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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006
(2007/2131(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006,

– der henviser til EF-traktatens artikel 195,

– der henviser til artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 
1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv1,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2001 om ændring af artikel 3 i 
Ombudsmandens statut2,

– der henviser til den interinstitutionelle rammeaftale, som blev indgået mellem Europa-
Parlamentet og Ombudsmanden den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands skrivelse til Europa-Parlamentet af 11. 
juli 2006, der har til formål at fremme proceduren for ændring af statutten,

– der henviser til forretningsordenens artikel 195, stk. 2, andet og tredje punktum,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006 formelt blev 
forelagt for Europa-Parlamentets formand den 12. marts 2007, og at ombudsmanden, 
Nikiforos Diamandouros, forelagde den for Udvalget for Andragender den 2. maj 2007 i 
Bruxelles,

B. der henviser til, at det i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder og i afsnit II-
101 i traktaten om en forfatning for Europa hedder, at "enhver har ret til at få sin sag 
behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner og 
organer",

C. der henviser til, at det i chartrets artikel 43 og i afsnit II-103 i traktaten om en forfatning 
for Europa hedder, at "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med 
bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske 
Ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger 
foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af 

  
1 EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15. Afgørelse ændret ved afgørelse 2002/262/EF, EKSF, Euratom (EFT L 92 af 
9.4.2002, s. 13).
2 EFT C 72 E af 21.3.2002, s, 336.
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Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af deres domstolsfunktioner",

D. der henviser til, at selv om der er gået halvanden valgperiode siden vedtagelsen af 
beslutningen af 6. september 2001, hvori Europa-Parlamentet godkendte den 
europæiske kodeks for god forvaltningsskik, som Den Europæiske Ombudsmand har 
udarbejdet, har de andre ledende EU-institutioner endnu ikke har efterkommet den 
indtrængende opfordring til at bringe deres praksis i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne kodeks, 

E. der henviser til, at selv om antallet af klager i 2006 stabiliserede sig på det allerede høje 
niveau for 2004, ligger over tre fjerdedele af dem uden for Ombudsmandens mandat, og 
hovedårsagen var, at de ikke var vendt mod en EU-institution eller et EU-organ,

F. der henviser til, at det efter undersøgelsernes afslutning fremgår, at der i 95  af sagerne 
(svarende til 26 % af de undersøgte sager) ikke kunne konstateres nogen form for fejl 
eller forsømmelser,

G. der henviser til, at selv om der i visse tilfælde, men ud fra forskellige 
kompetenceprofiler, kan være tale om overlap mellem Ombudsmandens og Udvalget 
for Andragenders aktiviteter, skal disse fortsat være adskilte og som hovedregel 
medføre gensidig udveksling af de respektive sager med endelig virkning for at undgå 
interessekonflikter,

H. der henviser til, at der i 2006 på den ene side kunne observeres et betragteligt fald i 
antallet af sager om fejl og forsømmelser, der blev løst med mindelige løsninger og på 
den anden en betydelig stigning i antallet af undersøgelser, der blev afsluttet med 
kritiske bemærkninger, samt en mindre positiv virkning på institutionerne af selve 
forslagene til henstillinger, 

I. der henviser til, at hverken de kritiske bemærkninger i de afgørelser, der afslutter sager 
med uoprettelige fejl eller forsømmelser, eller henstillinger og særlige beretninger har 
nogen bindende virkning, idet Ombudsmandens beføjelser er vendt mod at stimulere 
fællesskabsadministrationens til selvregulering og ikke så meget mod at fjerne 
tilfældene af fejl eller forsømmelser,

J. der henviser til, at Ombudsmanden i 2006 har udvist en velovervejet brug af sine 
beføjelser, da han forelagde to særlige beretninger for Parlamentet, efter at 
Kommissionen og Rådet havde forkastet det respektive forslag til henstilling,

K. der henviser til, at Ombudsmandens nye tiltag vedrørende Kommissionen, der går ud på 
at fremme servicekultur som en del af god forvaltningsskik og et uomgængeligt redskab 
til at ændre en mangelfuld handlemåde og opførsel til det bedre, skal iværksættes 
overalt og i fuld enighed, 

L. der henviser til, at det frivillige samarbejde, som Ombudsmanden over de seneste ti år 
har etableret i det europæiske netværk af ombudsmænd, fungerer som et fleksibelt 
system til udveksling af oplysninger, erfaringer med bedste administrative praksis samt 
fordeling af klagerne i forhold til kompetencer,
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M. der henviser til, at Ombudsmandens rolle som beskytter af de europæiske borgere takket 
være hans autonomi og Europa-Parlamentets demokratiske kontrol med hans 
aktiviteters gennemsigtighed har udviklet sig gennem de mere ti år, der er gået, siden 
han påbegyndte sin opgave, 

N. der henviser til, at princippet om alle europæiske borgeres demokratiske ligestilling 
uden national eller sproglig diskrimination er et af de bærende principper for den 
europæiske integration, og at der har været mange klager fra borgere, foreninger eller 
virksomheder, der i forbindelse med udbuds- eller udvælgelsesprocedurer i EU-regi 
ikke har fået de oplysninger, de har bedt om, på deres eget sprog,

O. der henviser til, at Ombudsmanden i juli 2006 gentog sin anmodning om revision af sin 
statut, og at en del af hans anmodninger vedrørende ændring af statuttens artikel 3 
allerede den 6. september 2006 blev vedtaget af Europa-Parlamentet på grundlag af 
ovennævnte beslutning om ændring af artikel 3 i Ombudsmandens statut og Luciana 
Sbarbatis udtalelse på vegne af Udvalget for Andragender,

1. godkender Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2006, glæder sig over 
fremlæggelsen, der følger den sædvanlige model med et sammendrag af aktiviteterne og 
med en tematisk gennemgang af afgørelserne og problemerne i de forskellige faser; 
opfordrer ham dog til at anvende tekniske hjælpemidler, der kan lette læsningen af de 
forskellige kapitler, særligt forståelsen af statistikkerne;

2. mener, at Ombudsmanden fortsat har udført sine beføjelser på afbalanceret og dynamisk 
vis, både hvad undersøgelsen og behandlingen af klagerne samt afviklingen og 
afslutningen af undersøgelserne angår, og hvad angår opretholdelsen af et konstruktivt 
forhold til EU's institutioner og organer og oplysning af borgerne med opfordring til at 
benytte sig af deres rettigheder over for EU's forvaltning; 

3. understreger, at hovedformålet med Ombudsmandens indgriben er, at "[forsøge] på at 
finde en mindelig løsning mellem klageren og institutionen [... og] at forebygge 
retssager";1

4. bifalder den brede fortolkning af begrebet "fejl eller forsømmelser", der ikke kun 
henviser til ulovlig forvaltning eller brud på bindende regler eller principper, men også 
sager om langsommelig, forsømmelig eller lidet gennemsigtig forvaltning;

5. opfordrer Ombudsmanden til at fremme en egentlig servicekultur som en del af en god 
forvaltningsskik, der skal være rettet mod, at der i EU-forvaltningen indføres en kultur, 
der befordrer åbenhed og dialog med borgeren/brugeren, erkendelse af fejl, evne til at 
undskylde og til at finde tilfredsstillende løsninger for klageren;

6. finder det utilstrækkeligt, at nogle af de andre EU-institutioner eller -organer, først og 
fremmest Kommissionen og Rådet, har vedtaget separate kodekser for god 
forvaltningsskik; mere præcist indførte Kommissionen den 13. september 2000 en for 
sit personales kontakt med borgerne, og Rådet indførte en for sit personales tjenstlige 
forbindelser med offentligheden den 25. juni 2001;

  
1 Jvf. forslaget til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed i sag C-234/02, Lamberts, punkt 67.
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7. betoner, at Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik, der blev forslået af 
Ombudsmanden og vedtaget af Europa-Parlamentet den 6. september 2001, vedrører 
personalet i alle EU-institutioner og -organer, og at den er blevet ajourført og 
offentliggjort på Ombudsmandens hjemmeside i modsætning til de andre kodekser;

8. understreger, at Ombudsmanden forklarede Parlamentets formand om dens 
virkningsfuldhed over for alle i en skrivelse af 11. marts 2002, der også blev 
offentliggjort på Ombudsmandens hjemmeside; mener derfor, at enhver anden kodeks, 
der er gældende for et afgrænset område, ikke kan træde i stedet for eller ophæve den 
europæiske;

9. opfordrer alle institutioner til at indgå i et konstruktivt samarbejde med Ombudsmanden 
i alle faser af proceduren, at tilslutte sig mindelige løsninger, at følge op på kritiske 
bemærkninger og til at gennemføre forslag til henstilling;

10. opmuntrer Ombudsmanden til hvert år at udfærdige en liste over de bedste 
forvaltningspraksisser og en liste over de, der ikke er i overensstemmelse med 
Ombudsmandens afgørelser, samt at forelægge en undersøgelse af udkommet af de 
kritiske bemærkninger;

11. opfordrer alle, der får kritiske bemærkninger, til at respektere dem og at tage hensyn til 
dem med henblik på deres fremtidige arbejde for, især hvad EU-forvaltningen angår, at 
undgå ny kritik om inkohærens på grund af forskellen mellem kommissærernes 
offentlige udtalelser og de ansvarlige tjenesters handlinger eller undladelser;

12. minder alle EU-institutioner og -organer om de pligter, der følger af gennemførelsen 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, der skal være 
effektiv, hvis forslaget til revision, der er til behandling, skal være troværdigt, samt de, 
der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46 af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger;

13. opfordrer på ny Kommissionen til at anvende sine skønsbeføjelser til at åbne en 
overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226 eller for manglende 
opfyldelse i henhold til EF-traktatens artikel 228 og til omhyggeligt at undgå 
forsinkelser eller uberettiget langsommelighed, hvilket er uforeneligt med 
Kommissionens kontrolbeføjelser over gennemførelsen af EU-retten;

14. opfordrer på det kraftigste alle EU-institutioner og -organer samt medlemsstaternes 
permanente repræsentationer til at samarbejde til fordel for gennemsigtighed og respekt 
for reglerne for god forvaltningsskik, hvilket der kan ses eksempler på i denne 
beretning, uden at ansvaret skubbes over på magtfulde institutioner eller organer såsom 
formandskabet for Rådet eller Europaskolernes Øverste Råd, der kun vanskeligt kan 
kontrolleres af Ombudsmanden; 

15. opfordrer De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) til reelt og 
fuldt og helt at overholde de gængse regler og praksisser for åbenhed og 
gennemsigtighed i udvælgelsesprocedurerne, særligt hvad angår kandidaternes adgang 
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til informationer, der vedrører dem, i forbindelse med rettede prøver, og til at udrydde 
sproglig diskrimination og ikke skubbe ansvaret over på udvælgelseskomitéens 
afgørelser; 

16. opmuntrer Ombudsmanden til at også at foretage undersøgelser inden for den såkaldte 
tredje søjle for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager ved at udvide dem 
til at omfatte Europols aktiviteter;

17. noterer sig, at Ombudsmanden har forelagt to særlige beretninger, hvoraf den ene 
allerede har vist sin nytte, og den anden vil blive behandlet i Parlamentet; støtter i den 
forbindelse Ombudsmandens konklusioner rettet mod formandskabet for Rådet om alle 
EU-borgeres demokratiske ligestilling uden nogen form for sproglig diskrimination til 
fordel for de stærke sprog;

18. lægger ligesom Ombudsmanden vægt på nødvendigheden af at slanke de interne 
procedurer i Parlamentet for bedre at regulere tidsplanen og fremgangsmåden for 
Udvalget for Andragenders behandling af Ombudsmandens årsberetning blandet andet 
ved gennem tildeling af øgede midler at sørge for, at oversættelsen af originalteksten til 
de andre sprog sker hurtigere;

19. opfordrer Ombudsmanden til at forelægge Parlamentet de anmodninger, han finder 
nyttige med henblik på en forbedring af udvekslingen af oplysninger mellem de 
respektive tjenester, og til at styrke samarbejdet inden for de rammer, der gives af 
artikel 1 i den interinstitutionelle aftale af 15. marts 2006, særligt med hensyn til 
kommunikation, elektronisk information og oversættelse;

20. glæder sig over den forsat konstruktive forbindelse til medlemmerne af Udvalget for 
Andragender både hvad Ombudsmandens deltagelse i udvalgets møder angår, og hvad 
angår respekten for de respektive kompetencer og beføjelser; opfordrer derfor 
Ombudsmanden til snarest muligt at forelægge Udvalget for Andragender sin holdning 
til de vigtigste undersøgelser, der er indledt på eget initiativ, med henblik på at opnå en 
synergieffekt;

21. gentager som allerede i 2001 sin positive holdning til anmodningen om ændring af 
Ombudsmandens statut i forbindelse med aktindsigt og høring af vidner og støtter 
princippet om, at den yderligere tilpasning, der anmodes om, tjener til en afklaring af 
Ombudsmandens beføjelser i en situation, hvor han stilles over for stigende krav til 
udførelsen af sit hverv, og de vigtigste EU-institutioner i praksis har accepteret det 
meste;

22. understreger, at disse ændringer kan føre til en kvalitativ udvidelse af Ombudsmandens 
beføjelser, uden at det får betydning for grundlaget og karakteren af hans rolle, der er at 
beskytte EU's borgere og ikke at være inkvisitor i forhold til EU's forvaltning;

23. anerkender nytten af det europæiske netværk af ombudsmænd i forhold til 
nærhedsprincippet i de udenretslige klagemidler og opfordrer Ombudsmanden til at 
udvide netværket til at omfatte mere specialiserede mæglerfigurer såsom mæglere for 
mindreåriges rettigheder, familiære problemer, beskyttelse af personoplysninger, 
fængsledes rettigheder eller patientrettigheder, samt til at gøre rollen mere funktionel og 
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interaktiv; 

24. tilskynder til, at Udvalget for Andragender høres vedrørende det europæiske netværk af 
ombudsmænd for at løse forespørgsler, der allerede er blevet behandlet som 
andragender, og som er præjudicielle for løsningen af problemer, der rejses på nationalt 
eller lokalt niveau;

25. bifalder Ombudsmandens kommunikationsstrategi iværksat gennem forskellige 
informationskanaler og hans strategi for oplysning af borgerne, idet de på mellemlang 
sigt skal udbrede kendskabet til deres rettigheder og EU's kompetencer og dermed 
medvirker til at etablere forskellige former for dialog, der kan bringe borgerne og EU's 
institutioner og organer nærmere hinanden; 

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for 
Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og ombudsmændene eller de tilsvarende 
organer i medlemsstaterne. 
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BEGRUNDELSE

Servicekultur

For to år siden fejrede Den Europæiske Ombudsmandens kontor sine første ti år. Europa-
Parlamentets Udvalg for Andragender, der i år har fungeret i tyve år siden sin oprettelse efter 
fællesakten, anerkender, at den europæiske offentlighed gjorde et kvantespring efter 
Maastricht-traktaten, som åbnede mulighed for at indsende et andragende til et parlamentarisk 
organ, der er den eneste voldgiftsinstans, eller til et mere teknisk organ, der, selv om det kun 
har udenretslige beføjelser, følger en procedure, der ikke udelukker parlamentarisk kontrol i 
tilfælde af modvillighed i den EU-institution, der er ansvarlig for fejl eller forsømmelser. 
Servicekulturen, der har en målsætning om en god offentlig forvaltning, der er gennemsigtig,
tæt på borgeren, hurtig og samarbejdsvillig, er blevet fremmet og styrket på EU-niveau takket 
være en fælles indsats fra Udvalget for Andragender og Ombudsmanden. Dens skabelse kan 
føres tilbage til beslutningen af 6. september 2001, hvor Europa-Parlamentet vedtog 
Kodeksen for God Forvaltningsskik, der var blevet foreslået af Den Europæiske 
Ombudsmand. 

Gennemgang af statistik

Statistikken for 2006 viser, at Ombudsmanden modtog 3.830 klager, 2 % færre i forhold til 
2005, men på samme niveau som rekordåret 2004 set i forhold til de tidligere år (+53 %). I 
57 % af sagerne skete indsendelsen ad elektronisk vej, og det drejede sig for størstedelens 
vedkommende, 3619, om henvendelser fra enkeltpersoner og kun 211 fra foreninger eller 
virksomheder. Hvad forfatternes statsborgerskab angår, fordelte de sig på følgende måde: 
spaniere (20,4 %), tyskere (14 %), franskmænd (8,7 %), belgiere (6,3 %), polakker (6 %), 
italienere (5,4 %), briter (3,8 %). Opgørelsen ændrer sig dog, hvis man dividerer procentdelen 
af klager med den nationale procentdel af befolkningen i EU. I den forbindelse er der 11 
stater, hvis kvotient er højere end én, hvilket er den øvre grænse for, hvornår antallet af klager 
er for højt i forhold til befolkningstallet. Luxembourg (14,2), Malta (10), Cypern (7,6), 
Belgien (2,8), Slovenien (2,7), Spanien (2,2). Hvad sprog angår overstiger de engelske og 
spanske 20 %, de tyske og franske 10 % og de polske 5 %. 

Hvad antageligheden angår, kan det igen ses, at de sager, der ligger uden for Ombudsmandens 
mandat (78,5 %), dominerer de 95 % af sagerne, der allerede er behandlet, idet klagerne 
enten ikke vedrører en EU-institution eller et EU-organ (93,7 %), eller ikke bygger på en 
formodning om fejl eller forsømmelser (5,4 %). Blandt de sager, der falder inden for 
Ombudsmandens mandat (21,5 %), blev 449 af 838 klager erklæret formelt antagelige til 
behandling, og blandt disse blev der i 258 tilfælde indledt en undersøgelse. Ombudsmanden 
udførte i 2006 i alt 582 undersøgelser, hvoraf 315 var overført fra 2005, og 9 var indledt på 
eget initiativ. 

Ligesom tidligere år vedrørte de fleste klager, 66 % (387) af samtlige klager, Europa-
Kommissionen, De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor når op på 13 %
(74), fulgt af Europa-Parlamentet med 8 % (49) og Rådet for Den Europæiske Union med 
2 % (11).  Pyramiden over fejl eller forsømmelser har i bunden manglende åbenhed, herunder 
afslag på at give oplysninger (25 %), urimelig behandling og magtmisbrug (19 %) og i 
toppen sager om juridiske fejl (5 %) og manglende opfyldelse af rollen som traktatens vogter 
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fra Kommissionens side (4 %).

Ombudsmandens aktiviteter fortsætter med at være opdelt i klagebehandlingens forskellige 
trin, der bliver mere detaljeret, når undersøgelsen støder på et tilfælde af fejl eller 
forsømmelser (anmodning om bemærkninger, mindelige løsninger - 28 i 2006, én afsluttet 
med succes; kritiske bemærkninger - 41 tilfælde i 2006; forslag til henstillinger - 13 i 2006; 
særlige beretninger til Europa-Parlamentet - 2 i 2006). De garantier, som denne procedure 
giver borgerne, er med til at styrke Ombudsmandens overtalelsesevner, på trods af at hans 
afgørelser ikke er juridisk bindende. Ombudsmanden, der er oprettet af Parlamentet og er 
selvstændig i sit virke, nyder desuden godt af sit tillidsforhold til Parlamentet, der kommer til 
udtryk gennem den politiske bedømmelse af årsberetningen og af hans særlige beretninger.

Institutionen benytter sig også af den aktive støtte fra Udvalget for Andragender, hvor 
Ombudsmanden i 2006 deltog i 4 møder, og samarbejdet inden for det europæiske netværk af 
ombudsmænd, som det ville være ønskværdigt at fuldstændiggøre og forbedre. På EU-niveau 
er det dog passende at understrege, at selv om det ikke præciseres i hverken 
gennemførelsesbestemmelserne (artikel 2, stk. 4) eller Europa-Parlamentets forretningsorden 
(artikel 191, stk. 1), skal den daglige forbindelse mellem Ombudsmanden og Udvalget for 
Andragender medføre, at afsluttede sager med endelig virkning udveksles, så 
kompetencestridigheder undgås.

Gennemgang af beføjelser og de hyppigste afgørelser i visse kategorier af sager eller i 
forhold til visse institutioner og organer 

Årsberetningen opdeler afgørelserne i de afsluttede undersøgelser i 2006 (250) i fem 
kategorier. I denne forbindelse er der flest problemer vedrørende EU-institutionernes og -
organernes manglende åbenhed (25 % af undersøgelserne, 9 afgørelser, beretningens kapitel 
3), Kommissionens rolle som traktatens vogter i henhold til proceduren i artikel 226 (9 
afgørelser, beretningens kapitel 3), administration af kontrakter, tillæg og tilskud (8 
afgørelser, beretningens kapitel 3) og problemer i relation til ansættelsesprocedurer og 
personaleadministration (18 afgørelser, beretningens kapitel 3).

Om aktindsigt

I mange af de tilfælde, der omhandler anvendelsen af undtagelserne for aktindsigt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1049/2001, afsluttedes proceduren med en kritisk bemærkning, hvilket er 
et præventivt redskab rettet mod at undgå, at det gentager sig i fremtiden, når en henstilling er 
overflødig eller unødig.  Det er tilfældet med Kommissionens utilladeligt brede fortolkning af 
de procedurer, der kan sidestilles med retslige procedurer, i dette tilfælde drejer det sig om 
tvistbilæggelsesprocedurer i WTO (s. 91), og ligeledes med Kommissionens arbitrære 
afvisning af aktindsigt på grundlag af, at udbredelsen af nationale planer om tilladelser til 
handel med drivhusgasser skulle virke mod hensigten i forbindelse med de pågående 
forhandlinger, eller at dokumenter, der sendes eller modtages af medlemsstater, svarer til 
interne dokumenter (s. 94). I den forbindelse finder Udvalget for Andragender det af yderste 
vigtighed, at Ombudsmanden, som annonceret den 2. maj 2006, i 2007 foretager en detaljeret 
undersøgelse af den konkrete virkning af de kritiske bemærkninger fra 2006.

Om kritiske bemærkninger, der ikke tages hensyn til 
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Derimod afføder Ombudsmanden forslag til nye tiltag i sager, hvor det er åbenlyst, at de 
kritiske bemærkninger ingen effekt har (s. 82,84 og 92), nogen perpleksitet. Disse tiltag går 
ud på at fremme servicekulturen i toppen af den forsømmelige del af EU's forvaltning ved at 
gå til den ansvarlige kommissær.  I og med at det mestendels drejer sig om problemer, der har 
med personaleadministration i Kommissionen at gøre, bør fejlene rettes ved kilden, hvis man 
ønsker at rodfæste en servicekultur i denne nøglesektor, idet også den tjeneste, der er 
ansvarlig for handlingen eller den dadelværdige opførsel, involveres og opfordres til at 
overholde de relevante artikler i den europæiske kodeks for god forvaltningsskik. Ligeledes 
bør Ombudsmanden ikke slække på kontrollen af Kommissionen og eventuelt af 
medlemslandene, på trods af den afsluttende kritiske bemærkning i undersøgelsen om 
manglen på klagemidler mod Europaskolen i Bruxelles afgørelse i en sag om 
eksamenspræstationer (s. 90-91). Som det var tilfældet med forvaltningen, synes det i denne 
sag ikke at være tilstrækkeligt, for at en servicekultur kan rodfæste sig, at Europaskolerne har 
fået en kodeks for god forvaltningsskik! 

Om Kommissionens rolle som traktatens vogter

Hvad Kommissionens skønsbeføjelser til at gribe ind i henhold til EF-traktatens artikel 226 og 
228 i tilfælde af manglende overholdelse fra medlemsstaternes side, er det afgørende, at 
systemet er velfungerende, også for resultatet af undersøgelsen af mange andragender. Mange 
af de spørgsmål, der blev rejst i tidligere beretninger, vedbliver med at eksistere på dette 
område, for eksempel det om offentliggørelsen af dokumenter vedrørende 
overtrædelsesprocedurer, navnlig korrespondancen mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne (betænkning af De Rossa, 2003).  I denne forbindelse træder 
Kommissionens misbrug af sine skønsbeføjelser tydeligt frem blandt sagerne fra 2006. 
Kommissionen handlede ikke hurtigst muligt i fasen forud for indledning af 
overtrædelsesproceduren og gemte sig bag politiske overvejelser, såsom vanskeligheden i at 
opnå enighed blandt kommissærerne om det følsomme emne vedrørende den tyske 
overtrædelse af retten til at levere serviceydelser inden for tipstjenester. Udvalget for 
Andragender glæder sig derfor over Ombudsmandens gode anvendelse af sine beføjelser, 
herunder den særlige beretning, der rettede op på situationen (s. 110). 

Ombudsmandens konklusioner virker mindre klare og virkningsfulde, selv når han kommer 
med hård kritik af EU-forvaltningens urimelige langsommelighed med at fremme de 
forskellige faser forud for indledningen af overtrædelsesproceduren: åbningsskrivelse og en 
begrundet udtalelse over for den stat, ikke overholdt lovgivningen, Spanien (p. 105). Mens 
den kritiske bemærkning om fejl eller forsømmelser, hvormed han stempler den fejlagtige 
fortolkning af en regel eller et lovgivningsprincip begået af Kommissionen, der af ren og skær 
egeninteresse svarede undvigende i stedet for i henhold til artikel 228 at fælde en dom om 
manglende opfyldelse mod Tyskland, der allerede var blevet dømt for manglende opfyldelse 
af fællesskabskravene vedrørende emballage af visse drikkevarer (p. 93). Endnu mere 
konsekvent er det forslag til henstilling, der siden blev accepteret af institutionen, hvormed 
han kritiserede udsættelsen på ubestemt tid af en overtrædelsesprocedure i henhold til artikel 
226 i forhold til Danmark, der ikke overholdt lovgivningen om beskatning af motorkøretøjer 
(s. 103), med den undskyldning at man ville se overordnet på det grundlæggende spørgsmål. 
Så alvorlige tilfælde af langsommelighed eller forsinkelser burde underkastes en politisk 
vurdering i Parlamentet i forbindelse med gennemgangen af årsberetningen om 
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gennemførelsen af fællesskabsretten.

Om beføjelser til at iværksætte undersøgelser på eget initiativ

Hvad angår kontrakter og personaleadministration, viser to af de undersøgelser, 
Ombudsmanden har iværksat på eget initiativ, hvordan hans beføjelser udgør et effektivt 
middel til stimulere forvaltningen til selvregulering: På den ene side Kommissionens positive 
svar vedrørende indlemmelsen af den frivillige klausul om mægling i sine standardkontrakter 
og dens bestræbelse på at aflægge en rapport om det i det første halvår af 2007 (s. 111) og på 
den anden Parlamentets beslutning om at fjerne aldersbegrænsningerne i sit 
praktikantprogram (s. 113).  Derimod er problemet med en mulig mangel på afstemning af 
tidsplaner og synspunkter mellem Ombudsmanden og Parlamentet dukket op på et helt andet 
område, nemlig Kommissionens behandling af en række klager vedrørende udviklingen af en 
industrihavn på De Kanariske Øer, der var underkastet en undersøgelse på eget initiativ fra 
Ombudsmandens side (s. 112) og desuden var emne for andragender til Parlamentet. I dette 
tilfælde skal begge træffe en afgørelse om sagen, men skal dog undersøge den ud fra forskelle 
kompetenceprofiler. I sager af denne art opfordrer dette udvalg Ombudsmanden til at 
forelægge sin holdning ved at gøre brug af de kanaler, der i henhold til artikel 195, stk. 3, står 
til rådighed for en konstruktiv dialog med Parlamentet.

Om EPSO's rolle i ansættelsesproceduren

I dette udvalgs betænkning om Ombudsmandens årsberetning i 2003 blev der givet en 
opfordring (punkt 18) til De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) 
med det formål, at det skulle tilpasse sig den normale praksis med hensyn til gennemsigtighed 
og åbenhed i overensstemmelse med Ombudsmandens særlige beretning (1004/97 PD) og 
betænkningen af H. Bösch (A5-280/00). Særligt hvad kandidaternes adgang til deres rettede 
prøver angik, understregede ordføreren, De Rossa, at alle kandidater ved udvælgelsesprøver i 
EU's institutioner på det tidspunkt (i 2003) kunne regne med, at de havde den rettighed.

Nu tre år senere, i 2006, kan det ikke siges, at det drejer sig om en erhvervet rettighed, som 
det ellers let kan udledes af Ombudsmandens kritiske bemærkning vedrørende de summariske 
og utilstrækkelige oplysninger om typen af oversættelsesfejl, som EPSO giver med sit 
bedømmelsesskema (674/2004/PB, s. 97).  Og kandidaternes legitime interesse i at have 
adgang til oplysninger, der vedrører dem, risikerer at blive yderligere kompromitteret gennem 
den systematiske anvendelse i forbindelse med stopprøver af differentierede spørgeskemaer, 
der kun er adgang til via computer, og som administreres af eksterne specialiserede 
virksomheder. Derfor er det af yderste vigtighed, at der iværksættes undersøgelser på eget 
initiativ vedrørende kandidaternes aktindsigt. Det gælder særligt de skriftlige prøver og de 
rigtige svar på spørgeskemaerne samt de bedømmelseskriterier, som bedømmelsesudvalget 
har fastsat for de skriftlige prøver (OI/5/05/PB, s. 98), og generelt for EPSO's iværksættelse af 
de nødvendige forudsætninger, der er fastsat i ovennævnte særlige beretning fra 
Ombudsmanden fra 1999.

Desuden finder dette udvalg det utilstedeligt, at EPSO afviser at undskylde over for en 
kandidat, der er blevet udelukket på baggrund af en tydelig fejl fra bedømmelsesudvalgets 
side i bedømmelsen af kandidatens eksamenspapirer, og det på trods af Ombudsmandens 
gentagne opfordringer. Det drejer sig om en umådelig arrogant handling, som selv 
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Ombudsmanden måtte bøje sig for, idet han i stedet for EPSO undskyldte på De Europæiske 
Fællesskabers vegne (s. 108). Dette repræsenterer det diametralt modsatte af den 
servicekultur, der burde gennemsyre alle EU-organer og -institutioner, og det er ikke noget 
tilfælde, at EPSO indtager andenpladsen på den sorte liste over institutioner og organer, der 
begår fejl eller forsømmelser. Derfor opfordrer dette udvalg Ombudsmanden til at underkaste 
EPSO en skarp og tilbundsgående kontrol uden at skelne mellem personalets administrative 
arbejde og bedømmelsesudvalgets afgørelser, ganske som Ombudsmanden anfører i forhold 
til EPSO (1217/04/OV s. 66). Navnlig bør der føres kontrol med EPSO's svar på 
kandidaternes klager vedrørende overholdelse af tidsfrister, formelle krav startende med 
kandidaternes sprog samt beskyttelse af persondata.

Aktør i EU's demokratiske liv

I de forudgående betænkninger har dette udvalg understreget Ombudsmandens rolle som 
garant for åbenhed og demokratisk ansvarlighed hos EU's beslutningstagere og i forvaltningen 
(2003), hans hovedrolle i forbindelse med god information om hans mandat (2004) og den 
store betydning af hans indgreb, også ud over sager om fejl eller forsømmelser (2005). I år er 
det Ombudsmandens egenskab som "aktør i EU's demokratiske liv"1, der står i forgrunden, i 
og med han er mellemmand mellem borgeren i dennes forbindelser med EU's forvaltning. 
Navnlig gennem hans arbejde med at markere skillelinjen mellem god og dårlig 
administration. I den forbindelse virker det som om, at Ombudsmanden har reageret positivt 
på den opfordring, der blev givet til ham i 2004 om at præcisere begrebet fejl eller 
forsømmelser.

I denne optik er indholdet i artikel 2.2.3 om handlinger og opførsel, der afviger fra kriterierne 
for god administration, yderst hensigtsmæssigt. Lige så påskønnelsesværdige er hans 
opfordringer til EU's forvaltning om at anerkende fejl, give undskyldninger og søge efter 
løsninger, der er tilfredsstillende for klageren, påskønnelsesværdige. For eksempel tjener den 
måde, hvorpå Den Europæiske Investeringsbank reviderede sin afvisning af aktindsigt i en 
auditrapport og gav ansøgeren adgang til indsigt i store uddrag, som eksempel på den type 
konstruktiv tilgang, der kan forvandle dårlig til god opførsel. Dette kan tjene som model for 
lignende sager. Derfor opmuntrer dette udvalg Ombudsmanden til at udfærdige en årlig liste 
over de bedste administrative praksisser, eksemplariske sager eller starcases (6 i 2006) 
samtidig med en liste over sager, hvor institutionerne derimod udgør bagtroppen.

Udvalget for Andragender opfordrer Ombudsmanden til at opretholde et højt kontrolniveau 
over for Rådets og Parlamentets forbindelser med borgerne, for så vidt angår den offentlige 
adgang til dokumenter, samt over for Kommissionen i forbindelse med dennes udøvelse af 
sine forpligtelser som beskytter af fællesskabsretten.
Et af de nøgleprincipper, der skal mindes om, er princippet om alle europæiske borgeres 
demokratiske ligestilling uden national eller sproglig diskrimination. Derfor skal 
Ombudsmandens faste holdning i forhold til Rådets gentagne fejl eller forsømmelser i 
forbindelse med fraværet af en tysk version af formandskabets hjemmeside roses, og den 
særlige beretning forelagt den 30. november 2006 fortjener fuld opbakning, men 

  
1 Udtrykket stammer fra "Le processus d'adoption du Statut du Médiateur" af Ezio Perillo, "Diritto dell'Unione 
europea" (2006), vol. 1, s. 143.
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konklusionerne i den (s. 109) må ikke bruges til at bringe det tankesæt, der siger, at nogle 
sprogversioner er mere lige end andre, på banen igen. 

Ligeledes skal der også gives ros til Ombudsmandens initiativer, først i form af et forslag til 
Rådet om en mindelig løsning og derefter som kritiske bemærkninger til medlemsstaterne (s. 
104-5), om at fordømme og afskaffe praksissen med kommercielle sponsorer af 
formandskabet, i dette tilfælde det irske. Det er en episode, der blotlægger det ømtålelige 
problem med interessekonflikter i en af hjerteklapperne i EU's lovgivende hjerte, og det angår 
alle lige fra EU's institutioner til de nationale myndigheder. Ombudsmanden gjorde derfor ret 
i at rejse problemet, og endnu bedre bliver det, hvis han refererer om udviklingen på grundlag 
af møder med medlemsstaternes permanente repræsentationer.

Et stadig mere effektivt samarbejde

Udvalget om Andragender er varm tilhænger af, at dets egne procedurer slankes, således at 
der kan foretages en hurtigere gennemgang af Ombudsmandens årsberetning (stk. 4 i 
betænkning af Schwab), og Ombudsmanden opfordres ligeledes til at gøre en tilsvarende 
indsats ved at forelægge sin beretning i årets første kvartal og udfærdige sammenfatninger i 
forbindelse med statistikkerne og sammendrag til den analytiske del (kapitel 3 i denne 
beretning).  Dog er det kun flere ressourcer, der kan gøre det muligt at stille noget op mod de 
stigende vanskeligheder med flersprogligheden i Parlamentet, som i år har haft behov for 
mere end to måneder ekstra for at færdiggøre de andre sprogversioner af den engelske 
original. 

Der er gået syv år siden den daværende Ombudsmand J. Söderman anmodede om en ændring 
af artikel 3, stk. 2, om den frie adgang til institutionernes dokumenter og den betingelsesløse 
høring af tjenestemænd og andre ansatte i EU's forvaltning. Parlamentet havde i 
betænkningen af Almeida Garrett (A5-240/01) i bund og grund accepteret (6/9/01) de 
ændringer, der var blevet anmodet om til beslutningen af 9/3/94, men den særlige 
lovgivningsprocedure standsede siden hen på trods af enighed med Kommissionen og Rådet 
(jvf. OEIL ACI 1999/2215). Denne ordfører, der også udfærdigede udvalgets udtalelse, kan 
blot minde om dennes konklusioner vedtaget i udvalget den 29/5/01 (i overensstemmelse med 
betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender), særligt nr. 4 om fuld tilslutning 
til de af Ombudsmanden foreslåede ændringer til artikel 3 i statutten: "Udvalget for 
Andragender og ordføreren kan kun glæde sig over, at Ombudsmanden allerede har fortolket 
sine beføjelser og har udøvet sine undersøgelsesrettigheder på en måde, der er i 
overensstemmelse med udviklingen, uden at dette har givet anledning til negative reaktioner 
fra Kommissionens side"

I denne forbindelse og selv i betragtning af de mere vidtrækkende forslag til ændring af 
statutten foreslået af M. Diamandouros den 11/7/06 skal denne tilslutning gentages, når blot 
der bevares en vis sammenhæng i udviklingen af Ombudsmandens beføjelser, som kan 
retfærdiggøres med de stigende krav til udførelsen af hans funktioner, der allerede er blevet 
accepteret af de vigtigste institutioner i EU. I praksis altså ja til ændringer, der medfører en 
kvalitativ udvidelse af Ombudsmandens beføjelser, uden at de indvirker på naturen af hans 
kompetencer og på fraværet af tvang i alle hans afgørelser (jvf. Retten i Første Instans' 
retspraksis i kendelse af 22/5/00, sag T-103/99). 
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Denne konklusion om åbenhed i forhold til substansen i de foreslåede ændringer af statutten 
er desuden i tråd med nogle nylige domsafsigelser i Fællesskabets retspraksis. Som for 
eksempel dommen afsagt af Retten i Første Instans den 10/4/02 i sag T-209/00, hvori der står, 
at Ombudsmanden ikke nyder samme skønsbeføjelser som Kommissionen, når der skal 
indledes en overtrædelsesprocedure, "idet han med undtagelse af objektivt begrundede 
tilfælde ikke kan afvise at følge op på en gyldig og antagelig klage", eller Domstolens dom i 
sagen Lamberts C-234/02 ifølge hvilken Ombudsmandens afgørelser, selv om de ikke er 
bindende, kan give anledning til ansvar uden for kontrakt i henhold til EF-traktatens artikel 
288. Det er også af operationelle årsager derfor formålstjenligt, at Ombudsmanden sættes i 
stand til at udføre sine beføjelser fuldt ud.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at Ombudsmanden fortsætter med at udføre sine 
opgaver på en dynamisk og elastisk måde, der passer til karakteren af hans opgaver, der er et 
regelret laboratorium for blød lovgivning. Dette udvalg opfordrer derfor Ombudsmanden til 
også at foretage undersøgelser inden for den såkaldte tredje søjle for politisamarbejde og 
retligt samarbejde i kriminalsager ved for eksempel at udvide dem til at omfatte Europols 
aktiviteter. Samtidig opmuntrer det ham til at anvende det europæiske net af ombudsmænd og 
også til at gøre brug af dette udvalgs erfaring med henblik på at løse spørgsmål, der angår 
EU's politikker og er præjudicielle for løsningen af nationale eller lokale problemer, der 
opstår i nettets udkant, som for eksempel det, der blev rejst af Ombudsmanden for regionene 
Friuli-Venezia-Giulia vedrørende den frie bevægelighed for varer (s. 114).

For at nærhedsprincippet i de udenretlige klagemidler kan udnyttes fuldt ud burde nettet 
udvides til at omfatte mere specialiserede mæglerroller såsom mæglere for mindreåriges 
rettigheder1, familiære problemer, beskyttelse af personoplysninger, fængsledes rettigheder 
eller patientrettigheder, således at deres popularitet øges, og deres indflydelse kan gøre sig 
gældende ud over grænserne for deres territorielle kompetencer med henblik på at skabe 
mange former for dialog, som dette udvalg fortolker som et positivt tegn, at borgere og 
institutioner nærmer sig hinanden under EU's tag. Som konklusion kan det observeres, 
hvorledes man af de italienske - til tider skuffende - erfaringer med 
Ombudsmandsinstitutionen2, hvor der er et utal af perifere Ombudsmænd for at kompensere 
for fraværet af en national Ombudsmand, kan finde indicier, der styrker den europæiske 
Ombudsmand betydning og hans synlighed, hvis det - ikke overraskende - stemmer, at det 
største antal besøgende på den europæiske Ombudsmands hjemmeside kommer fra Italien (s. 
160). 

  
1 I Europa har den europæiske sammenslutning af børneråd og børneombudsmænd (ENOC) eksisteret siden 
1997.
2 Artikel 16 i lov nr. 127 af 15.5.1997 om oprettelsen af en national ombudsmandsinstitution er endnu ikke 
blevet gennemført.
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