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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett förslag till Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets 
beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna 
villkor för ombudsmannens ämbetsutövning
(2006/2223(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ombudsmannens skrivelse till talmannen av den 11 juli 2006,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 21 september 2006 till utskottet för 
konstitutionella frågor,

– med beaktande av artikel 195.4 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 107d.4 i Euratom-fördraget,

– med beaktande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter 
och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning1, vilket fogats till bilaga X till 
Europaparlamentets arbetsordning,

– med beaktande av artikel 45.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet antar bifogade beslut om ändring av Europaparlamentets 
beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna 
villkor för ombudsmannens ämbetsutövning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen för att möjliggöra genomförande av artikel 195.4 i EG-fördraget.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att det bifogade beslutet offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning så snart kommissionens yttrande och rådets 
godkännande har inhämtats.

                                               
1 EGT L 113, 4.5.1994, s. 15. Beslut ändrat genom beslut 2002/262/EG, EKSG, Euratom (EGT L 92, 9.4.2002, 
s. 13).
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BILAGA

Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EGKS, EG, 
Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för 

ombudsmannens ämbetsutövning

EUROPAPARLAMENTET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 195.4,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, 
särskilt artikel 107d.4,

med beaktande av sin resolution av den … om ett förslag till Europaparlamentet beslut om
ändring av sitt beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och 
allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning,

med beaktande av kommissionens yttrande,

med rådets godkännande, och

av följande skäl:

(1) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1 slår fast rätten till god 
förvaltning som en av Europamedborgarnas grundläggande rättigheter.

(2) Medborgarnas tilltro till ombudsmannens förmåga att grundligt och opartiskt undersöka
påstådda fall av administrativa missförhållanden är en grundförutsättning för dennes 
verksamhet.

(3) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas i syfte att undanröja varje tvivel 
beträffande dennes befogenhet att grundligt och opartiskt undersöka påstådda fall av 
administrativa missförhållanden.

(4) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas så att den förblir tillämplig vid varje 
eventuell ändring i rättsbestämmelser eller rättspraxis som gäller ingripanden av unionens
organ eller byråer i mål som är anhängiga vid EG-domstolen.

(5) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas så att hänsyn kan tas till de 
förändringar som skett de senaste åren vad gäller EU-institutionernas och EU-organens 
roll i kampen mot bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen. Detta gäller särskilt 
inrättanden av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Därmed skulle

                                               
1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna från 2001 som parlamentet, rådet och 
kommissionen tillkännagav i Strasbourg den 12 december 2007. 
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ombudsmannen få möjlighet att låta dessa institutioner eller organ ta del av uppgifter som 
faller inom deras behörighetsområde.

(6) Det är önskvärt att åtgärder vidtas för att ge ombudsmannen möjlighet att utveckla sitt 
samarbete med liknande institutioner på nationell och internationell nivå liksom med 
nationella och internationella institutioner med ett vidare verksamhetsfält än Europeiska
ombudsmannen – exempelvis i fråga om skydd av de mänskliga rättigheterna – eftersom 
sådant samarbete kan bidra till att göra ombudsmannens insatser mer effektiva.

(7)  Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla 
2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beaktandeled 1, skäl 3, artiklarna 1.1 och 1.3, artikel 3.2 första och femte stycket samt 
artiklarna 4 och 5 i beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom ändras på följande sätt:

Ombudsmannens stadga Ändringsförslag

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 1

med beaktande av fördragen om 
upprättandet av Europeiska gemenskaperna 
särskilt artikel 195.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
artikel 20d.4 i Fördraget om upprättandet 
av Europeiska kol- och stålgemenskapen 
samt artikel 107d.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

med beaktande av fördragen om 
upprättandet av Europeiska gemenskaperna 
särskilt artikel 195.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
samt artikel 107d.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

Motivering

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla 2002. 
Denna hänvisning är därför föråldrad och bör strykas.

Ändringsförslag 2
Skäl 3

Ombudsmannen, som även kan handla på 
eget initiativ, måste ha tillgång till allt som 

Ombudsmannen, som även kan handla på 
eget initiativ, måste ha tillgång till allt som 
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behövs för ämbetsutövningen. Därför 
måste gemenskapens institutioner och 
organ på ombudsmannens begäran 
tillhandahålla all information som begärs 
om det inte finns vederbörligen fullgoda 
skäl för sekretess och utan att det påverkar 
ombudsmannens förpliktelse att inte 
avslöja sådan information; 
medlemsstaternas myndigheter måste förse 
ombudsmannen med all nödvändig 
information utom när sådan information 
omfattas av lagar och andra författningar 
om sekretess eller av bestämmelser som 
hindrar dess spridning. Om ombudsmannen 
inte får den begärda hjälpen bör 
ombudsmannen underrätta 
Europaparlamentet som vidtar lämpliga 
åtgärder.

behövs för ämbetsutövningen. Därför 
måste gemenskapens institutioner och 
organ på ombudsmannens begäran 
tillhandahålla all information som begärs 
och utan att det påverkar ombudsmannens 
förpliktelse att inte avslöja sådan 
information; medlemsstaternas 
myndigheter måste förse ombudsmannen 
med all nödvändig information utom när 
sådan information omfattas av lagar och 
andra författningar om sekretess eller av 
bestämmelser som hindrar dess spridning. 
Om ombudsmannen inte får den begärda 
hjälpen bör ombudsmannen underrätta 
Europaparlamentet som vidtar lämpliga 
åtgärder.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse mellan detta skäl och artikel 3.2 
punkt 1 såsom ändrad genom ändringsförslag 5.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, punkt 1

1. Föreskrifterna och de allmänna villkoren 
för ombudsmannens ämbetsutövning skall 
vara de som avses i detta beslut i enlighet 
med artikel 195.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
artikel 20d.4 i Fördraget om upprättandet 
av Europeiska kol- och stålgemenskapen 
samt artikel 107d.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

1. Föreskrifterna och de allmänna villkoren 
för ombudsmannens ämbetsutövning skall 
vara de som avses i detta beslut i enlighet 
med artikel 195.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
samt artikel 107d.4 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

Motivering

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla 2002. 
Denna hänvisning är därför föråldrad och bör strykas.
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Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 3

3. Ombudsmannen får inte ingripa i mål 
som är anhängiga vid domstol eller 
ifrågasätta domstolsavgöranden.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 40 andra stycket i stadgan för 
Europeiska gemenskapernas domstol får 
ombudsmannen inte ingripa i mål som är 
anhängiga vid domstol eller ifrågasätta 
domstolsavgöranden.

Motivering

Samtidigt som det är viktigt att hävda den allmänna principen att ombudsmannen inte får 
ingripa i mål som är anhängiga vid domstol är det tillrådligt att erkänna at han eller hon kan 
komma att intervenera i teknisk mening i mål som är anhängiga vid EG-domstolen, under de 
strikta förutsättningar som anges i stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 2, stycke 1

2. Gemenskapens institutioner och organ 
måste förse ombudsmannen med all 
information som begärs av dem och ge 
tillgång till relevanta dokument. De får 
vägra endast om det finns vederbörligen 
fullgoda skäl för sekretess.

2. Gemenskapens institutioner och organ 
måste förse ombudsmannen med all 
information som begärs av dem och ge 
tillgång till relevanta dokument.

Motivering

Den nuvarande formuleringen kan undergräva medborgarnas förtroende för ombudsmannens 
verksamhet och bör strykas. Det bör påpekas att även ombudsmannen och dennes personal är 
underkastade tystnadsplikt (se ändringsförslag 7 till artikel 4.1 nedan)

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 2, stycke 5

Tjänstemän och andra anställda inom 
gemenskapens institutioner och organ skall 
avlägga vittnesmål på begäran av 
ombudsmannen; de skall uttala sig på sin 
administrations vägnar och enligt 
instruktioner från denna och ska ha
fortsatt tystnadsplikt.

Tjänstemän och andra anställda inom 
gemenskapens institutioner och organ skall 
avlägga vittnesmål på begäran av 
ombudsmannen; de skall i detta avseende 
fortsatt följa tjänsteföreskrifterna, särskilt 
vad avser tystnadsplikt.
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Motivering

Den strukna formuleringen riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för 
ombudsmannens förmåga att genomföra grundliga undersökningar eftersom den kan tolkas 
som en fullmakt för tjänstemän att inte säga sanningen till ombudsmannen. De skyldigheter 
som följer av tjänsteföreskrifterna måste dock beaktas.

Ändringsförslag 7
Artikel 4

1. Ombudsmannen och personalen på vilka 
artikel 287 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen artikel 47.2 i 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
kol- och stålgemenskapen samt artikel 194 
i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen skall tillämpas får 
inte avslöja information eller innehåll i 
dokument som de får tillgång till i sina 
undersökningar. De skall också visa 
diskretion när det gäller information som 
kan skada den person som har lämnat in 
klagomålet eller någon annan inblandad 
person dock utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2.

1. Ombudsmannen och personalen på vilka 
artikel 287 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och artikel 194 i 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen skall tillämpas får 
inte avslöja information eller innehåll i 
dokument som de får tillgång till i sina 
undersökningar. De skall också visa 
diskretion när det gäller känsliga 
handlingar eller uppgifter liksom all 
information som kan skada den person som 
har lämnat in klagomålet eller någon annan 
inblandad person dock utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 2.

2. Om ombudsmannen i sina 
undersökningar upptäcker förhållanden 
som troligen kan omfattas av straffrättslig 
lagstiftning måste de nationella behöriga 
myndigheterna genast underrättas via 
medlemsstaternas beskickningar vid 
Europeiska gemenskaperna och i 
tillämpliga fall den gemenskapsinstitution 
som har maktbefogenheter över 
tjänstemannen eller den anställde i fråga; 
institutionen kan eventuellt åberopa 
artikel 18 andra stycket i protokollet om 
immunitet och privilegier för Europeiska 
gemenskaperna. Ombudsmannen får även 
informera gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet i fråga om 
förhållanden som från disciplinär synpunkt 
ifrågasätter uppträdandet hos en av deras 
anställda.

2. Om ombudsmannen i sina 
undersökningar upptäcker förhållanden 
som troligen kan omfattas av straffrättslig 
lagstiftning måste de nationella behöriga 
myndigheterna genast underrättas via 
medlemsstaternas beskickningar vid 
Europeiska gemenskaperna eller i 
tillämpliga fall den gemenskapsinstitution 
eller det gemenskapsorgan som har 
maktbefogenheter över tjänstemannen eller 
den anställde i fråga; institutionen kan
eventuellt åberopa artikel 18 andra stycket 
i protokollet om immunitet och privilegier 
för Europeiska gemenskaperna. 
Ombudsmannen får även informera 
gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet i fråga om 
förhållanden som från disciplinär synpunkt 
ifrågasätter uppträdandet hos en av deras 
anställda.
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Motivering

Ombudsmannen och dennes personal är redan underkastade tystnadsplikt i fråga om den 
information som de får kännedom om i sina undersökningar. Syftet med punkt 1 är att befästa 
denna skyldighet i fråga om känsliga handlingar. Vad gäller punkt 2 är syftet att förtydliga att 
ombudsmannen kan välja att överlämna uppgifter som denne inhämtat om eventuell brottslig 
verksamhet, bedrägeri eller korruption till skada för EU:s ekonomiska intressen antingen till 
nationella myndigheter eller till EU-institutioner eller -organ.

Ändringsförslag 8
Artikel 5

Ombudsmannen får samarbeta med 
myndigheter av samma typ i vissa 
medlemsstater under förutsättning att det 
sker i enlighet med gällande nationell 
lagstiftning om det gör 
undersökningsarbetet mer effektivt och ger 
bättre skydd för rättigheter och intressen åt 
de personer som lämnar in klagomål. 
Ombudsmannen får inte på dessa grunder 
begära att få se dokument som 
ombudsmannen inte skulle ha tillgång till 
enligt artikel 3.

Ombudsmannen får samarbeta med 
myndigheter av samma typ i vissa 
medlemsstater under förutsättning att det 
sker i enlighet med gällande nationell 
lagstiftning om det gör 
undersökningsarbetet mer effektivt och ger 
bättre skydd för rättigheter och intressen åt 
de personer som lämnar in klagomål. 
Ombudsmannen får inte på dessa grunder 
begära att få se dokument som 
ombudsmannen inte skulle ha tillgång till 
enligt artikel 3. Ombudsmannen får, på 
samma villkor, samarbeta med andra 
institutioner verksamma inom området 
för mänskliga rättigheter.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge ombudsmannen möjlighet att även samarbeta med 
andra nationella eller internationella institutioner verksamma inom området för mänskliga 
rättigheter.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den
För Europaparlamentet

Talmannen
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MOTIVERING

I en skrivelse till talman Pöttering av den 11 juli 2006 ber Europeiska ombudsmannen, 
Nikiforos Diamandouros, att Europaparlamentet inleder förfarandet för att införa ändringar i 
ombudsmannens stadga vad avser en rad bestämmelser som i nuvarande form, enligt hans 
förmenande, inte är de mest lämpade.

Begäran gäller ändringar på följande områden:

1. Befogenhet att ingripa i mål som är anhängiga vid EG-domstolen (artikel 1.3).
2. Tillgång till institutionernas handlingar (artikel 3.2 första stycket).
3. Rätt att begära att tjänstemän avlägger vittnesmål (artikel 1.3 femte stycket).
4. Meddelande av uppgifter om eventuell brottslig verksamhet (artikel 4.2).
5. Samarbete med internationella institutioner verksamma inom området för mänskliga 

rättigheter (artikel 5).

På begäran av dåvarande ombudsmannen Jacob Söderman tog parlamentet 2001 upp några av 
dessa frågor till behandling. Parlamentet antog i samband med detta den 6 september 2001 en 
resolution på grundval av ett betänkande av Teresa Almeida Garrett med förslag till ändringar 
mycket lika de som Nikiforos Diamandouros nu har lagt fram. Vid det tillfället tycktes en 
överenskommelse med rådet vara inom räckhåll, med stöd av kommissionen, men
förhandlingarna avslutade inte innan Jacob Södermans förordnande löpte ut.

1. Befogenhet att ingripa i mål som är anhängiga vid EG-domstolen

Artikel 1.3 i ombudsmannens stadga anger att ”Ombudsmannen får inte ingripa i mål som är 
anhängiga vid domstol eller ifrågasätta domstolsavgöranden”. Principiellt bör denna 
bestämmelse vara i överensstämmelse med artikel 195 a i EG-fördraget som anger att 
ombudsmannen inte ska befatta sig med ärenden ”om de påstådda förhållandena är eller har 
varit föremål för ett domstolsförfarande”. Ombudsmannen hävdar i sin skrivelse att 
tolkningen av artikel 1.3 kan ifrågasättas, och uppmanar parlamentet att tolka den på ett sätt 
som bekräftar att ombudsmannen inte får befatta sig med ärenden som är eller har varit 
föremål för domstolsavgöranden men som ger honom möjlighet att intervenera i teknisk 
mening i mål som är anhängiga vid domstol. Detta skulle enligt ombudsmannen vara möjligt 
om meningen ”... ingripa i mål som är anhängiga vid domstol ...” i artikel 3 ströks och en ny 
artikel 4 infördes med lydelsen ”Ombudsmannen får ingripa i mål som är anhängiga vid 
Europeiska gemenskapernas domstol ”.

Ombudsmannen förtydligade senare sin begäran i denna fråga, både vid hans framträdanden 
inför utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för framställningar och i en skrivelse 
till kommissionens vice ordförande Margot Wallström med kopia till parlamentets talman.

Enligt dessa förtydliganden avser ombudsmannen att ingripanden, i teknisk mening, i mål 
som är anhängiga vid EG-domstolen endast få ske i enlighet med bestämmelserna i 
domstolens stadga och rättegångsregler om intervention av annan fysisk eller juridisk person. 
Vidare förutser ombudsmannen att han endast skulle ingripa i fall som reser juridiska frågor 
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av allmänt intresse och som har relevans för hans arbete (exempelvis fall som rör 
omfattningen och innehållet av den grundläggande rättigheten till god förvaltning).

Europeiska ombudsmannens uppgift är att genom medling mellan medborgare och 
myndigheter finna tillfredsställande, icke-rättsliga lösningar i fall av administrativa 
missförhållanden. Ombudsmannens insatser utgör per definition icke-rättsliga ingripanden för 
att skydda medborgarnas rättigheter och främja god förvaltning. Därav följer självklart 
förbudet mot att han hänvänder sig till domstol eller ingriper i mål som är anhängiga vid 
domstol, i största synnerhet mål i samband med vilka han genomför eller har genomfört 
undersökningar. I denna mening är det motiverat att behålla det allmänna förbudet mot att 
ombudsmannen ingriper i mål som är anhängiga vid domstol.

Detta ska dock hålla isär från den form av ”intervention” i teknisk mening som avses i 
artikel 40 i EG-domstolens stadga. Enligt dessa bestämmelser är det medlemsstater och 
institutioner (första stycket) samt fysiska och juridiska person med berättigat intresse i tvisten
som får intervenera i teknisk mening. Intervention av ombudsmannen skulle eventuellt kunna 
tillåtas i enlighet med första stycket om termen ”institutioner” tolkas i vid mening. Vad andra 
stycket angår återstår svårigheten att hävda ombudsmannens berättigade intresse i tvister inför 
domstolen, eftersom andra intressen svårligen anmäler sig än strävan att säkra rätten till god 
förvaltning. Däremot kan vi alltid beakta möjligheten att ombudsmannen, liksom varje annat 
offentligt organ, anser sig inneha särskilda kunskaper, antingen om sakförhållandena i tvisten
eller de rättsliga problem som fallet reser, som kan vara domstolen till hjälp att fatta beslut i
målet. Den som intervenerar i denna mening är därmed närmast att betrakta som 
”amicus curiae”, utan egna intressen i själva tvisten. Naturligtvis är en sådan ”intervention” i 
teknisk mening utesluten i de fall där ombudsmannen tidigare har genomfört undersökningar, 
eftersom detta skulle strida mot den princip som hävdas i artikel 195 i EG-fördraget. Under 
alla omständigheter ska en ”intervention” i denna mening godkännas av EG-domstolens 
ordförande som ensam avgör om det eventuella intresset är relevant i målet och om en sådan 
intervention vore lämplig och läglig.

Man skulle i denna mening även kunna hävda att ombudsmannen, oavsett om han betraktas 
som ”institution” i vidare mening eller som vilken som helst fysisk eller offentlig juridisk 
person, redan är berättigad att förslå en intervention inför EG-domstolen. Domstolen har 
exempelvis redan tillerkänt Europeiska datatillsynsmannen denna rättighet. Att låta denna 
möjlighet komma till uttryck i ombudsmannens stadga skulle på en och samma gång 
förtydliga och avgränsa ombudsmannens handlingsutrymme i detta avseende. Detta bör 
lämpligtvis göras genom att införa en särskild hänvisning till ovannämnda bestämmelser i 
EG-domstolens stadga.

Slutligen bör det nämnas att ett sådant erkännande ligger i linje med den utveckling som 
förutses i Lissabonfördraget. Genom protokoll 11 som bifogats fördraget ändras artikel 40 i 
EG-domstolen stadga till att utvidga medlemsstaternas rätt att intervenera till att även omfatta 
unionens organ och byråer:

”Samma rätt skall gälla för unionens organ och byråer och varje annan person om de kan 
motivera att de har ett intresse av utgången av den tvist som underställts domstolen. Fysiska 
eller juridiska personer får inte intervenera i ärenden mellan medlemsstater, mellan unionens 
institutioner eller mellan medlemsstater och unionens institutioner.”
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Det vore svårt att hävda att ombudsmannen inte skulle räknas bland de ”organ och byråer” 
som artikeln i sin nya form avser, och som därmed erkänner ombudsmannens rätt att 
intervenera enligt de villkor som artikeln anger.

2. Tillgång till institutionernas handlingar 

Artikel 3.2 i ombudsmannens stadga föreskriver följande:

”2. Gemenskapens institutioner och organ måste förse ombudsmannen med all information 
som han begär av dem och ge honom tillgång till relevanta dokument. De får vägra endast om 
det finns vederbörligen fullgoda skäl för sekretess.”

I sin skrivelse begär ombudsmannen att den sista meningen ovan stryks eftersom den anger en 
möjlighet att begränsa tillgången till information som kan skada allmänhetens förtroende för 
”ombudsmannens förmåga att genomföra en grundlig undersökning”.

Det säger sig självt att ombudsmannen måste ha tillgång till alla relevanta uppgifter om han 
ska kunna göra välgrundade bedömningar av medborgarnas klagomål.

Samtidigt som han understryker att institutionerna hittills aldrig har vägrat tillgång till 
relevanta handlingar eller uppgifter anser ombudsmannen att meningen i fråga kan komma att 
ge upphov till tvister i framtiden och kan därtill skada allmänhetens uppfattning om 
ombudsmannens verksamhet.

Vidare, ett erkännande att institutionerna, ”om det finns vederbörligen fullgoda skäl för 
sekretess”, kan vägra ombudsmannen tillgång till relevanta handlingar som han behöver för 
att kunna ta ställning till lämpligheten i administrationens agerande är alltför vagt och ger 
institutionerna ett allt för stort tolkningsutrymme. Begränsningar av ombudsmannens tillgång 
till information bör under alla omständigheter utgå från strikta rättsliga kriterier och inte på ett 
vagt formulerat förbehåll som överlåter åt administrationen i fråga att själv avgöra 
betingelserna för när sekretesshänsyn kan åberopas. Samtidigt framgår det inte vad för slags 
”vederbörligen fullgoda skäl” som kan åberopas för att motivera ”sekretess” när
administrationen i fråga håller inne med uppgifter som ombudsmannen begärt eftersom
denne, liksom hans personal, är underkastade samma tystnadsplikt som gäller inom 
institutionerna i övrigt. Att varje insats från ombudsmannens sida för att främja god 
förvaltning dessutom är i institutionernas intresse behöver knappast påpekas.

Den begränsning som anges i den sista meningen i ovan citerade artikel 3.2, och som utan 
berättigande antyder en viss misstro mot ombudsmannen, är därför ovälkommen. Därför vore 
det nog lämpligast om meningen stöks. Därmed naturligtvis inte sagt att särskilda förfaranden 
för tillgång till känsliga handlingar som redan tillämpas inte längre kan användas i framtiden. 
(Exempelvis har endast ombudsmannen och inte hans personal tillgång till vissa förtroliga 
handlingar som endast får läsas på plats och som inte får kopieras, osv.)

En liknande ändring behöver då också göras i inledningen till ombudsmannens stadga.

Det vore dessutom passande att stärka de bestämmelser som slår fast att såväl ombudsmannen 
som hans personal är underkastade tystnadsplikt i fråga om den information som de får 
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kännedom om i sina undersökningar. Därmed markerar man deras skyldighet att handskas 
försiktigt med såväl innehållet i ”känsliga” handlingar i överensstämmelse med förordning 
(EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar1, som andra känsliga uppgifter (artikel 4.1 i ombudsmannens 
stadga).

Det bör noteras att parlamentet redan 2001 tog upp denna fråga till behandling i samband med 
att den antog den ovannämnda resolutionen av den 6 september 2001. Vid det tillfället antog 
parlamentet en liknande ändring av artikel 3.2, tillsammans med andra ändringar som 
dåvarande ombudsmannen Jacob Söderman hade föreslagit men som hans efterträdare 
Nikiforos Diamandouros inte tagit upprepat. Dessa hade i huvudsak att göra med handlingar 
med ursprung i medlemsstaterna. Eftersom ombudsman Diamandouros i sitt framträdande 
inför utskottet för konstitutionella frågor underströk att han inte såg någon anledning att ändra 
dessa regler, ett för medlemsstaterna känsligt område, finns det ingen anledning för 
parlamentet att ta upp dessa förslag till ändringar till ny behandling. 

3. Rätt att begära att tjänstemän avlägger vittnesmål 

Artikel 3.2 sista stycket i ombudsmannen stadga anger följande:

”Tjänstemän och andra anställda inom gemenskapens institutioner och organ skall avlägga 
vittnesmål på begäran av ombudsmannen; de skall uttala sig på sin administrations vägnar 
och enligt instruktioner från denna och skall ha fortsatt tystnadsplikt.”

I sin skrivelse uttrycker ombudsmannen sin uppfattning att den sista meningen i denna artikel 
innehåller ”dunkla” villkor som i allmänhetens ögon kan tolkas som att ”vittnet förväntas inte 
nödvändigtvis säga sanningen”. Detta kan även rubba allmänhetens förtroende för 
ombudsmannens förmåga att genomföra noggranna undersökningar. Ombudsman
Diamandouros föreslår därför att meningen stryks.

Faktiskt är det svårt att förklara för allmänheten varför tjänstemän ska avlägga vittnesmål 
inför ombudsmannen ”på sin administrations vägnar och enligt instruktioner från denna” och 
inte på grundval av sina kunskaper om de omständigheterna som är föremål för 
ombudsmannens undersökning. Man kan till och med tolka detta som att tjänstemän har rätt 
att ljuga inför ombudsmannen om de instrueras att göra det. Självklart motsvarar detta varken 
de standarder som krävs för en modern förvaltning, där öppenhet ska råda, eller kraven på den 
goda förvaltning som utgör en grundläggande rättighet för Europas medborgare (artikel 41 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna). Det råder därför ingen 
tvekan om att denna mening bör utgå.

Vad det gäller det andra villkoret – att tjänstemän, då de avlägger vittnesmål, ”skall ha fortsatt 
tystnadsplikt” – bör man komma ihåg att enligt tjänsteföreskrifterna har tjänstemän även 
denna skyldighet då de avlägger vittnesmål inför domstol. Det finns därför anledning att låta 
detta villkor avseende vittnesmål inför ombudsmannen stå kvar, förutsatt att man därvid 
hänvisar till tjänstemännens ordinarie skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Faktiskt hade den tidigare ombudsmannen, Jacob Söderman, redan 2001 föreslagit en 
liknande ändring i denna bestämmelse som parlamentet sedan antog. Parlamentets ovan 
nämnda resolution från 2001, som följde på den dåvarande ombudsmannens förslag, gick rent 
av längre och lade till meningen ”De [tjänstemännen] skall lämna en fullständig och 
sanningsenlig information”. Ombudsman Diamandouros ber inte att denna ändring görs i 
artikel 3.2 andra stycket, och det synes heller inte nödvändigt att införa ett sådant tillägg.

4. Meddelande av uppgifter om eventuell brottslig eller olaglig verksamhet 

Ombudsman Diamandouros föreslår även ändringar i artikel 4 i ombudsmannens stadga som 
innebär att ombudsmannen får en viss möjlighet att välja vilka myndigheter han ska 
underrätta om han under loppet av en undersökning upptäcker förhållanden som han anser 
pekar på brottslig verksamhet. Istället för att endast underrätta de nationella myndigheterna, 
såsom artikel 4 i nuvarande form anger, föreslår han att ombudsmannen ska få välja att 
underrätta antingen de nationella myndigheterna eller unionens institutioner och organ, 
exempelvis Olaf.

Det finns anledning att påpeka att det i vissa fall kan vara att föredra att i första hand 
uppmärksamma europeiska myndigheter eller organ. Det gäller exempelvis i fall där 
ombudsmannen i sin granskning av möjliga missförhållanden lagt i dagen bedrägerier riktade
mot EU:s ekonomiska intressen eller annan form av korruption som lämpligen bör bli föremål 
för disciplinåtgärder från institutionernas sida eller som Olaf är bättre skickad att utreda än de 
nationella myndigheterna i en bestämd medlemsstat.

Man bör i detta sammanhang komma ihåg att artikel 22 a i tjänsteföreskrifterna ålägger 
samtliga tjänstemän vid EU:s institutioner, inklusive ombudsmannen personal, skyldigheten 
att underrätta sina överordnade eller Olaf om eventuell olaglig verksamhet, härunder 
bedrägeri eller korruption till skada för unionens intressen.

5. Samarbete med andra internationella institutioner

Ombudsman Diamandouros begär även att artikel 5 i ombudsmannens stadga ändras för att ge 
ombudsmannen möjlighet att samarbeta med andra institutioner verksamma inom området för 
mänskliga eller grundläggande rättigheter.

Man ska i detta sammanhang komma ihåg att även om några av medlemsstaternas nationella 
ombudsmän har vissa specifika befogenheter när det gäller att skydda medborgarnas 
grundläggande rättigheter (inklusive rätten att överklaga hos domstol), gäller detta inte för 
merparten av dessa ombudsmän, och det är heller inte fallet för Europeiska ombudsmannen. 
Det ska dock inte förnekas att, vad enbart samarbete gäller, utan ytterligare behörigheter som 
skulle kunna inkräkta på behörigheterna hos andra EU-institutioner eller organ, kan kontakter 
och erfarenhetsutbyte mellan ombudsmannen och internationella institutioner av detta slag 
vara berikande för båda parter och bidra till att stärka Europeiska ombudsmannens 
möjligheter att främja den ”goda förvaltning” som enligt stadgan om de grundläggande 
rättigheterna utgör en grundläggande rättighet för Europas medborgare. Ombudsman 
Diamandouros begäran kan i detta i detta hänseende inte betraktas som annat än rimlig.
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6. Övriga frågor

Ombudsman Diamandouros föreslår även att hänvisningarna till Fördraget om upprättandet av 
Europeiska kol- och stålgemenskapen stryks eftersom fördraget upphörde att gälla 2002. 
Detta är förklaringen till ändringsförslagen 1, 3 och 7 (första delen).
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