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... Praksis er derfor ikke blevet ajourført i overensstemmelse hermed

7. Når der kun tages hensyn til institutionernes årlige rapporter, ser alt ud til at være i 
skønneste orden. Situationen er en anden, når man kigger på Den Europæiske Ombudsmands 
arbejde, idet han har flyttet forståelsen af åbenhed i EU-sammenhæng væk fra et 
personorienteret passivt fokus (enhver borgers juridiske ret til at få aktindsigt i visse 
dokumenter) til en meget bredere og proaktiv forpligtelse for EU-administrationen til at 
sikre, at oplysninger om EU's politik og virksomhed virkelig gøres tilgængelige. Dårlig 
administration foreligger, når et offentligt organ undlader at følge en bestemmelse eller et 
princip, som det er forpligtet til at overholde. En klager, der ønsker at indbringe en klage for 
Ombudsmanden, skal ikke påvise, at han har en retlig interesse i eller er personligt berørt af 
den dårlige administration. Muligheden for popularklager (actio popularis) er en vigtig 
processuel ordning, der giver borgere med en lille berøringsflade med EU-administrationen 
adgang til at indlede en procedure for at få administrationen draget til ansvar.  Ifølge 
gennemførelsesbestemmelserne forsøger Ombudsmanden "så vidt muligt sammen med den 
berørte institution at finde en mindelig løsning, der kan bringe fejlen eller forsømmelsen til 
ophør og imødekomme klageren"1. 
8. Ombudsmanden kan ikke tvinge en institution til at efterkomme sine afgørelser. Han kan 
heller ikke henvise spørgsmål vedrørende et retsligt problem til domstolene i Luxembourg (på 
klagerens vegne)2 . Ombudsmanden har imidlertid spillet en særlig vigtig rolle i sikringen af 
åbenhed i EU. For øjeblikket angår omkring en tredjedel af hans undersøgelser 
manglende åbenhed, herunder afslag på oplysninger3. I de første år havde Ombudsmanden 
en mere juridisk tilgang til sit arbejde og fokuserede mere på de strukturelle aspekter ved den 
fremgangmåde, som visse institutioner, især Rådet og Kommissionen, anvendte, når de gjorde 
oplysningerne tilgængelige eller undlod at gøre dem tilgængelige4. Ombudsmanden har i sin 
rolle som opmand for dårlig administration en interesse i åbenhed, da god forvaltning og 
kodeksen for god forvaltningsskik bidrager til at fremme åbenhed gennem formuleringen af 
politikker i form af regler og retningslinjer5. Ombudsmandens prærogativer giver ham ret til 
at få adgang til sagsakter og til at offentliggøre sagsakterne under proceduren. De er derfor 
måske det mest potente redskab til at få åbnet lukkede administrative cirkler og til at komme 
ud over den gamle bureaukratiske logik med begrænset adgang til oplysninger. De kan også 

                                               
1 Gennemførelsesbestemmelsernes artikel 6, stk. 1 
(http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces/da/373/html.bookmark). 
2 Den meget langvarige "Bavarian Lager"-saga er et godt eksempel på, hvordan selv en meget kraftig henstilling 
og en efterfølgende særlig beretning til Europa-Parlamentet og en klar afgørelse om dårlig administration ikke 
havde nogen indvirkning på institutionen (Kommissionen), der var beskyldt for dårlig administration. Det tog 
faktisk yderligere to retssager, der varede i alt seks år, for at nå frem til en klar dom på det højeste juridiske 
niveau med hensyn til den korrekte fortolkning af det komplekse forhold mellem på den ene side aktindsigt og 
på den anden side databeskyttelse og privatlivets fred. Kun en velhavende, proceslysten og vedholdende klager 
vil være i stand til at klare den meget lange march gennem domstolene (vedrørende et mødereferat for et møde, 
der fandt sted 14 år tidligere!).
3 Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2009 
(P7_TA(2010)0435) (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//DA).
4 For en oversigt over Ombudsmandens virksomhed i så henseende henvises til Ian Harden, "The European Ombudsman's 
efforts to increase openness in the Union", i Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European Union, 
Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, s. 123-145, på s. 130 f.
5 Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik. Seneste udgave findes 
her: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces. 
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være en alternativ vej for offentligheden til at få aktindsigt i dokumenter, når henses til de 
omkostninger, der er er forbundet med den mere formelle retslige vej. Ombudsmanden virker 
således som en vigtig katalysator for åbenhed og gennemsigtighed1.
9. Ombudsmandens undersøgelse af tilfælde af dårlig administration giver et retsmiddel 
mod brud på reglerne om deltagelse, der går ud over et rent legalistisk 
anvendelsesområde. Ombudsmanden har f.eks. bekræftet, at han er beføjet til at undersøge, 
om de minimumsstandarder for høringer, der er vedtaget af Kommissionen, overholdes, og 
har anført, at han er indstillet på at undersøge dette proaktivt2.  En forvaltningspraksis, der 
ikke er undergivet domstolskontrol, kan derfor undersøges. Ombudsmanden kan derfor i 
modsætning til Domstolene bidrage til at imødegå nogle af de tilbageværende mangler i 
Kommissionens praksis for høringer. Hans bidrag i så henseende er dog nødvendigvis 
begrænset af rækkevidden for anvendelsen af minimumsstandarderne for høring3.

10. Når institutionerne møder ekstern kritik af deres uvilje mod at være mere åbne om deres 
aktiviteter, opregner de alle de initiativer, de har taget for at gøre deres arbejde mere 
tilgængeligt. Nogle af disse foranstaltninger er til stor hjælp, såsom webstreaming af de 
Rådsmøder, hvor der vedtages retsakter, eller af Parlamentets udvalgsmøder. Men selv disse 
positive initiativer forekommer af og til forvirrende på grund af den manglende 
koordinering og interoperabilitet, skønt institutionerne formodes at samarbejde. Det mest 
overraskende er, at der ikke eksisterer en fælles informationsmodel for institutionernes 
registre eller for deres websteder, samt for deres it-applikationer der behandler data i 
forbindelse med det interinstitutionelle arbejde. Ifølge et nyligt eksternt bidrag til en EP-
arbejdsgruppe bruger de fleste unionsborgere generelle søgemaskiner på internettet, såsom 
Google, og de får enten et "hit" i form af det dokument eller de oplysninger, de leder efter, 
eller de får ikke noget. Disse "passive" brugere, som de kan kaldes, vil imidlertid have stor 
fordel af de "aktive" frontfigurer, der består af en minoritet af ofte meget kritiske brugere, der 
overvåger de forskellige registre og af og til ret systematisk kræver, at institutionerne lægger 
dokumenter på internettet, som er registrerede men ikke tilgængelige. Uden hensyntagen til 
den rolle, som denne aktive minoritet spiller, anføres det somme tider med urette, at 
forordningerne om aktindsigt ikke har nogen betydning, da offentligheden kun i 
forholdsvis ringe omfang benytter sig af deres ret til aktindsigt, og med henvisning til den 
begrænsede række af brugere (mest studerende og forskere (40 %) og advokater (8,8 %))4.

11. I overensstemmelse med "loven om informationsfrihed" anses alle institutionerne, 
herunder organer og myndigheder inden for EU, i stigende omfang for at være forpligtede til 
at give omfattende oplysninger på internettet om deres opgaver, organisation, virksomhed, 
mødekalendre samt oplysninger om de vigtigste dokumenter, der er under drøftelse. Det 
nærmere indhold af disse oplysninger varierer fra institution til institution og ofte endog inden 
for den samme institution. De seneste års udvikling af dokumentregistre, især i Rådet og 
Kommissionen, indebærer imidlertid, at flere dokumenter lægges på internettet på et tidligere 

                                               
1 Se ligeledes, Carol Harlow, "Transparency in the European Union: weighing the public and private interest", i 
Jan Wouters, Luc Verhey og Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, 
Intersentia, 2009, pp. 209-238.
2 Jf. Ombudsmandens afgørelse vedrørende klage 948/2004/OV over Kommissionen (4.5.2005), punkt 1.1-1.4, 
3.8, og 3.18, samt Ombudsmanden afgørelse vedrørende klage 3617/2006/JF mod Kommissionen (3.7.2008).
3 For disse begrænsninger henvises til Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit. Chapter 3, Sub-section 
3.3.3.
4 Jf. f.eks. Lorenzo Cotino, "Theory and Reality of Public Access to EU Information".



PE456.874v01-00 4/5 DT\854668DA.doc

DA

stadium af beslutningsprocessen, herunder dokumenter der ikke nødvendigvis er offentliggjort 
andre steder. I de seneste år har navnlig Kommissionen oprettet flere forskellige specifikke 
dokumentregistre, herunder et meget detaljeret "komitologiregister"1 og andre specifikke 
websteder for de forskellige generaldirektorater samt specifikke registre om ekspertgrupper. I 
betragtning af disse positive forbedringer er det ikke desto mindre frustrerende, at vi, ti år 
efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 og efter at EU-institutionerne har 
brugt hundrede tusindevis af euro, stadig mangler en fælles tilgang og endog fælles 
metadata for de samme typer af dokumenter.

12. Alle disse specifikke registre og websteder omfatter normalt administrationens opgaver i 
bred forstand og kan omfatte nogle dokumenter af mere intern karakter (f.eks. referater af 
udvalgsmøder, mødedokumenter og mødereferater, samt udkast til afgørelser). De kunne være 
særdeles relevante for unionsborgere og endog for nationale parlamenter, der ønsker at forstå 
de beslutningsprocedurer, der går forud for EU's vedtagelse af 
gennemførelsesbestemmelser og administrative regler. Et interessant eksempel er registret 
over ekspertgrupper2, som opregner formelle og uformelle rådgivende organer, der enten er 
oprettet ved en afgørelse truffet af Kommissionen eller er oprettet uformelt af Kommissionens 
tjenestegrene, og som indeholder centrale oplysninger om disse grupper. Også 
Kommissionens register over interesserepræsentanter er et frivilligt register, der skal bidrage 
til åbenhed om den administrative virksomhed, der går forud for den egentlige 
lovgivningsmæssige procedure3. Samtidig arbejder Kommissionen og Parlamentet sammen 
om at få oprettet et fælles register over interesserepræsentanter i den nærmeste fremtid4.

13. I de seneste år er det blevet klart for de øvrige institutioner og for omverdenen, at Europa-
Parlamentet har fået øgede beføjelser inden for det lovgivningsmæssige arbejde og spiller en 
central rolle på det område. En sådan forøget politisk rolle (herunder nye prærogativer inden 
for sensitive områder som strafferet – kernen i den nationale suverænitet, hvor der er flest 
grundlæggende menneskerettigheder, der står på spil) skal ledsages af gode procedurer og en 
god praksis, der skal sikre god informationsdeling, overblik og åbenhed. I den forbindelse er 
den væsentligste forbedring, der er påkrævet inden for Europa-Parlamentet i forhold til en 
bestemt lovgivningsmæssig procedure, stadig behovet for et fælles virtuelt rum, hvor alle 
aktører, der har ret til at intervenere, kunne inddrages og interagere på en åben måde, samtidig 
med at de bevarer deres egne særheder og autonomi. Et egentligt "virtuelt arbejdsrum" kunne 
omfatte følgende data: 1) ordførere, rådgivende ordførere og skyggeordførere (oplysninger 
der f.eks. til dels findes på den offentligt tilgængelige "OEIL"5), 2) sagsbehandlerne i 
sekretariatet for det pågældende udvalg, 3) rådgivere for de politiske grupper – tekster og 
meddelelser fra de forskellige institutioner, der er involveret i proceduren, 4) et værktøj til 

                                               
1 Se http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=da. 
2 Se http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Se Kommissionens register over interesserepræsentanter,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=da#da. Se den kritiske indledende rapport fra 
ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), Commission Lobby Register Fails 
Transparency Test, http://www.alter-
eu.org/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf
4 Jf. pressemeddelelse fra slutningen af oktober 2010, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
5 Den offentligt tilgængelige "OEIL" (www.europarl.europa.eu/oeil) har en rudimentær udformning og ville 
kræve yderligere forbedringer. 
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aktivitetsstyring, som fastslår, hvilke aktiviteter der er forbundet med det lovgivningsmæssige 
arbejde (udvalgsmøder, arbejdsgrupper, forhandlinger, stemmeafgivning m.v.) og ajourfører 
datoerne for disse aktiviteter, 5) interne beskeder, der deles i det virtuelle rum, 6) holdninger 
fra omverdenen (de nationale parlamenter, civilsamfundet, lobbyister), 7) tilgængelig 
forskning (fra konsekvensanalysen) og fra andre relevante officielle og uofficielle kilder. En 
del af disse løbende oplysninger kunne og burde deles med de øvrige institutioner, samt sidst 
men ikke mindst med omverdenen (borgerne) på en relevant måde (for eksempel via en 
ajourført og ny udgave af "OEIL").

14. Selv om den primære målsætning med denne rapport ikke er at foreslå ændringer af EU-
lovgivningen, vil resultaterne måske kunne være til nytte for det verserende 
lovgivningsmæssige arbejde vedrørende revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (se 
Cashman-betænkningen (2008/0090(COD))1.  Overvejelser om den nuværende situation 
kunne anvendes til at undersøge behovet for ændringer og til at udpege områder, hvor der 
kunne være behov for lovgivningsmæssig intervention (som følge af huller i lovgivningen, 
uklare definitioner, for vidtgående skønsbeføjelser, nylige domstolsafgørelser m.v.).

                                               
1 Se: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


