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I. INDLEDNING 

Den foreliggende rapport, som dækker 2009, vedrører Parlamentets gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1. Den er 
udarbejdet i medfør af den nævnte forordnings artikel 17, stk. 1, og i henhold til artikel 
104, stk. 7, i Europa-Parlamentets forretningsorden. 

De statistiske tabeller i slutningen af dokumentet viser, hvordan gennemførelsen af 
forordningen har udviklet sig over de tre år foregående år.  

 

II. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OG WEBSTEDET MED REGISTRET 

1.  Forslag til en ny liste over kategorier af dokumenter, som er direkte 
tilgængelige, og revision af de interne bestemmelser om offentlighedens 
adgang til dokumenter 

Efter at Europa-Parlamentets nye forretningsorden trådte i kraft i juli 20092, er listen 
over dokumenter fra Parlamentet, som er direkte tilgængelige for offentligheden 
(tidligere bilag XV i forretningsordenen vedtaget af plenarforsamlingen på daværende 
tidspunkt), ikke længere anført i teksten.  

Den nye lovtekst omfatter ikke længere en sådan liste og i henhold til de nye 
bestemmelser i artikel 104, stk. 3, i forretningsordenen, er de kategorier af 
dokumenter, som er direkte tilgængelige, anført på en liste vedtaget af Præsidiet, der 
figurerer på Parlamentets websted. Det blev besluttet, at Præsidiet skulle vedtage listen 
i stedet for plenarforsamlingen, for at opnå den største mulige fleksibilitet i forbindelse 
med ændringer af listens indhold. 

Der blev fremlagt et forslag herom for Præsidiet i begyndelsen af 2010, og den 
endelige vedtagne tekst bliver gennemgået i den næste årsrapport. 

Dernæst og i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse af 28. november 20013, som 
fastsætter regler for adgang til Parlamentets dokumenter, går generalsekretæren i gang 
med at vedtage/tilpasse de interne gennemførelsesbestemmelser, som er nødvendige 
for at sikre registreringen af alle henvisninger til dokumenter udfærdiget af 
Parlamentet i det elektroniske register. Der forventes foretaget en revision af de 
nuværende gældende tekster i løbet af 2010-2011. 

2.  Elektronisk register: tilfredshedsundersøgelse 

Ved udgangen af kalenderåret 2009 indeholdt registerdatabasen 310.760 henvisninger 
(1.998.330 filer) i forhold til 262.000 året før, hvilket er en væsentlig stigning på over 
18 %. 90 % af dokumenterne er direkte tilgængelige via downloading fra internettet. 
Størstedelen af de 10 % dokumenter, som ikke er direkte tilgængelige, hører under 
kategorien "korrespondance fra Europa-Parlamentet". 

                                                 
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. 
2 Afgørelse af 5. maj 2009 (P6_TA(2009)0359). 
3 EUT C 289 af 22.11.2005, s. 6. 
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Der foreligger følgende oplysninger om anvendelsen af webstedet "Offentligt register - 
Adgang til dokumenter", der er tilgængeligt på Europarl-serveren (månedlige 
gennemsnitstal): antal besøg 18.808, antal besøgte sider 31.868, antal søgninger med 
særlige kriterier 6.590. 

Fra juni-september 2009 blev der gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos 
brugerne via et elektronisk spørgeskema, der var lagt ud på webstedet med registret. 
Formålet med undersøgelsen var primært at få kendskab til brugernes 
tilfredshedsniveau, hvad angår registrets funktion, om der opnås resultater og 
præsentationen af dem, samt tjenestens kvalitet. Der var også mulighed for at anføre 
kommentarer på spørgeskemaet.  

Det fremgår af undersøgelsen, at brugerens væsentlige problemer er: 

- at det ikke er muligt at foretage en søgning efter dokumenter på ord i teksten, 
da det for øjeblikket kun er muligt at søge på ord i titlen; 

- søgningen sker på søgesproget, men visse dokumenter er måske ikke 
tilgængelige på dette sprog, men kun på andre sprog; 

- at det ikke er muligt at foretage en søgning på emne eller lovgivningssag. 
 

Der er planlagt en kortsigtet løsning for at løse de to første problemer (søgning i 
teksten og valg af andet sprog). Hvad angår søgningen på emne, er det nødvendigt at 
afvente færdiggørelsen af det igangværende projekt med emneindeksering af 
Parlamentets dokumenter. 

Mange af de adspurgte slår til lyd for at indføre åbne formater for de dokumenter, der 
er offentliggjort i registret, og som for størstedelens vedkommende er i Word-format, 
når pdf-formatet ikke er tilgængeligt. Redskabet til konvertering af pdf-formatet er ved 
at blive forbedret. 

Endelig har nogle brugere givet udtryk for deres problemer med at forstå de indviklede 
lovgivningsmæssige procedurer og følgelig de mange forskellige dokumenter fra 
Parlamentet, hvilket ofte gør deres søgninger komplicerede. 

Forsiden er ligeledes ved at blive opdateret for at give brugerne bedre vejledning. 
Søgehjælperedskabet bliver endvidere revideret for at gøre det mere brugervenligt. 

3. Følsomme dokumenter 

Ifølge artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 skal såkaldt følsomme dokumenter 
underkastes en særlig behandling4. I henhold til denne artikels stk. 3 må følsomme 
dokumenter kun indføres i registret med samtykke fra den, fra hvem dokumentet 
hidrører. 

I forordningens artikel 17, stk. 1, fastsættes, at antallet af følsomme dokumenter, der 
ikke er indført i registret, skal angives i årsrapporten. I 2009 modtog tjenesten for det 
offentlige register og adgang til dokumenter ingen følsomme dokumenter som 

                                                 
4 "Følsomme dokumenter er dokumenter, der hidrører fra institutionerne eller de af dem oprettede organer, 

medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, og som er klassificeret "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL" i overensstemmelse med de forskrifter, den pågældende 
institution har fastsat, som beskytter Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters væsentlige 
interesser inden for de i artikel 4, stk. 1, litra a), anførte områder, navnlig offentlig sikkerhed, forsvar og 
militære anliggender" (artikel 9, stk. 1). 
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defineret i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001, og følgelig blev ingen følsomme 
dokumenter indført i registret. 

 

III. ANALYSE AF BEGÆRINGERNE OM AKTINDSIGT 

1. Omfang 

Det samlede antal begæringer behandlet af enheden for det offentlige register og 
adgang til dokumenter er det samme som året før: 1.260 i 2009 i forhold til 1.300 i 
2008. Det skal understreges, at dette tal svarer til knap 1 % (nærmere betegnet 0,6 %) 
af det samlede antal besøg (225.698) i 2009 på webstedet med registret. De fleste 
besøgende fremsætter enten ikke en begæring eller finder de ønskede offentlige 
dokumenter direkte på internettet, hvilket lever op til hovedmålet med Parlamentets 
offentlige register. 

Det skal understreges, at 170 begæringer om aktindsigt kom fra Borgernes Brevkasse. 
Registret henvendte sig i 233 tilfælde til Parlamentets Arkiv- og 
Dokumentationscenter (CARDOC) og anmodede om gamle dokumenter. 

 Nogle af disse begæringer (oprindelige begæringer i henhold til artikel 7 i forordning 
(EF) nr. 1049/2001) drejede sig om dokumenter, som allerede var offentliggjort, og 
når dokumentet er identificeret og fundet igen, er det derfor ikke nødvendigt at 
gennemgå indholdet. 

 Hvad angår begæringer om ikkeoffentlige dokumenter, er der konstateret en stigning 
(273 i forhold til 237 i 2008), hvilket udgør 21 % af det samlede antal begæringer.  

Antallet af genfremsatte begæringer (jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001) 
efter et oprindeligt afslag er derimod faldet væsentligt. Der blev kun registreret 3 
begæringer i 2009 mod 11 i 2008. 

2. Profil og geografisk fordeling for de personer, der har fremsat begæringer 
om aktindsigt 

For så vidt angår de modtagne begæringer og samfunds- og faggrupper, kom der i det 
pågældende år flest begæringer (over 41 %) fra akademikerkredse (navnlig 
universitetsforskning). Derimod udgjorde begæringerne fra de faglige miljøer 
(interessegrupper, industrier, advokater og konsulenter), som for størstedelens 
vedkommende blev indgivet i begyndelsen af det foregående år, knap 22 % af de 
samlede begæringer for 2009. Derfor henvendte flere akademikere sig øjensynligt i 
årets løb til Parlamentet i forbindelse med forskning, særlig vedrørende den 
lovgivningsmæssige beslutningsprocedure.  

Med hensyn til begæringernes geografiske fordeling (EU-lande) tegner Tyskland sig 
for de fleste begæringer om aktindsigt (20 %, hvilket er flere end i 2008), efterfulgt af 
Belgien (15 %), Frankrig (11 %), Det Forenede Kongerige (8 %) og Spanien (7 %). 
Begæringerne fra tredjelande udgør næsten 10 %. 

Begæringerne er hyppigst formuleret på engelsk (37 %), efterfulgt af tysk (20 %), 
fransk (18 %) og spansk (7 %), hvilket stort set svarer til de foregående år.  
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 3. Sagsområder 

 Hvad angår begæringerne vedrørende tekster, der ikke var gjort offentligt 
tilgængelige, da begæringen blev fremsat (i alt 273), dvs. de dokumenter, der skal 
underkastes en undersøgelse, inden der eventuelt gives aktindsigt, er de mest 
efterspurgte dokumenttyper stadig korrespondance (61 %) og komitologidokumenter 
(26 %). 

Når en bruger anvender webstedet med registret, kan vedkommende søge på 
bestemte kriterier (henvisning, ord i titlen, dokumenttype, forfatter). Ca. 60 % af de 
besøgende vælger at søge på dokumenttype (se statistikkerne i bilag 10 C). 

Dokumenterne vedrørende parlamentsmedlemmernes virksomhed er de mest søgte. De 
udgør 74 % af søgningerne på dokumenttype (46.503 søgninger). Denne 
dokumentgruppe ("dokumenter vedrørende Parlamentets virksomhed") er inddelt i syv 
store kategorier, som sammen med forskellige underkategorier omfatter dokumenter 
fra plenarmøder, Parlamentets udvalg og organer samt dokumenter vedrørende 
"parlamentsmedlemmernes virksomhed" (erklæringer, forespørgsler osv.). 

De fleste af de dokumenter, der søges på i denne kategori (Parlamentets virksomhed), 
er betænkninger, ændringsforslag, vedtagne tekster og forespørgsler. Der søges 
hyppigst på skriftlige forespørgsler (19 %), efterfulgt af vedtagne tekster (7,38 %). 
Vigtige skriftlige forespørgsler, spørgsmål til spørgetiden og ændringer til 
betænkninger er andre dokumenter, som interesserer brugerne. (Se statistikkerne i 
bilag 10 D).  

I kategorien af dokumenter, som ikke direkte vedrører Parlamentets virksomhed, dvs. 
generelle informationsdokumenter, officielle dokumenter overført af de andre 
institutioner og tredjepartsdokumenter, søger brugerne primært efter 
pressemeddelelser (16 %), efterfulgt af officiel korrespondance (15 %), 
korrespondance fra Parlamentet (12 %) og dokumenter fra Kommissionen (11 %). (Se 
statistikkerne i bilag 10 D). 

 

IV. ANVENDELSE AF UNDTAGELSERNE FRA RETTEN TIL AKTINDSIGT 

1.  Positiv svarrate 

Procentdelen af positive svar angående begæringerne (273) om aktindsigt i 
dokumenter, som ikke tidligere er gjort offentligt tilgængelige, er 88 % (240 i 
absolutte tal), hvoraf 2 % drejede sig om delvis aktindsigt, idet procentdelene var 
højere end i 2008. 

Med hensyn til genfremsatte begæringer var procentsatsen for stadfæstelse af de 
oprindelige afgørelser på 100 %, idet afslaget i tre tilfælde blev stadfæstet. De 
pågældende dokumenter drejede sig i de to tilfælde om intern revision og i det tredje 
tilfælde om ikkeeksisterende dokumenter.  

2. Antal af og begrundelser for afslag  

Hvad angår afslagene på aktindsigt (33), der var baseret på 
undtagelsesbestemmelserne i artikel 4 i forordning nr. 1049/2001, blev der givet 
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væsentligt færre afslag end de 47 afslag i 2008. Fordelingen på begrundelse for 
afslaget var som følger:  

Den vigtigste begrundelse for afslag er undtagelsesbestemmelsen om beskyttelse af 
beslutningsprocessen, jf. artikel 4, stk. 3 (39 %), efterfulgt af undtagelsen om 
beskyttelse af privatlivets fred, jf. artikel 4, stk. 1, litra b) (26 %) og undtagelsen om 
beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision, jf. artikel 4, stk. 
2, tredje led (15 %). Denne fordeling følger det samme mønster som i det foregående 
kalenderår. 

For så vidt angår undtagelsen om beskyttelse af beslutningsprocessen, skal det 
bemærkes, at Parlamentet modtager forholdsvis mange begæringer om aktindsigt i 
såkaldte "komitologidokumenter", som er udarbejdet af Kommissionen (udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. pkt. III.3.). Gennemførelsesforanstaltninger 
offentliggøres imidlertid først efter en afgørelse fra det ansvarlige udvalg. En person, 
der fremsætter begæring om aktindsigt i sådanne dokumenter, får således i første 
omgang afslag, men får aktindsigt efter nogen tid.  

 

V. KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND, SØGSMÅL OG 
RETSPRAKSIS 

1.  Klager til Den Europæiske Ombudsmand5 

Hvad angår klager til Den Europæiske Ombudsmand, er der ikke indledt nye 
klagesager vedrørende afslag på aktindsigt i Parlamentets dokumenter i 2009. To sager 
er imidlertid for øjeblikket ved at blive behandlet: 

- 2682/2008/MAD og 

- 793/2007/ (WP) BEH. Parlamentet har i denne sag accepteret Ombudsmandens 
udkast til henstilling ved at offentliggøre de dokumenter, klageren anmodede 
om i 2007. Dokumenterne vedrørte Parlamentets køb af de bygninger, den 
anvender i Bruxelles. Den undtagelse, der lå til grund for afslaget (beskyttelse 
af tredjeparters forretningsinteresser), fandt ikke længere anvendelse efter det 
pågældende tidspunkt. Ombudsmanden har endnu ikke gjort sin afgørelse 
endelig.  

2. Søgsmål 

Der blev i 2009 anlagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse fra Parlamentet i medfør 
af forordning (EF) nr. 1049/2001: sag T-82/09, Dennekamp mod Parlamentet6.  

3. Afsagte domme 

Der er i referenceperioden blevet afsagt tre domme om aktindsigt (kendelser og 
konklusioner fra generaladvokaten er ikke medtaget): 

                                                 
5 Nærmere oplysninger om klagerne kan findes på http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces. 
6 Se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF. 
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- i sag C-345/06 (præjudiciel afgørelse), Heinrich, dom af 10. marts 2009 vedrørende 
artikel 2 og 3 i forordning nr. 1049/2001 (modtagere, anvendelsesområde og 
definitioner) 
- i sag T-121/05, Borax Europe Ltd mod Kommissionen, dom af 11. marts 2009 
vedrørende undtagelser med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og af 
beslutningsprocessen (forordningens artikel 4) og 
- i sag T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA mod Kommissionen, dom af 9. 
september 2009 vedrørende det i denne forbindelse relevante spørgsmål om formfejl 
og oplysninger om genfremsættelse af begæringer (forordningens artikel 7 og 8). 

For en detaljeret redegørelse vedrørende de forskellige søgsmål og domme henvises 
der til årsrapporterne fra henholdsvis Kommissionen7 (som de fleste sager vedrører 
direkte), og Rådet8 samt til EF-Domstolens websted.9 

 

VI.  ANDRE ASPEKTER AF POLITIKKEN FOR ÅBENHED 

1.  Revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 

Parlamentet fortsatte i løbet af 2009 behandlingen af forslaget fra Kommissionen10 om 
ændring af forordningen om aktindsigt i dokumenter. Plenarmødet vedtog i marts 2009 
betænkningen fra det kompetente udvalg (Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender) uden at stemme om forslaget til lovgivningsmæssig 
beslutning (førstebehandling i henhold til traktaten) for ikke at forpligte det nye 
Parlament, som ville blive et resultat af valget i juni 2009. Spørgsmålet blev derfor 
henvist til fornyet behandling i udvalget. 

Parlamentet vedtog den 17. december 2009 en beslutning om forbedringer af den 
retlige ramme for aktindsigt efter Lissabontraktatens ikrafttræden. 

Efter denne traktats ikrafttræden, som omfatter en ændring af retsgrundlaget - ny 
artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktion - samt udvidelsen af 
anvendelsesområdet til at omfatte alle EU-institutioner og -organer blev proceduren 
indledt i LIBE-udvalget, og Parlamentets førstebehandling forventes vedtaget i første 
halvår af 2010.  

2. Informations- og kommunikationspolitik - "webstreaming" 

Da det "elektroniske demokrati", dvs. anvendelsen af digitale teknologier (bl.a. 
internettet) i den demokratiske proces, kan fremme EU-borgernes deltagelse og 
udøvelsen af deres rettigheder har Parlamentet sørget for, at europæerne kan få adgang 
til dets offentlige møder via internettet.  

Således transmitteres for tiden ikke blot plenarmøderne direkte og arkiveres på 
internettet, men også et stigende antal udvalgsmøder samt andre begivenheder (f.eks. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm. 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g. 
9 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm. 
10 KOM(2008)0229 af 30. april 2008. 
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høringer af udpegede kommissærer). Filerne gemmes i et brugervenligt videotek, som 
er tilgængeligt på internettet og kan downloades.11 

3.  Interinstitutionelt samarbejde 

De administrative tjenestegrene, der har ansvaret for gennemførelsen af forordning nr. 
1049/2001 i de tre institutioner, har været i løbende kontakt angående juridiske og 
forvaltningsmæssige spørgsmål vedrørende gennemførelsen af forordningen. Det 
fastsættes i forordningens artikel 15, stk. 1, at "institutionerne skal udvikle god 
forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er garanteret ved 
denne forordning." 

Endvidere holdt det interinstitutionelle udvalg, der er nedsat ved denne artikels stk. 2, 
den 15. december 2009 møde på politisk niveau (Diana Wallis, næstformand for 
Europa-Parlamentet, med ansvar for spørgsmål om gennemsigtighed, Margot 
Wallström, næstformand i Kommissionen, ansvarlig på området og Cecilia 
Malmström, svensk minister for europæiske anliggender og repræsentant for 
formandskabet). 

På mødet blev der gjort status over udvalgets hidtidige arbejde og initiativer til 
forbedring af gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til dokumenter. På 
grundlag heraf vedtog udvalget en række foranstaltninger, der skal forbedre 
effektiviteten i udvalgets arbejde og give offentligheden lettere adgang til EU-
institutionernes dokumenter og oplysninger  

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 bliver retten til aktindsigt 
udvidet til at omfatte dokumenter fra alle EU-institutionerne og -agenturerne, dog med 
visse begrænsninger med hensyn til dokumenter fra EF-Domstolen, Den Europæiske 
Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank. I denne forbindelse er det muligt, 
at udvalgets sammensætning og fremtidige arbejde skal revurderes. 

Udvalget har anmodet medlemmerne af de tre institutioners og Publikationskontorets 
it-hold at undersøge muligheden for at udnytte udviklingen på it-området til at 
forbedre borgernes adgang til dokumenter. 

Udvalget mener, at følgende forbedringer kan undersøges, bl.a. muligheden for: 

- på et enkelt websted at samle alle links til websteder, som bidrager til 
borgerens adgang til dokumenter; 

- at sikre sammenhængen mellem institutionernes offentlige registre og på denne 
måde øge deres brugervenlighed og give lettere adgang til dokumenterne;  

- gradvis at tilnærme de eksisterende søgeredskaber i institutionerne; i denne 
forbindelse bør man undersøge det hensigtsmæssige og gennemførlige i en 
fælles indekseringsmetode med det endelige mål at oprette en fælles 
søgefunktion; 

- at udvide de eksisterende databaser, PreLex og ŒIL, for at dække alle de 
dokumenter, som institutionerne oparbejder i forbindelse med 
lovgivningsprocessen; 

                                                 
11 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr. 



 

10 

- at give lettere adgang til de dokumenter, som vedrører 
lovgivningsprocedurerne, ved at samle de dokumenter, der hører til den samme 
sag. 

 

VII. KONKLUSIONER  

På nuværende tidspunkt indeholder det elektroniske register 310.760 henvisninger 
(1.998.330 filer, hvis man tager højde for de 23 sprog, på hvilke dokumenterne er 
tilgængelige), hvilket er en stigning på 18 %. 90 % af dokumenterne er direkte 
tilgængelige via downloading fra internettet.  

De 225.698 besøg på webstedet med registret viser, at det er blevet et vigtigt 
instrument i Parlamentets politik for gennemsigtighed og oplysning til borgerne.  

Besøgene har givet anledning til 1.260 begæringer om aktindsigt via webstedet med 
registret. Da der er stillet et stigende antal dokumenter til rådighed på internettet 
gennem den løbende indførelse i det elektroniske register og øgningen af de 
ovennævnte henvisninger, samt via andre særlige websteder på Europarl-serveren, har 
dette sandsynligvis bidraget til en stabilisering af antallet af direkte begæringer i de to 
sidste kalenderår. 

Hvad angår fordelingen af disse begæringer på samfunds- og faggrupper blandt de 
borgere, som anmoder om aktindsigt i dokumenter fra Parlamentet, har det vist sig, at 
der kommer flest begæringer (41 % af det samlede antal begæringer) fra 
akademikerkredse (navnlig universitetsforskning), som i år har oversteget 
begæringerne fra de faglige miljøer (interessegrupper, industrier, advokater og 
konsulenter), der udgør omkring 22 %. Begæringerne er hyppigst formuleret på 
engelsk, efterfulgt af tysk og fransk, hvilket er et mønster, der er gået igen, siden man 
begyndte at udarbejde årsrapporter på dette område. 

273 (21 % af det samlede antal, hvilket er mere end i 2008) af disse begæringer 
vedrørte dokumenter, som ikke var offentlige på tidspunktet for begæringen. Den 
positive svarrate for denne kategori ligger på 88 %, hvilket ligeledes er højere end for 
det foregående år. Der er givet fuld aktindsigt i 234 tilfælde og delvis aktindsigt i 6 
tilfælde (se tabel 8 i bilaget til årsrapporten). 

Som i det foregående kalenderår vedrører de fleste begæringer om aktindsigt i 
ikkeoffentliggjorte dokumenter de såkaldte komitologidokumenter samt 
korrespondance, der ikke er direkte tilgængelig. 

Der blev givet helt eller delvist afslag på 33 begæringer. Dette er et fald i forhold til 
de 47 afslag i 2008 og udtrykt i procentdel af det samlede antal begæringer også en 
nedgang. Den hyppigst anvendte begrundelse for afslag (39 %) er 
undtagelsesbestemmelsen om beskyttelse af beslutningsprocessen (artikel 4, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1049/2001). Dette skyldes begæringer om komitologidokumenter, 
da teksterne til gennemførelsesforanstaltninger først offentliggøres, efter at det 
ansvarlige udvalg har truffet en afgørelse: En person, der fremsætter begæring om 
aktindsigt i sådanne dokumenter, får således i første omgang afslag, men får aktindsigt 
efter nogen tid. Dernæst er 26 % af afslagene begrundet i beskyttelsen af privatlivets 
fred - personoplysninger (artikel 4, stk. 1, litra b)). Disse procentdele svarer stort set til 
procentdelene for det foregående år. (Se bilag 8). 
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Antallet af genfremsatte begæringer (jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001) 
efter et oprindeligt afslag er faldet væsentligt i forhold til 2008: 3 begæringer i år i 
forhold til 11 i 2008. 

Der er ikke indgivet klager vedrørende spørgsmål om aktindsigt i dokumenter til Den 
Europæiske Ombudsmand i 2009. Hvad angår klage 793/2007/(WP)BEH, som blev 
indgivet i 2007, har Parlamentet accepteret Ombudsmandens udkast til henstilling og 
offentliggjort de dokumenter, klageren anmodede om i 2007. Ombudsmanden har 
endnu ikke gjort sin afgørelse endelig.  

Der er indbragt en sag for EF-Domstolen i 2009 mod en afgørelse fra Parlamentet i 
henhold til forordning nr. 1049/2001 vedrørende undtagelsen fra retten til aktindsigt i 
forbindelse med beskyttelse af oplysninger. 

Endelig holdt det interinstitutionelle udvalg, som er nedsat ved forordningens artikel 
15, møde den 15. december 2009. 
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Statistikker vedrørende BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT 
 

Register for 2009 (pr. 31. december 2009) 
 

 
 
1. SAMLET ANTAL BEGÆRINGER INDGIVET GENNEM REGISTRET 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. ANTAL OPRINDELIGE BEGÆRINGER VEDRØRENDE IKKEOFFENTLIGGJORTE 
DOKUMENTER  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. ANTAL GENFREMSATTE BEGÆRINGER 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. KLAGER TIL OMBUDSMANDEN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Der blev givet delvis aktindsigt i to tilfælde. 

2 
Der blev givet aktindsigt i ét tilfælde. 

3 
Der blev givet delvis aktindsigt i fire tilfælde og fuld aktindsigt i ét tilfælde. 
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5. SPROG ANVENDT AF ANSØGEREN 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77 % 0,48 % 

ES 5,07 % 8,05 % 5,36 % 5,62 % 7,38 % 

CS 0,83 % 0,73 % 0,80 % 0,23 % 0,40 % 

DA 0,55 % 0,52 % 0,32 % 1 % 0,48 % 

DE 18,52 % 13,09 % 10,88 % 12,77 % 20,95 % 

ET 0,11 % 0,10 %  -  

EL 0,55 % 0,94 % 1,29 % 0,69 % 0,56 % 

EN 43,66 % 41,42 % 45,42 % 50,54 % 37,06 % 

FR 12,57 % 21,23 % 16,35 % 14,31 % 18,89 % 

IT 3,86 % 3,91 % 5,68 % 5,31 % 4,60 % 

LV 0,17 % 0,63 %  0,08 %  

LT - - 0,11 % 0,08 % 0,08 % 

HU 0,39 % 0,73 % 0,54 % 0,54 % 0,40 % 

MT 0,06 % - 0,05 % -  

NL 9,26 % 5,95 % 6,92 % 2,31 % 3,25 % 

PL 1,32 % 2,24 % 2,31 % 2,38 % 1,35 % 

PT 1,27 % 1,30 % 1,02 % 0,85 % 1,11 % 

RO - - - 0,38 % 0,95 % 

SK 0,44 % 0,68 % 0,32 % 0,46 % 0,56 % 

SL - 0,21 % 0,05 % -  

FI 0,66 % 0,57 % 0,27 % 0,38 % 0,24 % 

SV 0,66 % 0,37 % 0,43 % 1,31 % 1,27 % 

ANDRE - 0,10 % 1,88 % -  
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6. GEOGRAFISK FORDELING FOR ANSØGERNE 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIEN 18,10 % 15,98 % 21,08 % 15,16 % 

BULGARIEN - - 1 % 0,56 % 

DEN TJEKKISKE 
REPUBLIK 

1,41 % 1,39 % 0,46 % 0,63 % 

DANMARK 0,83 % 0,91 % 1,15 % 0,95 % 

TYSKLAND 14,50 % 11,26 % 11,77 % 20,40 % 

ESTLAND 0,16 % 0,27 % - 0,16 % 

GRÆKENLAND 1,25 % 2,41 % 1,31 % 0,48 % 

SPANIEN 4,69 % 5,68 % 4,77 % 7,14 % 

FRANKRIG 13,09 % 10,35 % 9,85 % 11,51 % 

IRLAND 0,73 % 1,82 % 2,38 % 1,27 % 

ITALIEN 5,06 % 8,74 % 6 % 5,32 % 

CYPERN 0,21 % 0,27 % 0,46 % 0,16 % 

LETLAND 0,89 % 0,05 % 0,23 % 0,16 % 

LITAUEN - 0,05 % 0,23 % 0,16 % 

LUXEMBOURG 2,03 % 2,20 % 2,46 % 4,44 % 

UNGARN 0,89 % 0,75 % 0,46 % 0,56 % 

MALTA 0,16 % 0,11 % 0,15 % 0,32 % 

NEDERLANDENE 7,41 % 9,71 % 3,38 % 3,41 % 

ØSTRIG 1,25 % 1,72 % 1,08 % 1,59 % 

POLEN 3,23 % 3,27 % 2,92 % 1,83 % 

PORTUGAL 1,62 % 0,91 % 1 % 0,87 % 

RUMÆNIEN - - 0,92 % 1,27 % 

SLOVENIEN 0,37 % 0,27 % 0,46 % 0,08 % 

SLOVAKIET 0,78 % 0,38 % 0,54 % 0,56 % 

FINLAND 0,99 % 0,43 % 0,77 % 0,24 % 

SVERIGE 0,83 % 0,91 % 1,77 % 1,75 % 

DET FORENEDE 
KONGERIGE 

5,53 % 6,86 % 12,92 % 8,73 % 

KANDIDATLANDE  3,96 % 3,16 % 0,46 % 0,32 % 

TREDJELANDE 7,51 % 0,05 % 10 % 9,92 % 

IKKE ANGIVET 2,50 % 10,08 % - 0,08 % 
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7. ANSØGERNES FAGLIGE PROFIL 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

DET CIVILE 
SAMFUND 
(se tabellen 
nedenfor for 2009) 

21,39 % 21,95 % 54,06 % 21,75 % 

JOURNALISTER 2,88 % 2,86 % 0,11 % 3,35 % 

SAGFØRERE 6,48 % 6,49 % 0,43 % 13,11 % 

AKADEMIKERKRED
SE 
Universitetsforsknin
g 

39,39 % 36,69 % 27,41 % 41,36 % 

AKADEMIKERKRED
SE 
Biblioteker 

3,49 % 4,03 % 2,28 % 1,42 % 

OFFENTLIGE 
MYNDIGHEDER 
(bortset fra EU-
institutioner) 

5,10 % 4,61 % 8,88 % 13,62 % 

MEP, MEP-
assistenter 

1,33 % 1,30 % 1,41 % 1,52 % 

ANDET 
(Pensionister, 
arbejdsløse osv.) 

19,94 % 22,08 % 5,42 % 3,86 % 

 
 

 

DET CIVILE SAMFUND 

 

2009 

Miljø 2,80 % 

Andre interessegrupper 12,15 % 

Industrien/Den kommercielle sektor 79,44 

ngo'er 5,61 % 
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8. AFSLAG I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING NR. 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA 
a), BESKYTTELSE AF 
OFFENTLIGHEDENS 
INTERESSER  

 6,25 % 2,08 % 5,26 % 

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA 
b), BESKYTTELSE AF 
PRIVATLIVETS FRED OG 
DEN ENKELTES 
INTEGRITET 

24,44 % 39,58 
% 

21,88 
% 

26,31 
% 

ARTIKEL 4, STK. 2, FØRSTE 
LED, BESKYTTELSE AF 
FORRETNINGSMÆSSIGE 
INTERESSER 

8,88 % 10,42 
% 

1,04 % 2,63 % 

ARTIKEL 4, STK. 2, ANDET 
LED, BESKYTTELSE AF 
RETSLIGE PROCEDURER 
OG JURIDISK RÅDGIVNING 

24,44 % 8,33 % 2,08 % 10,52 
% 

ARTIKEL 4, STK. 2, TREDJE 
LED, INSPEKTIONER, 
UNDERSØGELSER OG 
REVISION 

 2,08 % 15,63 
% 

15,78 
% 

ARTIKEL 4, STK. 3, 
BESKYTTELSE AF 
INSTITUTIONER OG 
BESLUTNINGSPROCES 

40 % 33,33 
% 

57,29 
% 

39,47 
% 

ARTIKEL 4, STK. 5, 
MEDLEMSSTATERNES 
VETO 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Samlet antal afslag: 36 - Delvis aktindsigt: 9 

5
 Samlet antal afslag: 40 - Delvis aktindsigt: 8 

6
 Samlet antal afslag: 47 - Delvis aktindsigt: Fem tilfælde i den indledende fase og fire tilfælde 

i stadfæstelsesfasen. 
7
 Samlet antal afslag: 39 - Delvis aktindsigt: Seks tilfælde i den indledende fase. 
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9. AFSLAG AF ANDRE GRUNDE END UNDTAGELSERNE I FORORDNING NR. 
1049/2001  

 
 

 
20068 20079 200810 200911 

IKKEIDENTIFICEREDE 
DOKUMENTER  
 

31,88 % 30,30 
% 

46,43 
% 

35,11 
% 

DOKUMENTER, SOM IKKE 
LÆNGERE ER 
TILGÆNGELIGE  

5,80 % 0,76 % - 3,33 % 

FREMSENDT TIL 
YDERLIGERE BEHANDLING 
TIL ET ANDET ORGAN  

5,07 % 3,03 % 28,57 
% 

33,3 % 

BEGÆRING TRUKKET 
TILBAGE  
 

12,32 % 8,33 % 21,43 
% 

26,60 
% 

ADMINISTRATIV 
ADFÆRDSKODEKS  

44,93 % 57,58 
% 

3,57 % 1,66 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Samlet antal afslag: 138 

9
 Samlet antal afslag: 132 

10
 Samlet antal afslag: 28 

11
 Samlet antal afslag: 60 
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10. ANVENDELSE AF DET ELEKTRONISKE REGISTER 
 
 
 

A Dokumenter opført i registret 
 
 

Samlede antal 
dokumenter 

Referencer Filer 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 

B Statistikker vedrørende anvendelse af webstedet "Adgang til 
dokumenter" på Europarl-serveren  

 
 

2009 I alt Pr. 
måned 

Hits 382.413 31.868 

Søgninger 79.088 6.590 

Besøg 225.698 18.808 
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C Hyppigst anvendte søgekriterier  
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Søgning på "Dokumenttype" - detaljer 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 
 


