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Efter Turco-dommen og Lissabontraktaten har den retlige situation ændret sig
1. Lige siden Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 
om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1 trådte i kraft, 
har Europa-Parlamentet været opsat på at foretage en periodisk2 vurdering af, hvordan 
princippet om åbenhed gennemføres af EU-institutionerne. Denne holistiske tilgang er blevet 
endnu mere berettiget efter Domstolens dom i "Turco-sagen"3 vedrørende åbenhed i 
lovgivningsproceduren og især efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten, hvorefter EU's 
charter om grundlæggende rettigheder er blevet retligt bindende. Hertil kommer, at 
spørgsmålet om forholdet mellem borgerne og EU-administrationen får stadig større 
betydning efter Lissabontraktaten som følge af den betydelige styrkelse, der de seneste år 
er sket af EU's politiske og administrative udøvende magt4. Dette er årsagen til, at det efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden ikke blot er Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der er 
forpligtet til at give aktindsigt, men også nye aktører som Det Europæiske Råd, Den 
Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske 
Investeringsbank og et stigende antal EU-agenturer og myndigheder5 samt organer såsom 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

2. Åbenhed er ikke blot blevet et generelt princip i EU's retsorden, men det knyttes nu 
også sammen med princippet om aktivt medborgerskab og god administrativ praksis.
Det kan derfor også anses for at være et centralt element i de "demokratiske principper". I 
EU-traktatens artikel 11 anlægges en mere deltagelsesorienteret forståelse af demokrati, som 
supplement til det repræsentative demokrati (EU-traktatens artikel 10). De nye bestemmelser i 
traktaterne kan og bør læses ud fra en dybere demokratisk forståelse, der forklarer, hvorfor det 
er vigtigt med åbenhed, gennemskuelighed og deltagelse og hvorfor det vil forme forholdet 
mellem EU-administrationen og unionsborgere, således som det kræves i traktaterne6. 
Traktaterne indeholder i den forbindelse ikke længere en henvisning til, "at 
beslutningsprocessen forbliver effektiv", hvilket kunne indebære en begrænsning af 
åbenheden (jf. den tidligere EF-traktats artikel 255 og 207, stk. 3). Samtidig skal der tages 
hensyn til de nye bestemmelser i EUF-trakatatens artikel 15 og chartrets artikel 42. I 
bestemmelserne henvises til dokumenter "uanset medium", et udtryk, hvis betydning ikke kan 
fremhæves nok, navnlig i betragtning af at der sker en omfattende opbevaring af oplysninger i 
forskellige databaser.

                                               
1 Forretningsordenens artikel 104, stk. 7.
2 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. Jf. endvidere Europa-Kommissionens grønbog: "Aktindsigt i dokumenter, som 
opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab, En redegørelse", (KOM(2007)0185 endelig udg., 18. 
maj 2007), Kommissionens arbejdsdokument, report on the outcome of the public consultation on the review of 
regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission 
documents (SEC(2008) 29/2, 16. januar 2008)..
3Forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P, Turco mod Ministerrådet, dom af 1. juli 2008, Sml. I, s. 4723, præmis 
45, der gentager præamblen til forordning (EF) nr. 1049/2001.
4 Se herom nærmere, Deirdre Curtin, Executive power of the European Union: law, practices and the living 
constitution, Oxford, Oxford University Press, 2009.
5 De to første agenturer blev oprettet i 1975. I 2000 var antallet af agenturer steget til 10 og i de sidste ti år er 
tallet vokset til mere end 30. 
6 "Enhver borger" har ikke blot "ret til at deltage i Unionens demokratiske liv", men også til, at "beslutningerne 
træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt" (EU-traktatens artikel 10, stk. 3). Hertil kommer, 
at der pålægges "institutionerne" visse forpligtelser med hensyn til åbenhed, gennemsigtighed og deltagelse (EU-
traktatens artikel 11, stk. 1-3). De demokratiske principper i artikel 10 og 11 vil formentlig skulle respekteres og 
udvikles i de fremtidige forordninger, der vedtages i henhold til EUF-traktatens artikel 298.
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3. Selvom de principper om åbenhed, der blev skitseret ovenfor, har været drøftet og er 
blevet godkendt på det højeste politiske niveau i EU, bliver deres gennemførelse i 
hverdagen stadig forhindret, hvilket bl.a. fremgår af Parlamentets beslutning af 14. januar 
2009 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1049/20011. Det samme fremgår af 
Ombudsmandens regelmæssige rapporter (der i stadig stigende omfang påpeger manglen på 
åbenhed) samt af den gældende interne praksis i EU-institutionerne samt af deres 
administrative vejledninger, eller endog af interinstitutionelle initiativer, hvis resultat eller 
endog målsætning er at gå tilbage til tiden før Amsterdamtraktaten og før forordning (EF) nr. 
1049/2001.
4. Den væsentligste modstand mod de nye retlige rammer kommer fra mange EU-
medlemsstater, da de er bekymrede for de uønskede effekter, som eventuelt kunne være 
en følge af adgangen til nationale oplysninger/dokumenter, der udveksles inden for EU's 
beslutningsprocedure. Selv om der ifølge forordning (EF) nr. 1049/2001 og Domstolens 
retspraksis2 ikke længere eksisterer nogen national vetoret, da EU's beslutningsprocedure er 
autonom og de tilladte undtagelser kun er dem, der fremgår af artikel 4, stk. 1-3, i forordning 
(EF) nr. 1049/20013, uanset om oplysningerne vedrører forhandlinger, indarbejdelse eller 
gennemførelse af EU-lovgivning. Rådet og Kommissionen har - ved for de almindelige 
politikker at udvikle begrebet EU-klassificerede oplysninger (EUCI), der oprindeligt kun var 
skabt for områderne sikkerhed og forsvar, og som omfattede såvel EU-institutionernes og 
medlemsstaternes klassificerede oplysninger - atter udvisket grænserne mellem EU og 
medlemsstaterne4. Denne situation er blevet endnu mere tydeliggjort ved afslaget på 
aktindsigt vedrørende internationale aftaler og den lukkede fremgangsmåde ved 

                                               
1 Se Cappato betænkningen: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:121:0001:0001:DA:PDF.
2 "Artikel 4, stk. 5, kan derfor ikke fortolkes således, at den giver medlemsstaten en generel og ubetinget vetoret, 
som skønsmæssigt hindrer udlevering af dokumenter, som hidrører fra medlemsstaten, og som en institution er i 
besiddelse af, således at sådanne dokumenter ikke længere er omfattet af nævnte forordnings bestemmelser, men 
alene er omfattet af de nationale bestemmelser". 
Sag C64/05-P, Sverige mod Kommissionen, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:DA:NOT.
3 Artikel 4, stk. 1-3 
"Undtagelser
1. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af:
a) beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til:
- offentlig sikkerhed, - forsvar og militære anliggender, - internationale forbindelser, - Fællesskabets eller en 
medlemsstats finanspolitik, valutapolitik eller økonomiske politik
b) privatlivets fred og den enkeltes integritet, navnlig i henhold til Fællesskabets lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.
2. Institutionerne afslår at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af:
- en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, -
retslige procedurer og juridisk rådgivning, -formålet med inspektioner, undersøgelser og revision, medmindre 
der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet.
3. Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, der er udarbejdet af en institution til internt brug eller 
modtaget af en institution, og som vedrører en sag, hvori der endnu ikke er truffet afgørelse af institutionen, 
hvis dokumentets udbredelse ville være til alvorlig skade for institutionens beslutningsproces, medmindre der 
er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse af dokumentet.
Der gives afslag på aktindsigt i dokumenter, der indeholder meningstilkendegivelser til internt brug som led i 
drøftelser og indledende konsultationer inden for den pågældende institution, selv efter at der er truffet 
afgørelse, hvis dokumentets udbredelse ville være til alvorlig skade for institutionens beslutningsproces, 
medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse af dokumentet."
4 Se særskilt arbejdsdokument 3.
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forhandlinger, der fører til vedtagelsen af visse aftaler, hvilket kan have vidtrækkende 
konsekvenser for den enkeltes rettigheder (f.eks. ACTA-forhandlingerne). Selv om det i visse 
forhandlinger er forståeligt, at der skal være en vis grad af fortrolighed, skal der i det mindste 
etableres en indirekte kontrolmulighed for borgerne (gennem hans/hendes demokratisk valgte 
parlamentariske repræsentanter). Især da Europa-Parlamentet efter Lissabontraktaten skal 
godkende en række internationale aftaler (EUF-traktatens artikel 218). Hertil kommer, at selv 
om medlemsstaterne og EU-institutionerne er forpligtede til loyalt at samarbejde (EU-
traktatens artikel 4, stk. 3), har Rådet og Kommissionen i mange tilfælde en bekymrende 
praksis, der reelt skjuler det reelle indhold af medlemsstaternes holdninger i 
Rådets/Kommissionens forberedende organer, som f.eks.: - det voksende antal 
arbejdsdokumenter, der ikke i tide fremgår af institutionens register (f.eks. Rådets 
mødedokumenter (MD eller SD), som først omdeles efterfølgende); - den omstændighed, at 
medlemsstaternes navne systematisk er udeladt i resultatet af drøftelserne (når det foreligger), 
gør det umuligt at forstå, hvilken form for flertal/mindretal, der er ved at tage form i 
Rådets/Kommissionens udvalg.
5. En af de undtagelser, der fremgår af forordning (EF) nr. 1049/2001, som ikke blot Rådet, 
men også Kommissionen påberåber sig med henblik på at afslå aktindsigt i det forberedende 
arbejde, er forordningens artikel 4, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse kan der gives afslag på 
aktindsigt, hvis "dokumentets udbredelse ville være til alvorlig skade for institutionens 
beslutningsproces, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelse af 
dokumentet". Det bør bemærkes, at denne undtagelse blev indsat i forordning (EF) nr. 
1049/2001 for at afspejle indholdet af en bestemmelse i den tidligere traktat (EF-traktatens 
artikel 207, stk. 3, som krævede åbenhed om Rådets forberedende lovgivningsmæssige 
arbejde, "samtidig med at beslutningsprocessen forbliver effektiv". Konflikten mellem 
åbenhed og effektivitet er blevet fremhævet af Domstolen, der i dommen i Turco-sagen 
fastslår, at "åbenheden giver borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen og 
sikrer forvaltningen en større legitimitet og effektivitet og gør den mere ansvarlig over for 
borgerne i et demokratisk system". Denne begrundelse er blevet godkendt med 
Lissabontraktaten, og de nye traktater indeholder derfor ikke længere nogen henvisning til 
hensynet om beskyttelsen af beslutningsprocessen, og dette hensyn overlever kun i kraft af 
artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
6. Paradoksalt nok er modviljen mod øget åbenhed efter Lissabon stigende også i institutioner, 
der traditionelt set har været mere åbne overfor denne målsætning. Selv Europa-Parlamentet 
er utilbøjelig til at være åben om de lovgivningsmæssige forhandlinger med Rådet, selv om 
forhandlinger om lovgivningsmæssige retsakter ifølge traktaten er offentlige. Selv Domstolen 
i Luxembourg, som i årtier har stræbt efter større åbenhed i EU's interne institutionelle 
arbejde, er for nylig blevet kritiseret for, hvad der opfattes som værende en unødig vidtgående 
fortolkning af anvendelsesområdet for og indholdet af flere centrale undtagelser fra retten til
aktindsigt1. Det gælder så meget desto mere, hvad angår Domstolens egne dokumenter og 
administration. Ydermere forsøger Kommissionen at "stille uret tilbage", navnlig ved den 
igangværende revision af forordningen om aktindsigt2. 

                                               
1 Jf. endvidere Joni Helliskoski og Päivi Leino, "Darkness at the break of noon: the case law on regulation No. 
1049/2001 on access to documents".
2 Jf. endvidere, Francesco Maini, Jean-Patrick Villeneuve og Martial Pasquier, '"Less is more"?, The 
Commission proposal on access to EU documents and the proper limits of transparency", Revue Française 
d'Administration Publique, som snart udkommer.


