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Den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret, der blev undertegnet den 16. april 2014,
fastsætter i punkt 28, at den årlige rapport om åbenhedsregistrets aktiviteter skal forelægges
for de relevante næstformænd i Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.
Denne rapport indeholder statistikker om åbenhedsregistret fra 1. januar til 31. december
2018 og beskriver det fælles åbenhedsregistersekretariats aktiviteter, navnlig hvad angår
sikring af optimal datakvalitet, overvågning af overholdelsen af adfærdskodeksen og
bevidstgørelse om ordningen.
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I. INDLEDNING
Åbenhedsregistret blev oprettet af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen i 2011
som en fælles ordning ved en interinstitutionel aftale. Det udgør et af de centrale
værktøjer til gennemførelse af disse to institutioners forpligtelse på åbenhed og er ét
blandt en række andre initiativer. Åbenhedsregistret gælder for alle organisationer og
selvstændige, der er involveret i aktiviteter, der udføres med henblik på at øve indflydelse
på beslutningstagnings- og politikgennemførelsesprocesserne i EU-institutionerne. Ved
at offentliggøre, hvilke interesser der forfølges, af hvem og med hvor mange ressourcer,
muliggør åbenhedsregistret en øget offentlig kontrol og giver derved borgerne, medierne
og interessenterne mulighed for at spore interesserepræsentanternes aktiviteter og
potentielle indflydelse. Åbenhedsregistret er vokset siden sin undfangelse og omfatter i
dag næsten 12 000 enheder1, som alle har underskrevet en fælles adfærdskodeks. Det er
et af verdens største værktøjer af sin art.

II. STATUS OVER ÅBENHEDSREGISTRET2
1. Statistikker
Skønt det samlede antal registrerede fortsætter med at vokse, er de seks
registreringskategorier i åbenhedsregistret forblevet rimeligt stabile, når det drejer sig
om deres forholdsmæssige størrelse.
I 2018 var "Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger"
(kategori II) fortsat den største registreringskategori, og den udgør nu godt halvdelen af
alle registrerede (jf. lagkagediagram 1). I denne kategori udgjorde underkategorien
"Handels- og brancheforeninger" stadig den største gruppe med godt 40 % af kategorien.
Andelen af "Fagforeninger og faglige organisationer" steg i 2018 en anelse til næsten
15 %, og underkategorien "Virksomheder og koncerner" nåede næsten op på 39 % i
kategori II, hvilket var en stigning på 37 % i forhold til det foregående år (jf.
lagkagediagram 2, kategori II).
"Ikke-statslige organisationer" (kategori III) var fortsat den næstmest almindelige type
registrerede i 2018 og udgjorde godt en fjerdedel af alle registrerede organisationer,
samme andel som det foregående år.
"Konsulentfirmaer, advokatfirmaer eller selvstændige konsulenter" (kategori I) faldt en
anelse i størrelse og udgjorde godt 10 % af alle registrerede, hvilket var et fald på over
11 % i forhold til det foregående år.
Færre enheder er registreret som "Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske
institutioner" (kategori IV), "Organisationer, der repræsenterer regionale og kommunale
myndigheder, andre offentlige eller blandede organer etc." (kategori VI) og
"Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund" (kategori V).

1
2

Kun enheder, der var registreret og aktive pr. 31. december 2018, er medregnet.
Tallene i denne rapport afspejler situationen pr. 31. december 2018.
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Lagkagediagram 1: Fordeling af interesserepræsentanter
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Lagkagediagram 2: Fordeling pr. underkategori3
Kategori I: Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter
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Kategori II: Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger
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Kategori VI: Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale
myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.
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Tabel 3: Fordeling af de registrerede
Pr. 31. december 2018 var der 11 901 registrerede i
åbenhedsregistret fordelt på følgende (under)kategorier:
I - Konsulentfirmaer/advokatfirmaer/selvstændige konsulenter

1 211

Konsulentfirmaer

745

Advokatfirmaer

120

Selvstændige konsulenter

346

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

5 962

Virksomheder og koncerner

2 315

Handels- og brancheforeninger

2 419

Fagforeninger og faglige organisationer

893

Andre organisationer

335

III - Ikke-statslige organisationer

3 159

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

3 159

IV - Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner

924

Tænketanke og forskningsinstitutioner

586

Akademiske institutioner

338

V - Organisationer, der repræsenterer kirker og trossamfund

54

VI - Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale
myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.

591

Regionale strukturer

118

Andre offentlige myndigheder på subnationalt niveau

103

Tværnationale foreninger og netværk af offentlige regionale eller
myndigheder på subnationalt niveau

87

Andre offentlige eller blandede organer oprettet ved lov med almennyttigt
formål

283
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Der blev foretaget 2 762 nye registreringer i åbenhedsregistret i 2018 (kun enheder, der
registrerede sig i 2018 og stadig var aktive den 31. december 2018, er medregnet 4). Det
gennemsnitlige antal nyregistreringer pr. måned var 230 (en stigning på 202 fra året før).
De nye registreringer pr. kategori var fordelt på følgende måde:







466 enheder i kategori I
1 143 i kategori II
741 i kategori III
231 i kategori IV
13 i kategori V
168 i kategori VI.

Bemærk:
For så vidt angår de årlige statistikker siden 2011 henvises der til statistiksiden5 på
åbenhedsregistrets websted.
Diagram 4: Nye registreringer pr. år
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Det samlede antal registrerede steg til 11 901 i 2018 (fra 11 612 i 2017), hvilket udgør en
stigning på mindre end 300 registrerede eller en vækst på kun 2,4 % sammenlignet med en
stigning på 6 % mellem 2016 og 2017 (diagram 5).

4

Mulige årsager til inaktivitet omfatter frivillig tilbagetrækning, sletning foretaget af det fælles
åbenhedsregistersekretariat efter kontrol af berettigelse/kvalitetskontrol mv.
5
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?locale=da&action=prepareView
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Diagram 5: Samlet antal registrerede pr. år
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Registrerede med hovedsæde i EU tegner sig for over 90 % af alle registreringer, hvilket
udgør en betydelig vækst i sammenligning med det foregående års 77 %. To lande uden
for EU (USA og Schweiz) optræder igen på listen over de 10 bedste lande (diagram 6). I
åbenhedsregistret er organisationer fra alle EU-medlemsstater repræsenteret. Halvdelen af
alle de registrerede oplyste, at de havde et hovedkontor i et af de følgende fire lande:
Belgien, Tyskland, Det Forenede Kongerige og Frankrig, dvs. de samme som i de
foregående år. Mere end 32 % af alle de registrerede har et kontor i Belgien. For ca. 18 %
af alle de registrerede udgør det deres hovedkontor.

Distribution of registrants per country

6

2,17%

2,26%

3,32%

5,66%

6,19%

7,02%

9,38%

9,81%

12,65%

18,39%

Diagram 6: Fordeling af de registrerede pr. land – top 106

Denne statistik er baseret på det sted, hvor den registreredes hovedkontor er beliggende, som anført i
registreringen. Nogle registrerede kan have et særligt EU-kontor i Belgien ud over hovedkontoret.
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2. Incitamenter, der er knyttet til registrering
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 kan være underlagt
registrering i åbenhedsregistret.
For Europa-Parlamentets vedkommende omfatter de praktiske fordele, der er knyttet til
registreringen følgende:







Langsigtet adgang til Europa-Parlamentets bygninger kan kun gives til
repræsentanter for registrerede organisationer, når Parlamentets sikkerhedstjeneste
har givet sin godkendelse. Godkendelses- og forlængelsesprocedurerne finder sted
online og behandles normalt inden for 3 arbejdsdage7.
For at komme i betragtning som taler ved offentlige høringer, der afholdes af de
parlamentariske udvalg, skal interesserepræsentanternes organisationer være
opført i registret.
De registrerede kan via registret abonnere på e-mailmeddelelser om aktiviteterne i
Europa-Parlamentets udvalg.
Ved medarrangering af de politiske gruppers arrangementer i Europa-Parlamentets
lokaler kan de relevante organisationer blive anmodet om at indsende
registreringsoplysninger.
Relevante organisationer, der anmoder Europa-Parlamentets formand om
protektion, vil blive anmodet om at fremlægge dokumentation for, de er blevet
registreret.

For Europa-Kommissionens vedkommende omfatter de praktiske fordele:






Møder med kommissærer, kabinetsmedlemmer og generaldirektører:
Interesserepræsentanter skal være registrerede for at kunne mødes med
beslutningstagere på højt niveau.
Offentlige høringer: Registrerede organisationer informeres automatisk om
høringer og køreplaner på de områder, de har angivet. Besvarelser fra "registrerede
organisationer" og "øvrige" offentliggøres separat.
Ekspertgrupper: Registrering er nødvendig for at udpege visse typer
ekspertgruppemedlemmer.
Protektion: Europa-Kommissionen kan kun optræde som protektor for registrerede
interesserepræsentanter.
Kontakter med tjenestemænd: Europa-Kommissionens embedsmænd rådes til at
kontrollere, om interesserepræsentanter er registreret, inden de accepterer en
indbydelse til et møde eller et arrangement. Kontakter med ikkeregistrerede
organisationer kan blive begrænset.

Akkreditering ved Europa-Parlamentet
Akkreditering til Europa-Parlamentets bygninger kan gives for en periode på op til 12
måneder. I 2018 gav Europa-Parlamentet over 8 000 adgangstilladelser til enkeltpersoner,
der var repræsentanter for over 2 500 organisationer i åbenhedsregistret (enten i form af
en ny anmodning eller en forlængelse). Dette udgør en vis stigning i forhold til 20178.
7

Se også: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/transparency
I 2018 blev der givet 8 130 adgangstilladelser (mod 7 970 i 2017) til 2 510 organisationer (mod 2 506
organisationer i 2017).
8
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Nye udviklingstendenser
Siden 2017 har Europa-Parlamentet ikke længere tilladt, at indehavere af adgangskort med
lang gyldighed, der kommer fra organisationer, hvis registreringer i åbenhedsregistret er i
"suspenderet tilstand", anvender deres adgangskort i suspensionsperioden. De kan først få
adgang igen, når suspensionen er ophævet.
I 2018 blev der indført et nyt incitament til registrering, som gør det muligt for registrerede
at tilmelde sig meddelelser om nyheder fra Europa-Parlamentets udvalg. Abonnementet
kan tilpasses efter politikområde og sprog.
En ny funktion, der blev indført i 2018, integrerer oplysninger om de møder, som de
registrerede har holdt med Kommissionen (med kommissærer, deres kabinetsmedlemmer
og generaldirektører), i deres profiler i åbenhedsregistret (i PDF-format). Denne nye
funktion letter adgangen til konsoliderede oplysninger og fører til øget åbenhed. Den
trækker på synergierne med registret over Kommissionens ekspertgrupper og lignende
enheder9, der blev indført i 2017, og som gør det muligt for åbenhedsregistret at trække
data fra Kommissionens register over ekspertgrupper. Åbenhedsregistret viser automatisk
navnet på den eller de ekspertgrupper, som den registrerede er udpeget til for at
repræsentere enten en fælles interesse (type B-medlemmer) eller en organisation (type Cmedlemmer).
3. Antal besøg på åbenhedsregistrets websted
I 2018 blev der på åbenhedsregistrets websted10 registreret ca. 365 000 besøg11 (30 416
besøg om måneden), en anelse mere end i det foregående år. Det største antal besøg kom
fra Belgien (29 %) efterfulgt af Tyskland (14 %), Det Forenede Kongerige (8 %) og
Frankrig (7,5 %). Ca. 68 % af besøgene var direkte, mens 24 % nåede webstedet via
søgemaskiner. Med hensyn til sprogpræferencer genererede den engelske udgave af
websiden under halvdelen af besøgene (42 %, faldet fra 56 %) efterfulgt af fransk (14 %),
tysk (17 % sammenlignet med 10 % det foregående år), spansk (6 %), italiensk (5 %) og
andre sprog (16 %).

III. DET FÆLLES ÅBENHEDSREGISTERSEKRETARIATS AKTIVITETER
Det fælles åbenhedsregistersekretariat (i det følgende benævnt "registersekretariatet")
består af et hold tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. I
forbindelse med åbenhedsregisterrelaterede opgaver beløber deres arbejde sig samlet til
ca. seks fuldtidsækvivalenter i de to institutioner.
Registersekretariatet står for den daglige forvaltning af åbenhedsregistret. Det tilbyder
helpdesktjenester, udarbejder retningslinjer for registrering, foretager kontrol af
datakvaliteten, behandler modtagne varslinger og klager, koordinerer IT-udvikling og vedligeholdelse af systemet og gennemfører oplysningskampagner og andre

9

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=DA
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
11
Et besøg defineres som en besøgende, der besøger webstedet for første gang. Hvis samme besøgende
besøger en side mere end 30 minutter efter vedkommendes sidste page view, vil dette blive registreret som
et nyt besøg.
10
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kommunikationsaktiviteter til fremme af ordningen. Registersekretariatet arbejder under
koordinering af kontorchefen for Enheden for Åbenhed, Dokumentforvaltning og
Aktindsigt i Europa-Kommissionens Generalsekretariat, hvor en ny koordinator påtog sig
rollen i juli 2018.
1. Dataovervågning i åbenhedsregistret
Registersekretariatet koordinerer udviklingen af innovative IT-løsninger for at forbedre
det system, der ligger til grund for åbenhedsregistret. Det undersøger alle nye registreringer
med henblik på at kontrollere deres berettigelse og sikre kvaliteten af de data, som de
registrerede har indgivet. Den automatiske sporing af potentielle datakvalitetsproblemer i
forbindelse med registreringer, der blev indført i maj 2017, førte til håndgribelige resultater
i 2018. Registersekretariatet behandlede 256 sager, der "afventede godkendelse". Denne
procedure gælder for registreringer, der ikke automatisk kan offentliggøres, før specifikke
spørgsmål vedrørende deres data er afklaret. Det samlede antal registreringer med
suboptimale data faldt fra 6 % af alle registrerede i januar 2018 til 1,5 % i december 2018.
En anden funktion, der blev indført i slutningen af 2018, forhindrer de registrerede i at
vælge muligheden "Nyligt oprettet enhed, intet afsluttet regnskabsår" flere år i træk. Den
registrerede skal derfor fremlægge finansielle overslag for det seneste afsluttede
regnskabsår, hvis virksomhedens registrering fandt sted for mere end to år siden.
For så vidt angår infrastrukturen blev åbenhedsregistrets sikkerhed og resultater
opskaleret.
Registersekretariatet reviderede endvidere retningslinjerne for gennemførelse af
åbenhedsregistret fra 2015 i lyset af de indhøstede erfaringer og tilbagemeldinger fra
interesserede parter. Den ajourførte version indeholder en række tilføjelser og
præciseringer, der har til formål at hjælpe de registrerede med at indgive og opretholde en
fyldestgørende registrering. Retningslinjerne findes på 23 officielle sprog på
åbenhedsregistrets websted12.
1.1 Helpdesktjenester
Registersekretariatet stiller en helpdesktjeneste til rådighed for at hjælpe de registrerede. I
2018 besvarede registersekretariatet 943 individuelle henvendelser via den flersprogede
onlineformular "Kontakt os". Af disse vedrørte 591 eksisterende registreringer, mens 125
vedrørte nye registreringer, og 227 meddelelser vedrørte andre spørgsmål. Derudover har
registersekretariatet en åben telefonlinje i særlige tidsrum i løbet af ugen.
1.2 Kvalitetskontrol
"Kvalitetskontrol" er en række kontroller, som registersekretariatet udfører for at sikre
kvaliteten og nøjagtigheden af de data, som de registrerede har indgivet i henhold til bilag
II til den interinstitutionelle aftale, således at faktuelle fejl og uberettigede registreringer
undgås. Hvis kravene i bilag II til aftalen ikke er opfyldt, indleder registersekretariatet en
dialog med de registrerede for at finde en tilfredsstillende løsning.
I 2018 gennemførte registersekretariatet 3 963 kvalitetskontroller, hvilket er mere end i det
foregående år13. Af de udførte kvalitetskontroller blev 48,52 % af registreringerne anset
for at være tilfredsstillende (1 923), mens de resterende enheder blev kontaktet angående
12

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=da&reference=GU
IDELINES
13
I 2017 gennemførte registersekretariatet 3 624 kvalitetskontroller.

10

berettigelsen af eller uoverensstemmelser i de oplysninger, som deres registreringer
indeholdt. Af de 2 040 enheder, der blev kontaktet, blev næsten 54 % eller 1 110 enheder
slettet fra åbenhedsregistret af en eller flere af følgende årsager: usammenhængende,
ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, manglende ajourføring, dobbelt registrering og
manglende berettigelse. De resterende 934 enheder ajourførte deres registrering på
tilfredsstillende vis efter at være blevet vejledt af registersekretariatet. Seks
kvalitetskontroller var stadig igangværende pr. 31. december 2018.
1.3 Varslinger
"Varsling" er en mekanisme, der gør det muligt for tredjeparter at informere
registersekretariatet om registreringer vedrørende en eller flere enheder, der ikke er
berettigede, eller som indeholder faktuelle fejl, eller om aktiviteter, der udføres af
ikkeregistrerede enheder, og som falder ind under registrets anvendelsesområde.
Registersekretariatet behandlede i 2018 22 individuelle varslinger14 (seks af dem, der
oprindeligt blev modtaget som "klager", blev omklassificeret til "varslinger"). Disse
varslinger vedrørte i alt 25 organisationer, da to af varslingerne relaterede sig til den samme
enhed. Antallet af modtagne varslinger steg en smule i forhold til 2017. Antallet af
varslinger vedrørende aktiviteter, der udøves af ikkeregistrerede enheder, steg også en
anelse15.
Når registersekretariatet modtager anmeldelser om mulige overtrædelser af
adfærdskodeksen, der udelukkende falder ind under adfærdskodeksens litra d)16, behandles
de som "varslinger", hvis de vedrører potentielle faktuelle fejl i de registreredes data.
1.4 Klager
En "klage" er en anmeldelse, hvori det påstås, at en registreret har tilsidesat en af
forpligtelserne i adfærdskodeksen, med undtagelse af påstande om faktuelle fejl, der
behandles som "varslinger" (se punkt 1.3 ovenfor).
I 2018 modtog registersekretariatet 13 klager, hvoraf to kunne behandles som "klager",
mens seks blev omklassificeret til "varslinger". Fem klager blev afvist, enten fordi de
vedrørte spørgsmål uden for den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret, eller fordi
der ikke forelå tilstrækkelige beviser til at underbygge klagen.
I de to klager, der kunne antages, blev der nedlagt påstand om interesserepræsentanters
tilsidesættelse af et eller flere af følgende punkter i adfærdskodeksen:


litra a) "[interesserepræsentanterne] skal altid opgive deres navn og i givet fald
registreringsnummer, og hvilket eller hvilke organer de arbejder for eller
repræsenterer, opgive, hvilke interesser eller mål de promoverer, og i givet fald,
hvilke klienter eller medlemmer de repræsenterer"



litra b) "[interesserepræsentanterne] må ikke på uhæderlig vis eller ved hjælp af
upassende pression eller utilbørlig optræden forsøge at indhente oplysninger eller
indvirke på beslutninger"

14

Sammenlignet med 20 varslinger i 2017.
I 2018 vedrørte otte varslinger ikkeregistrerede enheder i modsætning til syv i 2017.
16
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".
15
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litra c) "[interesserepræsentanterne] må ikke påberåbe sig et formelt
tilknytningsforhold til Den Europæiske Union eller en EU-institution over for
tredjemand eller give falske oplysninger om registreringen på en sådan måde, at
tredjeparter eller tjenestemænd eller øvrige ansatte i Den Europæiske Union
vildledes, eller anvende EU-institutionernes logoer uden udtrykkelig tilladelse".

Efter at registersekretariatet havde undersøgt sagerne og været i kontakt med de
pågældende registrerede, blev en af de to klager, der kunne antages til behandling, afsluttet
som følge af en tilfredsstillende forklaring fra og ajourføringer foretaget af de pågældende
registrerede. Den resterende antagelige klage var stadig verserende, og der ventes en
tilfredsstillende løsning og ajourføringer i begyndelsen af 2019. Herudover blev der
afsluttet en undersøgelse på eget initiativ, da en registrering blev slettet på grundlag af en
afgørelse fra registersekretariatet om tilsidesættelse af litra c).
2. Vejledning og bevidstgørelse
Registersekretariatet bestræber sig på konstant at øge kendskabet til registret. Dets
medlemmer gennemfører regelmæssigt intern uddannelse (inden for de to involverede
institutioner) og eksterne kommunikationsaktiviteter, der har til formål at fremme
åbenhedsregistret og give vejledning om dets anvendelse.


Europa-Parlamentet afholdt 12 interne uddannelses- og informationsmøder for
medlemmerne og deres assistenter samt for personalet.



Europa-Kommissionen afholdt tre heldagskurser for personalet med titlen
"Hensigtsmæssig og effektiv håndtering af lobbyister". Desuden afholdt den fire
kurser om åbenhedsregistret som svar på ad hoc-anmodninger fra forskellige
afdelinger.



Registersekretariatet deltog endvidere i det konstituerende møde i Den europæiske
lobbyistregistrators netværk den 21.-22. marts 2018 i Dublin og havde drøftelser
med aktører inden for lignende ordninger fra forskellige EU-medlemsstater.

Derudover stod Kommissionen for 12 præsentationer for interessenter og besøgsgrupper i
løbet af året, mens Parlamentet var indbudt til at præsentere åbenhedsregistret ved seks
arrangementer med akademikere og grupper af studerende, der var interesserede i åbenhed
inden for lobbyvirksomhed.
3. EU's portal for åbne data og åbenhedsregistret
De historiske datasæt, der er offentliggjort på EU's portal for åbne data17, fortsatte med at
tiltrække sig opmærksomhed. 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 få information via interaktive datavisualiseringer18.
Webstedet genererede over 8 000 page views og mere end 1 700 downloads i 2018.

17
18

https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. KONKLUSION
Antallet af registreringer steg fortsat i 2018 og var lidt højere i forhold til 2017, idet 2 762
nye enheder blev tilføjet i løbet af året. Åbenhedsregistret er i dag det største af sin slags i
verden og nåede op på næsten 12 000 registrerede. Dets synlighed og betydning som
primær referencedatabase over interesserepræsentanter er uændret.
I sin egenskab af vogter af adfærdskodeksen for åbenhedsregistret sikrede
registersekretariatet, at der administrativt set blev fulgt behørigt op på de modtagne
varslinger og klager. Det var fortsat en hovedprioritet i 2018 at forbedre den samlede
datakvalitet i åbenhedsregistret. En IT-løsning, der blev udviklet i 2017, fremmer
registrerings- og ajourføringsprocessen for nye og eksisterende registrerede. Denne
mekanisme hjælper ikke kun de registrerede med at undgå de mest almindelige fejl, men
underretter også registersekretariatet om uoverensstemmelser, så det kan foretage den
nødvendige opfølgning. Denne nyskabelse førte til en betydelig forbedring af den
overordnede datakvalitet: Antallet af registreringer med suboptimale data faldt i løbet af
året fra 6 % af alle registrerede til 1,5 %.
I 2018 iværksatte registersekretariatet de første foranstaltninger til at sikre overholdelse af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172519 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner,
organer, kontorer og agenturer. Denne indsats vil blive afsluttet i 2019.
I forbindelse med Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale om et
obligatorisk åbenhedsregister20 indledte politiske repræsentanter21 for Parlamentet, Rådet
og Kommissionen forhandlinger om et obligatorisk EU-åbenhedsregister i første kvartal af
2018 og fortsatte siden processen under ledelse af det bulgarske og østrigske formandskab.

– SLUT –

19
20

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-627-DA-F1-1.PDF

21

Sylvie Guillaume, næstformand med ansvar for åbenhedsregistret, og Danuta Hübner, formand for Parlamentets
Udvalg om Konstitutionelle Anliggender, førstenæstformand for Kommissionen Frans Timmermans og repræsentanter
for det bulgarske og østrigske formandskab.
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