
DECYZJA RADY (UE) 2020/961 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Jeppego Tranholma-Mikkelsena do dostępu do informacji niejawnych do 
poziomu „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając decyzję Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
ochrony informacji niejawnych UE (1), w szczególności pkt 18 lit. a) jej załącznika I, 

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2017/262 z dnia 6 lutego 2017 r. określającą dla Sekretariatu Generalnego Rady organ 
powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę oraz uchylającą decyzję 2013/811/UE (2), 

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2020/618 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego 
Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. (3), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 11 czerwca 2020 r. właściwy duński krajowy organ bezpieczeństwa wydał pozytywną opinię w sprawie 
dostępu Jeppego TRANHOLMA-MIKKELSENA do informacji niejawnych do poziomu „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET”. 

(2) Należy upoważnić Jeppego TRANHOLMA-MIKKELSENA — z uwagi na obowiązki i wymogi służbowe — do 
dostępu do posiadanych przez Radę i Radę Europejską informacji niejawnych do poziomu „TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET”, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN zostaje niniejszym upoważniony do dostępu do posiadanych przez Radę i Radę 
Europejską informacji niejawnych do poziomu „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez okres pełnienia obowiązków, na potrzeby których upo
ważnienie to zostało udzielone; jego okres ważności nie przekracza pięciu lat od dnia, w którym niniejsza decyzja staje się 
skuteczna. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 lipca 2020 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Jeppego TRANHOLMA-MIKKELSENA. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2020 r.  

W imieniu Rady 
A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Przewodnicząca     

(1) Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1. 
(2) Dz.U. L 39 z 16.2.2017, s. 4. 
(3) Dz.U. L 143 z 6.5.2020, s. 11. 
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