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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende 
ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv
(2006/2223(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 11. juli 2006 fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-
Parlamentets formand,

– der henviser til skrivelse af 21. september 2006 fra Europa-Parlamentets formand til 
formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

– der henviser til EF-traktatens artikel 195, stk. 4,

– der henviser til artikel 107 d, stk. 4 i Euratom-traktaten,

– der henviser til afgørelse 94/262/ECSC, EF, Euratom af 9.marts 1994 vedrørende 
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udvalget for Andragender (A6-0000/2007),

1. Vedtager vedlagte afgørelse om ændring af sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. 
marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for 
udøvelsen af hans hverv;

2. Pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen med henblik 
på gennemførelsen af EF-traktatens artikel 195, stk. 4;

3. Pålægger sin formand at sørge for, at vedlagte afgørelse offentliggøres rettidigt i Den 
Europæiske Unions Tidende, når Kommissionens udtalelse og Rådets godkendelse 
foreligger.

                                               
1 EFT L 113, 4.5.1994, s. 15. Afgørelse ændret ved afgørelse 2002/262/EF, EKSF, Euratom (EFT L 92, 
9.4.2002, s. 13).
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BILAG

Europa-Parlamentets afgørelse
om forslag til Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens 

statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

EUROPA-PARLAMENTET HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, artikel 195, stk. 4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab 107d, 
stk. 4,

under henvisning til sin beslutning af ... om forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om 
ændring af dets afgørelse 94/262/KSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende 
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

1. I chartret om grundlæggende rettigheder1 anerkendes de europæiske borgeres ret til god 
forvaltning som en grundlæggende rettighed.

2. Borgernes tillid til Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske 
undersøgelser af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser er af grundlæggende betydning 
for, at Ombudsmandens indsats kan blive vellykket.

3. Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at fjerne enhver eventuel 
usikkerhed vedrørende Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske 
undersøgelser af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser.

4. Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at give mulighed for udvikling 
af de juridiske bestemmelser eller af retspraksis vedrørende Den Europæiske Unions 
organers, kontorers og agenturers indtræden i retstvister, der er indbragt for Domstolen.

5. Det er ønskværdigt, at Ombudsmandens statut tilpasses for at tage højde for de ændringer, 
der er sket i de senere år inden for de europæiske institutioners eller organers rolle med 
hensyn til bekæmpelse af svig mod Den Europæiske Unions økonomiske interesser, 
navnlig gennem oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 

                                               
1 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 2001 proklameret af Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen i Strasbourg den 12. december 2007.
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for at give Ombudsmanden mulighed for at underrette disse institutioner eller organer om 
eventuelle oplysninger, der falder inden for deres ansvarsområde.

6. Det er ønskværdigt, at der træffes foranstaltninger, således at Ombudsmanden kan udvikle 
sit samarbejde med tilsvarende institutioner på nationalt og internationalt plan samt med 
nationale eller internationale institutioner, der beskæftiger sig med en bredere vifte af 
aktiviteter end Den Europæiske Ombudsmand - såsom beskyttelse af menneskerettigheder 
- idet et sådant samarbejde kan yde et positivt bidrag til effektiviteten af Ombudsmandens 
indsats.

7. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb i 2002,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Henvisning 1, betragtning 3, artikel 1, stk. 1, artikel 1, stk. 3, første og femte afsnit i artikel 2, 
stk. 2, artikel 4 og artikel 5 i afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom ændres som følger:

Ombudsmandens statut Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

Under henvisning til traktaterne om 
oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, 
særlig artikel 195, stk. 4, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
artikel 20 D, stk. 4, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab, og artikel 107 D, stk. 4, i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

Under henvisning til traktaterne om 
oprettelse af De Europæiske Fællesskaber, 
særlig artikel 195, stk. 4, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
og artikel 107 D, stk. 4, i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

Begrundelse

Eftersom traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb i 2002, er 
henvisningen til dennes bestemmelser forældet og bør udgå.

Ændringsforslag 2
Betragtning 3
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ombudsmanden, som tillige kan handle på 
eget initiativ, skal have adgang til alle de 
elementer, der er nødvendige for udøvelsen 
af hans hverv; med henblik herpå er 
Fællesskabets institutioner og organer 
forpligtet til på anmodning at give 
ombudsmanden de oplysninger, han 
udbeder sig, medmindre de kan påberåbe 
sig en behørigt begrundet tavshedspligt,
og uden at dette i øvrigt berører 
ombudsmandens pligt til ikke at videregive 
oplysningerne; medlemsstaternes 
myndigheder er forpligtet til at give 
ombudsmanden alle de nødvendige 
oplysninger, medmindre disse er omfattet 
af enten love eller administrative 
bestemmelser om tavshedspligt eller 
bestemmelser, som indebærer, at de ikke 
må videregives; får ombudsmanden ikke 
den ønskede bistand, underretter han 
Europa-Parlamentet, som det tilkommer at 
tage de nødvendige initiativer;

ombudsmanden, som tillige kan handle på 
eget initiativ, skal have adgang til alle de 
elementer, der er nødvendige for udøvelsen 
af hans hverv; med henblik herpå er 
Fællesskabets institutioner og organer 
forpligtet til på anmodning at give 
ombudsmanden de oplysninger, han 
udbeder sig, og uden at dette i øvrigt 
berører ombudsmandens pligt til ikke at 
videregive oplysningerne; 
medlemsstaternes myndigheder er 
forpligtet til at give ombudsmanden alle de 
nødvendige oplysninger, medmindre disse 
er omfattet af enten love eller 
administrative bestemmelser om 
tavshedspligt eller bestemmelser, som 
indebærer, at de ikke må videregives; får 
ombudsmanden ikke den ønskede bistand, 
underretter han Europa-Parlamentet, som 
det tilkommer at tage de nødvendige 
initiativer;

Begrundelse

For at bringe ordlyden i denne betragtning i overensstemmelse med de ændringer af artikel 3, 
stk. 2, afsnit 1, der indføres ved ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 1

1. Ombudsmandens statut og de 
almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv fastsættes i denne afgørelse i 
henhold til artikel 195, stk. 4, i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, artikel 20 D, stk. 4, i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Kul- og 
Stålfællesskab og artikel 107 D, stk. 4, i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

1. Ombudsmandens statut og de 
almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv fastsættes i denne afgørelse i 
henhold til artikel 195, stk. 4, i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og artikel 107 D, stk. 4, i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.

Begrundelse

Eftersom traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb i 2002, er 
henvisningen til dennes bestemmelser forældet og bør udgå.
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Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 3

3. Ombudsmanden kan ikke gribe ind i en 
sag, der er anlagt ved en domstol, eller 
anfægte, at en retsafgørelse er begrundet.

3. Med forbehold af artikel 40, stk. 2, i 
statutten for De Europæiske 
Fællesskabers Domstol kan 
Ombudsmanden ikke gribe ind i en sag, der 
er anlagt ved en domstol, eller anfægte, at 
en retsafgørelse er begrundet.

Begrundelse

Samtidig med at man overholder det overordnede princip om, at Ombudsmanden ikke kan 
gribe ind i sager, der er anlagt ved en domstol, tilrådes det, at man accepterer, at 
Ombudsmanden under alle omstændigheder kan "intervenere" i teknisk forstand i sager, der 
er indbragt for De Europæiske Fællesskabers Domstol i henhold til de strenge betingelser, 
der er indeholdt i de relevante bestemmelser i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 2, afsnit 1

2. Fællesskabets institutioner og organer er 
forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter. De 
kan kun modsætte sig dette under 
behørigt begrundet henvisning til deres 
tavshedspligt.

2. Fællesskabets institutioner og organer er 
forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter.

Begrundelse

Den nuværende ordlyd kan rokke ved borgernes tillid til Ombudsmandens indsats og bør 
udgå. Desuden er Ombudsmanden og dennes medarbejdere ligeledes underlagt tavshedspligt 
(se ændringsforslag 7 til artikel 4, stk. 1, nedenfor).

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 2, afsnit 5

Fællesskabets tjenestemænd og øvrige 
ansatte skal efter anmodning fra 
ombudsmanden aflægge vidneforklaring; 
de udtaler sig på vegne af og efter 

Fællesskabets tjenestemænd og øvrige 
ansatte skal efter anmodning fra 
ombudsmanden aflægge vidneforklaring; 
de er fortsat omfattet af de relevante 
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instrukser fra deres administrationer og
har fortsat tavshedspligt.

bestemmelser i tjenestemandsvedtægten, 
navnlig tavshedspligten.

Begrundelse

Den slettede sætning kunne rokke ved offentlighedens tillid til Ombudsmandens evne til at 
gennemføre grundige undersøgelser, idet den kunne tolkes, som om tjenestemændene havde 
tilladelse til ikke at sige sandheden over for Ombudsmanden. Der skal imidlertid tages 
skyldigt hensyn til forpligtelserne i henhold til tjenestemandsvedtægten.

Ændringsforslag 7
Artikel 4

1. Ombudsmanden og hans personale, der 
er omfattet af artikel 287 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, 
artikel 47, stk. 2, i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
og artikel 194 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab, er 
forpligtede til ikke at videregive 
oplysninger og materiale, som de er blevet 
bekendt med i medfør af deres hverv. De 
skal ligeledes udvise diskretion for så vidt 
angår enhver oplysning, som kan skade 
klageren eller enhver anden berørt person, 
jf. dog stk. 2.

1. Ombudsmanden og hans personale, der 
er omfattet af artikel 287 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
og artikel 194 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab, er 
forpligtede til ikke at videregive 
oplysninger og materiale, som de er blevet 
bekendt med i medfør af deres hverv. De 
skal ligeledes udvise diskretion for så vidt 
angår alle følsomme dokumenter eller 
oplysninger samt enhver oplysning, som 
kan skade klageren eller enhver anden 
berørt person, jf. dog stk. 2.

2. Får ombudsmanden i forbindelse med 
sine undersøgelser kendskab til forhold, 
der efter hans opfattelse henhører under 
strafferetten, meddeler han omgående dette 
til de nationale kompetente myndigheder 
via medlemsstaternes faste 
repræsentationer ved De Europæiske 
Fællesskaber samt i givet fald til den 
fællesskabsinstitution, hvor den anklagede 
tjenestemand eller ansatte arbejder; 
institutionen kan eventuelt anvende artikel 
18, stk. 2, i protokollen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers privilegier og 
immuniteter. Ombudsmanden kan ligeledes 
underrette den berørte 
fællesskabsinstitution eller det berørte 
fællesskabsorgan om forhold, som ud fra et 

2. Får ombudsmanden i forbindelse med 
sine undersøgelser kendskab til forhold, 
der efter hans opfattelse henhører under 
strafferetten, meddeler han omgående dette 
til de nationale kompetente myndigheder 
via medlemsstaternes faste 
repræsentationer ved De Europæiske 
Fællesskaber eller i givet fald til den 
fællesskabsinstitution eller det organ, hvor 
den anklagede tjenestemand eller ansatte 
arbejder; institutionen kan eventuelt 
anvende artikel 18, stk. 2, i protokollen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers 
privilegier og immuniteter. 
Ombudsmanden kan ligeledes underrette 
den berørte fællesskabsinstitution eller det 
berørte fællesskabsorgan om forhold, som 
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disciplinært synspunkt vedrører en af deres 
tjenestemænds eller ansattes adfærd.

ud fra et disciplinært synspunkt vedrører en 
af deres tjenestemænds eller ansattes 
adfærd.

Begrundelse

Ombudsmanden og dennes medarbejdere er allerede omfattet af tavshedspligt vedrørende de 
oplysninger, som de får adgang til i forbindelse med deres undersøgelser. Formålet med 
ændringen af stk. 1 er at styrke denne forpligtelse med hensyn til følsomme dokumenter. Med 
hensyn til stk. 2 er formålet at præcisere, at Ombudsmanden kan vælge at underrette enten de 
nationale myndigheder eller de europæiske institutioner og organer om oplysninger 
vedrørende mulige strafbare handlinger eller svig eller korruption, som han har fået adgang 
til, og som skader Unionens økonomiske interesser.

Ændringsforslag 8
Artikel 5

Ombudsmanden kan, i det omfang det kan 
bidrage til at øge effektiviteten af hans 
undersøgelser og yde en bedre beskyttelse 
af de personers rettigheder og interesser, 
der indgiver klager til ham, samarbejde 
med de myndigheder af samme type, der 
findes i visse medlemsstater, under 
overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden 
kan ikke ad denne vej kræve adgang til 
dokumenter, som han ikke ville have 
adgang til i medfør af artikel 3.

Ombudsmanden kan, i det omfang det kan 
bidrage til at øge effektiviteten af hans 
undersøgelser og yde en bedre beskyttelse 
af de personers rettigheder og interesser, 
der indgiver klager til ham, samarbejde 
med de myndigheder af samme type, der 
findes i visse medlemsstater, under 
overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden 
kan ikke ad denne vej kræve adgang til 
dokumenter, som han ikke ville have 
adgang til i medfør af artikel 3. I henhold 
til de samme betingelser kan 
Ombudsmanden samarbejde med andre 
institutioner om fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Ombudsmanden mulighed for også at samarbejde 
med andre nationale eller internationale institutioner, der opererer inden for 
menneskerettighedsområdet.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Bruxelles, den

For Europa-Parlamentet
Formanden
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BEGRUNDELSE

Ved skrivelse dateret den 11. juli 2006 sendt til Parlaments formand Pöttering bad Den 
Europæiske Ombudsmand, Diamandouros, Europa-Parlamentet iværksætte proceduren for 
ændring af Ombudsmandens statut for så vidt angår flere bestemmelser, hvis nuværende 
ordlyd han finder uhensigtsmæssig.

Anmodningen vedrører følgende punkter:

1. beføjelserne til at intervenere i sager anlagt ved Den Europæiske Unions Domstol (artikel 
1, stk. 3)

2. aktindsigt i institutionernes dokumenter (artikel 3, stk. 2, afsnit 1)
3. vidneforklaringer fra tjenestemænd (artikel 1, stk. 3, afsnit 5)
4. oplysninger om mulige strafbare handlinger (artikel 4, stk. 2)
5. samarbejde med internationale institutioner inden for 

menneskerettigheder/grundlæggende rettigheder (artikel 5)

Parlamentet har allerede behandlet nogle af disse spørgsmål i 2001 på initiativ af daværende 
Ombudsmand Söderman. Parlamentet vedtog den gang en beslutning, den 6. september 2001, 
på grundlag af en betænkning af Teresa Almeida Garrett for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, der indeholdt flere ændringsforslag, der mindede meget om de forslag, der nu 
fremsættes af Diamandouros. Dengang syntes en aftale med Rådet og med støtte fra 
Kommissionen at være inden for rækkevidde, men forhandlingerne blev aldrig afsluttet, fordi 
Södermans mandat udløb.

1. Beføjelser til at intervenere i sager anlagt ved Den Europæiske Unions Domstol

I artikel 1, stk. 3, i Ombudsmandens statut hedder det, at Ombudsmanden ikke kan gribe ind i 
en sag, der er anlagt ved en domstol, eller anfægte, at en retsafgørelse er begrundet. Denne 
bestemmelse bør princippet svare til artikel 195 (a) i traktaten om Det Europæiske 
Fællesskab, hvori det hedder, at Ombudsmanden ikke kan behandle spørgsmål, hvor "de 
påståede forhold er under eller har været under retslig behandling". Ombudsmanden hævder 
i denne skrivelse, at fortolkningen af artikel 1, stk. 3, kan være omstridt og opfordrer 
Parlamentet til fortolke den på en måde, der bekræfter, at Ombudsmanden har forbud mod at 
behandle spørgsmål, der er under eller har været under retslig behandling, men giver ham 
mulighed for at optræde som intervenient i ordets tekniske forstand i en retssag. Dette kan 
ifølge Diamandouros gøres ved at slette sætningen "... gribe ind i en sag, der er anlagt ved en 
domstol..." i stk. 3 og tilføje et stk. 4, hvori det hedder, at "Ombudsmanden kan intervenere i 
sager, der er anlagt ved De Europæiske Fællesskabers Domstol".

Ved sit møde med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og med Udvalget for 
Andragender samt i et brev til Kommissionens næstformand Margot Wallström med kopi til 
Parlamentets formand har Diamandouros præciseret denne anmodning yderligere.

I henhold til disse præciseringer ønsker han kun at intervenere i ordets tekniske betydning ved 
Den Europæiske Unions Domstol i henhold til bestemmelserne i statutten og 
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procesreglementet for Den Europæiske Unions Domstol i forbindelse med den såkaldte 
intervention fra tredjepart eller organisationer. Han forestiller sig videre, at Ombudsmanden 
kun skal intervenere i sager, der giver anledning til juridiske spørgsmål af generel betydning, 
og som er relevante for Ombudsmandens opgaver (f.eks. sager vedrørende omfanget og 
indholdet af den grundlæggende ret til god forvaltning).

Den Europæiske Ombudsmands rolle er gennem mægling mellem borgerne og 
myndighederne at søge at nå frem til en tilfredsstillende udenretlig løsning i sager om fejl 
eller forsømmelser. Ombudsmandens indgriben er pr. definition et udenretligt middel til 
beskyttelse af borgerne og til fremme af god forvaltning. Dette er den åbenlyse forklaring på, 
at Ombudsmanden har forbud mod at gå til domstolene eller intervenere i verserende sager, 
maxime i sager, hvor han er i gang med at foretage eller tidligere har foretaget undersøgelser.
I den henseende er det på sin plads at opretholde det generelle forbud mod, at Ombudsmanden 
griber ind i sager, der er anlagt ved domstolene.

Det forholder sig anderledes med den "intervention" i ordets tekniske forstand, der gives 
mulighed for i artikel 40 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol. I henhold til disse 
bestemmelser er "intervenienten" i ordets tekniske betydning enten en medlemsstat eller en 
institution (stk. 1) eller en person eller organisation med særlig interesse i sagen.
Ombudsmandens intervention kan være mulig i henhold til stk. 1, hvis udtrykket 
"institutioner" tolkes bredere. Med hensyn til stk. 2 består vanskeligheden i at fastslå, hvorvidt
Ombudsmand har interesse i en sag, der er indbragt for Domstolen, da det ikke er let at 
forestille sig, at Ombudsmanden har anden interesse i en retssag end at sikre, at retten til god 
forvaltning respekteres. Men vi kan altid overveje muligheden af, at Ombudsmanden som 
enhver anden offentlig instans mener at have særligt kendskab til de spørgsmål, der behandles 
i sagen, eller til de pågældende juridiske problemer, der kan hjælpe Domstolen med at afsige 
dom i den konkrete sag. Intervenienten handler i den forbindelse nærmest som "amicus 
curiae" og har ingen egeninteresse i tvisten. Denne tekniske "intervention" kan naturligvis 
ikke forekomme i sager, hvor Ombudsmanden tidligere har foretaget undersøgelser, eftersom 
dette ville være en overtrædelse af det princip, der blev indført ved EF-traktatens artikel 195.
Desuden er "interventionen" i denne forstand under alle omstændigheder betinget af, at 
præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol godkender den, idet denne alene træffer 
beslutning om relevansen af den pågældende interesse, samt om hvorvidt interventionen er 
belejlig og hensigtsmæssig.

I den henseende kan man endda hævde, at Ombudsmanden enten som "institution" i bredere 
forstand eller som offentlig instans allerede for indeværende har ret til at intervenere ved Den 
Europæiske Unions Domstol. Domstolen har f.eks. allerede anerkendt, at Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse har denne ret. Hvis denne mulighed anerkendes specifikt i 
Ombudsmandens statut, vil det både præcisere og samtidig begrænse Ombudsmandens 
handlemuligheder på dette område. Dette kan gøres korrekt gennem en specifik henvisning til 
ovennævnte bestemmelser i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Endelig bør man også have for øje, at en sådan anerkendelse går i samme retning som den 
udvikling, der forudses i Lissabon-traktaten. I protokol 11 til traktaten ændres artikel 40, stk. 
2, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, således at medlemsstaternes ret til at 
intervenere udvides til at omfatte Unionens instanser, kontorer og agenturer:
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"Samme ret tilkommer Unionens organer, kontorer og agenturer samt alle andre personer, 
hvis de kan godtgøre, at de har en berettiget interesse i afgørelsen af en for Den Europæiske 
Unions Domstol indbragt retstvist. Fysiske eller juridiske personer kan ikke indtræde i sager 
mellem medlemsstater, mellem Unionens institutioner eller mellem medlemsstater på den ene 
side og Unionens institutioner på den anden side."

Det kan næppe bestrides, at Ombudsmanden bør betragtes som en del af disse "organer, 
kontorer og agenturer", der henvises til i den nye artikel, og at Ombudsmanden derfor 
anerkendes som en mulig "intervenient" på de i samme artikel indeholdte betingelser.

2. Aktindsigt i dokumenter og oplysninger

Det hedder i artikel 3, stk. 2, i Ombudsmandens statut, at:

"2. Fællesskabets institutioner og organer er forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de pågældende dokumenter. De kan 
kun modsætte sig dette under behørigt begrundet henvisning til deres tavshedspligt."

I sit brev anmoder Ombudsmanden om, at den sidste sætning med henvisning til en mulig 
restriktion på aktindsigten udgår, da den kan skade offentlighedens tillid til "Ombudsmandens 
evne til at gennemføre en grundig undersøgelse".

Behovet for, at Ombudsmanden har adgang til alle de relevante oplysninger for at kunne 
foretage en velbegrundet vurdering af omstændighederne bag klager fra borgerne, er 
indlysende.

Selv om Ombudsmanden understreger, at institutionerne hidtil aldrig har nægtet ham adgang 
til relevante dokumenter eller oplysninger, mener Ombudsmanden, at denne sætning kan føre 
til konflikter og kan skade offentlighedens tillid til Ombudsmandens handlinger.

At indrømme, at institutionerne "under behørigt begrundet henvisning til deres tavshedspligt" 
kan nægte Ombudsmanden adgang til den relevante dokumentation, han behøver for at 
foretage sin vurdering af myndighedernes handlinger, er desuden for vag og giver 
institutionerne en for stor fortolkningsmargen. Enhver begrænsning af Ombudsmandens 
adgang til oplysninger bør være baseret på strengt juridiske kriterier og ikke på en sådan åben 
bestemmelse, hvor myndigheden selv kan definere de sager, hvor den mener, at 
tavshedspligten finder anvendelse. På den anden side kan man ikke se, hvilken "behørigt 
begrundet henvisning", der kan begrunde, at de oplysninger, som myndigheden er i besiddelse 
af, og som Ombudsmanden ønsker indsigt i, er omfattet af "tavshedspligt", idet 
Ombudsmanden og dennes medarbejdere er bundet af den samme tavshedspligt som 
institutionerne. For ikke at nævne, at alle Ombudsmandens bidrag til forbedring af god 
forvaltning også er i institutionernes interesse.

I lyset af dette forekommer restriktionen i sidste sætning af stk. 2 at være uønsket og er på en 
måde tegn på en ubegrundet mistillid til Ombudsmanden. Det forekommer således 
formålstjenligt at slette denne sætning. Dette betyder naturligvis ikke, at de særlige procedurer 
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for adgangen til følsomme dokumenter ikke vil blive anvendt fremover (f.eks. har kun 
Ombudsmanden selv og ikke hans medarbejdere adgang til visse fortrolige dokumenter, som 
han må læse, men ikke tage en kopi med af osv.)

Det vil være nødvendigt at indføre en tilsvarende ændring i præamplen til Ombudsmandens 
statut.

Det vil desuden være hensigtsmæssigt at forstærke bestemmelserne, hvori det præciseres, at 
både Ombudsmanden og dennes medarbejdere er bundet af tavshedspligt med hensyn til de 
oplysninger, som de får adgang til i forbindelse med deres undersøgelser, for at understrege, 
at de skal behandle indholdet i alle "følsomme" dokumenter i betydningen af forordning (EF) 
nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter2) 
eller oplysninger (artikel 4, stk. 1, i Ombudsmandens statut) fortroligt.

Det skal bemærkes, at Parlamentet allerede har behandlet dette spørgsmål i 2001 inden for 
rammerne af ovennævnte beslutning af 6. september. Dengang vedtog Parlamentet en 
tilsvarende ændring af stk. 2 sammen med andre ændringer, som blev foreslået af den 
daværende Ombudsmand, Söderman, og som Diamandouros ikke har overtaget. De drejede 
sig navnlig om dokumenter, der kommer fra medlemsstaterne. Eftersom Diamandouros over 
for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender understregede, at han ikke ser noget behov for 
at ændre disse regler, der udgør et temmelig følsomt spørgsmål for medlemsstaterne, er der 
tilsyneladende ikke noget behov for, at Parlamentet genopliver disse ændringer.

3. Tjenestemænds vidneforklaringer

I artikel 3, stk. 2, sidste afsnit i Ombudsmandens statut hedder det følgende:

"Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte skal efter anmodning fra ombudsmanden 
aflægge vidneforklaring; de udtaler sig på vegne af og efter instrukser fra deres 
administrationer og har fortsat tavshedspligt.".

Ombudsmanden skriver i sit brev, at den sidste sætning i denne artikel indeholder "uklare" 
betingelser, som offentligheden kan tolke, som om "vidner ikke altid behøver fortælle 
sandheden". Dette kan også begrænse borgernes tillid til, at Ombudsmanden kan foretage 
grundige undersøgelser. Diamandouros foreslår derfor sætningen slettet.

Det er rent faktisk vanskeligt at forklare offentligheden, hvorfor tjenestemænd skal afgive 
vidneforklaring over for Ombudsmanden "på vegne af og efter instrukser fra deres 
administrationer" og ikke ud fra det kendskab, de har, til de forhold, Ombudsmanden 
undersøger. Det kan endda tolkes, som om de kan have ret til at lyve for Ombudsmanden, hvis 
de får besked om at gøre det. Dette er helt klart ikke en standard, der er i overensstemmelse 
med kravene i en moderne og åben administration, og den opfylder ikke kravene til princippet 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145, 31.5.2001, s. 43.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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om god forvaltning, der anerkendes som en grundlæggende rettighed for de europæiske 
borgere (artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder). Derfor 
bør denne sætning helt klart udgå.

Med hensyn til det andet krav om, at tjenestemænd "fortsat har tavshedspligt", når de afgiver 
vidneforklaring, skal man huske på, at i henhold til tjenestemandsvedtægten finder denne 
forpligtelse også anvendelse for tjenestemænd, når de afgiver vidneforklaring ved 
domstolene. Derfor forekommer det hensigtsmæssigt at bibeholde den for vidneforklaringer 
over for Ombudsmanden, når der indsættes en henvisning til tjenestemænds normale 
forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Den forrige Ombudsmand, Söderman, havde rent faktisk allerede foreslået en tilsvarende 
ændring af denne bestemmelse i 2001, som Parlamentet vedtog. I ovennævnte beslutning fra 
2001 gik EP på forslag fra den daværende Ombudsmand endda endnu videre og tilføjede en 
passus, hvori man understregede, at "De [tjenestemændene] skal afgive fuldstændige og 
sandfærdige oplysninger". Diamandouros kræver ikke en tilsvarende ændring af den 
nuværende artikel 3, stk. 2, andet afsnit, og det forekommer ikke at være nødvendigt at tilføje 
denne passus.

4. Oplysninger om mulige strafbare eller ulovlige handlinger

Diamandouros foreslår ligeledes en ændring af artikel 4 i Ombudsmandens statut for at give 
Ombudsmanden mulighed for at foretage et vis eget skøn med hensyn til valget af, hvilke 
myndigheder han skal informere, når han i forbindelse med sine undersøgelser får kendskab 
til oplysninger, som efter hans mening kan have relation til strafbare handlinger. I stedet for 
kun at alarmere de nationale kompetente myndigheder, som det foreskrives i den nuværende 
ordlyd i artikel 4, foreslår han, at Ombudsmanden kan vælge mellem at alarmere de nationale 
myndigheder eller Unionens institutioner og organer som f.eks. OLAF.

Man må erkende, at det i visse tilfælde kan være mere tilrådeligt i første omgang at alarmere 
de europæiske myndigheder eller organer. Det kunne være tilfældet, når tvivlsomme 
aktiviteter med svig over for EU's økonomiske interesser eller korruption, som konstateres af 
Ombudsmanden, kan håndteres mere effektivt ved hjælp af de europæiske institutioners 
disciplinære kompetencer eller kan efterforskes bedre af OLAF end af de nationale 
myndigheder i en enkelt medlemsstat.

Vi skal samtidig huske på, at i henhold til artikel 22a i tjenestemandsvedtægten er alle 
tjenestemænd ved de europæiske institutioner, inklusive Ombudsmandens medarbejdere, 
forpligtet til at underrette deres overordnede eller OLAF om alle eventuelle ulovlige 
aktiviteter, herunder svig og korruption, der kan skade Unionens interesser.

5. Samarbejde med andre internationale institutioner

                                               
1 "Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at øge effektiviteten af hans undersøgelser og yde en 
bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der indgiver klager til ham, samarbejde med de 
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Diamandouros anmoder også om en ændring af artikel 5 i Ombudsmandens statut1 med 
henblik på at give Ombudsmanden mulighed for at samarbejde med andre institutioner om at 
fremme og beskytte menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.

I denne henseende skal man huske på, at selv om et mindretal blandt medlemsstaternes 
nationale ombudsmænd har visse specifikke kompetencer med hensyn til beskyttelse af 
borgernes grundlæggende rettigheder (herunder retten til at rejse sager ved domstolene), 
gælder dette ikke flertallet af ombudsmændene, og det gælder heller ikke Den Europæiske 
Ombudsmand. Det kan imidlertid ikke benægtes, at kontakter og udveksling af erfaringer 
mellem Ombudsmanden og sådanne internationale strukturer, der har form af et simpelt 
samarbejde uden specifikke nye kompetencer tilknyttet, som på et tidspunkt kunne komme i 
konflikt med kompetencer for Unionens øvrige institutioner eller organer, kan være berigende 
for begge parter og bidrage til at forbedre Den Europæiske Ombudsmands resultater med 
hensyn til fremme af "god forvaltning", der anerkendes som en grundlæggende rettighed for 
de europæiske borgere i chartret om grundlæggende rettigheder. I den udstrækning virker 
Diamandouros' forslag acceptabelt.

6. Andre emner

Diamandouros foreslår ligeledes, at henvisningerne til traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab udgår, da denne traktat udløb i 2002. Dette forklarer 
ændringsforslag 1, 3 og 7 (første del).

                                                                                                                                                  
myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kræve adgang til dokumenter, som han ikke ville 
have adgang til i medfør af artikel 3."
1 "Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at øge effektiviteten af hans undersøgelser og yde en 
bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der indgiver klager til ham, samarbejde med de 
myndigheder af samme type, der findes i visse medlemsstater, under overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kræve adgang til dokumenter, som han ikke ville 
have adgang til i medfør af artikel 3."
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