
PR\692569DA.doc PE396.734v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2007/2115(INI)

31.10.2007

UDKAST TIL BETÆNKNING
om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed 
i EU-institutionerne
(2007/2115(INI))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Alexander Stubb



PE396.734v01-00 2/11 PR\692569DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................7



PR\692569DA.doc 3/11 PE396.734v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-
institutionerne
(2007/2115(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 9, stk. 1,

– der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ 
(KOM(2006)0194),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om opfølgning af grønbogen om et 
"europæisk åbenhedsinitiativ" (KOM(2007)0127),

– der henviser til sin beslutning af 17. juli 1996 om ændring af forretningsordenen
(interessegrupper i Europa-Parlamentet)1, 

– der henviser til sin afgørelse af 13. maj 1997 om ændring af forretningsordenen 
(adfærdskodeks for repræsentanter for interessegrupper)2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at omfanget af interesserepræsentation (herefter "lobbyvirksomhed") i 
Europa-Parlamentet er tiltaget i bemærkelsesværdig grad i takt med udvidelsen af 
Parlamentets beføjelser,

B. der henviser til, at interesserepræsentanter (herefter "lobbyister") spiller en vigtig rolle i 
den åbne og pluralistiske dialog, der ligger til grund for et demokratisk system, og er en 
vigtig kilde til information for Parlamentets medlemmer,

C. der henviser til, at der anslås at være omkring 15 000 lobbyister og 2 500 
lobbyorganisationer i Bruxelles,

D. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der som led i dens europæiske 
åbenhedsinitiativ etableres et fælles register over lobbyister i de europæiske 
institutioner,

E. der henviser til, at Parlamentet lige siden 1996 har haft sit eget register over lobbyister3

                                               
1 EFT C 261 af 9.9.1996, s. 52.
2 EFT C 167 af 2.6.1997, s. 14.
3 Forretningsordenens artikel 9, stk. 4.
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samt en adfærdskodeks1, som forpligter lobbyister til at handle i overensstemmelse med 
høje etiske standarder,

F. der henviser til, at der er omkring 5 000 registrerede lobbyister i Parlamentet,

Forbedring af åbenheden i Parlamentet

1. understreger, at åbenhed i alle EU's institutioner er en absolut forudsætning for 
Unionens legitimitet og borgernes tillid til Unionen, og at der må udvises åbenhed såvel 
i institutionernes eget arbejde som blandt lobbyisterne;  

2. beslutter at udforske muligheden for at indføre et "lovgivningsmæssigt fodspor", dvs. en 
indikativliste (vedføjet Parlamentets betænkninger) over de lobbyister, der er hørt under 
udarbejdelsen af den enkelte betænkning; 

3. opfordrer sine kvæstorer til at udarbejde en plan for en forbedring af gennemførelsen af 
og kontrollen med de bestemmelser i Parlamentets forretningsorden, ifølge hvilke 
medlemmerne skal give oplysninger om enhver form for støtte, enten økonomisk eller i 
form af personale eller materiale, som de modtager2;

4. kræver klarhed omkring tværpolitiske grupper, dvs. en liste over registrerede og 
ikkeregistrerede tværpolitiske grupper på Parlamentets webside, herunder erklæringer 
vedrørende deres respektive formænds økonomiske interesser;

5. kræver, at kvæstorerne gør de bestemmelser, der forbyder uledsagede besøgere at 
færdes i Parlamentets lokaler (f. eks. medlemmernes kontorer), klarere og forbedrer 
håndhævelsen af dem; 

Kommissionens forslag

6. glæder sig over Kommissionens forslag om som led i det europæiske åbenhedsinitiativ 
at etablere en mere struktureret ramme for lobbyvirksomhed;

7. er enig i Kommissionens definition af lobbyvirksomhed som "aktiviteter, der 
gennemføres med det formål at øve indflydelse på formuleringen af politikker og 
beslutningstagningen i EU's institutioner"; mener, at denne definition er i tråd med 
forretningsordenens artikel 9, stk. 4;

8. understreger, at alle de aktører, hvis virksomhed falder ind under denne definition, bør 
betragtes som lobbyister og behandles ens, det være sig professionelle lobbyister, 
erhvervslivets lobbyister, ngo'er, tænketanke, brancheforeninger, fagforeninger og 
arbejdsgiverforeninger samt advokater, når disses formål er at øve indflydelse på politik 
snarere end på retspraksis; 

9. glæder sig principielt over Kommissionens forslag om "one-stop-shop"-registrering, 
hvorefter lobbyister kan lade sig registrere hos både Kommissionen og Parlamentet; 
minder imidlertid om de centrale forskelle mellem Kommissionen og Parlamentet som 

                                               
1 Forretningsordenens bilag IX, artikel 3.
2 Forretningsordenens bilag I, artikel 2.
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institutioner betragtet; forbeholder sig derfor ret til at evaluere Kommissionens forslag, 
når det foreligger i sin endelige form, og til først da at beslutte, om det vil støtte det eller 
ej;  

10. foreslår, at der snarest muligt nedsættes en fælles arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter for både Parlamentet og Kommissionen, som skal have til opgave at 
undersøge følgevirkningerne af et fælles register;

11. henstiller, at Rådet tilslutter sig et eventuelt fælles register;

12. har kendskab til argumenterne for både frivillig og tvungen registrering af lobbyister; 
noterer sig Kommissionens beslutning om at begynde med frivillig registrering og 
evaluere ordningen efter et år; mener, at det i juridisk henseende vil være kompliceret at 
etablere et obligatorisk register; henleder opmærksomheden på, at Parlamentets register 
i praksis allerede er obligatorisk, eftersom registrering er en forudsætning for at få 
adgang til Parlamentet;  

13. anmoder Kommissionen om sammen med Parlamentet at forhandle den foreslåede 
adfærdskodeks på plads; henleder Kommissionens opmærksomhed på, at Parlamentet 
allerede har haft en sådan kodeks i over ti år;

14. er klar over, at den skrappest mulige sanktion over for lobbyister, der indgiver falske 
oplysninger til registret eller ikke følger adfærdskodeksen, er slettelse af registret;

15. understreger, at registret må være brugervenligt; det skal være let for borgerne at finde 
frem til registret og foretage søgninger i det;

16. noterer sig Kommissionens beslutning om, at de finansielle oplysninger, der afgives af 
lobbyister, der tilmelder sig registret, skal vedrøre følgende:

– den del af omsætningen i konsulentfirmaer og advokatfirmaer, der kan tilskrives
lobbyvirksomhed i EU-institutionerne, samt firmaernes største klienters relative 
andel af denne omsætning

– et skøn over de omkostninger, der for internt ansatte lobbyister og 
brancheforeninger er forbundet med direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne

– ngo'ers og tænketankes samlede budget og en oversigt over deres væsentligste 
finansieringskilder;

17. understreger, at kravet om finansielle oplysninger skal gælde alle lobbyister uden 
forskel;

18. anmoder Kommissionen om at forelægge mere specifik information om arten af disse 
oplysninger, inden Parlamentet træffer beslutning om at tilslutte sig registret;

19. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at finansielle tal ikke altid er det bedste 
middel til at tilvejebringe oplysninger om omfanget af lobbyvirksomhed, navnlig for så 
vidt angår ngo'er, som i vid udstrækning benytter sig af ubetalt arbejdskraft; anmoder 
Kommissionen om på ny at overveje, hvorvidt en skriftlig beskrivelse af 
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lobbyvirksomhed ikke ville være mere informativ;

20. anmoder sine kompetente organer om at forelægge forslag til de nødvendige ændringer 
af forretningsordenen;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.
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BEGRUNDELSE

Åbenhed i politiske institutioner er en forudsætning for legitimitet. Det bør være let at 
undersøge, hvorledes der træffes beslutninger, hvilken indflydelse der er udøvet på disse 
beslutninger, og endelig hvorledes ressourcerne, dvs. skatteydernes penge, fordeles. Derfor er 
regler for lobbyvirksomhed i sidste instans et spørgsmål om legitimitet.

Det skønnes, at der i øjeblikket er omkring 15 000 lobbyister og 2 500 lobbyorganisationer i
Bruxelles. Medregnes badges til faste besøgere og "ekspres"-badges, driver omkring 5 000 
lobbyister virksomhed i Europa-Parlamentet. 

Kommissionen har med sit europæiske åbenhedsdirektiv åbnet debatten om lobbyvirksomhed. 
Hovedtanken med forslaget er at skabe større åbenhed omkring, hvilke aktører og 
indflydelseskanaler der træder i aktion, når EU-institutionerne udarbejder og vedtager 
retsakter. Kommissionen foreslår et frivilligt register og en adfærdskodeks for lobbyister. 
Parlamentet har allerede et register og en adfærdskodeks således som fastsat i artikel 9, stk. 4, 
i dets forretningsorden.

Denne betænkning er en reaktion på Kommissionens europæiske åbenhedsinitiativ. Som 
medlovgiver forventes Europa-Parlamentet at indtage en fast holdning til lobbyvirksomhed i 
EU.

Historien bag Europa-Parlamentets regler for lobbyvirksomhed

Lobbyvirksomhed er et gammelt stridsspørgsmål i Parlamentets debatter. Holdningerne 
varierer meget, og de 27 medlemsstater har forskellige traditioner. I de fleste medlemsstater 
findes der slet ingen bestemmelser for lobbygrupper på parlamentarisk niveau eller 
regeringsniveau. I USA på den anden side skal en lobbyist læse næsten 600 sider med 
forklaringer for at kunne gøre alt rigtigt. Uanset dette er der i dag bred enighed om, at 
lobbygrupper leverer værdifuld ekspertise til EU's lovgivningsmyndigheder.

Parlamentet var den første EU-institution, der tog fat på fænomenet med et stigende antal 
lobbygrupper på europæisk plan, navnlig denne udviklings følger for lovgivningsprocessen. 
Et første spørgsmål til skriftlig besvarelse vedrørende muligheden for at fastlægge et regelsæt 
for lobbyvirksomhed forelagdes i 1989. I 1991 udarbejdede Udvalget om Forretningsordenen, 
Valgs Prøvelse og Medlemmernes Immunitet en betænkning med forslag til en adfærdskodeks 
og et register over lobbyister. Efter meget vanskelige forhandlinger i udvalget blev forslagene 
imidlertid ikke forelagt Plenarforsamling.

Efter valget til Europa-Parlamentet i 1994 kom der atter gang i debatten om et regelsæt for 
lobbyvirksomhed. I endnu en betænkning fra samme udvalg undgik man terminologiske 
konflikter og foreslog en frivillig selvdefinering af lobbygrupper. Forslagene til et regelsæt 
var mindre begrænsende og ansås for mere åbne over for lobbyvirksomhed end forslagene i 
1991-betænkningen. Tanken om et register, hvori lobbyister offentligt skulle tilkendegive
deres virksomhed og interesser, fødtes. Lobbyister formodedes at betale et gebyr for deres 
registrering, at overholde en adfærdskodeks og at undertegne registret. Til gengæld udstyredes
de med et adgangskort, som gav adgang til dele af Europa-Parlamentet og til dettes 



PE396.734v01-00 8/11 PR\692569DA.doc

DA

dokumenter. I januar 1996 foretog Plenarforsamlingen omfattende ændringer i betænkningen 
og henviste den til fornyet behandling i udvalget. 

I juli 1996 nåede man frem til et kompromis. Med hensyn til økonomiske interesser skal hvert 
enkelt medlem af Europa-Parlamentet nu afgive en detaljeret erklæring om sin professionelle 
virksomhed. Medlemmerne skal desuden afholde sig fra at modtage enhver form for gaver 
eller fordele i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. Registrerede assistenter skal også 
afgive erklæring om enhver anden form for aktiviteter, som de udøver mod vederlag. Disse 
regler vedføjedes parlamentets forretningsorden (artikel 9 og bilag I og IX). Der blev senere 
truffet yderligere praktiske foranstaltninger vedrørende offentliggørelsen af visse af disse 
oplysninger på Parlamentets webside. I dag er der adgang til lister over registrerede 
lobbyister, over medlemmernes erklæringer om økonomiske interesser og over registrerede 
assistenter.  

Ordførerens forslag

Som en forberedelse til denne betænkning afholdt Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
den 8. oktober 2007 en workshop om lobbyvirksomhed i Den Europæiske Union med det 
formål at danne sig et indtryk af den nuværende situation med hensyn til lobbyvirksomhed og 
indhente reaktioner fra de af Kommissionens åbenhedsinitiativ berørte parter. I løbet af denne 
proces identificerede ordføreren følgende centrale spørgsmål, som må behandles i 
betænkningen: 

1. Hvorledes skal en lobbyist defineres?

Kommissionen definerer lobbyvirksomhed som "aktiviteter, der gennemføres med det formål 
at øve indflydelse på formuleringen af politikker og beslutningstagningen i EU's 
institutioner".  Dette er i tråd med artikel 9, stk. 4, i Europa-Parlamentets forretningsorden, 
hvori lobbyister defineres som "personer, der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet for i 
egen eller tredjemands interesse at informere dets medlemmer som led i disses 
parlamentariske mandat".

Det er ordførerens opfattelse, at der ikke skal gøres nogen væsentlig forskel alt efter, om det 
er erhvervsfolk eller miljøforkæmpere, der henvender sig til Parlamentet, om det er 
producenternes eller forbrugernes interesser, der repræsenteres, eller om det er private eller 
offentlige aktører, der går i dialog med Europa-Parlamentets medlemmer. 

2. Skal registret over interessegrupper være frivilligt eller obligatorisk?

Kommissionen foreslår en frivillig registreringsordning. Incitamenter til at lade sig registrere 
ville omfatte automatisk informering om høringer vedrørende spørgsmål, som vides at have 
interesse for lobbyisterne. Kommissionen iværksatte en omfattende høring, hvori næsten 200 
organisationer deltog. Mange bidrag støttede oprettelsen af et frivilligt register, men en række 
hørte, navnlig ngo'er, argumenterede for en obligatorisk ordning.

For at kunne få et nyt register i rette tid som foreslået i Kommissionens europæiske 
åbenhedsinitiativ bør registret være frivilligt. Et obligatorisk register ville behøve et 
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retsgrundlag. Ordføreren er derfor enig i Kommissionens forslag om et frivilligt register. 

Ikke desto mindre kan hele spørgsmålet betragtes som værende ret akademisk. F. eks. er 
Parlamentets register frivilligt ved lov, hvilket vil sige, at status som lobbyist ikke kræver 
registrering. Imidlertid lader troværdige lobbyister sig registrere. Parlamentets register er de 
facto obligatorisk. Under alle omstændigheder evalueres Kommissionens register efter et år, 
og den frivillige ordning kan naturligvis også vurderes på ny.

3. Skal der fastsættes sanktioner for brud på adfærdskodeksen?

I en frivillig ordning er den skrappest mulige sanktion slettelse af registret. Uden et 
retsgrundlag er bøder og andre sanktioner af denne type udelukket. Set ud fra synspunktet om 
lobbyisternes troværdighed er dette slet ikke nogen betydningsløs sanktion. Imidlertid kunne 
tilsynet med overholdelsen af reglerne styrkes.

4. I hvilket omfang skal der gives finansielle oplysninger?

Ifølge Kommissionen giver finansielle oplysninger et fingerpeg om lobbygruppers 
indflydelse. Kommissionen har konkluderet, at det er nødvendigt og rimeligt at bede de 
registrerede oplyse om relevante budgettal og om de vigtigste kunder og/eller 
finansieringskilder. Hovedformålet med disse oplysninger er at sikre, at beslutningstagerne og 
den brede offentlighed kan identificere og vurdere de vigtigste drivkræfter bag en given 
lobbyaktivitet. Kommissionen kræver følgende:

– for konsulentfirmaer og advokatfirmaer, den omsætning, der er forbundet med 
lobbyvirksomhed i EU-institutioner, samt store klienters relative andel af denne 
omsætning

– for "internt ansatte" lobbyister og brancheforeninger, et skøn over de omkostninger, der 
er forbundet med direkte lobbyvirksomhed i EU-institutioner

– for ngo'er og tænketanke, det samlede budget og en oversigt over deres væsentligste 
finansieringskilder.

De nærmere detaljer vil blive fastlagt senere, når Kommissionen forelægger en betaversion af 
sin databasegrænseflade og præcisere information om de ønskede oplysninger. Finansielle tal 
er ikke altid det bedste middel til at tilvejebringe oplysninger om omfanget af 
lobbyvirksomhed, f.eks. navnlig for så vidt angår ngo'er, som i vid udstrækning benytter sig af 
frivillig arbejdskraft.

De spørgsmål, der endnu ikke er besvaret klart, er spørgsmålet om, hvilke oplysninger der er
nyttige med henblik på at vurdere eksterne indflydelser på lovgivningsprocessen, og 
spørgsmålet om, hvorledes sådanne oplysninger kan indhentes uden at overtræde legitime 
bestemmelser om fortrolighed eller uden for byrdefulde administrative procedurer. 

5. Skal Europa-Parlamentet og Kommissionen have et fælles register?

Kommissionen opfordrer til indførelse af et fælles register for Kommissionen og Parlamentet. 
Efter ordførerens opfattelse betragter den offentlige opinion institutionerne under ét, og alle 
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berørte parter ønsker også "one-stop-shop"-registrering. Selv om der er væsentlige forskelle 
mellem institutionerne, således at de måske i sidste instans ville stille forskellige krav til 
lobbyister, f.eks. med hensyn til finansielle oplysninger, bør spørgsmålet betragtes som 
administrativt. Ordføreren foreslår derfor, at der nedsættes en fælles arbejdsgruppe, som skal 
undersøge følgevirkningerne af et fælles register.

6. Forbedring af Parlamentets åbenhed

Efter ordførerens opfattelse går åbenhed i to retninger. Det betyder, at Parlamentet, når det 
kræver mere åbenhed af lobbyister, også selv bør arbejde for større åbenhed. Ordføreren 
kræver derfor større klarhed omkring registrerede og ikkeregistrerede tværpolitiske grupper, 
som ofte finansieres af lobbygrupper.

Ordføreren foreslår endvidere, at man undersøger tanken om et "lovgivningsmæssigt fodspor" 
som bedste praksis, dvs. en indikativliste, vedføjet Parlamentets betænkninger, over de 
lobbyister, der er hørt under udarbejdelsen af den enkelte betænkning. Tanken er at give et 
billede af de forskellige interesser, der mobiliseres ved en lovgivningsproces, og således 
hjælpe offentligheden, medierne, andre medlemmer og enhver interesseret med at granske 
Parlamentets arbejde. På den anden side indhentes relevant information ofte i al fortrolighed, 
og medlemmernes uafhængighed må forsvares. Derfor må gennemførligheden af denne tanke 
først undersøges nøje. 

F.eks. er nedenstående organisationer blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af denne 
betænkning. Andre har sendt e-mails og givet hurtige oplysninger uformelt.

1) Business Europe
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA)
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends 
of the Earth Europe, European Federation of 
Journalists)
4) European Chemical Industry Council 
(Cefic)
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP)

6) French Chamber of Commerce
7) Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCEB)
8) International Public Relations Association 
(IPRA)
9) UKLawSociety
10) White&Case
11) American Chamber of Commerce
12) The Commission

Herudover var følgende repræsenteret som berørte parter i den workshop om 
lobbyvirksomhed i EU, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender afholdt den 8. 
oktober. Andre fremlagde deres synspunkter under rundbordsdrøftelsen.

1) Business Europe
2) The European Consumers' Organisation 
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler ("in-house" lobbyist)
8) CCBE
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Konklusion

Afslutningsvis kan det siges, at ordføreren har behandlet betydningen af åbenhed, krævet 
ligebehandling af lobbyister, foreslået en afventende holdning til Kommissionens konkrete 
forslag (dvs. registret og de nærmere detaljer i forbindelse hermed) og givet eksempler på, 
hvorledes Parlamentet kan forbedre sin egen åbenhed. 
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