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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de 
recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT
(2010/2086(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul special al Ombudsmanului European către Parlamentul European 
prezentat la 24 februarie 2010,

– având în vedere articolul 228 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (fostul articol 195 TCE),

– având în vedere articolul 41 alineatul (1) și articolele 42 și 43 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 
martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor 
Ombudsmanului1, modificată ultima dată de Decizia 2008/587/CE a parlamentului 
european din 18 iunie 2008,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Ombudsmanul 
European privind relațiile cu reclamantul în legătură cu cazurile de nerespectare a 
dreptului comunitar (COM(2002)01412),

– având în vedere articolul 205 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A7-0000/2010),

A. întrucât articolul 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene împuternicește 
Ombudsmanul European să primească plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii cu 
privire la situațiile de administrare defectuoasă din cadrul activităților instituțiilor sau a 
organismelor comunitare;

B. întrucât plângerile transmise de cetățeni UE constituie o importantă sursă de informare cu 
privire la posibilele încălcări ale legislației UE; 

C. întrucât, în conformitate cu articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale, „orice 
persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament 
imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor 
și agențiilor Uniunii”;

D. întrucât la 1 martie 2007, o organizație neguvernamentală din domeniul protecției 
mediului a solicitat Comisiei acces la informațiile și documentele aflate în posesia 
Directoratului general pentru întreprinderi și industrie  și a fostului vice-președinte al 

                                               
1 JO L 113, 4.5.1994, p. 15.
2 JO C 244, 10.10.2002, p. 5. 
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Comisiei, responsabil de întreprinderi și industrii, informații referitoare la întâlnirile dintre 
Comisie și reprezentații producătorilor de mașini unde s-a discutat poziția Comisiei în 
problema emisiilor de dioxid de carbon produse de mașini. 

E. întrucât Comisia a acordat acces la 15 din cele 18 scrisori trimise de comisarul atunci în 
funcție, Günter Verheugen, dar a refuzat accesul la trei scrisori trimise de producătorul de 
mașini Porsche, motivând prin faptul că publicarea acestora ar submina protecția 
intereselor comerciale ale companiei;

F. întrucât articolul 1 litera (a) din Regulamentul 1049/2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei3 prevede că acest 
regulament are scopul de a asigura un acces cât mai mare posibil la documentele 
Consiliului, Parlamentului European și ale Comisiei și, întrucât, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de justiție a Uniunii Europene, orice excepție a acestui principiu 
trebuie interpretată strict;

G. întrucât Comisia a  refuzat accesul petiționarului la scrisorile respective expediate de 
Porsche AG, invocând primul paragraf al articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul 
1049/2001, care stipulează că „instituțiile refuză accesul la documentele a căror dezvăluire 
ar submina protecția intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv 
proprietatea intelectuală...”;

H. întrucât scrisorile respective au fost expediate de Porsche AG în contextul consultării de 
către Comisie a principalelor părți interesate în problema revizuirii strategiei comunitare 
de reducere a emisiilor de dioxid de carbon provenite de la autovehiculele, întrucât era, în 
consecință, foarte probabil ca cele trei scrisori să conțină informații despre relațiile de 
afaceri ale Porsche AG și întrucât Comisia le-ar fi putut considera, așadar, ca încadrându-
se în domeniul de aplicare al excepției prevăzute la articolul 4 alineatul (2) primul 
paragraf din Regulamentul 1049/2001; 

I. întrucât serviciile Ombudsman-ului au analizat cele trei scrisori de la Porsche AG, precum 
și un schimb de mesaje electronice între Comisie și Porsche, în care Comisia informa 
Porsche că nu intenționa să dezvăluie cele trei scrisori și întrucât Ombudsmanul, pe baza 
acestei analize, a concluzionat că Comisia e greșit când a refuzat accesul integral la 
scrisorile de la Porsche AG în temeiul  articolului 4 alineatul (2) primul paragraf, respectiv 
accesul parțial în temeiul articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul 1049/20014, și 
întrucât aceasta constituie un caz de administrare defectuoasă;

J. întrucât, la 27 octombrie 2008, Ombudsman-ul a redactat un proiect de recomandare 
adresată Comisiei în care a prezentat detaliile analizei factuale și juridice, și a afirmat că 
Comisia trebuie să acorde acces total sau să parțial la cele trei scrisori adresate de Porsche 
AG fostului vice-președinte, Günter Verheugen;  

K. întrucât Ombudsman-ul, în temeiul articolului 195 CE (acum articolul 228 din TFUE) a 
solicitat Comisiei să întocmească un aviz detaliat în termen de trei luni, adică până la 31 

                                               
3 JO L 145, 31.05.2001, p. 43.
4 Articolul 4 alineatul (6) prevede următoarele: „În cazul în care doar o parte a documentului cerut se încadrează 
într-una sau mai multe din excepțiile menționate anterior, celelalte părți ale documentului se divulgă.”
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ianuarie 2009;

L. întrucât Comisia nu a furnizat avizul detaliat în termenul de trei luni prevăzut de articolul 
228 din TFUE, ci, în schimb a solicitat șase prelungiri ale termenului pentru a-și prezenta 
avizul detaliat privind proiectul de recomandare al Ombudsman-ului și întrucât în luna 
iulie și din nou în septembrie 2009, Ombudsman-ul a informat Secretariatul Comisiei de 
intenția de a prezenta un raport special adresat Parlamentului în cazul în care nu primește 
răspunsul privind proiectul său de recomandare,

M. întrucât noua Comisie, după ce și-a preluat mandatul, a acordat accesul la scrisori, dar 
acest fapt s-a produs la mai mult de 15 luni de la emiterea proiectului de recomandare, față 
de termenul de tei luni stipulat în Statutul Ombudsman-ului și în articolul 228 din TFEU;

N. întrucât Comisia, prin faptul că a întârziat să răspundă proiectului de recomandare timp de 
15 luni, a încălcat obligația de a coopera cu Ombudsman-ul în mod sincer și cu bună 
credință în timpul analizei cazului 676/2008/RT și întrucât acest fapt este în detrimentul 
dialogului instituțional, precum și al imaginii publice a UE;

O. întrucât Ombudsmanul a constatat existența unor întârzieri din partea Comisiei și într-un 
alt caz de acces la documente (355/2007(TN)FOR), în care Comisia ar fi trebuit să ofere 
avizul său detaliat cu privire la proiectul de recomandare al Ombudsman-ului din 31 
octombrie 2009, dar nu a făcut acest lucru până acum;

P. întrucât Comisia a respectat termenele limită inițiale de a răspunde la reclamații numai în 
patru din cele 22 de cazuri de acces la documente, aflate în atenția Ombudsman-ului în 
2009; întrucât în 14 din cele 22 de cazuri, Comisia a răspuns cu o întârziere mai mare de 
30 de zile, iar în șase cazuri a întârziat cel puțin 80 de zile;

Q. întrucât este responsabilitatea Parlamentului ca unic organ ales al UE să salvgardeze și să 
protejeze independența Ombudsman-ului european în îndeplinirea îndatoririlor sale față de 
cetățenii europeni și să monitorizeze implementarea recomandărilor sale, 

1. aprobă remarcile critice ale Ombudsman-ului european și recomandările sale adresate 
Comisiei în legătură cu plângerea 676/2008/RT;

2. recunoaște faptul că întârzierile foarte mari ale Comisiei de a răspunde Ombudsman-ului 
în acest caz constituie o încălcare a datoriei Comisiei de a coopera sincer, astfel cum este 
prevăzut în Tratat;

3. este îngrijorat de practica generală a Comisiei de a întârzia și obstrucționa investigațiile 
Ombudsman-ului în cazurile care implică accesul la documente;

4. reamintește că, în contextul consultărilor stipulate în articolul 4 alineatul (4) din 
Regulamentul 1049/2001, Comisia trebuie să fixeze un termen limită pentru a răspunde 
autorului terță parte a unui document și subliniază că Comisia trebuie să-și exercite 
competențele astfel încât să îi permită acesteia să-și respecte propriile sale termenele de 



PE442.877v02-00 6/9 PR\820757RO.doc

RO

răspuns5; 

5. reamintește jurisdicția în cazul principiului cooperării sincere (articolul 4 alineatul (3)) 
care stabilește că instituțiile Uniunii au datoria de a coopera cu bună credință în cadrul 
relațiilor dintre ele și constată că această obligație este stipulată clar în noul articol 13 
alineatul (2) din TFUE;

6. este de opinie că atitudinea necooperantă a Comisiei în acest caz, precum și în altele care 
implică accesul la documente prezintă riscul de a eroda încrederea cetățenilor în Comisie 
și subminează capacitatea Ombudsman-ului european și a Parlamentului European de a 
supraveghea Comisia într-un mod adecvat și eficient, ceea ce constituie, de fapt, chiar o 
încălcare a principiului statului de drept care stă la baza UE;

7. solicită Comisiei să se angajeze către Parlamentul European că își va îndeplini datoria sa 
de a coopera sincer cu Ombudsman-ul european în viitor;

8. subliniază că, în condițiile în care Comisia nu își va lua un astfel de angajament și/sau va 
continua cu practicile sale necooperante față de Ombudsman, Parlamentul poate sancționa 
Comisia, aceste sancțiuni putând include și înscrierea în rezervă a unei părți a bugetului 
pentru cheltuieli administrative al Comisiei;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și Ombudsman-ului european.

                                               
5 Articolul 5 alineatul (5) din regulamentul stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1049/2001, anexat la Decizia Comisiei 2001/937/CE, prevede că: „autorul terță parte consultat dispune de un 
termen pentru a răspunde de cel puțin cinci zile lucrătoare, dar care, în același timp, trebuie să permită Comisiei 
să-și respecte propriul său termen de răspuns”. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Raporturile speciale reprezintă arma ultimă a Ombudsman-ului. Hotărârile Ombudsman-ului 
nu sunt obligatorii juridic și se bazează așadar, pe persuasiune, pe capacitatea de a convinge 
prin argumente întemeiate și, ocazional, pe publicitate și forța opiniei publice. Faptul că există 
un număr foarte redus de rapoarte speciale ale Ombudsman-ului adresate Parlamentului 
European reflectă atitudinea cooperantă adoptată de către Instituțiile Europene în majoritatea 
covârșitoare a cazurilor.

Parțial, această cooperare se datorează și existenței acestei competențe a Ombudsman-ului de 
a adresa rapoarte speciale Parlamentului European. Mai ales când se întocmește un proiect de 
recomandare, faptul că după acesta ar putea urma un raport special, contribuie la convingerea 
instituției sau a organismului respectiv să își modifice poziția. Așadar, rapoartele speciale ar 
trebui întocmite numai în legătură cu chestiuni importante în legătură cu care Parlamentul ar 
putea să ajute instituția sau organismul respectiv să-și modifice poziția.

În calitate de organism politic, Parlamentul European este suveran în ceea ce privește 
rapoartele speciale ale Ombudsman-ului, atât în temeni de procedură cât și de conținut al 
abordării și acțiunilor sale. Când examinează un raport special, Parlamentul ține seama de 
faptul că dreptul de a înainta o plângere Ombudsman-ului, alături de dreptul de depune o 
petiție la Parlamentul European, reprezintă un drept cetățenesc fundamental, consacrat în carta 
drepturilor fundamentale, care acum, în temeiul Tratatului de la Lisabona, are  valoare 
juridică. 

Plângerea

În 2007, o organizație neguvernamentală cu activități în domeniul protecției mediului a 
solicitat acces la anumite documente în temeiul Regulamentului 1049/2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.
Documentele se refereau la întâlnirile Comisiei Europene cu producătorii de autovehicule, 
întâlniri în care s-a discutat modului în care Comisia aborda emisiile de dioxid de carbon ale 
autovehiculelor. 

În noiembrie 2007, Comisia Europeană a acordat acces la 15 din cele 18 scrisori trimise 
comisarului atunci în funcție,Günter Verheugen.  Cu toate acestea, a refuzat accesul al 3 
scrisori trimise de producătorul german de mașini Porsche, motivând că dezvăluirea acestora 
ar submina protecția intereselor comerciale ale companiei. S-a făcut atunci o plângere 
adresată Ombudsman-ului european. În septembrie 2008, serviciile Ombudsman-ului au 
examinat scrisorile, în sediul Comisiei. În urma cestei examinări, la data de 27 octombrie 
2008, Ombudsmanul a ajuns la concluzia că refuzarea accesului la cele trei scrisori nu a fost 
corectă. În consecință, a întocmit un proiect de recomandare adresat Comisiei, de acordare a 
accesului integral la scrisorile respective, sau luarea în discuție accesului parțial.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din Statutul Ombudsman-ului european, prevăzut 
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de Parlamentul European, Comisia Europeană a avut la dispoziție trei luni pentru a răspunde 
cu un aviz detaliat la propunerea de recomandare a Ombudsman-ului.  În consecință, Comisia 
trebuia să răspundă până la 31 ianuarie 2009.  Comisia nu a răspuns și a solicitat prelungirea 
termenului la 30 ianuarie 2009. Ulterior a mai cerut câteva prelungiri la 23 februarie y 2009, 
la 26 martie 2009, la 29 aprilie 2009, la 29 mai 2009 și la 26 iunie 2009.

După ce a acordat Comisiei toate prelungirile solicitate, Ombudsman-ul a scris Comisiei la 3 
iulie 2009 declarând că îi este neclar de ce durează atât de mult redactarea unui aviz detaliat, 
la care s-au solicitat șase prelungiri ale unui termen deja generos. Comisia a răspuns la 17 
iulie, declarând că nu este în măsură să ofere un răspuns consistent deoarece se afla încă în 
consultări cu partea terță (Porsche).

La 30 septembrie 2009, la 10 luni după proiectul de recomandare, Comisia Europeană a 
informat Ombudsman-ul că a hotărât să acorde acces parțial la aceste scrisori, creând în acest 
scop versiuni editate.  De asemenea, a menționat că intenționează să informeze Porsche în 
legătură cu acest fapt. La 27 octombrie 2009, Comisia a explicat să decizi de a informa 
Porsche a fost trimisă serviciilor de traducere în limba germană și că urmează să fie trimisă 
companiei la începutul lunii noiembrie. La 9 noiembrie 2009, Ombudsman-ul a trimis o altă 
scrisoare Comisiei în care solicita o copie a scrisori de notificare trimisă companiei Porsche și 
a cerut să fie informat în legătură cu concluzia procedurii de acordare a accesului la cele trei 
scrisori. La 4 decembrie 2009, serviciile Comisiei au informat telefonic biroul Ombudsman-
ului că scrisoarea de notificare urmează să fie trimisă în scurt timp companiei Porsche.

Până la data trimiterii raportului special către Parlamentul European, respectiv 24 februarie 
20101, Ombudsman-ul European nu a fost informat nici în legătură cu scrisoarea de 
notificare, nici în legătură cu acordarea accesului la scrisori. După ce noua Comisia și-a 
preluat mandatul, Comisia a acordat într-adevăr acces la scrisori. Acest fapt, însă, a avut loc la 
mai mult de 15 luni după trimiterea propuneri de recomandare, față de trei luni, termenul 
stabilit de Parlamentul European în Statutul Ombudsman-ului și articolul 228 din TFUE.

În diversele comunicări pe această temă, Comisia Europeană a explicat că nu poate respecta 
obligația de a răspunde propunerii de recomandare deoarece se afla încă în consultări cu 
Porsche în ceea ce privește propunerea de a acorda acces la documentele respective. Comisia 
justifica durata acestor consultări prin două argumente: în primul rând, existau șanse să se 
obțină un rezultat pozitiv în negocierile cu Porsche în privința accesului și în al doilea rând 
trebuie să acorde companiei Porsche o perioadă rezonabilă pentru a se pregăti să atace juridic 
decizia Comisiei de a dezvălui documentele respective.

În ceea ce privește primul argument al Comisiei, trebuie amintit că în cadrul juridic prevăzut 
pentru consultări de Regulamentul 1049/2001, Comisia trebuie să fixeze un termen pentru 
răspunsul autorului parte terță.  Comisia ar trebui să utilizeze această atribuție astfel încât să-și 
poată respecta propriile termene. În ceea ce privește al doilea argument, trebuie remarcat că a 
permite Porsche să-și pregătească exercitarea drepturilor sale legale nu poate justifica 
întârzierea extraordinară a Comisiei la primul  răspuns pentru proiectul de recomandare, și, 
ulterior în îndeplinirea deciziei sale dea informa Porsche în legătură cu intenția sa de a 
permite accesul public la documente.

Trebuie amintit în acest sens jurisprudența referitoare la principiul cooperării sincere (articolul 



PR\820757RO.doc 9/9 PE442.877v02-00

RO

4 alineatul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană), în temeiul căruia instituțiile Uniunii au 
obligația de a coopera între ele cu bună credință.  Această obligație este stipulată clar în anoul 
articol 13 alineatul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Concluzii

Parlamentul European concluzionează așadar, că prin întârzierea de 15 luni a unui răspuns la 
proiectul de recomandare și prin neaplicarea angajamentului de a anunța Porsche în legătură 
cu intențiile sale de face publice documentele, Comisia Europeană și-a încălcat obligația de a 
coopera în mod sincer și cu bună credință cu Ombudsman-ul European, iar această atitudine a 
Comisiei aduce prejudicii nu numai dialogului interinstituțional, ci și imaginii publice a UE.

Pe parcursul investigației, Ombudsman-ul european a stabilit că a avut loc o situație de 
administrare defectuoasă din partea Comisiei și i-a oferit Comisiei Europene toate 
posibilitățile de a remedia această situație. Atitudinea necooperantă a Comisiei poate contribui 
la erodarea încrederii cetățenilor în Comisie și submina capacitatea Ombudsman-ului 
european de a supraveghea Comisia într-un mod adecvat și eficient. În consecință, este 
contrară chiar principiului statului de drept, care stă la temelia Uniunii Europene.

În consecință, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să recunoască că întârzierile 
excesiv de mari de a răspunde Ombudsman-ului european în acest caz constituie o încălcare a 
obligației sale de a coopera sincer, astfel cum prevede TUE și solicită Comisiei să se angajeze 
să respecte pe viitor  obligația de a coopera sincer cu Ombudsmanu-ul european. 


