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Hovedsagens genstand
Databeskyttelseslovgivning; adgang til oplysninger og aktindsigt vedrørende
sagsøgerens personoplysninger, der opbevares hos udvalget for andragender ved
Hessicher Landtag (delstaten Hessens parlament, herefter »Hessicher Landtag«);
afslag på indsigt
Genstand og retsgrundlag for anmodningen om præjudiciel afgørelse
Materielt anvendelsesområde for forordning 2016/679, begrebet »en offentlig
myndighed, en institution eller et andet organ« som omhandlet i artikel 4, nr. 7), i
forordning 2016/679; den registreredes indsigtsret i henhold til artikel 15 i
forordning 2016/679; den forelæggende rets uafhængighed og upartiskhed i
henhold til artikel 267 TEUF og artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder
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Præjudicielle spørgsmål
1)

Finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.
april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse,
databeskyttelsesforordningen) – her databeskyttelsesforordningens artikel
15, den registreredes indsigtsret – anvendelse på et udvalg under et
parlament i en delstat i en medlemsstat, der er ansvarlig for behandlingen af
henvendelser fra borgere – her udvalget for andragender ved Hessicher
Landtag – og skal dette udvalg i så henseende behandles som en offentlig
myndighed som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7)?

2)

Er den forelæggende ret en uafhængig og upartisk ret som omhandlet i
artikel 267 TEUF sammenholdt med artikel 47, stk. 2, [i] Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder?

Anførte EU-retlige forskrifter
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter
»chartret«), artikel 47, stk. 2
Artikel 267 TEUF
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv
95/46/EF
(generel
forordning
om
databeskyttelse)
(herefter
»databeskyttelsesforordningen«), artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 4, nr. 7), og
artikel 15
Anførte nationale forskrifter
Grundgesetz (den tyske grundlov), artikel 17, 92 og 97
Deutsches Richtergesetz (den tyske lov om dommere, herefter »DRiG«), § 26
(»Tjenstligt tilsyn«)
Verwaltungsgerichtsordnung (den tyske lov om forvaltningsretspleje, herefter
»VwGO«), § 1 (»Forvaltningsdomstolenes uafhængighed«), § 18 (»Dommer i
tidsbegrænset ansættelse«), § 38 (»Tjenstligt tilsyn; overordnet tilsynsførende
myndighed«) og § 39 (»Administrative opgaver«)
Forfatningen for Land Hessen (delstaten Hessen) (herefter »HV«), artikel 17
(»Ret til indgivelse af andragender«), artikel 126 og 127
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Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (Hessens lov om
databeskyttelse og informationsfrihed, herefter »HDSIG«), § 30, stk. 1
(»Delstatsparlamentets og de kommunale repræsentationsorganers behandling af
personoplysninger«)
Hessischer Landtags forretningsorden, § 112, stk. 6
Hessischer Landtags reglement vedrørende databeskyttelse (bilag 4 til Hessischer
Landtags forretningsorden), § 10 (»Opbevaring af oplysninger i forbindelse med
andragender«)
Retningslinjer for håndteringen af klassificerede oplysninger i Hessischer
Landtags regi (bilag 2 til Hessischer Landtags forretningsorden), § 13
(»Beskyttelse af private hemmeligheder«)
Hessisches Richtergesetz (Hessens lov om dommere, herefter »HRiG«), § 2
(»Analog anvendelse af tjenestemandsretten«), § 2b (»Tjenstlig bedømmelse«) og
§ 3 (»Udnævnelse af dommere«)
Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i
hovedsagen
1

Sagsøgeren har anmodet om adgang til oplysninger henholdsvis aktindsigt
vedrørende sine personoplysninger, der opbevares ved Hessischer Landtags
udvalg for andragender angående sagsøgerens andragende 1728/18, der er blevet
besvaret.

2

Den sagsøgte formand for Hessischer Landtag har givet afslag på anmodningen
om indsigt.

3

Sagsøgte har gjort gældende, at proceduren for andragender er en parlamentarisk
opgave for Hessischer Landtag, hvorfor databeskyttelsesforordningens
anvendelsesområde ikke omfatter Hessischer Landtag. Dette følger af de regler,
der finder anvendelse i den foreliggende sag, nærmere betegnet HDSIG’s § 30,
stk. 1,
der
omhandler
delstatsparlamentets
og
de
kommunale
repræsentationsorganers behandling af personoplysninger, samt § 112 i Hessischer
Landtags forretningsorden, der henviser til Hessischer Landtags reglement
vedrørende databeskyttelse i bilag 4 til denne forretningsorden og til
retningslinjerne for håndteringen af klassificerede oplysninger i Hessischer
Landtags regi i bilag 2 til denne forretningsorden.

4

Ifølge disse regler skal sagsakterne om andragender og oplysningerne heri også
hemmeligholdes over for andragerne. Databeskyttelsesforordningen henholdsvis
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
og om fri udveksling af sådanne oplysninger, der var gældende til og med den 24.
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maj 2018, indeholdt ingen bestemmelser om behandlingen af parlamentariske
anliggender.
5

Sagsøgeren anlagde sag til prøvelse af afslaget på indsigt ved Verwaltungsgericht
Wiesbaden (forvaltningsdomstolen i Wiesbaden, Tyskland) den 22. marts 2013. Et
forsøg på at fremskaffe oplysningerne via de ministerier, der deltog i proceduren
for andragender, og dermed imødekomme sagsøgerens anmodning, var forgæves.
Dette medførte, at sagen blev genoptaget den 29. juli 2015, og at sagsøgeren
fastholder sin målsætning om adgang til indsigt over for Hessischer Landtags
udvalg for andragender.

6

I henhold til HDSIG’s § 30, stk. 1, sammenholdt med § 10 i retningslinjerne for
håndteringen af klassificerede oplysninger i Hessischer Landtags regi vil et afslag
på indsigt være tilladt, såfremt udvalget for andragender ikke er omfattet af
databeskyttelsesforordningen. Derimod vil sagsøgeren få medhold, hvis
ovennævnte regler ikke er til hinder for anmodningen om indsigt. Der er derfor
behov for afklaring af databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde, konkret
dens materielle anvendelsesområde i henhold til artikel 2. Dette er genstanden for
det første spørgsmål.

7

På grund af forvaltningsdomstolenes organisatoriske opbygning i Tyskland rejser
den forelæggende ret imidlertid spørgsmålet – som er formuleret i det andet
præjudicielle spørgsmål – om der i det hele taget er tale om en ret som omhandlet
i artikel 267, stk. 2, TEUF.
Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen
Det første spørgsmål

8

Sagsøgeren kan i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 gøre en ret
til indsigt gældende over for Hessischer Landtag, hvis Hessischer Landtags udvalg
for
andragender
er
omfattet
af
anvendelsesområdet
for
databeskyttelsesforordningens artikel 2, stk. 1, og udvalget er en »offentlig
myndighed« i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7).

9

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 har enhver i
overensstemmelse med denne forordning ret til indsigt i de oplysninger, der
opbevares om den pågældende. Denne ret gælder over for den dataansvarlige og
dermed over for »offentlige myndigheder« i deres egenskab af dataforarbejdende
organer.

10

I databeskyttelsesforordningens definition af den dataansvarlige nævnes en
offentlig myndighed eller en institution, men forordningen indeholder ingen
udtrykkelig definition af begrebet »offentlig myndighed«. Der sondres kun
mellem offentlige myndigheder og judicielle myndigheder. I forordningen nævnes
imidlertid også »uafhængige administrative myndigheder« (31. betragtning),
ligesom der anvendes andre myndighedsbegreber, der dog alle er omfattet af
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overbegrebet »offentlig myndighed«: tilsynsmyndigheder, toldmyndigheder,
retshåndhævende
myndigheder,
sundhedsmyndigheder,
databeskyttelsesmyndigheder,
datatilsynsmyndigheder,
reguleringsorganer,
finansielle tilsynsmyndigheder og administrative myndigheder.
11

Med henblik på fortolkningen af myndighedsbegrebet i henhold til denne
forordning kan der ikke tages udgangspunkt i den nationale lovgivning.
Begreberne i EU-retsakter skal i stedet defineres selvstændigt.

12

Myndighedsbegrebet kan enten anvendes organisatorisk-institutionelt eller
funktionelt. På grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7),
sammenholdt med HDSIG’s § 30, stk. 1, første punktum, må det lægges til grund,
at myndighedsbegrebet i forbindelse med disse bestemmelser skal fortolkes
funktionelt, eftersom HDSIG’s § 30, stk. 1, gør anvendelsen af HDSIG og dermed
af databeskyttelsesforordningen betinget af, hvilken opgave Hessischer Landtag
udfører i det enkelte tilfælde (lovgivning eller administration). Herefter er
offentlige myndigheder alle offentlige organer, der udfører offentlige
administrative opgaver. Hessischer Landtag er således en offentlig myndighed i
forbindelse med udførelsen af offentlige administrative opgaver.

13

I databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7), anvendes foruden begrebet
offentlig myndighed også begreberne »institution« og »andet organ«. Et organ er
kendetegnet ved at være organisatorisk uafhængigt og uafhængigt af en
udskiftning af indehaveren af et embede samt ved, at det udfører selvstændige
opgaver i eget navn. Hessischer Landtags udvalg for andragender er et
selvstændigt organ, dvs. en offentlig myndighed i organisatorisk forstand.

14

Det afgørende er, om organets opgaver hører ind under den offentlige
administrations regi. En positiv definition af administrationen er ikke mulig; den
kan kun defineres ved en afgrænsning fra de andre statslige funktioner.
»Administration« er de funktioner, der ikke er af lovgivende og dømmende
karakter. Parlamentets legislative opgave er den lovgivende funktion, således som
det udtrykkeligt præciseres i 41. betragtning til databeskyttelsesforordningen med
hensyn til fastsættelse af retsgrundlag.

15

Lovgivning er i så henseende lovgivende funktioner udført af lovgivningsorganer,
i den foreliggende sag af Hessischer Landtag, men ikke af udvalget for
andragender. De kontrol- og rådgivningsopgaver, som Hessischer Landtags
udvalg for andragender udfører, udgør hverken en dømmende eller en lovgivende
funktion. Udvalget har imidlertid beføjelse til at rekvirere alle de oplysninger om
de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for andragendet, som udvalget
har brug for med henblik på at kunne behandle andragendet korrekt, fra den
udøvende magt.

16

Retten til indgivelse af andragender er reguleret i HV’s artikel 16 (der svarer til
grundlovens artikel 17). I henhold hertil kan enhver henvende sig skriftligt med
anmodninger eller klager til parlamentet, men også til enhver anden administrativ
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myndighed i Hessen; andrageren har i denne forbindelse ret til at få sit andragende
antaget, ret til en materiel undersøgelse af sit anliggende og til en begrundet
afgørelse inden for en rimelig frist. Ud over retten til en afgørelse garanterer HV’s
artikel 16 imidlertid ikke nogen ret til opfyldelse af det anliggende, som
andragendet omhandler.
17

Den omstændighed, at udvalget for andragender er en del af Hessischer Landtag
og dermed af et lovgivende organ, fører ikke automatisk til, at udvalget for
andragender også henregnes til en lovgivende funktion og dermed til parlamentet
som lovgivende magt. Opgaveområdet for udvalget for andragender er ikke
sammenfaldende med Hessischer Landtags opgaver (jf. HV’s artikel 116 ff.), der
giver parlamentet karakter af lovgivende organ, eftersom udvalgets funktioner for
det første ikke har bindende karakter, og udvalget for andragender for det andet
ikke har nogen initiativret eller konstitutiv ret. Udvalgets handlinger afhænger
altid af borgerens henvendelse og indholdet af anmodningen. Det samme gælder
for andragender stilet til offentlige myndigheder. I så henseende er der ingen
forskel på retten til indgivelse af andragender til offentlige myndigheder og
Hessischer Landtag.

18

Eftersom der ikke findes en generel indholdsmæssig definition af retsbegrebet
»offentlig myndighed« og dermed af »administration«, skal dette begreb her
defineres i det konkrete tilfælde. I denne forbindelse skal der tages udgangspunkt i
en vid fortolkning af administration og dermed i et bredt myndighedsbegreb.
Herfor taler også, at databeskyttelsesforordningen i modsætning til artikel 2,
nr. 2), i direktiv 2003/4/EF (miljøoplysningsdirektivet) netop ikke undtager
institutioner med dømmende eller lovgivende myndighed (jf. Domstolens dom af
14.2.2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, præmis 40-44).

19

Dermed er formålet med databeskyttelsesforordningen af afgørende betydning for
fortolkningen af begrebet »offentlig myndighed«. I henhold til
databeskyttelsesforordningens artikel 3, stk. 1, finder forordningen anvendelse på
behandling af personoplysninger, som foretages som led i aktiviteter, der udføres
for en dataansvarlig. I så henseende adskiller Hessischer Landtags udvalg for
andragender på ingen måde fra en »administrativ« myndighed
(databeskyttelsesmyndigheder,
datatilsynsmyndigheder,
reguleringsorganer,
finansielle tilsynsmyndigheder), for så vidt angår en registrerets andragende.

20

Databeskyttelsesforordningen har til formål at styrke den registreredes rettigheder
og dermed borgerens personlige rettigheder og selvbestemmelsesret. Det fremgår
ikke af de materielle betragtninger vedrørende retten til indgivelse af andragender,
hvorfor håndteringen af personoplysninger vedrørende en andrager, der henvender
sig til en offentlig myndighed med et andragende i henhold til HV’s artikel 16, er
omfattet af databeskyttelsesforordningen og dermed af den fulde ret til indsigt i
henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, men lige netop et andragende
til Hessischer Landtags udvalg for andragender ikke er. Den forelæggende ret
lægger derfor til grund, at Hessischer Landtags udvalg for andragender er en
offentlig myndighed (organ) som omhandlet i databeskyttelsesforordningens
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artikel 4, nr. 7). Følgelig foreligger der ingen begrundelser for afslag, der er til
hinder for indsigt i henhold til databeskyttelsesforordningens [artikel] 15. Den
forelæggende ret finder navnlig heller ikke, at der foreligger en begrænsning i
henhold databeskyttelsesforordningens artikel 23. Efter den forelæggende rets
opfattelse har delstatslovgiver i forarbejderne til HDSIG ikke lagt en begrænsning
af den registreredes rettigheder til grund.
Det andet spørgsmål
21

Den forelæggende ret kan imidlertid kun forelægge dette spørgsmål, såfremt den
er en »ret« som omhandlet i artikel 267 TEUF. Med hensyn til kriterierne for at
kunne anses for en »ret« i henhold til Domstolens praksis henviser den til dom af
17.7.2014, Torresi (C-58/13 og C-59/13, EU:C:2014:2088, præmis 17), og af
6.10.2015, Consorci Sanitari del Maresme (C-203/14, EU:C:2015:664, præmis
17).

22

Retten nærer tvivl vedrørende kriteriet om uafhængighed. Den henviser til
fortolkningen af kravet om uafhængighed i Domstolens praksis. Ifølge denne
praksis omfatter kravet om uafhængighed to aspekter.

23

Det første, eksterne, aspekt forudsætter, at den omhandlede instans udøver sit
hverv helt uafhængigt og uden at være underlagt noget hierarkisk forhold eller stå
i afhængighedsforhold til nogen og uden at modtage ordrer eller instrukser fra
nogen, og at den således er beskyttet mod indgreb og pres udefra, der kan bringe
dens medlemmers uafhængige bedømmelse i fare for så vidt angår de tvister, der
forelægges for dem (dom af 16.2.2017, Ramón Margarit Panicello, C-503/15,
EU:C:2017:126, præmis 37).

24

Det andet, interne, aspekt hænger sammen med begrebet upartiskhed, og vedrører
det forhold, at der skal være den samme afstand til tvistens parter og deres
respektive interesser for så vidt angår tvistens genstand. Dette aspekt fordrer
objektivitet og en fuldstændig mangel på interesse i sagens udfald ud over den
strikte anvendelse af retsregler (dom af 16.2.2017, Ramón Margarit Panicello, C503/15, EU:C:2017:126, præmis 38).
Det første aspekt

25

Med hensyn til det første aspekt nærer den forelæggende ret tvivl, eftersom
domstolene hierarkisk set er underlagt justitsministeriet og dermed også står i
afhængighedsforhold til dette ministerium, også selv om domstolene ikke
modtager ordrer eller instrukser fra nogen.

26

Den forelæggende ret henviser til Domstolens praksis vedrørende uafhængigheden
hos tilsynsmyndigheder på databeskyttelsesområdet, hvorefter der ikke må være
nogen form for påvirkning udefra, herunder direkte eller indirekte påvirkning (fra
forbundsstaten eller delstaterne) (jf. dom af 9.3.2010, Kommissionen mod
Tyskland, C-518/07, EU:C:2010:125, præmis 19 samt præmis 28, 30, 34 og 36).
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Efter den forelæggende rets opfattelse bør dette også gælde for domstolene.
Domstolene bør heller ikke være underlagt nogen form for påvirkning og
instrukser i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. Dette gælder ikke kun i
forbindelse med retspraksis som sådan (vedtagelse af afgørelser), men også vejen
frem til vedtagelsen af en afgørelse, dvs. retsvæsenets organisation, procedurer og
den anvendte teknik mv.
27

Alt dette er ikke tilfældet. Den eksterne og interne organisation fastsættes af
ministeriet ved forretningsordenen for domstolene og statsadvokaturerne og ved
andre retsakter. Ministeriet træffer i samarbejde med en central tjenesteyder,
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (Hessens central for databehandling,
HZD), bestemmelse om kommunikationskanalerne (telefon, fax, internet mv.) og
EDB-udstyret med den såkaldte »HessenPC«, der er udviklet til administrationen.
Dette medfører efter den forelæggende rets opfattelse, at administrationen i sidste
ende har adgang til alle domstolenes oplysninger, selv om den måske ikke gør
brug heraf i praksis. Dermed er domstolene ikke udstyret med den uafhængighed,
der skulle sætte dem i stand til at udføre deres opgaver uden udefrakommende
påvirkning.

28

Det kan ikke udelukkes, at domstolene, der med undtagelse af de »uafhængige
dommere« indgår i den almindelige statsforvaltning, og som derfor er underlagt
regeringen i deres respektive delstater, ikke er i stand til at handle på en objektiv
måde, når de fortolker og anvender nationale og EU-retlige forskrifter. Dette
kommer allerede til udtryk ved, at domstolene i strid med
databeskyttelsesforordningen
ikke
råder
over
en
selvstændig
databeskyttelseskontrol, idet hovedparten af databehandlingen fastlægges af
ministeriet, nærmere betegnet det hessiske retsvæsens organ for
informationsteknik (it-organ, der er en myndighed på mellemniveau under
justitsministeriets ressort) henholdsvis af HZD, uden at en domstol har effektiv
indflydelse herpå (jf. 20. betragtning til databeskyttelsesforordningen).
Domstolene handler nemlig ikke kun i deres egenskab af domstol, når der afsiges
dom, men i hele procesforløbet under en retslig procedure, fra et søgsmål/en
begæring modtages, til sagen afsluttes ved forkyndelse af dommen/afgørelsen.

29

Alene risikoen for, at der kan øves politisk indflydelse på domstolene (gennem
udstyr, justitsministeriets personaletildeling osv.), kan skabe risiko for, at
domstolenes afgørelser påvirkes. Eksempelvis kan en belastningsstatistik, der
føres af ministeriet, skabe et »ekspeditionspres«. Efter den forelæggende rets
opfattelse er informationsværdien af denne belastningsstatistik med hensyn til den
faktiske belastning beskeden, eftersom tidsnormerne for den gennemsnitlige
ekspedition af retsafgørelser fastsættes af ministeriet selv og visse procedurer, der
ligeledes skal behandles, slet ikke indgår i statistikken.
Det andet aspekt

30

Med hensyn til det andet aspekt må det konstateres, at den nationale forfatning
kun sikrer domstolenes funktionelle uafhængighed, men ikke deres institutionelle
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uafhængighed. Dette kommer til udtryk ved, at dommerne – og dermed også
dommerne ved den forelæggende ret – udpeges og forfremmes af Hessens
justitsminister (HRiG’s § 3), at deres bedømmelse reguleres af Hessens
justitsministerium (HRiG’s § 2b), og at tjenestemandsrettens regler i øvrigt finder
anvendelse på dommerne.
31

I henhold til VwGO’s § 18 (»Dommer i tidsbegrænset ansættelse«) kan en
fastansat tjenestemand, der er kvalificeret til embedet som dommer, for en periode
på mindst to år, dog højst for en periode svarende til hans fastansættelse,
udnævnes til dommer i tidsbegrænset ansættelse med henblik på at dække et
midlertidigt personalebehov. Derefter vender en sådan tjenestemand tilbage til
administrationen. Dette skal dække et midlertidigt forhøjet personalebehov i
forvaltningsdomstolenes første instans i usædvanlige situationer og være
foreneligt med grundloven. I denne forbindelse kan dommeren i tidsbegrænset
ansættelse også komme fra en offentlig myndighed, der jævnligt er repræsenteret
ved domstolene som sagsøgt.

32

Med hensyn til uafhængigheden skal der dog også tages hensyn til, hvordan
medlemmerne af en ret udnævnes (jf. i så henseende navnlig Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols dom af 18.7.2013, Maktouf og Damjanovic mod
Bosnien-Hercegovina, ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000231208). Dette er
antagelig tvivlsomt i forbindelse med dommere i tidsbegrænset ansættelse.

33

Spørgsmålet er derfor, om dommere, der udnævnes og forfremmes af
justitsministeren, der også selv træffer bestemmelse om håndteringen af deres
personaleoplysninger med henblik på offentliggørelse af deres kontaktoplysninger
(om end kun inden for delstaten Hessen), i det mindste i forbindelse med
procedurer, hvor Hessens justitsministerium medvirker, råder over fuld
uafhængighed og kan træffe afgørelser uden nogen form for påvirkning, eventuelt
blot som følge af, at de har ansøgt om en forfremmelsesstilling, hvorom
justitsministeriet ligeledes træffer den endelige afgørelse. Her kan der efter den
forelæggende rets opfattelse ikke gælde noget andet end det, der er blevet fastslået
vedrørende databeskyttelsesmyndigheder i forbindelse med direktiv 95/46/EF –
tværtimod må de kriterier, der er fastlagt i afgørelsen vedrørende en offentlig
myndighed gælde så meget mere for domsmyndigheden og dermed for
domstolene (jf. i denne retning generaladvokat Bobeks forslag til afgørelse, C530/16, EU:C:2018:29, punkt 32 ff.).

34

Domstolene er kun funktionelt uafhængige, for så vidt som deres dommere er
uafhængige og kun bundet af loven (HV’s artikel 126). I øvrigt er dommerne, og
så meget desto mere retten, udsat for udefrakommende påvirkning.
Justitsministeriet træffer nemlig både beslutning om antallet af dommere og
stillinger ved hver enkelt ret og om retternes øvrige personale. Det fastlægger også
en rets udstyr, bl.a. edb og applikationer.

35

Dommernes funktionelle uafhængighed er dog ikke i sig selv tilstrækkelig til at
sikre en domstol mod enhver udefrakommende påvirkning. Uafhængigheden har
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nemlig til formål ikke alene at udelukke direkte indflydelse i form af instrukser,
men også at beskytte mod udefrakommende påvirkning, det være sig direkte eller
indirekte, som vil kunne påvirke deres afgørelser (jf. i denne retning Domstolens
dom af 16.10.2012, Kommissionen mod Østrig, C-614/10, EU:C:2012:631,
præmis 41-43).
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