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C. Anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 for agenturer (sag vedrørende Det 
Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, EMA) og andre institutioner (sag 
vedrørende Den Europæiske Investeringsbank, EIB)

9. Den uklare situation efter Lissabon, hvor den nugældende forordning (EF) nr. 
1049(2001) ikke opstiller klare rammer, idet den ikke klart gælder for alle institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, ligesom den ikke gør klart rede for sit forhold til andre 
retsakter, kan demonstreres ved hjælp af sag 2493/2008/(BB)TS1 mod Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) vedrørende afslaget på offentliggørelse af rapporter om negative 
reaktioner. Sagen er også en god illustration af, at det kan medføre en ændring i en forkert 
administrativ praksis, hvis Ombudsmanden bliver inddraget. Ombudsmanden gjorde det helt 
klart, at EU-organer ikke kun skal agere passivt, men også er forpligtet til en proaktiv 
handlemåde, hvilket vil sige, at de skal lægge materialerne ud i det offentlige domæne, 
hvorved de to handlemåder ikke er alternativer, men understøtter hinanden. I forordning 
726/20042, som er grundlaget for EMA's oprettelse, fastsættes det, at forordning 1049/2001 
gælder for dokumenter, som agenturet er i besiddelse af (artikel 73), mens agenturet samtidig 
skal gøre data om rapporter om bivirkninger offentligt tilgængelige på visse betingelser 
(artikel 26) og give offentligheden adgang på passende niveauer til databaser om bivirkninger 
(artikel 57, stk. 1, litra d)). Agenturet forstod forbindelsen mellem de to retsakter således, at 
forordning 726/2004 afveg fra de generelle principper i forordning 1049/2001. Agenturet 
fortolkede udtrykket "dokumenter" således, at data, der opbevares i et elektronisk 
lagersystem, ville være udelukket, og man begrundede undtagelsen med "urimelig 
administrativ byrde". Ombudsmanden tilbageviste denne argumentation og påpegede, at den 
specifikke forordning drejer sig om den proaktive handlemåde, mens principperne i 
forordning 1049/2001 samtidig har fuld gyldighed. Samtidig tilbageviste han den definition af 
"dokument", som agenturet fremførte, idet han fastslog, at: "82. Ombudsmanden mener ikke, 
at den kendsgerning, at de data, der ligger på EudraVigilance-databasen, kan gøres mere 
sikre gennem kryptering ... ændrer ved den kendsgerning, at indholdet af databasen er 
"dokumenter" med den samme betydning som i artikel 3 i forordning 1049/2001.
Ombudsmanden har konsekvent fastslået, at "indhold gemt i elektronisk form" dækker over 
sæt af identificerede og på ny identificerbare informationer, som er indeholdt i en database.
Krypterede data vil da være "sæt af identificerede og på ny identificerbare informationer", 
såfremt agenturet kan hente disse data frem ved hjælp af de informationsteknologiske 
værktøjer, som det har til rådighed."

10. Agenturet kunne heller ikke forsvare sin tredje påstand om uforholdsmæssigt store 
administrative byrder, idet ombudsmanden fastslog: "88. Først og fremmest påpeger 
Ombudsmanden, at forordning 1049/2001 ikke indeholder undtagelser, ifølge hvilke omfanget 
af administrativt arbejde ville berettige afslag på aktindsigt... 90. ... Princippet om 
uforholdsmæssigt store anstrengelser kan ikke i sig selv bruges som argument for at afslå 
aktindsigt. Argumenterne for at afslå aktindsigt må udelukkende være baseret på 
undtagelserne i forordning 1049/2001. Allerhøjst ville princippet om uforholdsmæssigt store 
anstrengelser, hvis det skulle vise sig at have gyldighed, kun kunne forklare, hvorfor 
berettigelser på basis af en konkret og individuel undersøgelse af hvert enkelt af 
dokumenterne kunne erstattes af berettigelser vedrørende en række dokumenter... 93. 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/4810/html.bookmark
2 EFT L 136 af 0.4.2004, s. 1.
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Forordning 1049/2001 indeholder under alle omstændigheder en procedurebestemmelse, som 
kan anvendes til at afklare en situation, hvor det administrative arbejde, der påføres 
institutionen, ville være uforholdsmæssigt stort, nemlig artikel 6, stk.3, i forordning 
1049/2001."1. Efter Ombudsmandens bemærkninger i denne sag og i sag 2560/2007/BEH2

vedrørende rapporter om kliniske undersøgelser og beskyttelse af kommercielle interesser 
ændrede EMA sin politik i 2010.3

11. Et nok så vanskeligt spørgsmål angår det korrekte forhold mellem traktaten, 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 1367/2006 om anvendelse af 
Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet4, hvor sidstnævnte fastslår, at der 
i forhold til kommercielle interesser må anses at foreligge en tungtvejende offentlig interesse i 
offentliggørelse, når de oplysninger, der anmodes om, vedrører emissioner til miljøet (artikel 
6). I modstrid med en så specifik formulering anførte EIB for nylig i en sag rejst af 
Bankwatch vedrørende adgang til dokumenter om kuldioxid, som de modtog i forbindelse 
med et projekt, at de ikke er bundet af forordning (EF) nr. 1049/2001, da sagen ikke vedrører 
deres administrative opgaver, jf. artikel 15, stk. 3, i TEUF5. Her ville en klar definition af 
"administrative opgaver" være påkrævet, foruden en endnu mere klar afgrænsning af 
begrundelserne for afslag mellem de to ovenfor nævnte forordninger.

D. Klassificerede informationer - interinstitutionelle og individuelle synsvinkler

12. Blandt de interinstitutionelle problemer vedrørende aktindsigt kan der nævnes 
adskillige, som angår adgang til klassificerede dokumenter. For eksempel: evalueringen af 
dialogen mellem EU og Kina om menneskerettighederne, EU's tiltrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention, Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengen og 
lignende. Sagen rejser på den ene side problemet om interinstitutionelt samarbejde, især om 
indgåelsen af internationale aftaler, som Parlamentet skal give sit samtykke til efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse. I henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, skal Parlamentet 
"straks underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren". På den anden side rejser det 
spørgsmålet om enkeltpersoners aktindsigt i forbindelse med korrekt klassificering og 
eventuel overklassificering, da sådanne dokumenter ikke er tilgængelige for offentligheden.
Et af hovedproblemerne ved det nuværende system er manglen på en fælles definition af 
udtrykket "EU-klassificerede dokumenter" samt håndteringen af dem. I 2001 nåede man frem 
til et meget kritiseret kompromis med indførelsen af artikel 9 i forordning 1049/2001, der 
                                               
1 Et lignende problem kan illustreres med en anmodning for nylig fra ChemSec om nogle dokumenter i ECHA's 
besiddelse vedrørende informationer om firmaer og mængder af stoffer på SIN-listen (Substitute It Now, erstat 
det nu) i henhold til REACH-forordningen. En sådan anmodning (af 1. december 2010) blev afslået (22. 
december 2010), hvor ECHA argumenterede med, at offentliggøreslsen vill undergrave firmaernes kommercielle 
interesser. Begæringen blev genfremsat den 21. januar 2011 med negativt resultat, hvorefter den blev endeligt 
afgjort den 4. marts 2011.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/5459/html.bookmark
Se også klage 3106/2007/TS -
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/10071/html.bookmark#_ftnref14.
3 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2010/11/WC500099473.pdf
4 EFT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
5 Enhver mulig uoverensstemmelse mellem traktaterne og Århus-konventionen ville være langt vanskeligere at 
løse, da Århus-konventionen ikke står over traktaterne.
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tjener som en slags gensidig anerkendelse af forskellige klassificeringer. Denne situation er 
uacceptabel, da den betegner et alvorligt brud på retsstatsprincippet (forordet til chartret, 
artiklerne 2 og 6 i TEU) og princippet om retssikkerhed ifølge teorien om hierarkiet af 
retsnormer (forfatning, lov i overensstemmelse med forfatningen og underordnede normer i 
overensstemmelse med lovgivningen). Lige nu har vi en situation, hvor vi opererer på niveau 
3 (hver institution har sine egne regler, eller der indgås interinstitutionelle aftaler), men der 
findes ingen fælles EU-definition og EU-kategorisering af klassificerede dokumenter på 
niveauet for lov/egentlig lovgivning. Det vil sige, at der mellem det primære niveau, 
traktatniveauet, og det tredje niveau med interne og interinstitutionelle regler mangler 
egentlige lovgivningsmæssige rammer, hvilket er i strid med artikel 15, stk. 3, andet 
underafsnit. En egentlig, gennemskuelig lovgivningsprocedure med henblik på 
klassificeringskategorier, hvor borgerne er demokratisk repræsenteret gennem deres valgte 
repræsentanter, er aldrig blevet gennemført. Hvor man måske tidligere kunne bære over med 
denne situation, er den uacceptabel under den nye Lissabontraktat, som indfører et bindende 
charter om grundlæggende rettigheder foruden langt strengere og langt mere omfattende 
bestemmelser i traktaterne (vigtigheden af åbenhed og borgernes deltagelse - artiklerne 9-12 i 
TEU, og de nye bestemmelser om aktindsigt og god regeringsførelse - artiklerne 15 og 298 i 
TEUF).

13. I så henseende kan den nye interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet og 
Kommissionen (se Europa-Parlamentets afgørelse af 20. oktober 2010 om revision af 
rammeaftalen om relationerne mellem Parlamentet og Kommissionen (2010/2118(ACI), bilag 
2)1, hilses velkommen, da den i vidt omfang fastlægger både klassificeringskategorier og 
procedurer for behandling af sådanne informationer de to institutioner imellem. Samtidig 
gælder den ikke for Rådet. I den forbindelse giver forhandlingsmandatet vedrørende EU's 
tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) et godt billede på 
de problemer, Parlamentet møder. Den 17. marts 2010 forelagde Kommissionen et udkast til 
forhandlingsdirektiver for aftalen om tiltrædelse af EMRK og klassificerede disse som "EU 
RESTREINT". Dokumenterne blev gjort tilgængelige for medlemmerne af AFCO-, LIBE- og 
DROI-udvalgene i Parlamentets sikrede lokale. Den 4. juni 2010 vedtog RIA-rådet en 
afgørelse fra Rådet om at godkende forhandlingerne, hvorved det bilag, der indeholdt teksten
til forhandlingsdirektivet, blev klassificeret som "restreint" og ikke offentliggjort.2 Efter ønske 
fra LIBE- og AFCO-udvalgene gik Rådet med til at gøre dokumentet tilgængeligt, men kun til 
et begrænset antal af medlemmerne og kun i Rådets lokaler, idet man henviste til den 
interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet og Kommissionen af 20023, som regulerede 
Parlamentets adgang til følsomme informationer fra Rådet inden for sikkerheds- og 
forsvarspolitik. Det samme problem opstod i forbindelse med Schengenevalueringen af 
Bulgarien og Rumænien, samt i forbindelse med menneskerettighedsdialogen mellem EU og 
Kina (SEC 1906.doc), hvor den interinstitutionelle aftale af 2002 mellem Rådet og
Parlamentet ikke indeholder kategorien "restreint".

12. Denne praksis fra Rådets side er uacceptabel inden for rammerne af Lissabontraktaten og 
Parlamentets nye beføjelser samt ud fra perspektivet om demokratisk ansvarlighed. Samtidig 

                                               
1 EFT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
2 Det blev delvis frigivet i 2011: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07668-ex02.en10.pdf.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:298:0001:0003:EN:PDF.
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forekommer klassificeringen sommetider meget tvivlsom, særlig i forbindelse med 
dokumenter, der refererer til menneskerettigheder. Forhandlingsmandatet i forbindelse 
med EMRK forekommer at være et godt eksempel, hvor der ikke er nogen strategiske 
forhandlinger på spil, men hele proceduren har til formål at løse problemet med den tekniske 
gennemførlighed i de eksisterende retssystemer i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og EU. Endvidere har reglerne om klassificering direkte 
indvirkning på offentlighedens aktindsigt. I den forbindelse understøtter (flankerer) 
reglerne om adgang til klassificerede dokumenter (herunder interinstitutionelle regler) 
forholdsreglerne omkring aktindsigt.

Konklusioner

Som følge af alt, hvad der er omtalt i arbejdsdokument 3 og 4, skal følgende 
understreges:

- der bør vedtages en ny fælles lovgivning om aktindsigt, som er i fuld overensstemmelse 
med traktaterne,
- juridisk gennemsigtighed bør etableres fuldt ud, især i forbindelse med Rådets 
arbejdsgrupper,
- der bør gennemføres en detaljeret evaluering af tidsrammerne for behandling af 
ansøgninger om aktindsigt, og der bør indføres strenge konsekvenser i tilfælde af 
overskridelse af disse tidsrammer,
- forordning (EF) nr. 1049/2001 bør, så længe der ikke er vedtaget nogen ny lovgivning, 
gælde fuldt ud for alle institutioner, organer, kontorer og agenturer i overensstemmelse 
med traktaterne; særlige dertil indrettede procedurer i traktaterne (f.eks. i forbindelse 
med Domstolen og Den Europæiske Investeringsbank) bør fortolkes snævert med klare 
definitioner (f.eks. hvad angår "administrative opgaver"),
- der bør indføres en generel lovgivning om klassificerede dokumenter; 
interinstitutionelt samarbejde bør være baseret på en sådan generel lovgivning og 
videreudviklet gennem interinstitutionelle aftaler,
- Parlamentets beføjelser bør respekteres fuldt ud (inden for rammerne af lovgivningen 
og internationale aftaler).


