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Praktiske eksempler på aktindsigt 

Hensigten med dette dokument er at analysere praktiske eksempler på aktindsigt. Kun en 
sådan tilgang kan give et ordentligt overblik over, om retten til aktindsigt1 i henhold til 
traktaterne2 og chartret3, som betones i generelle vendinger af alle EU's institutioner, kontorer, 
agenturer og organer, faktisk overholdes. I denne forbindelse er der blevet indsamlet 
oplysninger fra ngo'erne om deres erfaringer. Selv om den er af begrænset omfang, har denne 
gruppe evnen og viljen til at påbegynde ansøgningsprocedurerne, idet procedurerne ofte kan 
være tids- og ressourcekrævende for en person, der handler alene. Analyserne vil fokusere på 
specifikke aktører (Rådet og Kommissionen), da de repræsenterer forskellige tilgange til 
aktindsigt, samt på specifikke emner, som f.eks. undtagelser, lovgivningsproceduren, 
klassificerede dokumenter, interinstitutionelt samarbejde osv.

A. Dokumenter forbundet med lovgivningsproceduren

1. Lissabontraktaten indførte en ny æra for lovgivningsmæssig gennemsigtighed. I denne 
forbindelse fremgår det af artikel 15, stk. 3, femte afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, at "Europa-Parlamentet og Rådet sikrer offentliggørelse af 
dokumenterne i forbindelse med lovgivningsprocedurerne". Denne form for gennemsigtighed 
er forbundet med princippet om deltagelsesdemokrati (artikel 9-11 i traktaten om Den 
Europæiske Union) og en særlig rolle for de nationale parlamenter (artikel 12 i TEU). For at 
tage højde herfor stilles der i traktaten krav om, at der etableres en fælles ramme i form af 
en forordning, som angivet i artikel 15, stk. 3, andet afsnit.4 Som følge af den manglende 
fælles ramme tager den nuværende praksis ikke højde for disse vigtige ændringer, hvilket 
f.eks. kan illustreres ved Rådets arbejdsgruppers (manglende) gennemsigtighed. Den 
nuværende synlige del af Rådets lovgivningsmæssige arbejde (ministerdrøftelser) udgør kun 
"toppen af isbjerget". Dokumenter i forbindelse med arbejdsgruppernes drøftelser er generelt 
klassificeret som "limite" og er ikke tilgængelige for offentligheden i sig selv, hvorfor sådan 
en klassificeringskategori ikke nævnes i forordning (EF) nr. 1049/2001.

2. Strafferetslovgivning, som en ny og udvidet EU-kompetence efter Lissabontraktaten, 
kræver endog endnu mere gennemsigtighed på grund af dens langtrækkende konsekvenser 
(begrænsning af individets centrale grundlæggende rettigheder). For eksempel er størstedelen 
af Rådets dokumenter på arbejdsgruppeniveau vedrørende forslaget til direktiv om den 
europæiske efterforskningskendelse (COD/2010/0817), som er et meget indgribende 
instrument med hensyn til individets rettigheder og medlemsstaternes interne forfatning, ikke 
tilgængelige for offentligheden, med undtagelse f.eks. af dokument 7617/115, der inden for 
rammerne af et Rådsdokument kun fremkommer med et eksemplar af den offentligt 
tilgængelige rapport fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) om den europæiske 
efterforskningskendelse. Et andet godt eksempel på manglende gennemsigtighed på 
                                               
1 Denne ret er ikke en afledt ydelse til borgerne, men en primær rettighed i chartret til "adgang til dokumenter 
uanset medium".
2 Artikel 9-12 i TEU og artikel 15 i TEUF.
3 Artikel 42 i chartret.
4 I denne forbindelse opfylder hverken Kommissionens forslag til omarbejdning fra 2008 (KOM(2008)0229) 
eller det seneste forslag fra 2011 (KOM(2011)0137) om udvidelse af forordning 1049/2001 til andre aktører 
traktaternes krav.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07617.en11.pdf.
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straffelovsområdet vedrører den europæiske arrestordre, som er den først vedtagne 
foranstaltning vedrørende gensidig anerkendelse med hensyn til straffelov, hvor den 
oprindelige entusiasme er blegnet som følge af adskillige væsentlige problemer med 
anvendelsen af den: Ingen reel harmonisering af de 32 kategorier af kriminelle handlinger, 
hvor en kontrol for dobbelt strafbarhed er udelukket; fængselsforhold; proportionalitet; 
definitionen af en anklager som en "judiciel" (retslignende) myndighed, selv om en domstol 
slet ikke inddrages i mange sager i forbindelse med en europæisk arrestordre, eller domstolens 
inddragelse er meget begrænset (hvilket kan være i strid med artikel 5, stk. 3, i den 
europæiske menneskerettighedskonvention) osv. I denne forbindelse findes der i Rådets 
register et dokument med titlen "Injustices under the European Arrest Warrant" (13825/10), 
som offentligheden ikke har direkte adgang til. Denne uigennemsigtige tilgang til straffeloven 
er uacceptabel, og efter Lissabon skal den praksis, som har været anvendt de sidste 10 år, 
hvorved de nationale regeringer faktisk inden for Rådets rammer vedtog EU-straffelovgivning 
med en meget begrænset inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, 
afskaffes.

3. Problemet er ikke kun begrænset til straffeloven. Et godt og "ironisk" eksempel er den 
manglende adgang til dokumenter med angivelse af navnene på medlemsstaterne i forbindelse 
med deres holdninger som angivet i forbindelse med en arbejdsgruppe under Rådet om forslag 
til omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/20011, som vist i sagen indledt af AccessInfo, 
samt den manglende adgang til den juridiske udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste 
vedrørende omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001. Med hensyn til det første punkt 
(offentliggørelse af medlemsstaters navne) blev der anlagt og vundet en sag (T- 233/09), hvor 
Retten afviste anvendelsen af dispensation for interne drøftelser som fastsat i artikel 4, stk. 3, 
idet den gjorde følgende gældende: "69. ...Borgernes udøvelse af deres demokratiske 
rettigheder forudsætter nemlig, at de i detaljer kan følge beslutningsprocessen i de 
institutioner, som deltager i lovgivningsprocedurer, og at de skal have adgang til alle 
relevante oplysninger." Hvad angår adgangen til juridiske udtalelser anlagde ClientEarth en 
retssag mod Rådet (T- 452/10), idet Rådets holdning er i modstrid med Domstolens afgørelse 
i Turcosagen (forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P).2

4. Som følge af alt det nævnte kan det konkluderes, at den nuværende situation ikke 
overholder kravene om gennemsigtighed (som modstykke til borgernes ret til indsigt) i 
lovgivningsprocedurer. I denne forbindelse bør der især tages hånd om problemet med 
gennemsigtighed i interne arbejdsgrupper under Rådet. Møder i Rådet på arbejdsgruppeniveau 
kan sammenlignes med Parlamentets udvalgsmøder. Begge grene af den lovgivende 
myndighed skal i denne henseende være gennemsigtige på samme måde i overensstemmelse 
med traktaterne og chartret, og gennemsigtigheden skal fortsætte, når de to dele af den 
lovgivende myndighed mødes på første niveau i forbindelse med trepartsmøder med henblik 
på en mulig enighed ved førstebehandlingen.

                                               
1 Rådets dokument 16338/08, et notat fra generalsekretariatet for informationsgruppen om den foreslåede reform 
af forordning (EF) nr. 1049/2001. AccessInfo anmodede også om dokumenterne fra de enkelte medlemsstater, i 
hvilken forbindelse 18 af dem ikke gav nogen oplysninger (fuldstændig tavshed i fire lande) og ni af dem gav 
nogle oplysninger (ikke dem alle).
2 I Turcosagen angav Domstolen udtrykkeligt, at "borgernes mulighed for at kende grundlaget for 
lovgivningsforanstaltninger er en betingelse for den effektive udøvelse af deres demokratiske rettigheder".
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B. Åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning.

5. I artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde introduceres 
begrebet en åben, effektiv og uafhængig forvaltning, og i artikel 42 i chartret er fastsat en ret 
til god forvaltning, således at anmodninger behandles uvildigt, retfærdigt og inden for en 
rimelig frist. Hvad angår Kommissionen, skal der tages hånd om problemet med at føre 
sager inden for en rimelig frist. En god illustration af dette er "Porschesagen" om breve 
sendt af Porsche AG til Kommissionen i 2007 i forbindelse med revisionen af den daværende 
fællesskabsstrategi om at reducere udledningerne af kuldioxid fra personbiler, hvor en ngo's 
(Friends of the Earth Europe) ansøgningsprocedure blev indledt den 1. marts 2007, og hvor en 
afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand dateret den 7. juli 2010 (klage 676/2008/RT)1

samt en betænkning fra Europa-Parlamentet af 27. oktober 20102 baseret på Ombudsmandens 
særlige beretning3 var nødvendige for at afslutte sagen. I den omtalte sag havde 
Kommissionen brug for mere end 15 måneder for at afgive en detaljeret udtalelse, da den ikke 
kontaktede tredjemand inden for den behørige tidsfrist over for andre EU-organer og den 
oplysningssøgende part. Manglende overholdelse af tidsfrister kan også illustreres ved 
Ombudsmandens sag 355/2007/TN mod Kommissionen, hvor Kommissionen har anvendt et 
forkert krav om "medlemsstaternes veto", og hvor Det Europæiske Miljøkontors oprindelige 
anmodning blev indgivet den 18. juli 2006, og Kommissionens endelige svar først blev 
afgivet den 15. december 2006. Samtidig blev udtalelsen om Ombudsmandens forslag til 
henstilling (juni 2009) først afgivet i juli 2010.4

6. Sådanne problemer er kun en fortsættelse af den samme utidige tilgang med hensyn til 
besvarelsen af både oprindelige og bekræftende anmodninger om aktindsigt. Som eksempel 
bør nævnes en anmodning fra Greenpeace (14. april 2010 om indsigt i dokumentet og 
videodokumentationen om transporten af den atlantiske tun fra Tunesien til Malta).5
Den 4. maj 2010, da tidsfristen udløb, forlængede Kommissionen svartiden med 15 dage på 
grund af den påståede kompleksitet, hvorved Kommissionen først afviste den oprindelige 
anmodning den 8. oktober 2010 under påberåbelse af fritagelse for kommercielle interesser, 
privatlivets fred og undtagelser i forbindelse med inspektioner, undersøgelser og revision. 
Den 29. oktober udfyldte den omtalte NGO en genfremsat begæring, som stadig ikke var 
blevet besvaret pr. 31. januar, hvilket betyder, at der gik mere end ni måneder, uden at blot 
den administrative fase blev afsluttet. Ligeledes indgav ClientEarth den 15. oktober 2009 en 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5075/html.bookmark.
Den 1. marts 2007 anmodede Friends of the Earth Europe om adgang til korrespondance mellem bilindustrien og 
tidligere kommissær Günther Verheugen. I november 2007 gav Kommissionen adgang til 15 breve, men afslog 
adgang til tre breve sendt af Porsche med den begrundelse, at kommercielle interesser er undtaget. Efter en klage 
(sag 676/2008/RT) konkluderede ombudsmanden den 27. oktober 2008, at Kommissionen afviste indsigt på et 
forkert grundlag. Den 30. september 2009 underrettede Kommissionen efter en betydelig forsinkelse 
Ombudsmanden om, at den ville give delvis adgang til dokumenterne efter at have underrettet Porsche. Dette 
skete ikke i adskillige måneder, og i juli 2010 fandt Ombudsmanden Kommissionen skyldig i dårlig forvaltning.
I november 2010 godkendte Europa-Parlamentet en beslutning baseret på en særlig beretning fra 
Ombudsmanden.
2 Paliadelibetænkningen om Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning efter hans forslag til henstilling til 
Kommissionen i klage 676/2008RT (2010/2086(INI)).
3 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/specialreport.faces/en/4639/html.bookmark.
4 Se også sag 3697/2006/PB: Ombudsmanden mener, at forpligtelsen til straks at behandle ansøgninger 
forudsætter, at Kommissionen organiserer sine administrative tjenester på en sådan måde, at det sikres, at 
registrering normalt finder sted senest den første hverdag efter modtagelsen af en ansøgning.
5 GESTDEM 2010/1747.
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anmodning om dokumenter vedrørende biobrændstoffer, hvor Kommissionens endelige 
afgørelse først blev afgivet den 9. februar 2010, efter 117 dage.

7. I Kommissionens årlige rapport for 2009 om aktindsigt omtales dette alvorlige problem 
ikke, og den indeholdt heller ikke en ordentlig angivelse af den gennemsnitlige længde på en 
ansøgningsprocedure. Samtidig giver den nuværende Domstolspraksis mulighed for, at 
følgerne kan blive endnu værre som følge af det faktum, at institutionerne, selv om et svar 
ikke er blevet afgivet i behørig tid, som fastsat af forordning 1049/2001, stadig kan give et 
svar efter tidsfristen, hvilket betyder, at en retssag baseret på en institutions manglende 
handling bliver uden mening (se forenede sager T-494/08 til T-500/08 og T-509/08, Ryanair 
Ltd. mod Kommissionen). Dette hul i lovgivningen giver institutionerne mulighed for at 
(mis)bruge forsinkelserne til at gøre ethvert proceduremæssigt skridt uklart og samtidig gøre 
enhver udlevering af dokumenter (efter en lang periode) meningsløs.


