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I. INLEDNING 

Öppenhetsregistret inrättades som ett gemensamt system av Europaparlamentet och 

kommissionen år 2011 genom ett interinstitutionellt avtal1. Det är ett centralt verktyg för 

att dessa båda institutioner ska uppfylla sitt åtagande om öppenhet i kontakterna med 

företrädare för intressegrupper. För att sköta öppenhetsregistret har Europaparlamentet 

och kommissionen en gemensam verksamhetsstruktur, det gemensamma sekretariatet för 

öppenhetsregistret (nedan kallat det gemensamma sekretariatet). 

Öppenhetsregistret gäller för alla organisationer och egenföretagare som är involverade 

i verksamhet vars syfte är att påverka genomförandet av EU-institutionernas 

beslutsprocesser och politik. Alla som registrerat sig har undertecknat en gemensam 

uppförandekod. Genom att visa vilka intressen som drivs, av vem och med vilken 

resursnivå möjliggör öppenhetsregistret en stärkt offentlig granskning. Det ger 

allmänheten, medier och berörda parter möjlighet att följa den verksamhet som bedrivs 

av företrädare för intressegrupper och se deras potentiella inflytande på EU-

lagstiftningen. Öppenhetsregistret har vuxit betydligt sedan det inrättades och innehåller 

i dag nästan 12 000 enheter2.  

 

II. ÖPPENHETSREGISTRET I DAG3 

1. Fördelning av registrerade 

Öppenhetsregistret består av sex sektioner och 14 undersektioner. 

Under 2019 har det totala antalet registrerade varit konstant liksom andelen registrerade 

i var och en av de sex sektionerna. 

Sektion II ”Företagsegna lobbyister samt bransch-/näringslivs-/yrkesorganisationer” var 

fortsatt den största sektionen för registrering med drygt hälften av alla registrerade (se 

cirkeldiagram 1), med en liten ökning av antalet registrerade. Inom denna sektion 

utgjorde undersektionen ”Bransch- och yrkesorganisationer” fortfarande den största 

delen med drygt 40 % av sektionen. Undersektionen ”Fackföreningar och 

näringslivsorganisationer” låg kvar på samma nivå med en andel på 15 % och ”Företag 

och koncerner” låg kvar på 39 % (se cirkeldiagram 2). 

Sektion III ”Icke-statliga organisationer” var fortfarande den näst vanligaste typen av 

registrerade under 2019, med drygt en fjärdedel av alla registreringar. 

Sektion I ”Professionella konsultfirmor/advokatbyråer/fristående konsulter” minskade 

något i storlek för andra året i rad, och utgjorde nästan 9 % av alla registrerade, en 

minskning med 1 % från det föregående året. Minskningen kunde ses i alla tre 

undersektioner. 

Färre enheter är registrerade under de sista tre sektionerna: sektion IV ”Tankesmedjor, 

forskningsinstitutioner och akademiska institutioner” sektion VI ”Organisationer som 

företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en 
2 Inkluderar endast enheter som var registrerade och offentliga den 31 december 2019. 
3 Uppgifterna i denna rapport återspeglar situationen den 31 december 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en
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blandade enheter etc.” och sektion V ”Organisationer som företräder kyrkor och 

religiösa samfund”. 

 

1.1 Fördelning av registrerade per sektion och undersektion 

 

Den 31 december 2019 fanns det 11 899 registrerade i  

öppenhetsregistret, fördelade i följande sektioner och undersektioner: 

I – Professionella konsultfirmor/advokatbyråer/fristående konsulter 1 069 

Professionella konsultfirmor  672 

Advokatbyråer  103 

Fristående konsulter  294 

II – Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och 

yrkesorganisationer  
6 197 

Företag och koncerner  2 422 

Bransch- och yrkesorganisationer  2 521 

Fackföreningar och näringslivsorganisationer  937 

Andra organisationer  317 

III – Icke-statliga organisationer  3 112 

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande  3 112 

IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska 

institutioner  
885 

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner  564 

Akademiska institutioner  321 

V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund  59 

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala 

myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.  
577 

Regionala strukturer 109 

Andra regionala eller lokala myndigheter  101 

Gränsöverskridande organisationer och nätverk av regionala eller andra 

regionala eller lokala myndigheter 
91 

Övriga offentliga eller blandade enheter, inrättade genom lag i syfte att 

agera i allmänhetens intresse  
276 
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1.2  Huvudsektioner 

 

 

1.3 Uppdelning per undersektion4 

Sektion I: Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter 

 

                                                 
4 Sektionerna III och V saknar undersektioner och inkluderas därför inte i uppdelningen. 
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Sektion II: Företagsegna lobbyister samt bransch-/näringslivs-

/yrkesorganisationer 

 
 

 

Sektion IV: Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner 
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Sektion VI: Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala 

myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.  

 

 

1.4 Utveckling  

Det totala antalet registrerade har legat kvar på samma nivåer under de tre senaste åren 

med närmare 12 000 registerposter.  

 
 

1.5 Nya registreringar 

Det gjordes 1 592 nya registreringar under 20195. Samtidigt ströks ungefär lika många 

registrerade från registret av olika anledningar, såsom frånträde på eget initiativ, 

automatisk strykning på grund av att den obligatoriska årliga uppdateringen inte gjorts eller 

strykning som utförts av det gemensamma sekretariatet efter en kvalitetskontroll (se kapitel 

                                                 
5 Inkluderar endast enheter som registrerades under 2019 och fortfarande var offentliga den 31 december 

2019. Sammanlagt försökte 2 548 enheter registrera sig. 
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III.2). Därför låg det totala antalet registreringar kvar på samma nivåer som 2018 med 

11 899 enheter i registret den 31 december 2019. 

 

 

Uppdelningen av nya registreringar per sektion var följande:  

 Sektion I ”Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter” – 121 

 Sektion II ”Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och 

yrkesorganisationer” – 841  

 Sektion III ”Icke-statliga organisationer” – 426 

 Sektion IV ”Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner” 

– 103 

 Sektion V ”Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund” – 10 

 Sektion VI ”Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala 

myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.” – 91. 

 

1.6 Störst antal registrerade per land6 

Registrerade med huvudkontor i EU står för nästan 91 % av alla registreringar, vilket är 

detsamma som det föregående året. De återstående 9 % av de registrerade är utspridda 

bland 87 länder i världen. Drygt hälften av registrerade företrädare för intressegrupper 

(51 %) har sina huvudkontor i Belgien, Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket.  

 

                                                 
6 Denna statistik baseras på den plats som angetts i registreringen för den registrerades huvudkontor. 

Registrerade ska också uppge sitt EU-kontor i Belgien, om de har ett sådant, utöver huvudkontoret. 
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2. Incitament för att ingå i öppenhetsregistret 

Europaparlamentet och kommissionen erbjuder vissa incitament för registrerade 

företrädare för intressegrupper. För att företrädare för intressegrupper ska få tillträde till 

beslutsfattare, lokaler och vissa forum vid Europaparlamentet och kommissionen krävs 

registrering i öppenhetsregistret. 

När det gäller Europaparlamentet är fördelarna med registreringen bland annat: 

 

 Långtidstillträde till parlamentets lokaler kan endast beviljas företrädare för 

registrerade organisationer, efter godkännande av parlamentets säkerhetstjänst. 

Alla förfaranden för godkännande och förnyelse sköts på nätet och tar i regel högst 

tre arbetsdagar7. 

 För att få delta som talare vid en offentlig utfrågning i parlamentets utskott måste 

de organisationer som företrädarna för intressegrupperna tillhör vara registrerade. 

 De registrerade kan prenumerera på e-postaviseringar om parlamentsutskottens 

verksamhet via sin registrering. 

 Endast registrerade organisationer får stödja eller delta i aktiviteter i parlamentets 

tvärpolitiska grupper eller inofficiella grupper. 

 Vid samorganisering av evenemang för politiska grupper i Europaparlamentets 

lokaler kan berörda organisationer uppmanas att tillhandahålla 

registreringsuppgifter. 

 Berörda organisationer som begär stödverksamhet av Europaparlamentets talman 

måste tillhandahålla bevis på att de har registrerat sig. 

 

Ackreditering hos Europaparlamentet 

 

Ackreditering till Europaparlamentets lokaler kan beviljas för en period av upp till ett år. 

Under 2019 beviljade Europaparlamentet över 8 500 personer tillträdestillstånd (antingen 

i form av nya ansökningar eller i form av förnyelser), och dessa företrädde över 2 600 

organisationer i öppenhetsregistret. Detta är en ökning jämfört med 2018.  

 

                                                 
7 Se även: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/transparency 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/transparency
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När det gäller kommissionen är fördelarna bland annat: 

 

 Möten med kommissionsledamöter, kanslipersonal och generaldirektörer: 

Företrädare för intressegrupper måste vara registrerade för att kunna ha sådana 

möten.  

 Offentliga samråd: Registrerade organisationer kan välja att bli automatiskt 

underrättade om samråd och färdplaner på deras intresseområden. Bidragen till 

offentliga samråd tas med i den registrerades profil. 

 Expertgrupper: Registrering krävs för utnämning av vissa typer av 

expertgruppsmedlemmar.  

 Stödverksamhet: Kommissionen beviljar stödverksamhet till registrerade 

företrädare för intressegrupper endast om de är registrerade. 

 Kontakter med tjänstemän: Tjänstemän tillråds att kontrollera huruvida 

intresseföreträdare är registrerade innan de accepterar en inbjudan till ett möte eller 

evenemang. Kontakter med oregistrerade organisationer kan begränsas. 

3. Teknisk utveckling 

Tekniska förbättringar 

Det gemensamma sekretariatet samordnar utvecklingen av it-lösningar för att förbättra 

öppenhetsregistret.  

Under 2019 infördes en ny synergi med portalen ”Kom med synpunkter”8. Registrerades 

bidrag till offentliga samråd som lämnas via portalen (sedan juli 2018) integreras i deras 

registerpost i registret. Detta underlättar tillgången till nyttig information och minskar 

samtidigt den administrativa bördan för de registrerade (de behöver inte längre förteckna 

sina bidrag manuellt). Denna funktion kompletterar två andra typer av integreringar som 

åstadkommits tidigare gällande interaktion med kommissionen: (i) Förteckning över de 

registrerades möten med kommissionsledamöter, kanslipersonal och generaldirektörer och 

(ii) medlemskap i kommissionens expertgrupper och övriga likande enheter9 (för typ B 

och C-medlemmar). 

En it-lösning underlättar registreringen och uppdateringen för nya och befintliga 

registrerade. Denna mekanism hjälper registrerade att undvika vanliga fel och signalerar 

inkonsekventa uppgifter till det gemensamma sekretariatet, så att lämplig uppföljning kan 

göras. Denna innovation har medfört påtagliga förbättringar överlag i kvaliteten på 

uppgifterna i öppenhetsregistret. 

Efter översynen av riktlinjerna10 gjordes några justeringar av registreringsformuläret och 

webbplatsen. Syftet med översynen var att stödja registrerade att skapa och uppdatera en 

relevant registerpost.  

Sedan april 2019 får registrerade med jämna mellanrum under året automatiska 

påminnelser om att se över sin registerpost som komplement till den årliga påminnelsen 

om årlig uppdatering. 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say  
9 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SV  
10 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=sv#sv  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SV
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sv#sv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sv#sv
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Åtgärderna för att säkerställa EU:s efterlevnad av förordningen om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter11 fortsatte 2019. De uppdaterade 

meddelandena om uppgiftsskydd rörande registrerande, möten med intresseföreträdare och 

behandlingar av anmärkningar och klagomål har offentliggjorts på öppenhetsregistrets 

webbplats12.  

Besök på webbplatsen 

Under 2019 fick öppenhetsregistrets webbplats13 nästan 331 000 besök14 (27 572 besök 

per månad i genomsnitt), vilket var något mindre än det föregående året. Europeiska 

besökare stod för 85 % av besöken. De flesta besök gjordes från Belgien (30,4 %) följt av 

Tyskland (11,1 %), Frankrike (10 %) och Förenade kungariket (9,3 %). Cirka 74 % av 

besöken var direkta, medan 17 % nådde webbplatsen via sökmotorer. Beträffande språkval 

genererade den engelska versionen av webbplatsen hälften av besöken (50 %) följt av 

franska (14 %), tyska (11 %), spanska (5 %) och italienska (5 %). 

EU:s portal för öppna data  

Historiska dataserier som offentliggörs på EU:s portal för öppna data15fick fortsatt 

uppmärksamhet och genererade över 8 000 besök under 2019. Dataserierna gör det möjligt 

för användarna att (i xml- eller Excel-format) ladda ner förteckningen över personer som 

ackrediterats för tillträde till Europaparlamentet och förteckningen över organisationer 

som finns med i öppenhetsregistret flera år tillbaka i tiden. Olika interaktiv visualisering 

av data16 är också möjlig. 

                                                 
11 Förordning (EU) 2018/1725 
12 För att konsultera meddelandena om uppgiftsskydd se: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > 

About > Data protection > Privacy statements 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 Ett ”besök” definieras som en besökare som kommer till webbplatsen för första gången. Om samma 

besökare besöker en sida mer än 30 minuter efter sitt senaste besök på sidan registreras detta som ett nytt 

besök. 
15 https://data.europa.eu/euodp/sv/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/sv/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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III. VERKSAMHETEN VID DET GEMENSAMMA SEKRETARIATET FÖR 

ÖPPENHETSREGISTRET  

Det gemensamma sekretariatet består av en grupp tjänstemän från Europaparlamentet och 

kommissionen. Deras arbete motsvarar cirka sex heltidsekvivalenter.  

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för den löpande förvaltningen av 

öppenhetsregistret. Det tillhandahåller en helpdesktjänst, utfärdar riktlinjer för 

registreringar, kontrollerar uppgifternas kvalitet, behandlar anmärkningar och klagomål, 

samordnar it-utvecklingen samt genomför informationskampanjer och andra 

kommunikationsaktiviteter. Arbetet vid det gemensamma sekretariatet samordnas av 

chefen för enheten för öppenhet, dokumenthantering och tillgång till handlingar vid 

kommissionens generalsekretariat.  

1. Helpdesktjänst 

För att hjälpa registrerade tillhandahåller det gemensamma sekretariatet en helpdesktjänst. 

Under 2019 besvarade det gemensamma sekretariatet 1 027 enskilda förfrågningar via det 

flerspråkiga onlineformuläret ”Kontakta registret”, vilket är 9 % mer än 2018. 

2. Kvalitetskontroller 

Med kvalitetskontroll menas en verifiering som det gemensamma sekretariatet utför i syfte 

att säkerställa riktigheten av de uppgifter som registrerade lämnar in. Detta görs för att öka 

databasens tillförlitlighet som ett referensverktyg för intresseföreträdande verksamhet. 

Under 2019 utförde det gemensamma sekretariatet totalt 4 559 kvalitetskontroller (av nya 

registreringar och registreringar före 2019), vilket visar att antalet kontroller som utförts 

de senaste tre åren hela tiden ökat17. Utöver standardkvalitetskontroll av varje ny 

registrering arbetade det gemensamma sekretariatet mer med att identifiera och begära en 

förbättring av bristfälliga uppgifter i befintliga registreringar. 

Kontrollerna visade att 53,6 % av registreringarna var tillfredsställande (2 444). Det 

gemensamma sekretariatet kontaktade övriga 46,4 % av enheterna (2 115) angående deras 

registerpost. Detta ledde till att 1 046 enheter ströks av olika skäl, t.ex. inkonsekventa 

och/eller ofullständiga uppgifter, underlåtenhet att uppdatera uppgifter, dubbel registrering 

eller ogiltig registrering. De kvarvarande 989 enheterna uppdaterade sin registrering på ett 

tillfredsställande sätt. Den 31 december 2019 pågick fortfarande 80 kvalitetskontroller.  

3. Anmärkningar, klagomål och utredningar på eget initiativ 

Anmärkning är en mekanism som endast avser led d18 i uppförandekoden. Den gör det 

möjligt för tredje man att informera det gemensamma sekretariatet om enheter som kan ha 

sakfel i sina uppgifter.  

Under 2019 hanterade det gemensamma sekretariatet 26 enskilda anmärkningar19 ( varav 

14 ursprungligen inkom som ”klagomål”, men ändrades till ”anmärkningar”). 

                                                 
17 Det gemensamma sekretariatet utförde 3 963 kvalitetskontroller 2018 och 3 624 kontroller 2017. 
18 I led d i öppenhetsregistrets uppförandekod föreskrivs att [företrädare för intressegrupper ska] se till att 

alla uppgifter som de lämnar vid registreringen och senare inom ramen för sin verksamhet som omfattas av 

registret så vitt de kan bedöma är fullständiga, aktuella och inte vilseledande, godta att alla uppgifter som de 

lämnar granskas och samtycka till att samarbeta vid administrativa förfrågningar om kompletterande 

information och uppdateringar. 
19 Jämfört med 22 anmärkningar 2018. 
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Anmärkningarna gällde 18 olika organisationer: elva av anmärkningarna rörde en enskild 

enhet, sex av de inkomna anmärkningarna handlade om att icke-registrerade enheter 

bedriver verksamhet som omfattas av registrets tillämpningsområde. Alla ingivna 

anmärkningar var avslutade. 

Ett klagomål är när tredje man påstår att en registrerad har åsidosatt någon av sina 

skyldigheter enligt uppförandekoden, med undantag för påståenden om sakfel, som 

hanteras som ”anmärkningar” (se ovan).  

Under 2019 mottog det gemensamma sekretariatet sammanlagt 30 klagomål, varav åtta 

var tillåtliga som ”klagomål”20 och 14 ändrades till ”anmärkningar”. Fyra klagomål 

avslutades efter det att respektive registrerade hörsammat det gemensamma sekretariatets 

begäran om uppdatering eller lämnat förklaringar. Ett klagomål löstes utan ingripande från 

det gemensamma sekretariatet. Utredningar av tre klagomål pågick fortfarande i slutet av 

2019. 

Det gemensamma sekretariatet inledde också fyra utredningar på eget initiativ om 

misstänkta överträdelser av uppförandekoden under 2019, varav tre avslutades i slutet av 

året. 
Vid utredningar tillämpar det gemensamma sekretariatet den rättsliga principen om 

oskuldspresumtion och rätten att bli hörd, som en del av ett korrekt rättsförfarande och för 

att säkerställa proportionalitet. När det gemensamma sekretariatet identifierar ett problem 

som behöver lösas inleder det en dialog med den eller de berörda registrerade för att om 

möjligt nå en lösning. 

 

Exempel på problem som har tagits upp i samband med klagomål och utredningar på eget 

initiativ: 

  

 Användning av EU:s emblem i syfte att ge intryck av en formell relation till EU-

institutionerna. 

 Erbjudande om att donera pengar åt ett visst ändamål om 

Europaparlamentsledamöter går med på att träffa organisationen.  

 Bedrivande av intresseföreträdande verksamhet i Europaparlamentets lokaler utan 

vederbörlig ackreditering. 

 Underrapportering av utgifter för lobbyverksamhet. 

 Överdrivande av antalet medlemmar i syfte att framstå som mer relevant. 

 Underlåtenhet att uppge samtliga kunder till vilka tjänster tillhandahålls i syfte att 

dölja sina avtalsförhållanden. 

 Registrering i fel kategori och uppgivande av oriktig uppdragsbeskrivning. 

 Falskt uppgivande att personer är företrädare för organisationen gentemot EU-

institutionerna. 

 

                                                 
20 Återstående åtta inkomna klagomål bedömdes vara otillåtliga, antingen på grund av att de berörde frågor 

som låg utanför tillämpningsområdet för det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret eller på grund 

av att otillräckliga underlag lämnades för att bestyrka klagomålet. 
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4. Vägledning och informationssatsningar  

Det gemensamma sekretariatet för registret försöker hela tiden att öka medvetenheten om 

registret. Dess medlemmar erbjuder utbildning inom sina respektive institutioner och 

deltar i extern verksamhet som syftar till att främja öppenhetsregistret.  

 Europaparlamentet erbjöd under året 16 kurser om sin öppenhetspolitik och 

tillhörande regler för institutionens personal, däribland den månatliga kursen ”Vem 

bedriver lobbyverksamhet mot dig? En introduktion till öppenhetsregistret”. 

Dessutom begärde tre ledamöter skräddarsydd utbildning för sig och sin personal 

under 2019. 

 Kommissionen anordnade fyra heldagskurser för personalen som handlade om hur 

man på lämpligt och effektivt sätt handskas med lobbyister. Dessutom höll 

kommissionen fem utbildningstillfällen om öppenhetsregistret för nyanställda i 

generalsekretariatet och på uppkommen begäran från olika avdelningar. 

Det gemensamma sekretariatet deltog i det årliga mötet för European Lobbying Registrars' 

Network som hölls den 16 maj 2019 i Paris, med Frankrikes myndighet för öppenhet i den 

offentliga förvaltningen (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) som 

värd. Detta forum ger möjlighet till lärande och nätverkssamarbete för företrädare för olika 

medlemsstaters offentliga förvaltningar som arbetar med reglering av lobbyverksamhet 

och upprätthåller höga integritetsnormer. Det gemensamma sekretariatet bidrog också till 

två evenemang för intressenter. 

Dessutom höll kommissionen elva presentationer för intressenter och besöksgrupper under 

året. Europaparlamentet inbjöds att presentera öppenhetsregistret vid tolv evenemang med 

akademiker, studentgrupper och delegationer från nationella parlament med intresse för 

öppenhet i fråga om lobbyverksamhet.  
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IV. SLUTSATS 

Öppenhetsregistret är i dag ett av världens största i sitt slag och har nästan 12 000 aktiva 

registrerade. Det utgör en unik referensdatabas över företrädare för intressegrupper på 

EU-nivå. Antalet registerposter låg kvar på samma nivå för andra året i rad. Det leder till 

slutsatsen att systemet nu kan ha nått sin naturliga gräns och omfattar en kritisk massa av 

relevanta organisationer. En eventuell ökning av antalet registrerade kommer troligen att 

vara marginell jämfört med den snabba ökningen under den inledande perioden 

20132017. 

Att förbättra den övergripande kvaliteten på uppgifterna i öppenhetsregistret förblev en 

huvudprioritering under 2019, eftersom detta inverkar på systemets tillförlitlighet och 

anseende. I detta syfte utförde det gemensamma sekretariatet 13 % fler kvalitetskontroller 

än 2018. Detta inbegriper kontroller av såväl nya som befintliga registreringar. De nya 

tekniska lösningarna som genomförts underlättar det gemensamma sekretariatets dagliga 

arbete, men minskar också den administrativa bördan för registrerade med registrering och 

uppdatering. 

I egenskap av väktare av öppenhetsregistrets uppförandekod behandlade det gemensamma 

sekretariatet alla anmärkningar och klagomål som inkommit från tredje man under 2019. 

Samtidigt gjorde det flera utredningar på eget initiativ.  

Inom ramen för kommissionens förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal om ett 

obligatoriskt öppenhetsregister21 fortsatte Europaparlamentet, rådet och kommissionen 

förhandlingarna om ett obligatoriskt öppenhetsregister för EU. 

 

 

 

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

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

