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I. INDLEDNING 

Åbenhedsregistret blev oprettet af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i 2011 

som en fælles ordning ved en interinstitutionel aftale1. Det er et vigtigt redskab med 

hensyn til at gøre det muligt for de to institutioner at opfylde deres forpligtelse til åbenhed 

om deres forbindelser med interesserepræsentanter. Med henblik på forvaltning af 

åbenhedsregistret opretholder Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen en fælles 

operationel struktur, nemlig "det fælles åbenhedsregistersekretariat" (i det følgende 

benævnt: det fælles sekretariat). 

Åbenhedsregistret gælder for alle organisationer og selvstændige, der er involveret i 

aktiviteter, som udføres med henblik på at øve indflydelse på EU-institutionernes 

beslutningstagnings- og politikgennemførelsesprocesser. Alle registrerede har skrevet 

under på en fælles adfærdskodeks. Ved at afsløre hvilke interesser der forfølges, af hvem 

og med hvilket niveau af ressourcer, muliggør åbenhedsregistret øget offentlig kontrol. 

Det giver borgere, medier og interessenter mulighed for at følge med i 

interesserepræsentanters aktiviteter og den potentielle indflydelse, som de udøver på EU-

lovgivningen. Åbenhedsregistret er vokset betragteligt siden sin oprettelse og omfatter i 

dag næsten 12 000 enheder2.  

 

II. DEN AKTUELLE SITUATION3 

1. Fordeling af de registrerede 

Åbenhedsregistret består af 6 kategorier og 14 underkategorier. 

I 2019 forblev såvel det samlede antal registrerede som andelen af registrerede i hver af 

de seks kategorier konstant. 

Kategori II, "Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger", 

var fortsat den største kategori i registret og udgjorde lidt over halvdelen af alle 

registrerede (se lagkagediagram 1) med en lille stigning i antallet af registrerede. Inden 

for denne kategori var underkategorien "Handels- og brancheforeninger" med lidt over 

40 % fortsat den største. Underkategorien "Fagforeninger og faglige organisationer" 

forblev stabil med en andel på 15 %, ligesom "Virksomheder og koncerner" fortsat 

tegnede sig for 39 % (se lagkagediagram 2). 

Kategori III, "Ikke-statslige organisationer", var i 2019 fortsat den andenalmindeligste 

type registrerede med lidt over en fjerdedel af alle registreringer. 

Kategori I, "Konsulentfirmaer, advokatfirmaer eller selvstændige konsulenter" faldt for 

andet år i træk en smule i størrelse og udgjorde 9 % af alle registrerede, hvilket er 1 % 

mindre end i det foregående år. Faldet kunne iagttages i alle tre underkategorier. 

Der er registreret færre enheder under de sidste tre kategorier: Kategori IV, 

"Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner", Kategori VI, 

"Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG 
2 Heri er kun medregnet enheder, der var registreret, og hvortil der var offentlig adgang pr. 31. december 

2019. 
3 De tal, som fremlægges i denne rapport, afspejler situationen pr. 31. december 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.277.01.0011.01.ENG
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offentlige eller blandede organer osv." og Kategori V, "Organisationer, der 

repræsenterer kirker og trossamfund". 

 

1.1 Fordeling af registrerede efter kategori og underkategori 

 

Den 31. december 2019 var der 11 899 registrerede i  

åbenhedsregistret fordelt på følgende kategorier og underkategorier: 

I – Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter 1 069 

Konsulentfirmaer  672 

Advokatfirmaer  103 

Selvstændige konsulenter  294 

II – Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og 

brancheforeninger  
6 197 

Virksomheder og koncerner  2 422 

Handels- og brancheforeninger  2 521 

Fagforeninger og faglige organisationer  937 

Andre organisationer  317 

III – Ikke-statslige organisationer  3 112 

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende  3 112 

IV – Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner  885 

Tænketanke og forskningsinstitutioner  564 

Akademiske institutioner  321 

V – Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund  59 

VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og 

kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.  
577 

Regionale strukturer 109 

Andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau  101 

Tværnationale foreninger og netværk af offentlige regionale eller andre 

myndigheder på subnationalt niveau 
91 

Andre offentlige eller blandede organer oprettet ved lov med almennyttigt 

formål  
276 
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1.2  De vigtigste kategorier 

 

 

1.3 Fordeling pr. underkategori4 

Kategori I – Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter 

 

                                                 
4 Kategori III og V har ingen underkategorier og er derfor ikke medtaget i fordelingen. 
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Kategori II: Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger 

 
 

 

Kategori IV: Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner 

 
 



 

5 

 

Kategori VI: Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale 

myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.  

 

 

1.4 Udvikling  

Det samlede antal registrerede har været stabilt i de sidste tre år og nærmer sig 12 000 

indførsler.  

 
 

1.5 Nye registreringer 

Der var 1 592 nye registreringer i 20195. Samtidig blev omtrent det samme antal 

registrerede slettet fra registret af forskellige årsager, f.eks. fordi de selv trak sig, blev 

slettet automatisk som følge af, at de ikke havde foretaget den obligatoriske årlige 

ajourføring, eller blev slettet af det fælles sekretariat efter en kvalitetskontrol (se kapitel 

                                                 
5 Heri er kun medregnet de enheder, der blev registreret i 2019, og hvortil der stadig var offentlig adgang 

pr. 31. december 2019. I alt forsøgte 2 548 enheder at registrere sig. 
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III.2). Det samlede antal registreringer forblev derfor stabilt sammenlignet med 2018 med 

11 899 enheder opført i registret pr. 31. december 2019. 

 

 

Fordelingen af nye registreringer pr. kategori var som følger:  

 Kategori I, "Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter" – 121 

 Kategori II, "Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og 

brancheforeninger" – 841  

 Kategori III, "Ikke-statslige organisationer" – 426 

 Kategori IV, "Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner" – 

103 

 Kategori V, "Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund" – 10 

 Kategori VI, "Organisationer, der repræsenterer lokale, regionale og kommunale 

myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv." – 91 

 

1.6 Højeste antal registrerede pr. land6 

Registrerede, hvis hovedsæde er beliggende i EU, tegner sig for næsten 91 % af alle 

registreringer, hvilket er det samme som i det foregående år. De resterende 9 % af de 

registrerede er fordelt på 87 lande over hele verden. Godt og vel halvdelen af de 

registrerede interesserepræsentanter (51 %) er hjemmehørende i Belgien, Tyskland, 

Frankrig og Det Forenede Kongerige.  

 

                                                 
6 Denne statistik er baseret på det sted, hvor den registreredes hovedkontor er beliggende ifølge 

registreringen. Ud over hovedkontoret anmodes de registrerede desuden om at opgive deres EU-kontor i 

Belgien, hvis de har et sådant. 
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2.  Incitamenter til at lade sig optage i åbenhedsregistret 

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen tilbyder visse incitamenter til registrerede 

interesserepræsentanter. Interesserepræsentanters adgang til beslutningstagere, bygninger 

og visse fora i Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er underlagt registrering i 

åbenhedsregistret. 

For så vidt angår Europa-Parlamentet er der følgende fordele ved registrering: 

 

 Langsigtet adgang til Europa-Parlamentets bygninger må kun gives til 

repræsentanter for registrerede organisationer, efter at Parlamentets 

sikkerhedstjeneste har givet sin godkendelse hertil. Godkendelses- og 

forlængelsesprocedurerne finder alle sted online og ekspederes normalt inden for 

tre arbejdsdage7 

 For at komme i betragtning som taler ved offentlige høringer, der afholdes af de 

parlamentariske udvalg, skal den organisation, som en interesserepræsentant 

tilhører, være opført i registret 

 De registrerede kan i kraft af registreringen abonnere på e-mailmeddelelser om 

aktiviteterne i Europa-Parlamentets udvalg 

 Kun registrerede organisationer kan støtte eller deltage i aktiviteter i Parlamentets 

tværpolitiske grupper eller uofficielle grupper 

 Som medarrangører af de politiske gruppers arrangementer i Europa-Parlamentets 

lokaler kan relevante organisationer blive anmodet om at fremlægge 

registreringsoplysninger 

 Relevante organisationer, der anmoder Europa-Parlamentets formand om 

protektion, vil blive anmodet om at fremlægge dokumentation for, at de er 

registreret 

 

Akkreditering til Europa-Parlamentet 

 

                                                 
7 Se også: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/transparency 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/transparency
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Akkreditering til Europa-Parlamentets bygninger kan gives for en periode på op til et år. 

Europa-Parlamentet gav i 2019 over 8 500 adgangstilladelser til enkeltpersoner, der 

repræsenterede over 2 600 organisationer i åbenhedsregistret (enten i form af nye 

anmodninger eller forlængelser). Dette udgør en stigning i forhold til 2018.   

 

For så vidt angår Europa-Kommissionen er fordelene: 

 

 Møder med kommissærer, kabinetsmedlemmer og generaldirektører: 

Interesserepræsentanter skal være registreret for at mulighed for sådanne møder 

 Offentlige høringer: Registrerede organisationer kan vælge at blive underrettet 

automatisk om høringer og køreplaner, der vedrører deres interesseområder. 

Bidragene til de offentlige høringer integreres i den registreredes profil 

 Ekspertgrupper: For at blive udpeget som medlem af visse typer af ekspertgrupper 

er registrering et krav  

 Protektion: Europa-Kommissionen optræder kun som protektor for 

interesserepræsentanter, hvis de er registrerede 

 Kontakter med tjenestemænd: Tjenestemænd rådes til at undersøge, om 

interesserepræsentanter er registreret, inden de accepterer en indbydelse til et møde 

eller et arrangement. Kontakter med ikkeregistrerede organisationer kan begrænses 

  

3. Teknisk udvikling 

Tekniske forbedringer 

Det fælles sekretariat koordinerer udviklingen af IT-løsninger for at forbedre 

åbenhedsregistret.  

I 2019 blev der med portalen "Deltag i debatten"8 indført ny synergi. De registreredes 

bidrag til offentlige høringer via portalen (siden juli 2018) integreres nu i deres indførsel i 

registret. Dette letter adgangen til nyttige oplysninger og mindsker samtidig de 

administrative byrder ved manuel indføring af deres bidrag for de registrerede. Denne 

funktion supplerer andre former for integration, der tidligere er opnået med hensyn til 

interaktion med Kommissionen: i)liste over møder mellem registrerede og medlemmer af 

Kommissionen, deres kabinetsmedlemmer og generaldirektører og ii) medlemskab af 

Kommissionens ekspertgrupper og andre lignende enheder9 (for type B- og type C-

medlemmer). 

En IT-løsning fremmer registrerings- og ajourføringsprocessen for nye og eksisterende 

registrerede. Denne mekanisme hjælper registrerede med at undgå almindelige fejl og 

signalerer eventuelle datauoverensstemmelser til det fælles sekretariat, så det kan følge op 

herpå på passende vis. Denne nyskabelse resulterede fortsat i håndgribelige forbedringer 

af den generelle datakvalitet i åbenhedsregistret. 

I kølvandet på revisionen af retningslinjerne for gennemførelse10 blev der foretaget en 

række justeringer af tilmeldingsblanketten og webstedet. Formålet med revisionen var at 

yde de registrerede en bedre støtte med hensyn til at indgive og opretholde en relevant 

indførsel.  

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_da  
9  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  
10 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=da&reference=GUI

DELINES  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_da
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=da&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=da&reference=GUIDELINES
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Siden april 2019 har registrerede med regelmæssige mellemrum i løbet af året modtaget 

påmindelser om at gennemgå deres indførsel som supplement til den årlige påmindelse om 

den årlige ajourføring.   

Tiltag til at sikre overensstemmelse med forordningen om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med EU's behandling af personoplysninger11 fortsatte i 2019. De ajourførte 

databeskyttelseserklæringer vedrørende registrerede, møder med interesserepræsentanter 

og håndtering af indberetninger og klager er blevet offentliggjort på åbenhedsregistrets 

websted12. 

Besøg på webstedet 

I 2019 blev der på åbenhedsregistrets websted13 registreret næsten 331 000 besøg14 (27 572 

besøg om måneden i gennemsnit), en anelse færre end i det foregående år. Europæiske 

besøgende tegnede sig for 85 % af besøgene. De fleste besøg var fra Belgien (30,4 %), 

efterfulgt af Tyskland (11,1 %), Frankrig (10 %) og Det Forenede Kongerige (9,3 %). 

74 % af besøgene var direkte, mens 17 % nåede webstedet via søgemaskiner. Med hensyn 

til sprogpræferencer genererede websidens engelske udgave halvdelen af besøgene (50 %) 

efterfulgt af fransk (14 %), tysk (11 %), spansk  (5,5 %) og italiensk (5 %). 

EU's portal for åbne data  

Historiske datasæt, som er offentliggjort på EU's åbne dataportal15, fortsatte med at 

tiltrække opmærksomhed og blev besøgt over 8 000 gange i 2019. Datasættene giver 

brugerne mulighed for (i XML- eller Excel-format) at downloade listen over de personer, 

der har fået akkrediteret adgang til Parlamentets åbenhedsregister, og listen over de 

organisationer, der findes i åbenhedsregistret, begge med oplysninger, der går flere år 

tilbage i tiden. Det er også muligt at udforske en række interaktive datavisualiseringer16. 

 

III. DET FÆLLES ÅBENHEDSREGISTERSEKRETARIATS AKTIVITETER  

Det fælles sekretariat består af et team af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen. Deres arbejde svarer til ca. seks fuldtidsækvivalenter.  

Det fælles sekretariat står for den daglige forvaltning af åbenhedsregistret. Det driver en 

helpdesktjeneste, udsteder retningslinjer for registrering, overvåger datakvaliteten, 

håndterer varslinger og klager, koordinerer IT-udvikling og gennemfører 

oplysningskampagner og andre kommunikationsaktiviteter. Det fælles sekretariats arbejde 

koordineres af kontorchefen for Enheden for Åbenhed, Dokumentforvaltning og 

Aktindsigt i Europa-Kommissionens Generalsekretariat  

1. Helpdesktjeneste 

                                                 
11 Forordning (EU) 2018/1725. 
12 Se databeskyttelseserklæringerne på: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > Om 

databeskyttelse > Databeskyttelseserklæringer. 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 Definitionen på et "besøg" er en besøgende, der ankommer til webstedet for første gang. Besøger samme 

besøgende en side mere end 30 minutter efter vedkommendes sidste page view, vil det blive registreret som 

et nyt besøg. 
15 https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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Med henblik på at hjælpe de registrerede driver det fælles sekretariat en helpdesktjeneste. 

I 2019 besvarede det fælles sekretariat 1 027 individuelle henvendelser via den 

flersprogede onlineformular "Kontakt os", hvilket var 9 % flere end i 2018. 

2. Kvalitetskontroller 

"Kvalitetskontrol" er en kontrol foretaget af det fælles sekretariat for at sikre, at de data, 

som de registrerede indgiver, er korrekte. Formålet hermed er at øge databasens 

pålidelighed som referenceredskab for interesserepræsentationsaktiviteter. 

I 2019 udførte det fælles sekretariat i alt 4 559 kvalitetskontroller (af nye registreringer og 

registreringer fra før 2019), hvilket udgør en betydelig stigning i antallet af kontroller, som 

er udført gennem de seneste tre år17. Ud over standardkvalitetskontrollen af hver ny 

registrering udfoldede det fælles sekretariat større bestræbelser for at identificere og 

anmode om forbedringer af suboptimale data i eksisterende registreringer. 

Op til 53,6 % af de kontrollerede registreringer blev anset for at være tilfredsstillende 

(2 444). Det fælles sekretariat kontaktede de resterende 46,4 % af enhederne (2 115) om 

deres indførsel. Dette førte til fjernelse af 1 046 enheder af forskellige grunde, eksempelvis 

usammenhængende og/eller ufuldstændige oplysninger, manglende ajourføring, dobbelt 

registrering og manglende berettigelse. De resterende 989 enheder ajourførte deres 

registrering på tilfredsstillende vis. 80 kvalitetskontroller pågik stadig pr. 31 december 

2019.  

3. Varslinger, klager og undersøgelser på eget initiativ 

"Varsling" er en mekanisme, som kun vedrører litra d)18i adfærdskodeksen. Den giver 

tredjeparter mulighed for at informere det fælles sekretariat om enheder, i hvis data der 

muligvis er faktuelle fejl.  

I 2019 håndterede det fælles sekretariat 26 individuelle indberetninger19 (af disse var 14 

oprindeligt indkommet som "klager", men blev omklassificeret til "varslinger"). 

Varslingerne vedrørte 18 forskellige organisationer: 11 af varslingerne vedrørte én enkelt 

enhed, seks af de modtagne varslinger drejede sig om, at ikkeregistrerede enheder udførte 

aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde. Alle indgivne varslinger 

blev afsluttet. 

"Klage" er en procedure, der vedrører påstande fra tredjeparter om, at en registreret har 

tilsidesat forpligtelserne i adfærdskodeksen, men som ikke omfatter de påstande om 

faktuelle fejl, der behandles som "varslinger" (se ovenfor).  

I 2019 modtog det fælles sekretariat i alt 30 klager, hvoraf otte kunne behandles som 

"klager"20, mens 14 blev omklassificeret til "varslinger". Fire klager blev afsluttet ved at 

de pågældende registrerede imødekom det fælles sekretariats anmodning om ajourføring 

                                                 
17 Det fælles sekretariat udførte 3 963 kvalitetskontroller i 2018 og 3 624 kontroller i 2017. 
18 Litra d) i åbenhedsregistrets adfærdskodeks fastsætter, at: "[interesserepræsentanterne skal] sikre, at de 

oplysninger, de giver ved registreringen og senere inden for rammerne af deres aktiviteter, der er omfattet af 

registret, er fuldstændige, opdaterede og ikke misvisende; acceptere, at de afgivne oplysninger underkastes 

tilsyn og indvillige i at samarbejde i forbindelse med administrative anmodninger om supplerende 

oplysninger og ajourføringer". 
19 Sammenlignet med 22 varslinger i 2018. 
20 De resterende otte indkomne klager blev afvist, enten fordi de vedrørte spørgsmål, som ikke er omfattet af 

den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret, eller fordi der ikke blev fremlagt tilstrækkelige beviser 

til at underbygge klagen. 
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eller tilvejebringelse af forklaringer. Én klage blev løst uden det fælles sekretariats 

mellemkomst. Undersøgelserne af tre klager pågik stadig ved udgangen af 2019. 

Det fælles sekretariat indledte også fire "undersøgelser på eget initiativ" af formodede 

overtrædelser af adfærdskodeksen i 2019, hvoraf tre var afsluttet ved årets udgang. 

I forbindelse med undersøgelser anvender det fælles sekretariat det retlige princip om 

uskyldsformodning og retten til at blive hørt som led i en retfærdig procedure og for at 

sikre proportionalitet. Når det fælles sekretariat identificerer et problem, som det synes at 

være nødvendigt at løse, indleder det om muligt en dialog med den eller de pågældende 

registrerede for at finde frem til en løsning. 

 

Eksempler på problemer, der er blevet behandlet i forbindelse med klager og undersøgelser 

på eget initiativ: 

  

 anvendelse af EU-symbolet med henblik på at give indtryk af en formel 

forbindelse til EU-institutionerne 

 tilbud om at donere penge til en given sag, hvis medlemmer af Europa-Parlamentet 

indvilliger i at mødes med organisationen   

 udøvelse af interesserepræsentationsaktiviteter i Europa-Parlamentets bygninger 

uden tilbørlig akkreditering 

 oplysning af for lave udgifter til lobbyvirksomhed 

 opgivelse af for højt medlemstal for at give indtryk af større betydning 

 manglende angivelse af alle kunder, som betjenes, med henblik på at skjule sine 

kontraktforhold 

 registrering i en forkert kategori og opgivelse af en usandfærdig målerklæring 

 urigtig angivelse af personer som repræsentanter for organisationen over for EU-

institutionerne 

 

 

4. Vejledning og oplysning  

Det fælles sekretariat forsøger konstant at øge kendskabet til registret. Dets medlemmer 

tilbyder uddannelsesaktiviteter i deres respektive institutioner og deltager i eksterne 

aktiviteter med henblik på at promovere åbenhedsregistret.  

 Europa-Parlamentet tilbød i årets løb 16 uddannelseskurser om sin åbenhedspolitik 

og dertil knyttede bestemmelser for institutionens ansatte, heriblandt det månedligt 

tilbagevendende kursus: "Hvem driver lobbyvirksomhed over for dig? – en 

introduktion til åbenhedsregistret". Herudover var der i 2019 tre medlemmer, der 

anmodede om skræddersyede kurser til sig selv og deres ansatte 

 Europa-Kommissionen afholdt fire heldagskurser for personalet med titlen 

"Hensigtsmæssig og effektiv håndtering af lobbyister". Desuden har den givet fem 

interne kurser om åbenhedsregistret for nye ansatte i generalsekretariatet og som 

svar på ad hoc-anmodninger fra forskellige afdelinger 

Det fælles sekretariat deltog i det årlige møde i European Lobbying Registrars' Network, 

som fandt sted den 16. maj 2019 i Paris, og som den franske høje myndighed for 

gennemsigtighed i det offentlige liv (HATVP) var vært for. Dette forum skaber lærings- 

og netværksmuligheder for repræsentanter for forskellige EU-medlemsstaters offentlige 

forvaltninger, som arbejder med regulering af lobbyvirksomhed, og som opretholder høje 

standarder for integritet. Det fælles sekretariat bidrog også til to interessentarrangementer. 
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Derudover gav Europa-Kommissionen i løbet af året 11 præsentationer for interessenter 

og besøgsgrupper. Europa-Parlamentet blev opfordret til at fortælle om åbenhedsregistret 

ved 12 arrangementer med akademikere, grupper af studerende og delegationer fra 

nationale parlamenter, der interesserer sig for gennemsigtighed med hensyn til 

lobbyvirksomhed.  

 

IV. KONKLUSION 

I dag er åbenhedsregistret med sine næsten 12 000 registrerede fortsat et af de største af 

sin art i verden. Det udgør en enestående referencedatabase over interesserepræsentanter 

på europæisk plan. Antallet af registreringer forblev stabilt for andet år i træk. Dette fører 

til den konklusion, at systemet på nuværende tidspunkt kan have nået sin naturlige grænse 

og omfatter en kritisk masse af relevante organisationer. En eventuel tilvækst i antallet af 

registrerede vil sandsynligvis være marginal i sammenligning med den hurtige ekspansion 

i den indledende periode fra 2013 til 2017. 

Forbedring af den generelle datakvalitet i åbenhedsregistret var fortsat en hovedprioritet i 

2019, da denne faktor indvirker på systemets pålidelighed og omdømme. Med henblik 

herpå foretog det fælles sekretariat 13 % flere kvalitetskontroller end i 2018. Dette 

omfatter kontrol af nye og eksisterende registreringer. De nye tekniske løsninger, der er 

blevet gennemført, letter det fælles sekretariats daglige arbejde, men mindsker også de 

registreredes administrative byrde i forbindelse med registrering og ajourføring. 

I sin egenskab af vogter af åbenhedsregistrets adfærdskodeks håndterede det fælles 

sekretariat alle varslinger og klager fra tredjeparter i 2019. Samtidig gennemførte det en 

række "undersøgelser på eget initiativ".  

I forbindelse med Europa-Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale om et 

obligatorisk åbenhedsregister21 fortsatte Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 

Union og Europa-Kommissionen forhandlingerne om et obligatorisk EU-åbenhedsregister. 

 

 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-627-DA-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-627-DA-F1-1.PDF

