som skulle platsa bättre i artikel 3, 
Definitioner. Nog skulle väl artikeln tjäna på följande omstuvning av punkt a: 

”Syftet med denna förordning är  

a) att, under hänsynstagande till allmänna eller enskilda intressen, 
fastställa principer, villkor och gränser för rätten till tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, i enlig-
het med artikel 255 i EG-fördraget, på ett sätt som garanterar 
största möjliga tillgång till handlingar” 

etc. 

• ”UNDVIK LÅNGA FUNDAMENT.”  

Fundamentslängden43 växlar kraftigt mellan meningarna. Det rör sig om allt 
mellan 1 och 28(!) ord. Större delen (61,5 %) av texten har dock riktigt korta 
fundament, på max 5 ord, och i ytterligare 16,7 % av texten har meningarna 
fundament på 6–10 ord. Återstående 23,1 % av texten utgörs dock av meningar 
där fundamentet är på 11 ord eller mer.  

Det kan ligga nära till hands att tro att de riktigt långa fundamenten finns i de 
allra längsta meningarna, och visst stämmer det många gånger. Av de fem 
meningar vars fundament överstiger 20 ord, är några meningar riktigt långa – 
på 40, 48, 50 respektive 55 ord – men långa fundament förekommer också 
bland kortare meningar. Det som gör följande mening besvärlig är inte i första 
hand meningslängden (på 28 ord), utan just fundamentslängden (på 25 ord): 
”Att ta del av en handling på stället, erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och 
ges direkt tillgång i elektronisk form eller via registret skall vara kostnadsfritt.” 
Läsaren skulle snabbare förstå vad som är poängen i meningen om den inleddes 
precis tvärtom: ”Det skall vara kostnadsfritt att ta del av en handling på stället, 

                                          
42 Fraser utgör de enheter som bygger upp en sats. Det är ”strängar av ord som hör ihop” – men kan 
också bestå av ett enda ord. Följande två meningar består t.ex. av lika många fraser: ”Hästen  
betade  där.” och ”Den väldiga svarta hästen med den vilda manen  betade lugnt  bland bräkande 
får.” Beroende på huvudordets ordklass (substantiv, verb, adjektiv osv.) talar man om t.ex. nominal-
fraser, verbfraser och adjektivfraser. 

43 Fundamentet i en mening utgörs av de ord som står före predikatet (dvs. orden före ”utgörs” i 
denna mening). Ju längre fundamentet är, desto tyngre är det att läsa meningen, eftersom det tar 
längre tid innan man kommer till ”det som händer”. 
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erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och ges direkt tillgång i elektronisk form 
eller via registret.” 

Samtidigt är det ju heller inte så att ett kort fundament garanterar en kort eller 
okomplicerad mening, vilket jag tar upp i de följande punkterna.  

• ”LÅT HUVUDSATSENS DELAR STÅ NÄRA VARANDRA.”  

I sju meningar är nominalfrasen mycket lång på grund av en lång bestämning till 
subjektet, vilket gör att det blir ett rejält glapp mellan nominalfrasens huvudord 
och predikatet. I ytterligare sex meningar orsakar en inskjuten bisats ett glapp 
mellan det modala hjälpverbet (skall / bör / får) och det infinita verbet. Det är 
för övrigt så att de flesta meningarna i förordningen bygger på kombinationen 
modalt hjälpverb + huvudverb i infinitiv.44 Några meningar är uppbyggda utan 
hjälpverb.45 

Själva huvudsatsen i artikel 12.2 är egentligen rätt enkel: ”Särskilt lagstiftnings-
handlingar (…) bör göras direkt tillgängliga”. Parentesen i detta citat står dock 
för ett rejält glapp mellan subjektet och predikatet, orsakat av en inskjuten 
definition av subjektet: det vill säga handlingar som upprättats eller mottagits i 
samband med ett förfarande för att anta rättsakter som är juridiskt bindande i 
eller för medlemsstaterna. I stället för att trycka in denna definition som ett 
inskott mitt i huvudsatsen hade man kunnat placera den på helt annat håll i 
texten, nämligen i kapitel 3, Definitioner. Vill man prompt behålla den i artikel 12 
skulle man också kunna lösa det hela genom att skriva: 

• ”Särskilt lagstiftningshandlingar bör göras direkt tillgängliga.  
Med lagstiftningshandlingar avses handlingar som (…)”. 

eller 

• ”En typ av handlingar som särskilt bör göras direkt tillgängliga är 
lagstiftningshandlingar, vilket är sådana handlingar som (…)”. 

 

• ”LÅT LÅNGA BESTÄMNINGAR STÅ EFTER SITT HUVUDORD.”  

På den här punkten är förordningen exemplarisk. Det finns naturligtvis gott om 
fall där en kort bestämning står före huvudordet (t.ex. den berörda institutionen, 
den begärda handlingen, den föreskrivna tidsfristen), men så fort bestäm-
ningarna börjar bli otympliga är de placerade efter huvudordet.  

Lyckade formuleringar i 
förordningen: 

Möjliga, icke rekommenderade 
alternativ: 

  

+ ”de beslut som omfattas av 
institutionens ansvarsområde” 

- ”de av institutionens ansvars-
område omfattade besluten” 

  

+ ”den tidsfrist som anges i punkt 1” - ”den i punkt 1 angivna tidsfristen” 

  

+ ”den rätt till tillgång till handlingar 
som garanteras genom denna 
förordning” 

- ”den genom denna förordning 
garanterade rätten till tillgång till 
handlingar” 

 

                                          
44 Det tveklöst vanligaste hjälpverbet är skall (som förekommer i 56 meningar), medan de övriga 
hjälpverben är får (som förekommer i 12 meningar), bör (3 st) och kan (1 st). 

45 De verb som då används är är (i 4 meningar), avses (i 1 mening) och träder (i 1 mening). 
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6.1.3 Lexikal nivå 

• ”ANVÄND LÄTTBEGRIPLIGA ORD OCH UTTRYCKSSÄTT. UNDVIK ÅLDERDOMLIGA, OVANLIGA 

OCH KANSLISPRÅKLIGA ORD. SE UPP MED FÖRKORTNINGAR, FACKTERMER, NAMN OCH 

FRÄMMANDE EG-TERMINOLOGI.”  

Det ordförråd som används i förordningen är starkt präglat av  

- kanslispråk:  förvaltningsrutiner, verksamhetsområden, behandling, 
ansvarsområde, utredningar, upprättats, tillämpningen, 
lagstiftningsförfarande, sökanden, offentlig, besluts-
förfarande, registren, fullgöra sitt åliggande. 

- juridiskt språk: rättsakter, instrument, folkrättslig, immateriell, rättigheter, 
hänskjuta, rättsmedel, ikraftträdande. 

- EU-terminologi: unionsmedborgare, gemenskapsinstitutioner, monetära, 
gemenskapsorgan, gemenskapslagstiftningen, yttranden. 

Dessutom finns en uppsjö av ord och uttryck som visserligen förekommer mer i 
allmänspråket, men som sammantaget ger texten en ganska stel karaktär: 
bevilja, samråda, innehar, undergräva, föreligger, i enlighet med, beaktande, 
rådgöra, äventyrar, tillhandahålla, under hänsynstagande.  

Däremot är svårtydda förkortningar ingenting som belastar texten. På tre ställen 
står det ”t.ex.”, men det är också allt. 

• ”KLÄ PÅ DE NAKNA SUBSTANTIVEN.”  

Så kallade nakna substantiv46 utgör verkligen inte något stort problem i 
förordningen. I artikel 4.3 finns det dock ett naket substantiv i frasen ”om 
utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva (…)”, som står på två 
ställen. Det mest förvånande är nog att samma substantiv förekommer i en 
nästan identisk fras på två andra ställen (artikel 4.1 och 4.2), men då inte är 
’naket’: ”om ett utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva (…)”.47 

• ”SKRIV KÖNSNEUTRALT.”  

Förordningen är inte helt könsneutralt skriven. Visserligen förekommer varken 
några han, honom, hon eller henne, men däremot det inte så neutrala denne, 
vid ett par tillfällen: ”upplysa sökanden om dennes rätt” (artikel 7.1) och 
”upplysa sökanden om hur denne kan få tillgång” (artikel 10). Man hade hellre 

                                          
46 Begreppet nakna substantiv står för substantiv i singular utan artikel, när det mest naturliga vore 
t.ex. bestämd form singular eller obestämd form plural. Följande stela exempel har späckats med 
hela tre nakna substantiv: ”Förordning som inte följer riktlinje för hur författning bör skrivas…”.  
Vart och ett av dem skulle kunna skrivas om på flera olika sätt: 

-  En förordning…/ Den förordning…/ Varje förordning…/ Förordningar…/ De förordningar…  

-  en riktlinje/ varje riktlinje/ riktlinjen/ riktlinjer/ riktlinjerna  

-  en författning/ författningar/ författningarna 

47 Det vore mycket enkelt att vifta undan denna skillnad som en slumpartad översättarmiss på 
ordnivå. Något som komplicerar det hela är att skillnaden faktiskt motsvaras av två aningen olika 
formuleringar även i den engelska källtexten: ”where disclosure would undermine (…)” och ”if 
disclosure would undermine (…)”. Denna skillnad i den engelska versionen verkar dock lika 
slumpartad, liksom samvariationen mellan språkversionerna. 
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kunnat skriva upplysa de sökande om deras rätt, respektive upplysa de sökande 
om hur de kan få tillgång.48  

• ”SKRIV KORREKT. ANVÄND ORDBÖCKER OCH ANDRA HJÄLPMEDEL.”  

Inga anmärkningar – jag har inte upptäckt några uppenbara felaktigheter. 

6.1.4 Resultat 

Denna genomgång har visat hur förordningen förhåller sig till var och en av de 
svenska riktlinjerna.  

Vad gäller textnivån är det visserligen ganska gott om rubriker i förordningen, 
men alla kan inte sägas vara ”vägledande”. Några artiklar hade dessutom behövt 
förses med några extra mellanrubriker, alternativt delas upp i flera artiklar. Även 
vad gäller punktuppställningar är bilden lite splittrad – det förekommer punkt-
uppställningar i vissa artiklar, men långt ifrån överallt där det hade behövts. 
Förordningen innehåller många hänvisningar till andra rättsakter, liksom många 
syftningar till textpartier inom förordningen. Det finns ingen innehållsförteckning 
och inget register. Det är dessutom förhållandevis ont om sambandsmarkörer. 

Även på den syntaktiska nivån har förordningen svårt att leva upp till rikt-
linjerna. Den genomsnittliga meningslängden ligger strax över 30 ord, och mer 
än 1/4 av texten utgörs av meningar på minst 40 ord. Riktigt korta meningar 
finns knappt. I åtta meningar är nominalfrasen oerhört lång. I ytterligare sju 
meningar är det ett stort glapp mellan det modala hjälpverbet och det infinita 
verbet. Inskjutna satser förekommer på åtta ställen. Fundamentslängden 
varierar kraftigt mellan meningarna, men för det mesta överskrider den inte 
5 ord. Positivt är också att alla långa bestämningar undantagslöst står efter sitt 
huvudord.  

På den lexikala nivån är ordförrådets karaktär den svaga punkten. Förordningen 
genomsyras av stela, kanslispråkliga, juridiska och EU-typiska ord och uttryck. 
På två ställen blir det minus för (översättarens?) maskulint klingande pronomen 
(”denne”), som inte är motiverat av sammanhanget. Däremot förekommer inga 
svårtydda förkortningar, inga formella felaktigheter och knappt några nakna 
substantiv.  

När jag gjorde det urval som fick representera de svenska riktlinjerna hade jag 
svårt att bortse från två centrala principer, som är mer generellt hållna än de 
övriga: 

• ”ANVÄND ETT KLART OCH ENKELT SPRÅK.” 

• ”VÄLJ DET KORTA FRAMFÖR DET LÅNGA, OCH DET LEDIGA FRAMFÖR DET STELA.”  

Eftersom dessa riktlinjer berör flera språkliga nivåer, är det först nu, mot bak-
grund av denna sammanfattning, som de går att kommentera. Tyvärr kan man 
inte säga att förordningen lever upp särskilt väl till dem, på vare sig textnivå, 
syntaktisk eller lexikal nivå.  

 

                                          
48 I detta fall tycks missen bero på en aningslös översättare. På motsvarande ställen i den engelska 
källtexten har man nämligen använt påfallande könsneutrala formuleringar: ”inform the applicant of 
his or her right” respektive ”by informing the applicant how to obtain”. 
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6.2 Analys av förordningen mot bakgrund av EU:s 
riktlinjer 

Oavsett hur förordningen kan anses motsvara de svenska klarspråkskraven, är 
det intressant att se om den stämmer överens med de riktlinjer som EU-
institutionerna själva satt upp för utformningen av EG-lagstiftningen. Jag redo-
visar här hur förordningen förhåller sig till var och en av de relevanta rikt-
linjerna:  

1. ”GEMENSKAPENS RÄTTSAKTER SKALL VARA KLART, ENKELT OCH EXAKT FORMULERADE.” 

Som vi redan konstaterat kan förordningen inte sägas leva upp till denna första 
riktlinje (som för övrigt signalerar en tydlig klarspråksattityd).  

2. ”GEMENSKAPSRÄTTSAKTER SKALL UTFORMAS MED HÄNSYN TILL AKTENS ART OCH SÄRSKILT TILL 

OM DEN ÄR BINDANDE ELLER EJ (FÖRORDNING, DIREKTIV, BESLUT, REKOMMENDATION ELLER ANNAN 

RÄTTSAKT).” 

Denna riktlinje är inte direkt glasklart formulerad, men jag tolkar det som att 
olika typer rättsakter ska följa olika mallar. Förordningen följer den standardis-
erade mall som gäller för EG-förordningars struktur (för detaljer, se riktlinjerna 7 
och 15 nedan). 

3. ”VID UTFORMNINGEN AV RÄTTSAKTER SKALL DESSUTOM HÄNSYN TAS TILL DE PERSONER SOM 

RÄTTSAKTERNA KOMMER ATT GÄLLA, SÅ ATT DE PÅ ETT OTVETYDIGT SÄTT KAN FÅ KUNSKAP OM SINA 

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, SAMT TILL DEM SOM HAR TILL UPPGIFT ATT GENOMFÖRA 

RÄTTSAKTERNA.” 

Förordningens ämne innebär i sig att dess främsta målgrupp uppenbart utgörs 
av EU-medborgarna, liksom av dem inom EU-institutionerna som har kontakt 
med allmänheten. Desto mer synd att förordningen inte kan sägas vara 
utformad med några uppenbara sådana hänsyn.  

Trots att EG-förordningar utgör gällande lag i samtliga EU-länder har det inte 
ansetts självklart att de därmed bör vara utformade med hänsyn till EU-
medborgarna. Denna riktlinje är därför ett viktigt steg i en ny riktning – som 
kanske kan få betydelse på sikt.  

4. ”BESTÄMMELSER I RÄTTSAKTER SKALL VARA KORTFATTADE, OCH INNEHÅLLET SKALL VARA SÅ 

ENHETLIGT SOM MÖJLIGT. ALLTFÖR LÅNGA ARTIKLAR OCH MENINGAR, ONÖDIGT KOMPLICERADE 

FORMULERINGAR OCH ÖVERDRIVET BRUK AV FÖRKORTNINGAR BÖR UNDVIKAS.” 

Detta tycks i själva verket röra sig om fem–sex riktlinjer, snarare än en. Utöver 
de inledande påbuden om att man ska skriva kortfattat och enhetligt, omfattar 
denna riktlinje såväl artikellängd och meningslängd som förkortningar och 
krångliga formuleringar. 

Förordningen består av totalt 19 artiklar. Den kortaste artikeln omfattar 25 ord, 
och den längsta 340. Medianen utgörs av artikel 18, som är 107 ord lång. 
Medelvärdet ligger på drygt 124 ord per artikel (textens 2 361 ord / 19 artiklar). 
En annan faktor som säger någonting om artiklarnas längd är det antal stycken 
som de består av. I Myndigheternas skrivregler (Regeringskansliet 1986, s. 72) 
rekommenderas att en paragraf – vilket motsvarar förordningens artiklar – 
består av högst tre stycken. De flesta av förordningens artiklar håller sig inom 
den gränsen, men sju av dem överskrider den. 
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Som jag nämnt i föregående avsnitt (6.1) är textens 2 361 ord fördelade på 
78 meningar, vilket ger en genomsnittlig meningslängd på drygt 30 ord, och 
medianvärdet är 27,5 ord per mening. I det förra avsnittet framgick också att 
det inte finns många förkortningar i texten, men att det däremot är gott om 
krångliga formuleringar av olika slag. 

Här kan tilläggas att det finns hela 934 långa ord (som består av sju bokstäver 
eller mer), vilket utgör 39,56 % av texten. Fördelat på antalet meningar ger det 
nästan 12 långa ord per mening. Det medför att läsbarhetsindex (LIX), dvs. 
summan av antalet ord per mening och andelen långa ord, ligger på skyhöga 
(30,27+39,56=) 69,8349.  

5. ”UNDER HELA DET FÖRFARANDE SOM LEDER FRAM TILL ATT RÄTTSAKTER ANTAS SKALL UTKASTEN 

REDIGERAS MED ETT ORDVAL OCH EN MENINGSBYGGNAD SOM TAR HÄNSYN TILL ATT GEMENSKAPS-
LAGSTIFTNINGEN ÄR FLERSPRÅKIG. BEGREPP ELLER TERMINOLOGI SOM SÄRSKILT HÄNFÖR SIG TILL 

ETT NATIONELLT RÄTTSSYSTEM SKALL ANVÄNDAS MED FÖRSIKTIGHET.” 

Denna riktlinje belyser det faktum att EG-lagstiftningen ska översättas till alla 
EU-språk. Vad innebär då det för särskilda hänsyn när man utformar källtexten?  

I en broschyr som tagits fram särskilt för dem som arbetar i EU-sammanhang 
(Regeringskansliet 2001)50 finns specifika råd som rör texter som ska översättas. 
Det handlar om att tydligt låta det framgå vilka ord som är termer och använda 
dem konsekvent, att undvika yrkesjargong, modeord, förkortningar och 
hemmagjorda sammansättningar samt att vara vaksam mot kulturspecifika 
uttryck som kanske inte har någon motsvarighet internationellt. 

Dessutom lyfter broschyren fram mer generella klarspråksrekommendationer 
som är giltiga i alla sammanhang där man vill undvika missförstånd (t.ex. att 
använda rubriker, styckeindelning och sambandsord, liksom att undvika oklara 
syftningar, passivformer, långa meningar och inskjutna bestämningar).  

Verkar det då troligt att lagstiftningens flerspråkighet faktiskt har beaktats i 
samtliga led av produktionsprocessen? Svaret blir nej, såväl utifrån textens 
faktiska utformning som med anledning av mina intervjuer med Helena 
Jäderblom, som ger en bild av en process där den språkliga utformningen inte 
har stått i centrum för arbetet.  

6. ”DEN TERMINOLOGI SOM ANVÄNDS I EN OCH SAMMA RÄTTSAKT SKALL VARA KONSEKVENT OCH 

ÖVERENSSTÄMMA MED TERMINOLOGIN I GÄLLANDE RÄTTSAKTER, SÄRSKILT DEM INOM SAMMA 

ÄMNESOMRÅDE.  

SAMMA BEGREPP SKALL UTTRYCKAS MED SAMMA ORD OCH DE SKALL, I MÖJLIGASTE MÅN, INTE 

AVVIKA FRÅN DEN INNEBÖRD SOM DE HAR I ALLMÄNT, JURIDISKT ELLER TEKNISKT SPRÅKBRUK.” 

Vad gäller en konsekvent terminologi har jag inte vidgat undersökningen till 
några andra rättsakter än förordningen eller till ”allmänt, juridiskt eller tekniskt 
språkbruk”. Däremot verkar termerna inom den aktuella förordningen användas 
på ett konsekvent sätt. 

7. ”ALLA GEMENSKAPENS RÄTTSAKTER AV ALLMÄN GILTIGHET SKALL UTFORMAS I ENLIGHET MED EN 

STANDARDISERAD MALL (TITEL, INGRESS, NORMATIV DEL OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, BILAGOR).” 

                                          
49 Redan en text med ett LIX-värde runt 60 brukar anses svår. 

50 Regeringskansliets publikation Tala för att tolkas. Skriva för att översättas är en bearbetad 
översättning av en finsk broschyr som givits ut av Forskningscentralen för de inhemska språkens 
publikationer. 
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Förordningen följer som sagt denna mall, med undantag för att det inte finns 
några bilagor till den.  

8. ”RÄTTSAKTERNAS TITEL SKALL INNEHÅLLA SÅ KORTFATTADE OCH FULLSTÄNDIGA UPPGIFTER SOM 

MÖJLIGT OM ÄMNET OCH FÅR INTE KUNNA VILSELEDA LÄSAREN OM BESTÄMMELSERNAS INNEHÅLL. 
VID BEHOV KAN TITELN ÅTFÖLJAS AV EN FÖRKORTAD VERSION AV TITELN.” 

Förordningens titel är inte särskilt kortfattad:  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets 
och kommissionens handlingar. 

Sedan gammalt är titeln utformad så att den ska täcka in tre olika typer av 
information i samma fras: vilka institutioner som arbetat fram förordningen, det 
datum då den antogs samt vad den handlar om. Detta är dock inget som nämns 
i denna riktlinje, som enbart rör den tredje faktorn.  

Intressant är att man i riktlinjen nämner möjligheten att komplettera den 
fullständiga (och omständliga) titeln med en kortversion av densamma. Tanken 
på en kort titel, som är lätt att lägga på minnnet, återkommer i Claryfying 
Eurolaw, där läsaren också får ett smakprov på hur detta skulle kunna sättas i 
verket (Cutts 2001, s. 21). Överfört till denna förordning skulle titeln kunna vara 
utformad så här: 

 

 

 

 

 

Vad gäller just denna förordning kvarstår fortfarande en svaghet i formuleringen, 
nämligen oklarheten kring vad som avses med ”Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar” (vilket dock definieras i själva förordningen). Det är 
risk att olika personer lägger in olika innebörd i begreppet, t.ex. ”handlingar som 
dessa institutioner har tagit emot”, ”handlingar som dessa institutioner har 
skickat iväg”, ”handlingar av bägge dessa kategorier”, eller ytterligare någon 
variant. Detta hade varit mindre oklart om man hade kallat den ”(förordningen) 
om allmänhetens tillgång till handlingar hos Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen”. (Formuleringen går dock inte att ändra, eftersom den härrör 
från förordningens rättsliga grund, artikel 255.2 i EG-fördraget.) 

12. ”EN BINDANDE RÄTTSAKTS NORMATIVA DEL SKALL INTE INNEHÅLLA NÅGRA BESTÄMMELSER 

SOM SAKNAR NORMATIV KARAKTÄR, SÅSOM T.EX. ÖNSKEMÅL ELLER POLITISKA FÖRKLARINGAR, 
ELLER BESTÄMMELSER SOM ÅTERGER ELLER SKRIVER OM DELAR AV ELLER ARTIKLAR I FÖRDRAGEN 

ELLER BEKRÄFTAR EN BESTÄMMELSE I GÄLLANDE LAGSTIFTNING.  

RÄTTSAKTER SKALL INTE INNEHÅLLA BESTÄMMELSER SOM ÅTERGER INNEHÅLLET I ANDRA ARTIKLAR 

ELLER UPPREPAR AKTENS TITEL.” 

Den första meningen i denna riktlinje är inte helt lätt att förstå, så jag har 
försökt att bena upp den i form av en punktuppställning (och därefter strukit ett 
upprepat led som jag bedömer som överflödigt):  

 

Offentlighetsförordningen 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 

30 maj 2001 

om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar 
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” En bindande rättsakts normativa del skall inte innehålla några  
- bestämmelser som…  

•  saknar normativ karaktär, såsom t.ex. önskemål eller  
politiska förklaringar,  

eller  
- bestämmelser som… 

•  återger eller skriver om delar av eller artiklar i fördragen 
eller 

•  bekräftar en bestämmelse i gällande lagstiftning.” 

Som synes gäller denna mening innehållet i förordningens normativa del, 
snarare än utformningen av den. Det första ledet i punktuppställningen berör 
innehållets karaktär, vilket jag inte går in på i min analys. Det andra ledet är 
däremot intressant i sammanhanget: ”återger eller skriver om delar av eller 
artiklar i fördragen”. Om de olika fördragen inte får citeras eller refereras i en 
rättsakt, kan det förklara varför förordningen innehåller så många hänvisningar. 
Även de många syftningarna till olika ställen inom förordningen får här sin för-
klaring, i riktlinjens andra mening: ”Rättsakter skall inte innehålla bestämmelser 
som återger innehållet i andra artiklar….”.  

13. ”VID BEHOV SKALL EN ARTIKEL FÖRAS IN I BÖRJAN AV DEN NORMATIVA DELEN FÖR ATT ANGE 

RÄTTSAKTENS SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE.” 

Det finns redan! 

14. ”NÄR DE BEGREPP SOM ANVÄNDS I RÄTTSAKTEN INTE ÄR ENTYDIGA BÖR DE DEFINIERAS I EN 

ENDA ARTIKEL I BÖRJAN AV RÄTTSAKTEN. DENNA DEFINITION SKALL INTE INNEHÅLLA 

SJÄLVSTÄNDIGA FÖRESKRIFTER.” 

Det finns en sådan artikel, som nummer 3, vilket är bra. Vad som är mindre bra 
är att alla definitioner faktiskt inte har samlats just där, utan att t.ex. den 
ordrika definitionen av känsliga handlingar har hamnat i artikel 9.1: ”En känslig 
handling är en handling som (…)”.  

Även i artikel 12.2 ryms en definition: ”det vill säga handlingar som upprättats 
eller mottagits i samband med ett förfarande för att anta rättsakter som är 
juridiskt bindande i eller för medlemsstaterna, bör göras direkt tillgängliga (…)”. 

En annan definition, som smyger sig in i förordningen via en märkligt inskjuten 
parentes i artikel 1, är den av institutionerna. Om man lyfte ut den parentesen 
och flyttade den till artikel 3 (Definitioner) i stället, skulle man dessutom öka 
läsbarheten en aning i artikel 1. 

Några begrepp som tyvärr inte definieras explicit är direkt tillgång, ursprungliga 
ansökningar och bekräftande ansökningar. I bästa fall kan man lista ut vad de 
står för av sammanhanget, men det rör sig knappast om så pass väl etablerade 
begrepp att en definition skulle vara överflödig.  

15. ”DEN NORMATIVA DELEN SKALL I MÖJLIGASTE MÅN UTFORMAS ENLIGT EN STANDARDISERAD 

MALL (SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, 
BESTÄMMELSER OM GENOMFÖRANDEBEFOGENHETER, FÖRFARANDEREGLER, TILLÄMPNINGS-
ÅTGÄRDER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER).  

DEN SKALL DELAS UPP I ARTIKLAR OCH, BEROENDE PÅ TEXTENS OMFATTNING OCH KOMPLEXITET, I 

AVDELNINGAR, KAPITEL OCH AVSNITT. OM EN ARTIKEL INNEHÅLLER EN FÖRTECKNING BÖR VARJE 

DEL AV FÖRTECKNINGEN SÄRSKILJAS GENOM ETT NUMMER ELLER EN BOKSTAV HELLRE ÄN GENOM 

STRECKSATSER.” 

I stort kan förordningens normativa del sägas följa en standardiserad mall. Först 
kommer syfte, tillämpningsområde och definitioner. Därefter berör merparten av 
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artiklarna i den normativa delen olika rättigheter och skyldigheter, och följs av 
tillämpningsåtgärder och slutbestämmelser.  

Förordningens normativa del är dessutom uppdelad i artiklar (varav de allra 
flesta är uppdelade i numrerade stycken). Dessa artiklar är däremot inte 
grupperade i avdelningar, kapitel eller avsnitt.  

I de artiklar som innehåller en förteckning betecknas punkterna i förteckningen 
främst av bokstäver. I artikel 4 förekommer dessutom, i ett par fall, förteck-
ningar som består av strecksatser. I det första fallet är strecksatserna 
underordnade en bokstavspunkt, medan de i det andra fallet ligger på samma 
nivå som bokstavspunkterna i det första fallet… Kort sagt är bruket av olika 
punktuppställningar oregelbundet. 

16. ”HÄNVISNINGAR TILL ANDRA RÄTTSAKTER BÖR I MÖJLIGASTE MÅN UNDVIKAS. EN HÄNVISNING 

SKALL KLART OCH TYDLIGT ANGE DEN RÄTTSAKT ELLER BESTÄMMELSE SOM DEN AVSER. 
KORSHÄNVISNINGAR (HÄNVISNINGAR TILL EN RÄTTSAKT ELLER EN ARTIKEL SOM I SIN TUR 

HÄNVISAR TILL DEN URSPRUNGLIGA BESTÄMMELSEN) ELLER SERIEHÄNVISNINGAR (HÄNVISNING 

TILL EN BESTÄMMELSE SOM I SIN TUR HÄNVISAR TILL EN ANNAN BESTÄMMELSE) SKALL OCKSÅ 

UNDVIKAS.” 

Hur avgöra vad som är ”i möjligaste mån”? Helt klart är att man i förordningen 
knappast undvikit hänvisningar till andra rättsakter, eftersom de förekommer på 
16 ställen. I de flesta fall anger dessa hänvisningar klart och tydligt vilken artikel 
i vilken rättsakt som avses, dock med några undantag: ”relevanta bestämmelser 
i EG-fördraget” och ”de befintliga bestämmelserna om tillgång till handlingar”. 

Det framgår inte klart av sammanhanget om det begrepp som här i EU:s rikt-
linjer kallas för ”hänvisningar” ska definieras på samma sätt som för de svenska 
riktlinjerna, där begreppet bara avser ”(hänvisningar) till andra rättsakter”. Jag 
misstänker dock att EU-riktlinjernas ”hänvisningar” också avser det som i de 
svenska riktlinjerna kallas ”syftningar (inom rättsakten ifråga)”. Sådana före-
kommer hela 17 gånger. Ur detta perspektiv har jag letat efter eventuella kors- 
eller seriehänvisningar inom förordningen, men inte hittat några.  

Det märkliga med denna riktlinje är att den tycks gå stick i stäv med riktlinje 12, 
som bl.a. säger att förordningen inte får återge innehållet i andra artiklar. Om 
det finns ett samband som behöver framgå, och innehållet i den andra artikeln 
inte får återges, måste man ju hänvisa till artikelnumret i stället. 

6.2.1 Resultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna jämförelse kanske inte givit så mycket 
ny information om själva förordningen, men däremot bidragit till att belysa vad 
som betonas i EU:s riktlinjer.  

Många av dessa riktlinjer ger uttryck för en lovande klarspråksattityd. De för 
fram krav på klart, enkelt och exakt formulerade rättsakter med enhetligt inne-
håll och konsekvent terminologi, liksom hänsyn till dem som rättsakterna gäller 
och till att EG-lagstiftningen är flerspråkig. Ytterligare riktlinjer förordar separata 
artiklar för syfte, tillämpningsområde och definitioner i början av rättsaktens 
normativa del, och avråder från alltför långa artiklar och meningar, onödigt 
komplicerade formuleringar och överdrivet bruk av förkortningar.  

Därtill finns en rad riktlinjer i gränslandet mellan formella krav och klarspråks-
rekommendationer – formalia med eventuella klarspråkseffekter, om man så vill. 
(Förmodligen är tanken att en standardisering i sig kan underlätta informations-
sökning, genom att man lättare hittar rätt i en redan bekant struktur. Om just 
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den föreslagna strukturen verkligen är den bästa ur klarspråksperspektiv tål 
dock att ifrågasättas.) Ett par av riktlinjerna betonar att rättsaktens art 
(förordning, direktiv eller beslut, t.ex.) ska avgöra dess utformning, och att 
denna utformning ska följa en standardiserad mall (titel, ingress, normativ del, 
osv.). Även för den normativa delen, som inte får innehålla annat än normativa 
bestämmelser, finns en mall. Hänvisningar, särskilt korshänvisningar eller serie-
hänvisningar, ska i möjligaste mån undvikas. Eventuella hänvisningar ska vara 
klara och tydliga. Rättsakter ska heller inte referera eller citera innehållet i andra 
artiklar eller rättsakter.  

Av de riktlinjer jag tagit upp följer förordningen framförallt dem som rör mallar 
och standardisering, exempelvis dem som förordar en viss innehållsdisposition 
och konsekvent terminologi. Frågan är dock i vad mån en sådan överens-
stämmelse är intressant. Lite tillspetsat kan man säga att förordningen tack vare 
en mall lever upp till de punkter som avser textens grovstruktur, men att den 
däremot har svårare att leva upp till de riktlinjer som kräver klarspråk på den 
syntaktiska och lexikala nivån. 

 

 

7 Sammanfattning och diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Analyserna av förordningen visar att den inte lever upp särskilt väl till vare sig 
svenska riktlinjer för författningsspråk eller EU:s redaktionella riktlinjer. Bilden 
är långt ifrån nattsvart, men det rör sig ändå om en förordning som inte verkar 
ha skrivits med en medveten hänsyn till den språkliga utformningen.  

Även bland de riktlinjer som efterlevs, är det flera som inte tycks ha fått ordent-
ligt fäste. Mellanrubriker är det till exempel förhållandevis gott om, men inte 
riktigt tillräckligt av, och de är inte alltid så väl valda. Punktuppställningar före-
kommer i vissa artiklar, men långt ifrån överallt där det behövs, och de är inte 
alltid så konsekvent utformade. Fundamentslängden överskrider för det mesta 
inte fem ord, men varierar kraftigt mellan meningarna, och sträcker sig några 
gånger över tjugo ord.  

Mer entydigt svaga punkter är den totala avsaknaden av innehållsförteckning 
och register, liksom att sambandsorden i texten är fåtaliga. Samtidigt är 
hänvisningarna till andra rättsakter lite väl många, liksom syftningarna till olika 
textpartier inom förordningen.  

Det ska sägas att jag inte har funnit några svårtydda förkortningar eller formella 
felaktigheter och knappt några nakna substantiv. Däremot är förordningens 
språk utpräglat kanslispråkligt, juridiskt och EU-typiskt. Meningslängden över-
stiger 30 ord i snitt, och ett tjugotal meningar tyngs av långa nominalfraser, in-
skjutna satser eller glapp mellan det infinita verbet och hjälpverbet. Samman-
taget kan man alltså inte påstå att förordningen lever upp särskilt väl till 
riktlinjerna, på vare sig textnivå, syntaktisk eller lexikal nivå.  
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7.2 Slutdiskussion 

Varför ser då förordningen ut som den gör? Enskilda olyckliga formuleringar kan 
skyllas på dålig översättning. En bristande idiomatisk svenska51 likaså. Men 
grundproblemet med många EU-texter finns redan i källtexterna. Vad är det då 
som gör dem problematiska? I Mål i mun (Kommittén för svenska språket 2002, 
s. 255) skisseras några möjliga förklaringar, som kan sammanfattas i tre 
punkter: 

- att själva språket i källtexterna (som oftast är skrivna på engelska eller 
franska) skiljer sig från modern svensk författningstext, genom långa och 
komplicerade meningar och ett komplext juridiskt språk. 

- att också texternas utformning är olik modern svensk författningstext, vad 
gäller den övergripande dispositionen och det grundläggande perspektiv 
den avspeglar. 

- att texterna tillkommer under speciella förhållanden; de skrivs ofta på ett 
annat språk än skribentens modersmål, är resultatet av kompromisser och 
förhandlingar i arbetsgrupper och innehåller ibland felaktig terminologi. 

Ingen av nämnda punkter kan ensam anses utgöra den enda förklaringen, utan 
de överlappar naturligtvis varandra. Detta bör dessutom ses som en beskrivning 
och möjlig förklaring av dagsläget – inte som en uppgiven betraktelse över 
sakernas nödvändiga eller permanenta tillstånd.  

Den första punkten avser skillnaderna mellan den traditionellt höga stilnivå som 
EG-lagstiftningen slentrianmässigt skrivs på och den modernare, läsartillvända 
författningsstil som vuxit fram i Sverige under de senaste trettio åren. Ett sätt 
att överbrygga denna skillnad skulle kunna vara att vrida klockan tillbaka vad 
gäller klarspråksambitionerna, och anpassa de svenska EU-översättningarna till 
källtexternas stilnivå. Detta förordas av Lars-Johan Ekerot, som menar att 
svenska klarspråksrekommendationer inte är ”tillämpliga vid översättning av EU-
texter med mera avancerad meningsbyggnad” och att översättningsarbetet i 
stället måste ”baseras på ett lite äldre stilideal” (Ekerot 2000, s. 74). Kortsiktigt 
kan detta tyckas vara en pragmatisk inställning. Den verkar dock bygga på 
antagandet att klarspråk är en specifikt svensk företeelse, som i ett europeiskt 
sammanhang måste stryka på foten. Detta stämmer dock knappast med det 
faktiska läget, vare sig på EU-nivå eller inom de olika medlemsländerna. På lite 
längre sikt är i stället ett utökat klarspråksarbete inom EU:s institutioner en 
betydligt mer givande väg att gå för att överbrygga skillnader i författningsstil.  

Den andra punkten är besläktad med den första, i det att även EG-rättsakternas 
övergripande disposition bygger på gamla skrivtraditioner. För att mallarna på 
detta område ska kunna omarbetas, behövs en grundläggande attitydförändring 
inom EU:s institutioner, vad gäller såväl lagtext som dess potentiella mottagare. 
(Ett tecken på att en öppnare attityd är på framväxt utgörs av förordningen om 
allmänhetens tillgång till institutionernas handlingar.) En attitydförändring kan 
dessutom få konsekvenser inte bara för texternas innehållsstruktur, utan också 
för de språkliga aspekter som omfattas av den första punkten ovan.  

Den tredje punkten berör de dåliga förutsättningarna för EU-texternas språkliga 
utformning. I dagsläget lämnas språkliga synpunkter på ett för sent stadium i 
lagstiftningsprocessen, vilket bland annat påpekats i Svenskan i EU – Hur vi kan 
främja kvaliteten på de svenska EU-texterna: ”insatserna har i alltför stor ut-

                                          
51 Med bristande idiomatisk svenska syftar jag närmast på de märkligt inskjutna satser som bryter 
mot en normal svensk meningskonstruktion i förordningen, när man hade kunnat lösa översättningen 
på ett annat sätt (även med hänsyn till punktregeln). 
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sträckning koncentrerats på de slutliga texterna (…). Det är naturligtvis lika 
viktigt att de förslagstexter som lämnar kommissionen har hög kvalitet.” (Utred-
ningen om svenskan i EU 1998, s. 38). I Sverige har Regeringskansliets språk-
experter länge bistått arbetet i kommittéer och utredningar, och därmed kunnat 
påverka utformningen av framväxande lagförslag i ett tidigt skede. Inom 
Europeiska kommissionen tycks en liknande tanke ligga bakom möjligheten att 
ta hjälp av översättare redan i arbetet med att utforma (käll-)texter. Ännu 
verkar detta dock främst vara en lovande nyhet: ”A very rare practice (…) is the 
inclusion of translators in drafting teams. This can help to obviate problems of 
quality and translatability.” (Wagner, Bech & Martínez 2002, s. 73). Det ideala 
för EG-rättsakternas språkliga utformning vore alltså att genomgående låta 
språkgranskare delta i samtliga led av produktionsprocessen. En sådan insats 
skulle avsevärt höja kvaliteten hos källtexterna – och därmed även hos över-
sättningarna, oavsett vilket språk de ursprungligen författats på. 



STOCKHOLMS UNIVERSITET         Examensuppsats 
Institutionen för nordiska språk        av Nathalie Parès 
Språkkonsultlinjen  

 

 

 

 s. 28/29  

8 Material- och litteraturförteckning 

8.1 Material 

(De nedan angivna årtalen avser tryckår för den utgåva som jag haft tillgång till. 
För uppgifter om tidigare utgivningsår, se sidorna 7–8.) 
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kommissionens handlingar.  

Interinstitutionellt avtal av den 22 december 1998 om gemensamma riktlinjer 
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I

(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET
RÅDET

KOMMISSIONEN

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 22 december 1998

om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet

(1999/C 73/01)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS
RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
KOMMISSION HAR I SAMFÖRSTÅND ANTAGIT DESSA
RIKTLINJER

med beaktande av den förklaring (nr 39) om gemen-
skapslagstiftningens redaktionella kvalitet som regerings-
konferensen antog den 2 oktober 1997 och som bifogats
Amsterdamfördragets slutakt, och

av följande skäl:

(1)ÙFör att gemenskapslagstiftningen skall vara över-
skådlig och för att allmänheten och näringslivet skall
kunna förstå den väl är det av avgörande betydelse
att gemenskapens rättsakter formuleras klart, enkelt
och exakt. Detta är nödvändigt även för att gemen-
skapslagstiftningen skall kunna genomföras korrekt
och tillämpas på enhetligt sätt i medlemsstaterna.

(2)ÙI enlighet med EG-domstolens rättspraxis kräver
rättssäkerhetsprincipen, som är en del av gemenska-
pens rättsordning, att gemenskapens lagstiftning är
klar och exakt och att dess tillämpning är förutsebar
för medborgarna. Detta är särskilt viktigt när det rör
sig om en rättsakt som kan ha ekonomiska konse-
kvenser och som innebär åligganden för enskilda, så
att de berörda har möjlighet att få reda på den ex-
akta omfattningen av de förpliktelser som åläggs
dem.

(3)ÙRiktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktio-
nella kvalitet bör därför fastställas i samförstånd.
Dessa riktlinjer skall tjäna som vägledning för ge-
menskapsinstitutionerna när de antar rättsakter, lik-
som för dem som inom gemenskapsinstitutionerna
medverkar till att utarbeta och utforma rättsakter,
oavsett om det är fråga om att utarbeta den ur-
sprungliga texten eller de olika ändringar som den
genomgår under lagstiftningsförfarandet.

(4)ÙFör att säkerställa att dessa riktlinjer tillämpas kor-
rekt skall de åtföljas av lämpliga åtgärder som varje
institution skall besluta om för egen del.

(5)ÙInstitutionernas juridiska avdelningar, inbegripet de-
ras juristlingvister, bör få en viktigare roll i arbetet
med att förbättra gemenskapslagstiftningens redak-
tionella kvalitet.

(6)ÙRiktlinjerna kompletterar institutionernas ansträng-
ningar för att göra gemenskapslagstiftningen lättill-
gängligare och begripligare, särskilt genom en offi-
ciell kodifiering av rättsakter samt genom omarbet-
ning och förenkling av befintliga rättsakter.

(7)ÙRiktlinjerna är avsedda att användas internt inom in-
stitutionerna. De är inte rättsligen bindande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Allmänna principer

1.ÙGemenskapslagstiftningens rättsakter skall vara klart,
enkelt och exakt formulerade.

2.ÙGemenskapens rättsakter skall utformas med hänsyn
till aktens art och särskilt till om den är bindande
eller ej (förordning, direktiv, beslut, rekommenda-
tion eller annan rättsakt).

3.ÙVid utformningen av rättsakter skall dessutom hän-
syn tas till de personer som rättsakterna kommer att
gälla, så att de på ett otvetydigt sätt kan få kunskap
om sina rättigheter och skyldigheter, samt till dem
som har till uppgift att genomföra rättsakterna.
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4.ÙBestämmelser i rättsakter skall vara kortfattade, och
innehållet skall vara så enhetligt som möjligt. Alltför
långa artiklar och meningar, onödigt komplicerade
formuleringar och överdrivet bruk av förkortningar
bör undvikas.

5.ÙUnder hela det förfarande som leder fram till att
rättsakter antas skall utkasten redigeras med ett ord-
val och en meningsbyggnad som tar hänsyn till att
gemenskapslagstiftningen är flerspråkig. Begrepp
eller terminologi som särskilt hänför sig till ett natio-
nellt rättssystem skall användas med försiktighet.

6.ÙDen terminologi som används i en och samma rätts-
akt skall vara konsekvent och överensstämma med
terminologin i gällande rättsakter, särskilt dem inom
samma ämnesområde.

Samma begrepp skall uttryckas med samma ord och
de skall, i möjligaste mån, inte avvika från den inne-
börd som de har i allmänt, juridiskt eller tekniskt
språkbruk.

Rättsaktens olika delar

7.ÙAlla gemenskapens rättsakter av allmän karaktär
skall utformas i enlighet med en standardiserad mall
(titel, ingress, normativ del och, i förekommande
fall, bilagor).

8.ÙRättsakternas titel skall innehålla så kortfattade och
fullständiga uppgifter som möjligt om ämnet och får
inte kunna vilseleda läsaren om bestämmelsernas in-
nehåll. Vid behov kan titeln åtföljas av en förkortad
version av titeln.

9.ÙSyftet med beaktandemeningarna är att ange den
rättsliga grunden för rättsakten och de viktigaste
etapperna i det förfarande som har lett till att akten
antagits.

10.ÙSyftet med skälen i ingressen är att ge en kortfattad
motivering för de grundläggande bestämmelserna i
den normativa delen utan att återge eller omskriva
deras lydelse. Skälen i ingressen skall inte innehålla
några bestämmelser av normativ karaktär eller några
politiska uppmaningar.

11.ÙSkälen skall vara numrerade.

12.ÙEn bindande rättsakts normativa del skall inte inne-
hålla några bestämmelser som saknar normativ ka-
raktär, såsom t.ex. önskemål eller politiska förkla-
ringar, eller bestämmelser som återger eller skriver
om delar av eller artiklar i fördragen eller bekräftar
en bestämmelse i gällande lagstiftning.

Rättsakter skall inte innehålla bestämmelser som
återger innehållet i andra artiklar eller upprepar ak-
tens titel.

13.ÙVid behov skall en artikel föras in i början av den
normativa delen för att ange rättsaktens syfte och till-
lämpningsområde.

14.ÙNär de begrepp som används i rättsakten inte är en-
tydiga bör de definieras i en enda artikel i början av
rättsakten. Denna definition skall inte innehålla
självständiga föreskrifter.

15.ÙDen normativa delen skall i möjligaste mån utformas
enligt en standardiserad mall (syfte och tillämpnings-
område, definitioner, rättigheter och skyldigheter,
bestämmelser om genomförandebefogenheter, förfa-
randeregler, tillämpningsåtgärder, övergångsbestäm-
melser och slutbestämmelser).

Den skall delas upp i artiklar och, beroende på tex-
tens omfattning och komplexitet, i avdelningar, kapi-
tel och avsnitt. Om en artikel innehåller en förteck-
ning bör varje del av förteckningen särskiljas genom
ett nummer eller en bokstav hellre än genom streck-
satser.

Interna och externa hänvisningar

16.ÙHänvisningar till andra rättsakter bör i möjligaste
mån undvikas. En hänvisning skall klart och tydligt
ange den rättsakt eller bestämmelse som den avser.
Korshänvisningar (hänvisningar till en rättsakt eller
en artikel som i sin tur hänvisar till den ursprungliga
bestämmelsen) eller seriehänvisningar (hänvisning till
en bestämmelse som i sin tur hänvisar till en annan
bestämmelse) skall också undvikas.

17.ÙEn hänvisning i den normativa delen av en bindande
rättsakt till en icke-bindande rättsakt medför inte att
den senare blir bindande. Om önskemålet är att hela
eller en del av den icke-bindande rättsakten skall bli
bindande, bör den texten i möjligaste mån återges
som en del av den bindande rättsakten.

Rättsakter om ändring

18.ÙVarje ändring av en rättsakt skall uttryckas tydligt.
Ändringarna skall göras i form av en text som förs in
i den rättsakt som skall ändras. Att ersätta hela be-
stämmelser (en artikel eller en del av en artikel) är
att föredra framför att införa eller stryka meningar,
delar av meningar eller enstaka ord.
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En rättsakt om ändring skall inte innehålla några
självständiga grundläggande bestämmelser som inte
också förs in i den ändrade rättsakten.

19.ÙEn rättsakt som inte i första hand syftar till ändring
av en annan rättsakt kan i slutet innehålla ändringar
av andra rättsakter som en följd av bestämmelserna i
den nya rättsakten. Om ändringarna är betydande
bör en särskild rättsakt om ändring antas.

Slutbestämmelser, upphävandeklausuler och bilagor

20.ÙBestämmelser om datum, tidsfrister, undantag, dis-
penser, förlängningar, liksom övergångsbestämmel-
ser (angående de verkningar som rättsakten har på
gällande förhållanden) och slutbestämmelser (ikraft-
trädande, tidsfrist för överföring och under vilken
tid som rättsakten skall tillämpas) skall anges exakt.

I bestämmelserna om tidsfrist för överföring och till-
lämpning av rättsakterna skall en tidpunkt uttryckt i
dag, månad och år anges. När det gäller direktiv
skall dessa tidpunkter uttryckas på ett sätt som ga-
ranterar en lämplig överföringsperiod.

21.ÙRättsakter och bestämmelser som blivit obsoleta skall
uttryckligen upphävas. När en ny rättsakt antas bör
alla akter eller bestämmelser som därmed inte längre
kan tillämpas eller har blivit överflödiga, uttryckligen
upphävas.

22.ÙRättsaktens tekniska delar skall införas i bilagorna,
till vilka hänvisning i varje enskilt fall skall ske i den
normativa delen av rättsakten. Bilagorna får således
inte innehålla några nya rättigheter eller skyldigheter
som inte fastställs i den normativa delen.

Bilagorna skall utformas enligt en standardiserad
mall.

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS
RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
KOMMISSION HAR ENATS OM FÖLJANDE
ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDET:

Institutionerna skall vidta de interna organisatoriska åt-
gärder som de anser vara nödvändiga för att säkerställa
korrekt tillämpning av riktlinjerna.

Institutionerna skall särskilt

a)Ùge sina juridiska avdelningar i uppdrag att inom ett år
efter offentliggörandet av dessa riktlinjer utarbeta en
praktisk gemensam handledning för de personer som
deltar i utformningen av rättsakter,

b) organisera sina interna förfaranden så att deras juri-
diska avdelningar, inbegripet juristlingvisterna, i god
tid för sin egen institution kan utforma förslag till hur
texter kan utformas med tillämpning av dessa riktlin-
jer,

c) främja inrättandet av grupper med ansvar för texter-
nas utformning vid de av institutionens organ eller av-
delningar som medverkar i lagstiftningsförfarandet,

d) se till att deras tjänstemän och anställda får utbildning
i att utforma rättsakter och blir medvetna om fler-
språkighetens följder för den redaktionella kvaliteten,

e) främja samarbetet med medlemsstaterna för att för-
bättra förståelsen för de särskilda överväganden som
måste göras när texterna utformas,

f) uppmuntra utvecklingen och förbättringen av dator-
stödet för utformningen av juridiska texter,

g) verka för ett gott samarbete mellan de avdelningar
som har till uppgift att övervaka den redaktionella
kvaliteten,

h) ge de juridiska avdelningarna i uppdrag att, var och
en för sin institution, utarbeta rapporter om de åtgär-
der som vidtagits i enlighet med punkt a–g.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

För
Europaparlamentet

Ordförande

För Europeiska
unionens råd

Ordförande

För Europeiska
gemenskapernas kommission

Ordförande
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Förklaring från Europaparlamentet

Europaparlamentet anser att gemenskapens rättsakt skall vara självförklarande. Institutionerna
skall inte anta några tolkningsförklaringar.

Antagandet av tolkningsförklaringar föreskrivs inte i fördragen och är oförenligt med gemen-
skapsrättens natur.

Rådets uttalanden

Rådet anser, i likhet med Europaparlamentet, att alla gemenskapens rättsakter borde vara för-
ståeliga i sig. Därför borde tolkningsförklaringar till rättsakterna undvikas i största möjliga
utsträckning och innehållet i eventuella uttalanden i förekommande fall infogas i texten till
rättsakten.

Det bör emellertid noteras att sådana tolkningsförklaringer som antas av gemenskapslagstifta-
ren, så vitt de inte motsäger den berörda rättsakten och så vitt de offentliggörs (så som före-
skrivs i artikel 151.3 i EG-fördraget som det kommer att ändras genom Amsterdamfördraget),
är förenliga med gemenskapsrätten.

Rådet anser det önskvärt att de allmänna principer för god redaktionell utformning som fram-
går ur de gemensamma riktlinjerna för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet i före-
kommande fall skall tjäna som inspirationskälla vid formuleringen av de rättsakter som antas i
enlighet med avdelningarna V och VI i Fördraget om Europeiska unionen.

Rådet anser att det för att förbättra öppenheten i gemenskapens beslutprocess vore önskvärt att
kommissionen fastställer att motiveringarna till dess lagsförslag i framtiden skall göras allmänt
tillgängliga på lämpligaste sätt (t.ex. genom att offentliggöras i C-serien av Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning, genom att spridas elektroniskt eller på något annat sätt).

Rådet anser att, förutom lagstiftarens antagning av officiella kodifieringar av rättsakter, borde
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, för att underlätta åtkomligheten
av den gemenskapslagstiftning som varit föremål för många och betydande ändringar, förstärka
det informella konsolideringsarbetet med rättsakterna och se till att dessa texter offentliggörs
på ett bättre sätt. Tillsammans med de andra institutionerna borde man också undersöka lämp-
ligheten i att vidta eventuella åtgärder för att underlätta en mer strukturerad användning av
sådan omarbetningsteknik som möjliggör att i en enda rättsakt sammanställa en akts kodifie-
ring och ändringar.
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DE UTVALDA EU-RIKTLINJERNA FÖR REDAKTIONELL KVALITET 

K
L
A

R
S

P
R

Å
K

S
-

A
T
T
IT

Y
D

 

F
O

R
M

A
L
IA

, 
M

A
L
L
A

R
 

T
E

X
T

N
IV

Å
 

S
Y

N
T

A
K

T
IS

K
 

N
IV

Å
 

L
E

X
IK

A
L
 N

IV
Å

 

 

 

1. Gemenskapens rättsakter skall vara klart, enkelt och exakt formulerade. X   X X 

2. Gemenskapsrättsakter skall utformas med hänsyn till aktens art och särskilt till om den 
är bindande eller ej (förordning, direktiv, beslut, rekommendation eller annan rättsakt). 

 X X   

3. Vid utformningen av rättsakter skall dessutom hänsyn tas till de personer som 
rättsakterna kommer att gälla, så att de på ett otvetydigt sätt kan få kunskap om sina 
rättigheter och skyldigheter, samt till dem som har till uppgift att genomföra rättsakterna. 

X   X X 

4. Bestämmelser i rättsakter skall vara kortfattade, och innehållet skall vara så enhetligt 
som möjligt. Alltför långa artiklar och meningar, onödigt komplicerade 
formuleringar och överdrivet bruk av förkortningar bör undvikas. 

X 

 

 X X X 

5. Under hela det förfarande som leder fram till att rättsakter antas skall utkasten redigeras 
med ett ordval och en meningsbyggnad som tar hänsyn till att gemenskapslag-
stiftningen är flerspråkig. Begrepp eller terminologi som särskilt hänför sig till ett 
nationellt rättssystem skall användas med försiktighet. 

X   X X 

6. Den terminologi som används i en och samma rättsakt skall vara konsekvent och 
överensstämma med terminologin i gällande rättsakter, särskilt dem inom samma 
ämnesområde. Samma begrepp skall uttryckas med samma ord och de skall, i 
möjligaste mån, inte avvika från den innebörd som de har i allmänt, juridiskt eller tekniskt 
språkbruk. 

X X   X 

7. Alla gemenskapens rättsakter av allmän giltighet skall utformas i enlighet med en 
standardiserad mall (titel, ingress, normativ del och, i förekommande fall, bilagor). 

 X X   

8. Rättsakternas titel skall innehålla så kortfattade och fullständiga uppgifter som möjligt 
om ämnet och får inte kunna vilseleda läsaren om bestämmelsernas innehåll. Vid behov kan 
titeln åtföljas av en förkortad version av titeln. 

X   X X 

12. En bindande rättsakts normativa del skall inte innehålla några bestämmelser som saknar 
normativ karaktär, såsom t.ex. önskemål eller politiska förklaringar, eller bestämmelser 
som återger eller skriver om delar av eller artiklar i fördragen eller bekräftar en 
bestämmelse i gällande lagstiftning. Rättsakter skall inte innehålla bestämmelser som 
återger innehållet i andra artiklar eller upprepar aktens titel. 

X X X   

13. Vid behov skall en artikel föras in i början av den normativa delen för att ange rättsaktens 
syfte och tillämpningsområde. 

X 

 

 X   

14. När de begrepp som används i rättsakten inte är entydiga bör de definieras i en enda 
artikel i början av rättsakten. Denna definition skall inte innehålla självständiga föreskrifter. 

X X X  X 

15. Den normativa delen skall i möjligaste mån utformas enligt en standardiserad mall (syfte 
och tillämpningsområde, definitioner, rättigheter och skyldigheter, bestämmelser om 
genomförandebefogenheter, förfaranderegler, tillämpningsåtgärder, övergångs-
bestämmelser och slutbestämmelser). 

Den skall delas upp i artiklar och, beroende på textens omfattning och komplexitet, i 
avdelningar, kapitel och avsnitt. Om en artikel innehåller en förteckning bör varje del av 
förteckningen särskiljas genom ett nummer eller en bokstav hellre än genom strecksatser. 

 X X   

16. Hänvisningar till andra rättsakter bör i möjligaste mån undvikas. En hänvisning skall klart 
och tydligt ange den rättsakt eller bestämmelse som den avser. Korshänvisningar 
(hänvisningar till en rättsakt eller en artikel som i sin tur hänvisar till den ursprungliga 
bestämmelsen) eller seriehänvisningar (hänvisning till en bestämmelse som i sin tur 
hänvisar till en annan bestämmelse) skall också undvikas. 

  X   
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UTVALDA SVENSKA RIKTLINJER FÖR FÖRFATTNINGSSPRÅKET 
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• Använd vägledande rubriker och mellanrubriker. X  X   

• Använd innehållsförteckning och sakregister. X  X   

• Använd punktuppställningar. X  X   

• Hänvisa bara när det är nödvändigt. Skriv ut de föreskrifter som skall gälla i 
stället för att hänvisa till dem. Undvik tunga och övertydliga syftningar mellan 
stycken inom texten. 

X  X   

• Använd ord som anger samband.  X  X   

• Skriv inte för långa meningar, utan dela upp innehållet på flera. X   X  

• Bygg enkla meningar; undvik långa och inskjutna satser.  X   X  

• Undvik långa fundament.    X  

• Låt huvudsatsens delar stå nära varandra.  X   X  

• Låt långa bestämningar stå efter sitt huvudord.  X   X  

• Använd lättbegripliga ord och uttryckssätt. Undvik ålderdomliga, ovanliga och 
kanslispråkliga ord. Se upp med förkortningar, facktermer, namn och främmande 
EG-terminologi. 

X    X 

• Klä på de nakna substantiven. X    X 

• Skriv könsneutralt.  X    X 

• Skriv korrekt; använd ordböcker och andra hjälpmedel.  X    X 

• Använd ett klart och enkelt språk. X   X X 

• Välj det korta framför det långa, och det lediga framför det stela.  X   X X 
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EG eller EU?  

EU består av flera delar som fungerar på lite olika sätt; man brukar tala om EU:s tre 
pelare. EU:s 1:a pelare är det som kallas EG (Europeiska gemenskaperna). EG innehåller 
bl.a. jordbrukspolitiken, miljöpolitiken, konkurrenspolitiken och allt som rör den inre 
marknaden (fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer). Inom EG fattar 
ministerrådet vanligtvis beslut med kvalificerad majoriet. Medlemsländerna kan därför 
tvingas följa lagstiftning som landet röstat emot. Inom EG har dessutom betydande 
befogenheter förts över till EU:s överstatliga institutioner: kommissionen, Europa-
parlamentet och domstolen (som har befogenhet att tolka lagarna). Det är inom EG som 
den största delen av lagarna stiftas, och det är bara lagstiftningen inom EG som har 
direkt tillämplighet. Därför kallas ofta EU:s samlade lagstiftning för EG-rätt. Samarbetet 
inom den 1:a pelaren bygger på EG-fördraget och Euratomfördraget.  
 
EU:s två andra pelare innehåller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2:a 
pelaren) samt samarbetet i straffrättsliga frågor och polisfrågor (3:e pelaren). De 
bestämmelser som antas inom dessa pelare har inte direkt tillämplighet i medlems-
länderna, och alla viktigare beslut tas med enhällighet. Europaparlamentet och EG-
domstolen har begränsade eller inga befogenheter på dessa områden. Samarbetet inom 
2:a och 3:e pelaren bygger på EU-fördraget. 

 

EU:s tre pelare 

 

 

 

 

Informationen är hämtad från riksdagens EU-upplysning och finns på adressen 
http://www.riksdagen.se/eu/lag/guide/grunderna/egellereu.asp (dec. 2002).  

Kursiveringarna i texten är dock mina. 
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Rättslig grund för EU:s beslut 
 
EU kan inte fatta beslut om vad som helst. Medan EU kan besluta om lagar och regler 
inom jordbrukspolitiken kan unionen t.ex. inte bestämma över medlemsländernas 
bostadspolitik. I fördragen, de avtal mellan medlemsländerna genom vilka EU upprättats, 
framgår på vilka områden EU kan besluta om ny lagstiftning. För alla rättsakter (t.ex. 
direktiv eller beslut) som antas inom EU måste det finnas s.k. rättslig grund i fördragen. 
Detta brukar kallas för legalitetsprincipen.  
 
I varje rättsakt, och förslag till rättsakt, hänvisas till den eller de artiklar i fördragen som 
utgör den rättsliga grunden för just den rättsakten. Under beslutsprocessen brukar 
kommissionens förslag granskas just med avseende på den rättsliga grunden. En 
antagen rättsakt som saknar rättslig grund kan ogiltigförklaras av EG-domstolen. I den 
eller de artiklar i fördragen som utgör den rättsliga grunden framgår även på vilket sätt 
rättsakten ska antas, d.v.s. vilket beslutsförfarande som ska användas.  
 
För vissa rättsakter utgörs den rättsliga grunden inte av en fördragsartikel utan av en 
annan rättsakt. Detta gäller särskilt de rättsakter som antas av kommissionen för att 
genomföra mer övergripande rättsakter som tidigare antagits av rådet och Europa-
parlamentet. Alla rättsakter måste dock i något led kunna härledas tillbaka till fördragen. 
 

(Denna information är hämtad från riksdagens EU-upplysning och finns (dec. 2002) på 
http://www.riksdagen.se/eu/lag/guide/grunderna/fordragen/rattslig_grund.asp .) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Artikel 255 i EG-fördraget (förordningens rättsliga grund) 

1 Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är 
bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall ha rätt till tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar enligt de 
principer och villkor som skall bestämmas i enlighet med punkterna 2 
och 3. 

2 Rådet skall, under hänsynstagande till allmänna eller enskilda 
intressen, inom två år efter Amsterdamfördragets ikraftträdande i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 fastställa allmänna principer 
och gränser för rätten till tillgång till handlingar. 

3 De institutioner som avses ovan skall i sina arbetsordningar utarbeta 
särskilda bestämmelser om tillgång till institutionens handlingar. 

 

 
(Kursiveringarna i texten, liksom den förklarande parentesen i rubriken, är mina egna.) 
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Artikel 251 i EG-fördraget (om medbeslutandeförfarandet) 

När det i detta fördrag hänvisas till denna artikel för antagandet av en rättsakt,  
skall följande förfarande tillämpas. 

Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet. 

Efter att ha inhämtat Europaparlamentets yttrande 

- får rådet med kvalificerad majoritet, om det godkänner alla ändringar i Europaparlamentets 
yttrande, anta det på så sätt ändrade förslaget till rättsakt, 

- får rådet med kvalificerad majoritet, om Europaparlamentet inte föreslår några ändringar, 
anta den föreslagna rättsakten, 

- skall rådet i övriga fall med kvalificerad majoritet anta en gemensam ståndpunkt som skall 
delges Europaparlamentet. Rådet skall lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse 
för grunderna för sin gemensamma ståndpunkt. Kommissionen skall lämna 
Europaparlamentet en fullständig redogörelse för sin ståndpunkt. 

Om Europaparlamentet inom tre månader efter en sådan delgivning 

godkänner den gemensamma ståndpunkten, eller inte har fattat något beslut, skall rättsakten i fråga 
anses som antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten, 

med en absolut majoritet av sina ledamöter avvisar den gemensamma ståndpunkten, skall den 
föreslagna rättsakten anses som icke antagen, 

med en absolut majoritet av sina ledamöter föreslår ändringar i den gemensamma ståndpunkten, skall 
den ändrade texten översändas till rådet och till kommissionen; kommissionen skall yttra sig över 
ändringarna. 

Om rådet inom tre månader efter det att ärendet har hänskjutits dit med kvalificerad majoritet 
godkänner alla Europaparlamentets ändringar, skall rättsakten i fråga anses som antagen i form av den 
på så sätt ändrade gemensamma ståndpunkten; rådet skall dock besluta enhälligt om ändringar som 
kommissionen har avstyrkt. Om rådet inte godkänner alla ändringar, skall rådets ordförande i 
samförstånd med Europaparlamentets ordförande inom sex veckor sammankalla förlikningskommittén. 

Förlikningskommittén, som skall bestå av rådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika många 
företrädare för Europaparlamentet, skall ha till uppgift att med en kvalificerad majoritet av rådets 
medlemmar eller företrädarna för dessa och en majoritet av företrädarna för Europaparlamentet uppnå 
enighet om ett gemensamt utkast. Kommissionen skall delta i förlikningskommitténs arbete och ta alla 
nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra. När 
förlikningskommittén fullgör denna uppgift skall den behandla den gemensamma ståndpunkten på 
grundval av de ändringar som Europaparlamentet föreslagit. 

Om förlikningskommittén inom sex veckor efter det att den har sammankallats godkänner ett 
gemensamt utkast, skall Europaparlamentet och rådet var för sig ha sex veckor på sig från godkännandet 
för att anta rättsakten i fråga i enlighet med det gemensamma utkastet; Europaparlamentet skall därvid 
besluta med absolut majoritet av de avgivna rösterna och rådet med kvalificerad majoritet. Om någon av 
de båda institutionerna inte antar den föreslagna rättsakten inom denna tid, skall den föreslagna 
rättsakten anses som icke antagen. 

Om förlikningskommittén inte godkänner något gemensamt utkast skall den föreslagna rättsakten anses 
som icke antagen. 

De tidsfrister på tre månader respektive sex veckor som anges i denna artikel skall på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ förlängas med högst en månad respektive två veckor. 

 
(Kursiveringarna i texten, liksom den förklarande parentesen i rubriken, är mina egna.) 

 



 

Ord i fundament Långa ord Substantiv Verb Mening 
nr 

Ord/ 
mening antal % antal % antal % antal % 

1 75 4 5% 30 40% 24 32% 9 12% 

2 39 18 46% 13 33% 13 33% 5 13% 

3 29 1 3% 13 45% 10 34% 4 14% 

4 30 2 7% 14 47% 7 23% 8 27% 

5 28 10 36% 11 39% 6 21% 3 11% 

6 18 9 50% 9 50% 4 22% 4 22% 

7 18 7 39% 10 56% 7 39% 2 11% 

8 32 2 6% 14 44% 10 31% 7 22% 

9 67 3 4% 23 34% 24 36% 3 4% 

10 53 1 2% 27 51% 19 36% 5 9% 

11 45 1 2% 24 53% 16 36% 6 13% 

12 48 28 58% 19 40% 14 29% 9 19% 

13 50 24 48% 22 44% 15 30% 8 16% 

14 43 7 16% 10 23% 7 16% 11 26% 

15 25 2 8% 8 32% 6 24% 7 28% 

16 19 12 63% 5 26% 5 26% 3 16% 

17 23 8 35% 7 30% 6 26% 4 17% 

18 7 1 14% 1 14% 1 14% 2 29% 

19 27 14 52% 12 44% 7 26% 5 19% 

20 55 21 38% 16 29% 12 22% 12 22% 

21 11 2 18% 4 36% 3 27% 2 18% 

22 42 7 17% 15 36% 11 26% 7 17% 

23 11 1 9% 3 27% 3 27% 2 18% 

24 33 4 12% 16 48% 9 27% 6 18% 

25 28 3 11% 11 39% 7 25% 4 14% 

26 22 1 5% 4 18% 5 23% 4 18% 

27 10 7 70% 5 50% 3 30% 2 20% 

28 8 4 50% 4 50% 3 38% 2 25% 

29 63 1 2% 23 37% 17 27% 9 14% 

30 28 6 21% 11 39% 8 29% 4 14% 

31 40 17 43% 14 35% 11 28% 6 15% 

32 19 3 16% 6 32% 6 32% 3 16% 

33 6 3 50% 4 67% 1 17% 2 33% 

34 44 1 2% 18 41% 11 25% 7 16% 

35 39 7 18% 16 41% 11 28% 6 15% 

36 40 17 43% 14 35% 11 28% 6 15% 

37 37 10 27% 16 43% 13 35% 8 22% 

38 73 3 4% 27 37% 18 25% 6 8% 

39 34 20 59% 12 35% 9 26% 5 15% 

40 25 8 32% 10 40% 6 24% 5 20% 

41 16 2 13% 6 38% 3 19% 5 31% 

42 31 11 35% 8 26% 8 26% 6 19% 

43 29 1 3% 13 45% 9 31% 4 14% 

44 7 5 71% 5 71% 3 43% 2 29% 

45 20 3 15% 10 50% 7 35% 4 20% 

46 40 1 3% 13 33% 13 33% 6 15% 

47 10 7 70% 5 50% 5 50% 2 20% 

48 15 1 7% 5 33% 3 20% 2 13% 

49 28 25 89% 8 29% 8 29% 5 18% 

50 40 16 40% 17 43% 11 28% 9 23% 

51 34 1 3% 16 47% 10 29% 2 6% 

52 23 12 52% 11 48% 8 35% 5 22% 

53 8 3 38% 3 38% 3 38% 2 25% 

54 9 3 33% 4 44% 3 33% 2 22% 

55 34 1 3% 17 50% 11 32% 5 15% 

56 15 1 7% 4 27% 4 27% 3 20% 

57 24 1 4% 6 25% 5 21% 6 25% 

58 26 1 4% 14 54% 10 38% 2 8% 

59 40 27 68% 14 35% 7 18% 7 18% 

60 18 2 11% 7 39% 5 28% 3 17% 

61 17 7 41% 7 41% 5 29% 3 18% 

62 38/115 19 17% 46 40% 40 35% 8 7% 

63 11/70 4 6% 29 41% 23 33% 5 7% 

64 16 2 13% 8 50% 4 25% 4 25% 

65 18 2 11% 7 39% 5 28% 4 22% 

66 12 1 8% 5 42% 4 33% 4 33% 

67 21 1 5% 9 43% 7 33% 4 19% 

68 28 1 4% 15 54% 8 29% 6 21% 

69 25 2 8% 12 48% 7 28% 7 28% 

70 38 2 5% 16 42% 12 32% 8 21% 

71 42 1 2% 17 40% 13 31% 7 17% 

72 13 2 15% 6 46% 5 38% 2 15% 

73 13 2 15% 2 15% 3 23% 2 15% 

74 55 11 20% 25 45% 19 35% 7 13% 

75 26 11 42% 11 42% 8 31% 4 15% 

76 18 2 11% 6 33% 5 28% 2 11% 

77 10 1 10% 2 20% 1 10% 2 20% 

78 13 2 15% 4 31% 3 23% 1 8% 

TOT. 2361 497 21% 934 40% 687 29% 375 16% 
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Artikel 
nr 

Punkt 
nr 

Mening 
nr 

Innehåll 

1 - 1 Syftet med denna förordning är  

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

• att fastställa bestämmelser som garanterar att det blir så enkelt som möjligt att utöva denna rätt, och  

• att främja goda förvaltningsrutiner när det gäller tillgång till handlingar.  

1 2 Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall ha rätt till tillgång till institutionernas handlingar, med beaktande av de principer, villkor och 
gränser som fastställs i denna förordning.  

2 3 Institutionerna får med beaktande av samma principer, villkor och gränser bevilja fysiska eller juridiska personer som inte är bosatta eller har sitt säte i en medlemsstat tillgång till handlingar.  

3 4 Denna förordning skall tillämpas på alla handlingar som finns hos en institution, det vill säga handlingar som upprättats eller mottagits och som innehas av institutionen, inom samtliga Europeiska unionens 
verksamhetsområden.  

5 Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 9 skall handlingar göras tillgängliga antingen efter en skriftlig ansökan eller direkt i elektronisk form eller genom ett register.  4 

6 Särskilt handlingar som upprättats eller mottagits under ett lagstiftningsförfarande skall göras direkt tillgängliga i enlighet med artikel 12.  

5 7 Känsliga handlingar enligt definitionen i artikel 9.1 skall vara föremål för särskild behandling i enlighet med den artikeln.  

2 

6 8 Denna förordning skall inte påverka allmänhetens rätt till tillgång till handlingar som finns hos institutionerna, vilken kan följa av folkrättsliga instrument eller av rättsakter som institutionerna antagit för att 
genomföra dessa instrument.  

3 - 9 I denna förordning avses med  

a) handling: allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form, ljud- och bildupptagningar samt audiovisuella upptagningar) som har samband med den policy, de åtgärder och de 
beslut som omfattas av institutionens ansvarsområde,  

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

1 10 Institutionerna skall vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för  

a) det allmänna samhällsintresset i fråga om  

- allmän säkerhet,  

- försvar och militära frågor,  

- internationella förbindelser,  

- gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik,  

b) den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter.  

2 11 Institutionerna skall vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för  

- en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter,  

- rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,  

- syftet med inspektioner, utredningar och revisioner,  

om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.  

12 Tillgång till en handling som upprättats av en institution för internt bruk eller mottagits av en institution, och som gäller en fråga där institutionen inte fattat något beslut, skall vägras om utlämnande av handlingen 
allvarligt skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.  

3 

13 Tillgång till en handling som innehåller yttranden för internt bruk och som är en del av överläggningar och inledande samråd inom den berörda institutionen skall vägras även efter det att beslutet fattats, om 
utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.  

4 14 För handlingar som härrör från tredje part skall institutionen samråda med den berörda tredje parten för att bedöma om de undantag som anges i punkterna 1 och 2 skall tillämpas, om det inte är uppenbart att 
handlingen skall eller inte skall lämnas ut.  

5 15 En medlemsstat får begära att institutionen inte skall lämna ut en handling som härrör från denna medlemsstat utan att medlemsstaten dessförinnan har lämnat sitt medgivande.  

6 16 Om enbart delar av den begärda handlingen omfattas av något av undantagen, skall övriga delar av handlingen lämnas ut.  

17 De undantag som anges i punkterna 1-3 ovan skall enbart tillämpas under den period då skyddet är motiverat på grundval av handlingens innehåll.  

18 Undantagen får gälla i högst 30 år.  

4 

7 

19 För handlingar som omfattas av undantagen gällande privatliv eller affärsintressen och för känsliga handlingar får undantagen om det är nödvändigt fortsätta att gälla även efter denna period.  
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- 20 När en medlemsstat tar emot en begäran om tillgång till en handling som medlemsstaten innehar och som härrör från en institution skall medlemsstaten, om det inte är uppenbart att handlingen skall eller inte skall 
lämnas ut, rådgöra med institutionen i fråga för att fatta ett beslut som inte äventyrar att syftena med denna förordning uppnås.  

5 

- 21 En medlemsstat kan i stället hänskjuta en sådan begäran till institutionen.  

22 En ansökan om tillgång till en handling skall inges i skriftlig form på valfritt sätt, inklusive i elektronisk form, på ett av de språk som anges i artikel 314 i EG-fördraget och vara tillräckligt utförlig för att institutionen 
skall kunna identifiera handlingen.  

1 

23 Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin ansökan.  

2 24 Om en ansökan inte är tillräckligt utförlig skall institutionen uppmana sökanden att förtydliga sin ansökan och bistå sökanden med detta, t.ex. genom att tillhandahålla information om användning av de offentliga 
registren över handlingar.  

3 25 Om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar får den berörda institutionen informellt samråda med sökanden för att finna en rimlig lösning.  

6 

4 26 Institutionerna skall ge medborgarna information om och hjälp med på vilket sätt en ansökan skall göras och var den skall ges in.  

27 En ansökan om tillgång till en handling skall behandlas skyndsamt.  

28 En bekräftelse om mottagande skall skickas till sökanden.  

1 

29 Institutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att en ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10 inom samma tidsfrist, eller skriftligen 
ange skälen för att ansökningen helt eller delvis har avslagits och upplysa sökanden om dennes rätt att göra en bekräftande ansökan i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.  

2 30 Om ansökningen helt eller delvis avslås får sökanden inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit institutionens besked ge in en bekräftande ansökan till institutionen med begäran om omprövning.  

3 31 I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga skäl anges.  

7 

4 32 Om inget besked ges av institutionen inom den föreskrivna tidsfristen skall sökanden ha rätt att inge en bekräftande ansökan.  

33 En bekräftande ansökan skall behandlas skyndsamt.  

34 Institutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att en sådan ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10 inom samma tidsfrist, eller 
skriftligen ange skälen för att ansökan helt eller delvis har avslagits.  

1 

35 Om en ansökan helt eller delvis avslås skall institutionen underrätta sökanden om de rättsmedel som finns, nämligen att väcka talan mot institutionen och/eller framföra klagomål till ombudsmannen enligt de villkor 
som anges i artikel 230 respektive 195 i EG-fördraget.  

2 36 I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden 
underrättas på förhand och att utförliga skäl anges.  

8 

3 37 Om inget besked ges av institutionen inom den föreskrivna tidsfristen, skall ansökan anses ha avslagits och sökanden skall ha rätt att väcka talan mot institutionen och/eller framföra klagomål till ombudsmannen i 
enlighet med relevanta bestämmelser i EG-fördraget.  

1 38 En känslig handling är en handling som härrör från institutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisationer och som i enlighet med den 
berörda institutionens bestämmelser klassificerats som "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" och som skyddar Europeiska unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga 
intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor.  

39 En ansökan om tillgång till en känslig handling i enlighet med de förfaranden som anges i artiklarna 7 och 8 skall behandlas enbart av personer som har rätt att befatta sig med sådana handlingar.  2 

40 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.2 skall dessa personer även avgöra vilka hänvisningar till känsliga handlingar som kan göras i det offentliga registret.  

3 41 Känsliga handlingar skall registreras eller lämnas ut endast om den varifrån handlingen härrör givit sitt samtycke.  

4 42 En institution som beslutar att vägra tillgång till en känslig handling skall ange skälen för sitt beslut på ett sådant sätt att de intressen som skyddas i artikel 4 inte skadas.  

5 43 Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att principerna i den här artikeln och i artikel 4 respekteras vid behandling av ansökningar om tillgång till känsliga handlingar.  

6 44 Institutionernas bestämmelser om känsliga handlingar skall offentliggöras.  

9 

7 45 Kommissionen och rådet skall informera Europaparlamentet om känsliga handlingar i enlighet med en ordning om vilken institutionerna skall komma överens.  

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

47 Kostnaden för framställning och utskick av kopior får åläggas sökanden.  

48 Avgiften får inte vara högre än den faktiska kostnaden för att framställa och skicka kopiorna.  

1 

49 Att ta del av en handling på stället, erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och ges direkt tillgång i elektronisk form eller via registret skall vara kostnadsfritt.  

2 50 Om en handling redan har offentliggjorts av den berörda institutionen och är lätt tillgänglig för sökanden, får institutionen fullgöra sitt åliggande att ge tillgång till handlingen genom att upplysa sökanden om hur 
denne kan få tillgång till den begärda handlingen.  

10 

3 51 Handlingen skall ställas till förfogande i en befintlig version och i ett befintligt format (inklusive i elektroniskt eller i ett alternativt format såsom blindskrift, stor stil eller bandupptagning), med fullständigt beaktande 
av sökandens önskemål.  

11 1 52 För att medborgarna effektivt skall kunna utnyttja sina rättigheter enligt denna förordning, skall varje institution ställa ett register över handlingar till allmänhetens förfogande.  
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53 Tillgång till registret bör ges i elektronisk form.   

54 Hänvisningar till handlingar skall omgående föras in i registret.  

55 Registret skall för varje handling innehålla ett referensnummer (inklusive i förekommande fall den interinstitutionella referensen), ämnet och/eller en kort beskrivning av innehållet i handlingen och det datum då 
handlingen mottogs eller upprättades och registrerades.  

2 

56 Hänvisningarna skall göras på ett sätt som inte undergräver skyddet för intressena i artikel 4.  

 

3 57 Institutionerna skall omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta ett register som skall vara i bruk senast den 3 juni 2002.  

1 58 Institutionerna skall i största möjliga utsträckning ge allmänheten direkt tillgång till handlingar i elektronisk form eller via ett register, i enlighet med den berörda institutionens bestämmelser.  

2 59 Särskilt lagstiftningshandlingar, det vill säga handlingar som upprättats eller mottagits i samband med ett förfarande för att anta rättsakter som är juridiskt bindande i eller för medlemsstaterna, bör göras direkt 
tillgängliga, om inte annat följer av artiklarna 4 och 9.  

3 60 Om möjligt bör andra handlingar, i synnerhet handlingar som rör utformning av policy eller strategier, göras direkt tillgängliga.  

12 

4 61 Om direkt tillgång inte ges via registret skall registret i största möjliga utsträckning ange var handlingen finns.  

1 62 Utöver de akter som avses i artikel 254.1 och 254.2 i EG-fördraget och artikel 163 första stycket i Euratomfördraget skall följande handlingar offentliggöras i Officiella tidningen, om inte annat följer av artiklarna 4 
och 9 i denna förordning:  

a) Förslag från kommissionen.  

b) Gemensamma ståndpunkter som antagits av rådet enligt förfarandena i artiklarna 251 och 252 i EG-fördraget samt motiveringarna för dessa ståndpunkter och Europaparlamentets ståndpunkter i dessa 
förfaranden.  

c) De rambeslut och de beslut som avses i artikel 34.2 i EU-fördraget.  

d) Konventioner som har utarbetats av rådet enligt artikel 34.2 i EU-fördraget.  

e) Konventioner undertecknade mellan medlemsstater på grundval av artikel 293 i EG-fördraget.  

f) Internationella avtal som ingåtts av gemenskapen eller i enlighet med artikel 24 i EU-fördraget.  

2 63 I största möjliga utsträckning skall följande handlingar offentliggöras i Officiella tidningen:  

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

b) Gemensamma ståndpunkter enligt artikel 34.2 i EU-fördraget.  

c) Andra direktiv än sådana som avses i artikel 254.1 och 254.2 i EG-fördraget, andra beslut än de som avses i artikel 254.1 i EG-fördraget samt rekommendationer och yttranden.  

13 

3 64 Varje institution får i sin arbetsordning fastställa vilka övriga handlingar som skall offentliggöras i Officiella tidningen.  

1 65 Varje institution skall vidta nödvändiga åtgärder för att upplysa allmänheten om de rättigheter som följer av denna förordning.  14 

2 66 Medlemsstaterna skall samarbeta med institutionerna när det gäller att ge medborgarna information.  

1 67 Institutionerna skall utveckla goda förvaltningsrutiner för att underlätta utövandet av den rätt till tillgång till handlingar som garanteras genom denna förordning.  15 

2 68 Institutionerna skall inrätta en interinstitutionell kommitté som skall undersöka de bästa rutinerna, ta upp eventuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång 
till handlingar.  

16 - 69 Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av befintliga bestämmelser om upphovsrätt som kan begränsa tredje parts rätt att mångfaldiga eller utnyttja handlingar som lämnats ut.  

1 70 Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för föregående år, vilken skall ta upp det antal fall då institutionen har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för dessa avslagsbeslut samt 
antalet känsliga handlingar som inte har registerförts.  

17 

2 71 Kommissionen skall senast den 31 januari 2004 offentliggöra en rapport om genomförandet av principerna i denna förordning och ge rekommendationer som, om det är lämpligt, även innehåller förslag om översyn 
av denna förordning och ett handlingsprogram med åtgärder som institutionerna skall vidta.  

72 Varje institution skall anpassa sin arbetsordning i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.  1 

73 Dessa anpassningar skall gälla med verkan från och med den 3 december 2001.  

2 74 Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen undersöka hur rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska 
ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv överensstämmer med denna förordning, för att säkerställa att handlingar i största möjliga utsträckning bevaras och arkiveras.  

18 

3 75 Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen undersöka hur de befintliga bestämmelserna om tillgång till handlingar överensstämmer med denna förordning.  

- 76 Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.  19 

- 77 Den skall tillämpas från och med den 3 december 2001.  

- - 78 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.  
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1049/2001
av den 30 maj 2001

om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 255.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

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

(2) Öppenhet ger medborgarna bättre möjligheter att delta i
beslutsförfarandet och garanterar att förvaltningen
åtnjuter större legitimitet och är effektivare och har ett
större ansvar gentemot medborgarna i ett demokratiskt
system. Öppenhet bidrar till att stärka de principer om
demokrati och respekt för grundläggande rättigheter
som avses i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(3) I de slutsatser som antogs av Europeiska rådet vid dess
möten i Birmingham, Edinburgh och Köpenhamn under-
ströks nödvändigheten av att göra arbetet vid unionens
institutioner öppnare. Denna förordning konsoliderar de
initiativ som institutionerna redan tagit för att förbättra
öppenheten i beslutsförfarandet.

(4) Syftet med denna förordning är att ge allmänhetens rätt
till tillgång till handlingar största möjliga effekt och att
fastställa allmänna principer och gränser för denna rätt i
enlighet med artikel 255.2 i EG-fördraget.

(5) Eftersom Fördraget om upprättandet av Europeiska kol-
och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen inte innehåller
några bestämmelser om tillgång till handlingar bör Euro-
paparlamentet, rådet och kommissionen söka ledning i
denna förordning, i enlighet med förklaring nr 41 som
fogas till slutakten till Amsterdamfördraget, beträffande
handlingar som gäller verksamhet som omfattas av dessa
båda fördrag.

(6) Större tillgång till handlingar bör ges i de fall där institu-
tionerna agerar i egenskap av lagstiftare, även när det rör
sig om delegerade befogenheter, samtidigt som effektivi-
teten i institutionernas beslutsförfarande bevaras. Sådana
handlingar bör göras direkt tillgängliga i så stor utsträck-
ning som möjligt

(7) I enlighet med artikel 28.1 och artikel 41.1 i EU-
fördraget är rätten till tillgång till handlingar tillämplig
också på handlingar som gäller den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken samt polisiärt och straff-
rättsligt samarbete. Varje institution bör respektera sina
säkerhetsbestämmelser.

(8) För att säkerställa att denna förordning tillämpas fullt ut
i samband med all unionens verksamhet bör alla organ
som inrättas av institutionerna tillämpa de principer som
fastställs i denna förordning.

(9) Vissa handlingar bör på grund av sitt mycket känsliga
innehåll vara föremål för särskild behandling. En
ordning för hur Europaparlamentet skall informeras om
innehållet i sådana handlingar bör fastställas i ett
interinstitutionellt avtal.

(10) För att öka öppenheten i institutionernas arbete bör
Europaparlamentet, rådet och kommissionen bevilja till-
gång såväl till handlingar som upprättats av institutio-
nerna själva som till sådana de mottagit. Det skall i detta
sammanhang påpekas att en medlemsstat, enligt
förklaring nr 35 som fogas till slutakten till Amsterdam-
fördraget, kan begära att kommissionen eller rådet inte
vidarebefordrar en handling som härrör från den staten
till tredje part, utan att medlemsstaten dessförinnan har
lämnat sitt medgivande.

(11) I princip bör institutionernas samtliga handlingar göras
tillgängliga för allmänheten. Vissa allmänna och privata
intressen bör emellertid skyddas genom undantagsbe-
stämmelser. Institutionerna bör ges möjlighet att skydda
sina interna samråd och överläggningar då detta krävs
för att de skall kunna utföra sina uppgifter. Vid faststäl-
landet av dessa undantag bör institutionerna, på unio-
nens samtliga verksamhetsområden, beakta gemenskaps-
lagstiftningens principer om skydd för personuppgifter.

(12) Samtliga bestämmelser om tillgång till institutionernas
handlingar bör vara i överensstämmelse med denna
förordning.

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 70.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 3 maj 2000 (ännu ej offent-
liggjort i EGT) och rådets beslut av den 28 maj 2001.
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(13) För att säkerställa att rätten till tillgång till handlingar
respekteras fullt ut bör ett administrativt förfarande med
två steg tillämpas, där det dessutom skall vara möjligt att
begära domstolsprövning eller framföra klagomål till
ombudsmannen.

(14) Varje institution bör vidta nödvändiga åtgärder för att
informera allmänheten om de nya bestämmelser som
skall gälla och för att utbilda sin personal i att bistå
medborgare som önskar utöva sina rättigheter i enlighet
med denna förordning. För att medborgarna lättare skall
kunna utöva sina rättigheter bör varje institution ge
tillgång till ett register över handlingar.

(15) Denna förordning har varken till syfte eller effekt att
ändra nationell lagstiftning om tillgång till handlingar;
på grund av den princip om lojalt samarbete som styr
förbindelserna mellan institutionerna och medlemssta-
terna, är det dock uppenbart att medlemsstaterna bör se
till att inte hindra en korrekt tillämpning av denna
förordning och respektera institutionernas säkerhetsbe-
stämmelser.

(16) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av den
rätt till tillgång till handlingar som medlemsstaterna,
rättsliga myndigheter eller utredande organ redan har.

(17) I enlighet med artikel 255.3 i EG-fördraget skall varje
institution i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestäm-
melser om tillgång till institutionens handlingar. Rådets
beslut 93/731/EG av den 20 december 1993 om
allmänhetens tillgång till rådets handlingar (1), kommis-
sionens beslut 94/90/EKSG, EG, Euratom av den 8
februari 1994 om allmänhetens tillgång till kommissio-
nens handlingar (2) och Europaparlamentets beslut 97/
632/EG, EKSG, Euratom av den 10 juli 1997 om
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar
samt bestämmelserna om sekretess för Schengenhand-
lingar bör därför vid behov ändras eller upphävas (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är

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

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

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

Artikel 2

Tillgångsberättigade och tillämpningsområde

1. Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall
ha rätt till tillgång till institutionernas handlingar, med beak-
tande av de principer, villkor och gränser som fastställs i denna
förordning.

2. Institutionerna får med beaktande av samma principer,
villkor och gränser bevilja fysiska eller juridiska personer som
inte är bosatta eller har sitt säte i en medlemsstat tillgång till
handlingar.

3. Denna förordning skall tillämpas på alla handlingar som
finns hos en institution, det vill säga handlingar som upprättats
eller mottagits och som innehas av institutionen, inom samtliga
Europeiska unionens verksamhetsområden.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 9
skall handlingar göras tillgängliga antingen efter en skriftlig
ansökan eller direkt i elektronisk form eller genom ett register.
Särskilt handlingar som upprättats eller mottagits under ett
lagstiftningsförfarande skall göras direkt tillgängliga i enlighet
med artikel 12.

5. Känsliga handlingar enligt definitionen i artikel 9.1 skall
vara föremål för särskild behandling i enlighet med den arti-
keln.

6. Denna förordning skall inte påverka allmänhetens rätt till
tillgång till handlingar som finns hos institutionerna, vilken kan
följa av folkrättsliga instrument eller av rättsakter som institu-
tionerna antagit för att genomföra dessa instrument.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a) handling: allt innehåll, oberoende av medium (på papper
eller lagrat i elektronisk form, ljud- och bildupptagningar
samt audiovisuella upptagningar) som har samband med
den policy, de åtgärder och de beslut som omfattas av
institutionens ansvarsområde,

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

(1) EGT L 340, 31.12.1993, s. 43. Beslutet senast ändrat genom beslut
2000/527/EG (EGT L 212, 23.8.2000, s. 9).

(2) EGT L 46, 18.2.1994, s. 58. Beslutet ändrat genom beslut 96/
567/EG, EKSG, Euratom (EGT L 247, 28.9.1996, s. 45).

(3) EGT L 263, 25.9.1997, s. 27.
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Artikel 4

Undantag

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

a) det allmänna samhällsintresset i fråga om

— allmän säkerhet,

— försvar och militära frågor,

— internationella förbindelser,

— gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, mone-
tära eller ekonomiska politik,

b) den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med
gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter.

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

— en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive
immateriella rättigheter,

— rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,

— syftet med inspektioner, utredningar och revisioner,

om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utläm-
nandet.

3. Tillgång till en handling som upprättats av en institution
för internt bruk eller mottagits av en institution, och som gäller
en fråga där institutionen inte fattat något beslut, skall vägras
om utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva
institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett över-
vägande allmänintresse av utlämnandet.

Tillgång till en handling som innehåller yttranden för internt
bruk och som är en del av överläggningar och inledande
samråd inom den berörda institutionen skall vägras även efter
det att beslutet fattats, om utlämnande av handlingen allvarligt
skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte
föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.

4. För handlingar som härrör från tredje part skall institu-
tionen samråda med den berörda tredje parten för att bedöma
om de undantag som anges i punkterna 1 och 2 skall tillämpas,
om det inte är uppenbart att handlingen skall eller inte skall
lämnas ut.

5. En medlemsstat får begära att institutionen inte skall
lämna ut en handling som härrör från denna medlemsstat utan
att medlemsstaten dessförinnan har lämnat sitt medgivande.

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

7. De undantag som anges i punkterna 1–3 ovan skall
enbart tillämpas under den period då skyddet är motiverat på
grundval av handlingens innehåll. Undantagen får gälla i högst
30 år. För handlingar som omfattas av undantagen gällande
privatliv eller affärsintressen och för känsliga handlingar får

undantagen om det är nödvändigt fortsätta att gälla även efter
denna period.

Artikel 5

Handlingar i medlemsstaterna

När en medlemsstat tar emot en begäran om tillgång till en
handling som medlemsstaten innehar och som härrör från en
institution skall medlemsstaten, om det inte är uppenbart att
handlingen skall eller inte skall lämnas ut, rådgöra med institu-
tionen i fråga för att fatta ett beslut som inte äventyrar att
syftena med denna förordning uppnås.

En medlemsstat kan i stället hänskjuta en sådan begäran till
institutionen.

Artikel 6

Ansökningar

1. En ansökan om tillgång till en handling skall inges i
skriftlig form på valfritt sätt, inklusive i elektronisk form, på ett
av de språk som anges i artikel 314 i EG-fördraget och vara
tillräckligt utförlig för att institutionen skall kunna identifiera
handlingen. Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin
ansökan.

2. Om en ansökan inte är tillräckligt utförlig skall institu-
tionen uppmana sökanden att förtydliga sin ansökan och bistå
sökanden med detta, t.ex. genom att tillhandahålla information
om användning av de offentliga registren över handlingar.

3. Om en ansökan avser en mycket omfattande handling
eller ett mycket stort antal handlingar får den berörda institu-
tionen informellt samråda med sökanden för att finna en rimlig
lösning.

4. Institutionerna skall ge medborgarna information om och
hjälp med på vilket sätt en ansökan skall göras och var den
skall ges in.

Artikel 7

Behandling av ursprungliga ansökningar

1. En ansökan om tillgång till en handling skall behandlas
skyndsamt. En bekräftelse om mottagande skall skickas till
sökanden. Institutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att
en ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda
handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange skälen för att ansök-
ningen helt eller delvis har avslagits och upplysa sökanden om
dennes rätt att göra en bekräftande ansökan i enlighet med
punkt 2 i den här artikeln.

2. Om ansökningen helt eller delvis avslås får sökanden
inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit institutionens besked
ge in en bekräftande ansökan till institutionen med begäran om
omprövning.
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3. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket
omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får
den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbets-
dagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att
utförliga skäl anges.

4. Om inget besked ges av institutionen inom den före-
skrivna tidsfristen skall sökanden ha rätt att inge en bekräf-
tande ansökan.

Artikel 8

Behandling av bekräftande ansökningar

1. En bekräftande ansökan skall behandlas skyndsamt. Insti-
tutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att en sådan
ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda
handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange skälen för att
ansökan helt eller delvis har avslagits. Om en ansökan helt eller
delvis avslås skall institutionen underrätta sökanden om de
rättsmedel som finns, nämligen att väcka talan mot institu-
tionen och/eller framföra klagomål till ombudsmannen enligt
de villkor som anges i artikel 230 respektive 195 i EG-
fördraget.

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket
omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får
den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbets-
dagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att
utförliga skäl anges.

3. Om inget besked ges av institutionen inom den före-
skrivna tidsfristen, skall ansökan anses ha avslagits och
sökanden skall ha rätt att väcka talan mot institutionen och/
eller framföra klagomål till ombudsmannen i enlighet med
relevanta bestämmelser i EG-fördraget.

Artikel 9

Behandling av känsliga handlingar

1. En känslig handling är en handling som härrör från insti-
tutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från
medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisa-
tioner och som i enlighet med den berörda institutionens
bestämmelser klassificerats som ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”,
”SECRET” eller ”CONFIDENTIEL” och som skyddar Europeiska
unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga
intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i
synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor.

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

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

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

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

6. Institutionernas bestämmelser om känsliga handlingar
skall offentliggöras.

7. Kommissionen och rådet skall informera Europaparla-
mentet om känsliga handlingar i enlighet med en ordning om
vilken institutionerna skall komma överens.

Artikel 10

Tillgång efter en ansökan

1. Sökanden skall få tillgång till en handling antingen
genom att få ta del av den på stället eller genom att erhålla en
kopia, inklusive en kopia i elektronisk form, om handlingen
finns i sådan form, i enlighet med sökandens önskemål. Kost-
naden för framställning och utskick av kopior får åläggas
sökanden. Avgiften får inte vara högre än den faktiska kost-
naden för att framställa och skicka kopiorna. Att ta del av en
handling på stället, erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och
ges direkt tillgång i elektronisk form eller via registret skall vara
kostnadsfritt.

2. Om en handling redan har offentliggjorts av den berörda
institutionen och är lätt tillgänglig för sökanden, får institu-
tionen fullgöra sitt åliggande att ge tillgång till handlingen
genom att upplysa sökanden om hur denne kan få tillgång till
den begärda handlingen.

3. Handlingen skall ställas till förfogande i en befintlig
version och i ett befintligt format (inklusive i elektroniskt eller i
ett alternativt format såsom blindskrift, stor stil eller bandupp-
tagning), med fullständigt beaktande av sökandens önskemål.

Artikel 11

Register

1. För att medborgarna effektivt skall kunna utnyttja sina
rättigheter enligt denna förordning, skall varje institution ställa
ett register över handlingar till allmänhetens förfogande. Till-
gång till registret bör ges i elektronisk form. Hänvisningar till
handlingar skall omgående föras in i registret.

2. Registret skall för varje handling innehålla ett referens-
nummer (inklusive i förekommande fall den interinstitutionella
referensen), ämnet och/eller en kort beskrivning av innehållet i
handlingen och det datum då handlingen mottogs eller upprät-
tades och registrerades. Hänvisningarna skall göras på ett sätt
som inte undergräver skyddet för intressena i artikel 4.

3. Institutionerna skall omedelbart vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att upprätta ett register som skall vara i bruk
senast den 3 juni 2002.
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Artikel 12

Direkt tillgång i elektronisk form eller via ett register

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

2. Särskilt lagstiftningshandlingar, det vill säga handlingar
som upprättats eller mottagits i samband med ett förfarande
för att anta rättsakter som är juridiskt bindande i eller för
medlemsstaterna, bör göras direkt tillgängliga, om inte annat
följer av artiklarna 4 och 9.

3. Om möjligt bör andra handlingar, i synnerhet handlingar
som rör utformning av policy eller strategier, göras direkt
tillgängliga.

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

Artikel 13

Offentliggörande i Officiella tidningen

1. Utöver de akter som avses i artikel 254.1 och 254.2 i
EG-fördraget och artikel 163 första stycket i Euratomfördraget
skall följande handlingar offentliggöras i Officiella tidningen,
om inte annat följer av artiklarna 4 och 9 i denna förordning:

a) Förslag från kommissionen.

b) Gemensamma ståndpunkter som antagits av rådet enligt
förfarandena i artiklarna 251 och 252 i EG-fördraget samt
motiveringarna för dessa ståndpunkter och Europaparla-
mentets ståndpunkter i dessa förfaranden.

c) De rambeslut och de beslut som avses i artikel 34.2 i
EU-fördraget.

d) Konventioner som har utarbetats av rådet enligt artikel 34.2
i EU-fördraget.

e) Konventioner undertecknade mellan medlemsstater på
grundval av artikel 293 i EG-fördraget.

f) Internationella avtal som ingåtts av gemenskapen eller i
enlighet med artikel 24 i EU-fördraget.

2. I största möjliga utsträckning skall följande handlingar
offentliggöras i Officiella tidningen:

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

b) Gemensamma ståndpunkter enligt artikel 34.2 i EU-
fördraget.

c) Andra direktiv än sådana som avses i artikel 254.1 och
254.2 i EG-fördraget, andra beslut än de som avses i artikel
254.1 i EG-fördraget samt rekommendationer och
yttranden.

3. Varje institution får i sin arbetsordning fastställa vilka
övriga handlingar som skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Artikel 14

Information

1. Varje institution skall vidta nödvändiga åtgärder för att
upplysa allmänheten om de rättigheter som följer av denna
förordning.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta med institutionerna när
det gäller att ge medborgarna information.

Artikel 15

Förvaltningsrutiner inom institutionerna

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

2. Institutionerna skall inrätta en interinstitutionell
kommitté som skall undersöka de bästa rutinerna, ta upp even-
tuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida
utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång till handlingar.

Artikel 16

Mångfaldigande av handlingar

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

Artikel 17

Rapporter

1. Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för
föregående år, vilken skall ta upp det antal fall då institutionen
har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för
dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte
har registerförts.

2. Kommissionen skall senast den 31 januari 2004 offentlig-
göra en rapport om genomförandet av principerna i denna
förordning och ge rekommendationer som, om det är lämpligt,
även innehåller förslag om översyn av denna förordning och
ett handlingsprogram med åtgärder som institutionerna skall
vidta.
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Artikel 18

Tillämpningsåtgärder

1. Varje institution skall anpassa sin arbetsordning i enlighet
med bestämmelserna i denna förordning. Dessa anpassningar
skall gälla med verkan från och med den 3 december 2001.

2. Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i
kraft skall kommissionen undersöka hur rådets förordning
(EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om
öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemen-
skapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska
arkiv (1) överensstämmer med denna förordning, för att säker-

ställa att handlingar i största möjliga utsträckning bevaras och
arkiveras.

3. Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i
kraft skall kommissionen undersöka hur de befintliga bestäm-
melserna om tillgång till handlingar överensstämmer med
denna förordning.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 3 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

B. LEJON

Ordförande

(1) EGT L 43, 15.2.1983, s. 1.


