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I. INDLEDNING 

 
Denne rapport, som omhandler 2010, 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. Rapporten er udarbejdet i 
overensstemmelse med forordningens artikel 17, stk.1, og Parlamentets forretningsordens 
artikel 104, stk. 7.  

 
Rapporten indeholder oplysninger om de praktiske aspekter af gennemførelsen af aktindsigt i 
institutionens dokumenter i 2010 og især om Parlamentets offentlige dokumentregister såvel 
som de forskellige administrative og tekniske tilpasninger, der er foretaget efter revisionen af 
forretningsordenen. Den indeholder også oplysninger om klager indgivet til Den Europæiske 
Ombudsmand, appelsager og relevant retspraksis med særlig henvisning til Domstolens dom 
af 29. juni 2010 i sagen Bavarian Lager. 
 
Tabellerne sidst i dokumentet indeholder statistiske oplysninger om behandlingen af 
begæringer om aktindsigt og søgninger på Europa-Parlamentets websted.  

 

II. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OG WEBSTEDET MED 
DOKUMENTREGISTRET 

1. Ny liste over dokumentkategorier, der er direkte tilgængelige 

Som bebudet i årsrapporten for 2009 og efter ikrafttrædelsen af Parlamentets nye 
forretningsorden i juli 20092 blev en revideret liste over de kategorier af Parlamentets 
dokumenter, der er direkte tilgængelige for offentligheden, vedtaget af Præsidiet den 8. marts 
2010 (tidligere bilag XV til forretningsorden, der på daværende tidspunkt blev vedtaget på 
plenarmødet). 
 
I overensstemmelse med de nye bestemmelser i forretningsordenens artikel 104, stk.3, 
offentliggøres denne liste på Parlamentets websted under overskriften "Information om 
aktindsigt i dokumenter"  
 
Valget af en procedure med vedtagelse af Præsidiet i stedet for plenarmødet afspejler ønsket 
om at bevare størst mulig fleksibilitet ved eventuelle ændringer af listen. 
 

2. Elektronisk register: bedre indhold og lettere søgning    

2.1. Et nyt websted  

I 2010 blev der sat fokus på at forbedre registrets websted med hensyn til kvaliteten af de 
fremlagte dokumenter, søgehastigheden og ergonomien.  

 

                                                 
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.     
2 Afgørelse af 5.maj 2009 (P6_TA(2009)0359). 
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Den nye grænseflade er mere brugervenlig, men bibeholder søgefunktioner (enkel, avanceret, 
efter dokumenttype), som brugerne allerede er vant til. Den store nyskabelse er muligheden 
for at sortere og forfine resultaterne ved hjælp af udvælgelseskriterier, f.eks. forfatter, 
valgperiode, år, dokumenttype og myndighed. 

 
Hvis man anvender disse kriterier, vil den nye grænseflade, når resultaterne bliver præsenteret, 
ikke blot vise det samlede antal opnåede resultater i søgningen på det sprog, brugeren har 
valgt, men også det samlede antal tilsvarende dokumenter til rådighed i andre sprogudgaver. 
  
Hvad mere er vises den originale søgestreng fortsat øverst på resultatsiden, så udgangspunktet 
og den rute, der førte til den liste over dokumenter, der vises, kan kontrolleres på ethvert 
tidspunkt. Listen kan vises i stigende eller faldende rækkefølge, efter dato eller efter 
dokumentreference.  
 
De øvrige forbedringer omfatter meget højere søgehastigheder, mulighed for at søge efter 
nøgleord i dokumenternes titel eller tekst og mulighed (meget nyttig for at få et overblik over 
et emne) for at genopføre en fil på grundlag af link mellem dokumenter, der indgår i en given 
procedure. Automatiske indtastningsforslag (automatisk komplettering) gør søgningen endnu 
mere brugervenlig. 
 
Abonnenter kan nu få adgang til flere forskellige typer dokumenter ved at oprette en enkelt 
brugerprofil. 
 
Endelig er den nye grænseflade skræddersyet til brug af personer, der lider af en række 
forskellige handicap, f.eks. personer med nedsat syn, som ikke kan surfe ved hjælp af et 
tastatur, en mus eller en skærm. 
 
Alle disse ændringer afspejler både ønskerne hos de brugere, der deltog i en 
tilfredshedsundersøgelse i 2009 (se årsrapporten for 2009, side 4, på registeret websted) og 
Parlamentets vilje til at gennemføre en stadig mere aktiv politik for åbenhed. 

 
2.2. Forbedret og moderniseret indhold  

Hvad angår udvalget af disponible dokumenter har ændringerne af de interinstitutionelle 
ordninger og Lissabontraktatens ikrafttræden resulteret i: 

− oprettelsen af nye kategorier (f.eks. delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, 
begrundede udtalelser fra de nationale parlamenter, dokumenter vedrørende 
budgetproceduren) og  

− ændringer eller forbedringer af de eksisterende kategorier, især hvad angår 
mødedokumenter (ændringsforslag til betænkninger, B- og C-dokumenter og fælles 
beslutninger), retsakter vedtaget på plenarmødet (den foreløbige udgave er nu tilgængelig 
individuelt, såvel som i form af det daglige hæfte), medlemmernes spørgsmål til Europa-
Parlamentets organer (artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets forretningsorden), som 
offentliggøres sammen med svarene, eller dokumenter udarbejdet af parlamentariske 
delegationer, hvis offentliggørelse endnu ikke er computerbaseret. 
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Stigningen i antallet af parlamentariske forespørgsler (skriftlige forespørgsler, jf. artikel 117 i 
Parlamentets forretningsorden), der stort set er fordoblet i forhold til 2009, har ført til en 
revision af proceduren for uploading for at klare nummereringen med seks chifre.  

 
Andet forberedende arbejde er blevet indledt med henblik på at udvide udvalget af 
dokumenter til rådighed: herunder automatisk offentliggørelse af de vedtagne tekster (endelig 
udgave), offentliggørelse af det endelige mødereferat (alle sprogudgaver) og bedre 
sprogdækning (21 sprog i stedet for to) for spørgsmål til spørgetiden (artikel 116 i 
Parlamentets forretningsorden); hvert spørgsmål vil nu blive offentliggjort med svaret. 

 
Pr. 31. december 2010, indeholdt databasen "Registrer" 362 217 referencer (svarende til 
2 386 485 dokumenter, når alle sprogversioner er medtaget, da hver henvisning i registret 
omfatter alle de sprogligudgaver af det pågældende dokument), hvilket udgør en stigning på 
næsten 20 % i forhold til 2009; 90 % af dokumenterne kan downloades direkte fra internettet i 
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1049/2001.  
 
Data om konsultation af webstedet "Offentligt register - Adgang til dokumenter", som er 
tilgængelig på Europarl-serveren, er som følger (gennemsnitlige månedlige tal): antal besøg: 
10 629, antal besøgte sider: 19 573, antal søgninger med specifikke kriterier: 5 617.  

3.  Følsomme dokumenter 

Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 indeholder bestemmelser om særlige procedurer for 
behandling af "følsomme" dokumenter3. Ifølge stk. 3 i denne artikel må følsomme dokumenter 
kun indføres i registret eller gøres kun offentligt tilgængelige med samtykke fra den 
myndighed, fra hvem dokumentet hidrører. 

 
Ifølge forordningens artikel 17, stk. 1, skal årsrapporten indeholde en angivelse af antallet af 
følsomme dokumenter, der ikke er indført i registret. I 2010 blev ingen følsomme dokumenter 
som omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 indført i registeret. 

 

III. ANALYSE AF BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT 

1. Det samlede antal 

Det samlede antal begæringer om aktindsigt behandlet af de kompetente enhed var i 2010 
1 139.  

  
Antallet af begæringer vedrørende dokumenter, der ikke tidligere er offentliggjort 
(oprindelige begæringer i termens egentlige forstand i henhold til artikel 7 i forordning (EF) 
nr. 1049/2001) udgjorde i alt 268 (273 i 2009) eller 23,5 % af det samlede antal behandlede 
begæringer.  

                                                 
3 "(…) 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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Der var fem genfremsatte begæringer (i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
1049/2001) fremsat efter et oprindeligt afslag på en begæring om aktindsigt.  

2. Begæringernes profil og geografiske spredning 

Hvad angår opdelingen efter socioprofessionelle kategorier, kommer den største andel af 
begæringerne stadig fra akademiske kredse: omkring 40 %, hvilket er meget lig det tilsvarende 
tal for 2009.  
 
Hvad angår begæringernes geografiske spredning (på EU-medlemsstater), er mønstret også 
meget lig det, der ses i de foregående år: ca. 20 % af begæringerne kom fra personer/organer i 
Belgien, efterfulgt af personer/organer i Frankrig (14 %) og Tyskland (12 %). Ansøgninger fra 
tredjelande tegnede sig for omkring 10 % af det samlede antal. 
 
Engelsk var det sprog, der oftest blev anvendt i begæringerne (45 %), efterfulgt af fransk 
(24 %), tysk (11 %) og spansk (knap 7 %), hvilket bekræfter de seneste års tendens til en 
betydelig stigning i andelen af begæringer på engelsk.  
 
Hvad angår interesseområder, viser statistikkerne vedrørende søgning i webstedets register og 
modtagne begæringer om aktindsigt i (ikkeoffentlige) dokumenter, at e-mail, parlamentariske 
spørgsmål og forespørgsler og "komitologidokumenter" er de kategorier, inden for hvilke der 
blev indgivet flest begæringer. 

 

IV. ANVENDELSE AF UNDTAGELSER FRA RETTEN TIL AKTINDSIGT 

1. Positiv svarrate 

Procentdelen af positive svar på begæringer (268) om aktindsigt i ikke tidligere offentliggjorte 
dokumenter var 91 % (244), hvoraf otte (3 %) drejede sig om indrømmelse af delvis 
aktindsigt. Denne procentsats bekræfter den stigende tendens fra de foregående år (større 
gennemsigtighed). 

 
Andelen af beslutninger, som bekræftede det oprindelige svar på genfremsatte begæringer var 
100 % (alle fem genfremsatte begæringer blev forkastet). I forbindelse med tre af de 
genfremsatte begæringer var der bevilliget delvis aktindsigt som svar på den oprindelige 
begæring.  Tre af de fem genfremsatte begæringer vedrørte juridiske udtalelser og to interne 
administrative dokumenter Det er betegnende, at tre af de fem genfremsatte begæringer blev 
indgivet af tjenestemænd i Europa-Parlamentet, en situation, der er taget hånd om i de nye 
regler om aktindsigt i Parlamentets dokumenter, som er forelagt for Præsidiet (se nedenfor)..  

2. Antallet af afslag og begrundelsen herfor. Problemet med begæringer fra 
Parlamentets medlemmer og ansatte 

Antallet af afslag på begæringer om aktindsigt på grundlag af de undtagelser, der er fastsat i 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001 var på 24 (mod 33 i 2009). Fordelingen af 
begrundelserne er den samme som i tidligere år.  
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Den væsentligste begrundelse var undtagelsen vedrørende beskyttelse af beslutningsprocessen, 
jf. artikel 4, stk. 3 (37 %), efterfulgt af undtagelsen vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra b (25 %), og undtagelsen vedrørende beskyttelse af retslige procedurer 
og juridisk rådgivning, jf. artikel 4, stk. 2, andet led (12 %).  

 
I Parlamentet er begæringer om aktindsigt, der indgives af parlamentsmedlemmer eller deres 
assistenter og tjenestemænd (eller Parlamentets øvrige ansatte) en kilde til konflikt, da de er 
baseret på en misforståelse af filosofien bag den pågældende forordning, er personer, den er 
rettet mod og omfanget af sine procedurer.  

 
Forordning (EF) nr. 1049/2001 omfatter ikke begæringer om aktindsigt indgivet på grundlag 
af særlige rettigheder, der indrømmes i medfør af andre EU-tekster såsom vedtægten 
Parlamentets forretningsorden, finansforordningen og forordningen om databeskyttelse. Mere 
specifikt, kan medlemmerne påberåbe sig forretningsordenens artikel 5, stk. 3, mens 
tjenestemænd udover at bruge de interne søgefaciliteter og arkiver kan påberåbe sig 
vedtægtens artikel 25 og 90, stk. 1.  

 
Europa-Parlamentets afgørelser vedrørende begæringer, der indgives i henhold til forordning 
(EF) nr. 1049/2001, har virkning over for alle, "erga omnes", dvs. at offentliggørelse af et 
dokument til et medlem eller en tjenestemand svarer til offentliggørelse af dette dokument på 
internettet. I mange tilfælde er det dog ikke de pågældende medlemmers eller tjenestemænds 
hensigt, og de forstår ikke, hvorfor de samme regler gælder for dem som for medlemmer af 
offentligheden. 

 
Resultatet er, at når administrationen behandler begæringer fra tjenestemænd i henhold til 
forordning (EF) nr. 1049/2001, opnår sidstnævnte ofte færre oplysninger, end hvis de havde 
fremsat en anmodning i henhold til vedtægten eller anvendte ovennævnte interne 
søgefaciliteter.  

 
Ud over den grundlæggende misforståelse af begrebet aktindsigt i dokumenter, kan årsagen til 
denne utilfredsstillende situation findes i forskellene mellem tidsfristerne i artikel 7 og 8 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001, på den ene side, og i vedtægten, særlig artikel 25 og 90, stk. 1, 
på den anden.  

 
Forordning (EF) nr. 1049/2001 giver Parlamentet 15 arbejdsdage til at besvare begæringer, 
idet denne frist under visse omstændigheder kan forlænges med yderligere 15 arbejdsdage. 
Derimod er der ikke opstillet en sådan tidsfrist i vedtægtens artikel 25, mens den i artikel 90 er 
på fire måneder. Denne forskel tilskynder tjenestemænd til at gøre brug af proceduren i 
forordning (EF) nr. 1049/2001 med ekstremt korte frister, snarere end den, der gælder i 
henhold til vedtægten, selv om det er sidstnævnte, som primært gælder for dem. 

 
Medlemmerne undlader ligeledes at drage fuld nytte af deres institutionelle rettigheder, hvis 
de indgiver en begæring i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001. Hvis de bruger de 
procedurer, der specielt er beregnet til at opfylde deres behov som parlamentsmedlemmer, 
opnår de et bedre resultat. Ifølge Europa-Parlamentets forretningsordens artikel 5 er de 
berettiget til indsigt i alle dokumenter, der er i Parlamentets eller et udvalgs besiddelse (bortset 
fra personlige akter og tilfælde, der er omfattet af forretningsordenen). 
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V. KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND, SØGSMÅL OG 
RETSPRAKSIS 

1. Klager til Den Europæiske Ombudsmand4 

I 2010 afsluttede Ombudsmanden klage 2682/2008/MAD (adgang til statistiske oplysninger 
om medlemmernes sygefravær) og 793/2007/(WP) BEH (bygningsrelateret emne) uden at 
finde, at Parlamentet havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser.  

 
En ny klageprocedure (900/2010/MF) om afslag på en begæring om aktindsigt i Parlamentets 
dokumenter blev indledt i 2010. Klagen blev indgivet af en tjenestemand i Europa-Parlamentet 
og vedrørte aktindsigt i interne dokumenter (en juridisk udtalelse og en revisionsrapport). 

2. Søgsmål 

Der blev i 2010 indledt søgsmål mod en parlamentsafgørelse truffet i henhold til forordning 
(EF) nr. 1049/2001: Sag T-190/10, Egan og Hackett mod Parlamentet5.  

3. Afsagte domme 

I 2010 blev der afsat ni domme om aktindsigt (kendelser og konklusioner fra 
generaladvokaten er ikke medtaget): 

− i de forenede sager T-355/04 og T-446/04, Co-Frutta Soc. coop. mod Kommissionen, dom 
af 19. januar 2010 om undtagelsen vedrørende beskyttelse af tredjemands kommercielle 
interesser og forudgående aftale med en medlemsstat, 

− i sag C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds e V mod Kommissionen, dom af 26. januar 
2010 om begrebet "anfægtelig retsakt" som omhandlet i artikel 230 i TEF, 

− i sag T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS mod Kommissionen, dom af 9. juni 2010 om 
undtagelsen vedrørende beskyttelsen af formålet med undersøgelser og revision, 
undtagelsen om beskyttelsen af kommercielle interesser, undtagelsen om beskyttelse af 
beslutningsprocessen og undtagelsen om beskyttelse af juridiske rådgivning, 

− i sag C-139/07 P, Kommissionen mod Tsechische Glaswerke Ilmenau GmbH, dom af 29. 
juni 2010 om beskyttelse af formålet med undersøgelser og kravet om, at den berørte 
medlemsstat bør overveje indholdet af hvert enkelt dokument, der er omhandlet i en 
begæring om aktindsigt, 

− i sag C-28/08 P, Kommissionen mod Bavarian Lager, dom af 29. juni 2010 om beskyttelse 
af personoplysninger, 

− i de forenede sager C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, Kongeriget Sverige mod 
Kommissionen, dom af 21. september 2010 om adgang til notater som Kommissionen har 
indgivet i sager for Domstolen og Retten i Første Instans, 

                                                 
4 Detaljerede oplysninger om klagerne findes på http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
5 Se:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  
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− i sag T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès mod Kommissionen og Agence exécutive 
"Éducation, audiovisuel et culture" (EACEA), dom af 21. oktober 2010 om begrebet 
dokumenter, der hidrører fra tredjemand, undtagelsen om beskyttelse af privatlivets fred og 
den enkeltes integritet og undtagelsen vedrørende beskyttelsen af kommercielle interesser, 

− i sag T-474/08, Dieter C. Umbach mod Kommissionen, dom af 21. oktober 2010 om 
aktindsigt i dokumenter vedrørende en kontrakt under Tacis-programmet og tvisten mellem 
sagsøgeren og Kommissionen, der er genstand for et søgsmål ved en belgisk civildomstol, 

− i de forenede sager C-92/09 og C-93/09 (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af 
Verwaltungsgericht Wiesbaden, Tyskland), dom af 9. november 2010 om behandling af 
personoplysninger og offentliggørelse af oplysninger om modtagerne af landbrugssubsidier, 

− i sagerne T-494/08 til T-500/08 og T-509/08, Ryanair Ltd mod Kommissionen, dom af 10. 
december 2010 om aktindsigt i dokumenter vedrørende tilsyn med statsstøtteprocedurer og 
undtagelsen om beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision. 

 
Endelig er der sket i en betydelig udvikling i den relevante retspraksis, idet Domstolen (i dom 
i sag C-28/08P af 29. juni 2010, om Bavarian Lager, som nævnt ovenfor) omstødte Rettens 
dom af 8. november 2007 (i sag T-194/04) i det centrale spørgsmål om forholdet mellem 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og 45/2001, dvs. forholdet mellem to grundlæggende 
principper i EU-retten, nemlig gennemsigtighed (artikel 15 i TEUF) på den ene side og 
beskyttelse af personoplysninger (artikel 16 i TEUF) på den anden. I sin dom fandt 
Domstolen, at de to forordninger forfølger forskellige mål, således at når dokumenter 
offentliggøres i henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, skal institutionerne også overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001, da videregivelse af oplysninger via 
offentliggørelse af dokumenter udgør en behandling af personoplysninger i henhold til 
forordning (EF) nr. 45/2001. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og alle EU-
institutioner, som efter vedtagelsen af Lissabontraktaten er forpligtet til at overholde 
princippet om gennemsigtighed, skal nu tage fuldt hensyn til denne nye retspraksis. 

 
Hvad angår detaljerede oplysninger om de forskellige aktioner og domme, henvises også til 
årsberetningerne fra Kommissionen6 (part i de fleste sager) og Rådet6 og Den Europæiske 
Unions Domstols websted8. 

 

VI. INTERINSTITUTIONELLE ANLIGGENDER 

1. Det nye åbenhedsregister 

Som led i sit europæiske åbenhedsinitiativ har Kommissionen indledt drøftelser om 
lobbyvirksomhed med det formål at præcist at angive, hvilke aktører og lobbygrupper der kan 
inddrages i udarbejdelsen og vedtagelsen af retsakter i EU-institutionerne. Da Kommissionen 
og Parlamentet6 gik ind for oprettelsen af et fælles register, blev der nedsat en arbejdsgruppe 
for at overveje konsekvenserne af et sådant register for alle lobbyister, som har adgang til 
Rådet, Kommissionen eller Parlamentet, og mulighederne for at udarbejde en fælles 
adfærdskodeks.  

                                                 
6  Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for interesserepræsentanters 

(lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne (P6_TA(2008)0197). 
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I 2010 nåede Kommissionen og Parlamentet til politiks enighed i arbejdsgruppen, der 
udarbejdede et udkast til aftale om etablering af et åbenhedsregister. Dette register skal erstatte 
de to institutioners nuværende registre over lobbyister.  
 
Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender behandler i øjeblikket sagen, jf. artikel 
127, på grundlag af et udkast til betænkning (ordfører: Carlo Casini). Efter vedtagelse af 
aftaleudkastet på plenarmødet (planlagt til maj 2011) forventes det fælles register gennemført i 
juni 2011.  
 
Det nye fælles åbenhedsregister har til formål at levere en "one-stop-shop-løsning" for 
organisationer, der ønsker at lade sig registrere som lobbyister, og for medlemmer af 
offentligheden, der ønsker at informere sig om de fysiske eller juridiske personer, der fungerer 
som lobbyister. Alle, der ønsker det, kan også konsultere den fuldstændige liste over 
lobbyister, der er involveret i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's politikker. 
 
Registret omfatter alle aktiviteter, der gennemføres med henblik på at påvirke EU-
institutionernes beslutningsproces. Alle repræsentanter for medierne, tænketanke, 
virksomheder, kontrahenter eller uafhængige bevægelser, der deltager i institutionernes 
politiske drøftelser, vil blive opfordret til at lade sig registrere. Der vil kun blive udstedt 
adgangskort til Parlamentets bygninger til organisationer og enkeltpersoner, som er registreret. 

2. Interinstitutionelt samarbejde 

De tre institutioners afdelinger med ansvar for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 
1049/2001 var regelmæssigt i kontakt om juridiske og praktiske spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af forordningen, hvor det i artikel 15, stk. 1, hedder, at "Institutionerne skal 
udvikle god forvaltningsskik for at fremme udøvelsen af den ret til aktindsigt, der er 
garanteret ved denne forordning". 

Det interinstitutionelle udvalg, der er omhandlet i andet afsnit i denne artikel, mødtes ikke på 
politisk plan i 2010.  

   

VII.  KONKLUSIONER  

På nuværende tidspunkt indeholder det elektroniske register 362 217 referencer (2 386 485 
dokumenter, når alle sprogversioner er medregnet). 90 % af disse dokumenter er direkte 
tilgængelige på internettet.  

 
I alt 1139 begæringer om aktindsigt i dokumenter blev foretaget via registrets websted i 2010. 
Den lille nedadgående tendens i de seneste år er sandsynligvis en direkte følge af, at et stadig 
større antal dokumenter er tilgængelige på internettet via selve det elektroniske register med et 
voksende antal referencer og via andre relevante sider på Europarl-serveren. 

 
Hvad angår fordelingen af begæringer på forskellige socioprofessionelle kategorier, udgør 
begæringer fra akademiske kredse (især universitetsforskere) stadig den største andel 
(40 %). Det sprog, der oftest anvendes i begæringer er engelsk, efterfulgt af fransk og tysk, 
hvilket også er et kendt mønster.  
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273 (23,5 % af det samlede antal) begæringer vedrørte aktindsigt i ikke tidligere 
offentliggjorte dokumenter. Den positive svarrate for denne kategori var på 91 %, idet der 
blev givet fuld aktindsigt i 236 tilfælde og delvis aktindsigt i yderligere otte tilfælde (se tabel 8 
i bilaget til rapporten). 

 
Som i 2008 vedrørte begæringerne om aktindsigt i ikke tidligere offentliggjorte dokumenter 
hovedsagelig komitologidokumenter og korrespondance (e-mails). 

 
I alt 24 begæringer om aktindsigt blev afslået, enten helt eller delvist. Den oftest anførte årsag 
(37 %) var undtagelsen vedrørende beskyttelse af beslutningsprocessen (artikel 4, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1049/2001). Dette forklares ved, at mange begæringer om aktindsigt 
vedrører komitologidokumenter, og det forhold, at teksten til gennemførelsesforanstaltninger 
først offentliggøres, efter en beslutning er blevet truffet af det kompetente udvalg. Derfor 
bliver visse begæringer først forkastet og dernæst godkendt efter et vist tidsrum. Den 
næsthyppigste begrundelse - i 25 % af tilfældene - var beskyttelsen af privatlivets fred og 
personoplysninger (artikel 4, stk. 1, litra b). Disse procenter er meget lig dem for 2009 (se 
tabel 8 i bilaget til denne rapport). 

 
Der var fem genfremsatte begæringer (i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 
1049/2001) fremsat efter et oprindeligt afslag på en begæring om aktindsigt.  

 
I 2010 afsluttede Ombudsmanden klage 2682/2008/MAD og 793/2007/(WP) BEH uden at 
finde, at Parlamentet havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser. En ny klageprocedure 
(900/2010/MF) om afslag på en begæring om aktindsigt i Parlamentets dokumenter blev 
indledt i 2010. 

 
Der blev i 2010 anlagt en sag ved Domstolen mod en parlamentsafgørelse, der er truffet i 
henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001 og vedrører undtagelsen om databeskyttelse.  

 
Endelig er der sket i en betydelig udvikling i den relevante retspraksis, idet Domstolen (i dom 
i sag C-28/08P af 29. juni 2010, om Bavarian Lager, som nævnt ovenfor) omstødte Rettens 
dom (i sag T-194/04) i det centrale spørgsmål om forholdet mellem forordning (EF) nr. 
1049/2001 og 45/2001, dvs. forholdet mellem to grundlæggende principper i EU-retten, 
nemlig gennemsigtighed (artikel 15 i TEUF) på den ene side og beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 16 i TEUF) på den anden. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse, og alle EU-institutioner, som efter vedtagelsen af Lissabontraktaten er 
forpligtet til at overholde princippet om gennemsigtighed, skal nu tage fuldt hensyn til denne 
nye retspraksis. 
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BILAG 
 

Statistikker vedrørende BEGÆRINGER OM AKTINDSIGT og det 
elektroniske register (pr. 31. december 2010) 

 
 
1. SAMLET ANTAL BEGÆRINGER INDGIVET GENNEM DET ELEKTRONISKE 

REGISTER 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. ANTAL OPRINDELIGE BEGÆRINGER VEDRØRENDE IKKEOFFENTLIGGJORTE 

DOKUMENTER  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. ANTAL GENFREMSATTE BEGÆRINGER 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. KLAGER TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 

                                                 
1
  Delvist efterkommet i fire tilfælde og fuldstændigt i et tilfælde. 
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5. SPROG I BEGÆRINGEN 
 
 

SPROG 2008 2009 2010 

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

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

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

DA 1% 0,48% 0,61 % 

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

ET -  0,10 % 

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

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

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

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

LV 0,08%  0,10 % 

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

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

MT -  0,00 % 

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

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

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

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

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

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

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

ANDRE -  
- 
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6. BEGÆRINGERNES GEOGRAFISKE FORDELING 
 

 Land 2008 2009 2010 

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

BULGARIEN 1% 0,56% 2,03 % 

DEN TJEKKISKE 
REPUBLIK 

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

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

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

ESTLAND - 0,16% 0,10 % 

GRÆKENLAND 1,31% 0,48% 1,01 % 

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

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

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

ITALIEN 6% 5,32% 4,86 % 

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

LETLAND 0,23% 0,16% - 

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

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

UNGARN 0,46% 0,56% 0,91 % 

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

NEDERLANDENE 3,38% 3,41% 4,96 % 

ØSTRIG 1,08% 1,59% 1,62 % 

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

PORTUGAL 1% 0,87% 0,51 % 

RUMÆNIEN 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVENIEN 0,46% 0,08% - 

SLOVAKIET 0,54% 0,56% 0,10 % 

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

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

DET FORENEDE 
KONGERIGE 

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

KANDIDATLANDENE  0,46% 0,32% 0,30 % 
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 Land 2008 2009 2010 

TREDJELANDE 10% 9,92% 10,94 % 

IKKE ANGIVET - 0,08% 0,10 % 

 
 
7. ANSØGERNES FAGLIGE PROFIL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faglig profil 2008 2009 2010 

 CIVILSAMFUNDET 
 (se tabellen nedenfor) 54,06% 21,75% 20,47% 

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

 ADVOKATER: 0,43% 13,11% 15,93% 

 AKADEMIKERE 
 Universitetsforskere 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 AKADEMIKERE  
 Biblioteker 2,28% 1,42% 2,33% 

 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER  
 (eksklusive EU-insitutioner) 8,88% 13,62% 8,81% 

 MEDLEMMER OG MEDLEMMERNES 
ASSISTENTER 1,41% 1,52% 1,55% 

 ANDRE 
 (Pensionister, arbejdsløse mv.) 5,42% 3,86% 5,31% 

CIVILSAMFUNDET 2009 2010 

 Miljø 2,80% 5,70% 

 Andre interessegrupper 12,15% 9,49% 

 Erhvervlivet/den kommercielle sektor 79,44 81,01% 

 Ikkestatslige organisationer 5,61% 3,80% 
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8. AFSLAG I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING NR. 1049/2001  
 
 

Afslag 20082 20093 20104 

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A, 
BESKYTTELSE AF OFFENTLIGHEDENS  
INTERESSER  

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

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

21,88% 26,31% 25% 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                 
2 Samlede antal afslag: 47 Delvis aktindsigt:  fem tilfælde ved oprindelige begæringer og fire tilfælde ved 
genfremsatte begæringer. 
3 Samlede antal afslag: 39 Delvis aktindsigt: seks tilfælde ved oprindelige begæringer. 
4 Samlede antal afslag: 24 Delvis aktindsigt: otte tilfælde ved oprindelige begæringer. 
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9. ELEKTRONISK REGISTER 
 

A Dokumenter opført i registret 
 

Dokumenter i alt Referencer Filer 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

December 2010 362.217 2.386.485 
 

 
B. Statistikker vedrørende anvendelse af webstedet "Adgang til 

dokumenter" på Europarl-serveren   
 

2010 I alt Månedlig
t 

Hits 234.873 19.573 

Søgninger 67.403 5.617 

Besøg 123.228 10.269 

 
 

C. Hyppigst anvendte søgekriterier  
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Search by criteria 

59%

17%

10%

11%
3%

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

 
 
 
 
 

 
 

Parliamentary activity 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Written questions

Adopted texts (final)

Reports 

Priority written questions

Amendments to draft reports

Draft reports

Question time

Motions for resolutions

Answers to written questions

Amendments to docs A

Consolidated texts (1st reading)

Oral questions

Other

Non parliamentary activity 

15%

16%

17%
18%

16%

18%

Press release

COM /SEC documents

Comitology

Mail (official) 

Mail (Parliament) 

Other 


