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BESLUT

EUROPAPARLAMENTET
EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 18 juni 2008
om ändring av beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom om föreskrifter och allmänna villkor för
ombudsmannens ämbetsutövning
(2008/587/EG, Euratom)
EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(3)

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

(4)

Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas så
att den förblir tillämplig vid eventuella ändringar av rätts
liga bestämmelser eller rättspraxis som gäller intervention
av unionens organ eller byråer i mål 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 -organens
roll i kampen mot bedrägerier riktade mot EU:s ekono
miska intressen. Detta gäller särskilt inrättandet av Euro
peiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Därmed
skulle ombudsmannen få möjlighet att låta dessa institu
tioner eller organ ta del av uppgifter som faller inom
deras behörighetsområde.

(6)

Det är önskvärt att åtgärder vidtas för att ge ombuds
mannen möjlighet att utveckla sitt samarbete med lik
nande institutioner på nationell och internationell nivå
liksom med nationella och internationella institutioner
med ett vidare verksamhetsfält än Europeiska ombuds
mannen – 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 stål
gemenskapen upphörde att gälla 2002.

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

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 107d.4,

med beaktande av det utkast till beslut som Europaparlamentet
antog den 22 april 2008 (1) och av den resolution och de änd
ringar som antogs den 18 juni 2008 (2),

med beaktande av kommissionens yttrande,

med rådets godkännande (3), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig
heterna slår fast rätten till god förvaltning som en av de
grundläggande rättigheterna för medborgarna i unionen.

(2)

Medborgarnas tilltro till ombudsmannens förmåga att
grundligt och opartiskt undersöka påstådda fall av admi
nistrativa missförhållanden är en grundförutsättning för
dennes verksamhet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjorda i EUT.
(3) Rådets beslut av den 12 juni 2008.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

17.7.2008

till sekretessbelagd information eller sekretessbelagda doku
ment, särskilt känsliga handlingar i den mening som avses i
artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, ska vara förenlig
med säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen
eller gemenskapsorganet i fråga.

Ändringar till beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom
Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (1) ska
ändras enligt följande:

1. I första strecksatsen ska orden ”artikel 20d.4 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen”
strykas.

2. Tredje skälet ska ersättas med följande:

”Ombudsmannen, som även kan handla på eget initiativ,
måste ha tillgång till allt som behövs för ämbetsutövningen.
Därför måste gemenskapens institutioner och organ på om
budsmannens begäran tillhandahålla all information som be
gärs och utan att det påverkar ombudsmannens skyldighet
att inte avslöja sådan information. Tillgången till sekretess
belagd information eller sekretessbelagda dokument, särskilt
känsliga handlingar i den mening som avses i artikel 9 i
förordning (EG) nr 1049/2001 (*), bör vara förenlig med
säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen eller
gemenskapsorganet i fråga. Institutioner och organ som till
handahåller sekretessbelagda uppgifter eller handlingar enligt
artikel 3.2 första stycket bör underrätta ombudsmannen om
att de är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av bestämmels
erna i artikel 3.2 första stycket bör ombudsmannen i förväg
ha kommit överens med institutionen eller organet i fråga
om villkoren för hantering av sekretessbelagd information
eller sekretessbelagda dokument och annan information
som omfattas av tystnadsplikt. Om ombudsmannen inte
får den begärda hjälpen ska ombudsmannen underrätta Eu
ropaparlamentet, som vidtar lämpliga åtgärder.

___________
(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens till
gång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).”

Institutioner och organ som tillhandahåller sekretessbelagda
uppgifter eller handlingar enligt stycket ovan ska underrätta
ombudsmannen om att de är sekretessbelagda.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska
ombudsmannen i förväg ha kommit överens med institutio
nen eller organet i fråga om villkoren för hantering av sek
retessbelagd information eller sekretessbelagda dokument
och annan information som omfattas av tystnadsplikt.

Institutionerna eller organen i fråga ska ge ombudsmannen
tillgång till dokument som härrör från en medlemsstat och
som är hemliga enligt lag eller andra författningar endast om
den medlemsstaten på förhand har givit sitt samtycke.

De ska ge tillgång till andra dokument som härrör från en
medlemsstat efter att ha informerat medlemsstaten i fråga.

I båda fallen får ombudsmannen i enlighet med artikel 4 inte
avslöja innehållet i sådana dokument.

Tjänstemän och andra anställda inom gemenskapens institu
tioner och organ ska avlägga vittnesmål på begäran av om
budsmannen; de ska fortfarande vara bundna av de relevanta
reglerna i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet ska de ha fortsatt
tystnadsplikt.”

5. Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4
3. I artikel 1.1 ska orden ”artikel 20d.4 i Fördraget om upp
rättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen” strykas.

4. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.
Gemenskapens institutioner och organ ska förse om
budsmannen med all information som begärs av den och ge
ombudsmannen tillgång till relevanta dokument. Tillgången
(1) EUT L 113, 4.5.1994, s. 15.

1.
Ombudsmannen och dennes personal, på vilka artikel 287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemen
skapen och artikel 194 i fördraget om upprättandet av Euro
peiska atomenergigemenskapen ska tillämpas, får inte avslöja
information eller innehåll i dokument som de får tillgång till
i sina undersökningar. Framför allt får de inte avslöja sekre
tessbelagd information eller innehåll i dokument som över
lämnats till ombudsmannen, i synnerhet inte känsliga hand
lingar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG)
nr 1049/2001, eller dokument som omfattas av gemen
skapslagstiftningen om skydd av personuppgifter liksom så
dan 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.
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2.
Om ombudsmannen i sina undersökningar upptäcker
förhållanden som han anser kan omfattas av straffrättslig
lagstiftning, ska ombudsmannen genast underrätta de natio
nella behöriga myndigheterna via medlemsstaternas beskick
ningar vid Europeiska gemenskaperna och, om fallet ligger
inom dess befogenhetsområde, den institution, det organ
eller den avdelning inom gemenskapen som ansvarar för
bedrägeribekämpning; om så är lämpligt ska ombudsmannen
även underrätta den gemenskapsinstitution eller det gemen
skapsorgan som har maktbefogenheter över tjänstemannen
eller den anställde i fråga; institutionen kan eventuellt åbe
ropa artikel 18 andra stycket i protokollet om immunitet
och privilegier för Europeiska gemenskaperna. Ombudsman
nen får även informera gemenskapsinstitutionen eller ge
menskapsorganet i fråga om förhållanden som från discipli
när synpunkt ifrågasätter uppträdandet hos en av deras an
ställda.”
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det gör undersökningsarbetet mer effektivt och ger bättre
skydd för rättigheter och intressen åt de personer som läm
nar in klagomål. Ombudsmannen får inte på dessa grunder
begära att få se dokument som ombudsmannen inte skulle
ha tillgång till enligt artikel 3.
2.
Inom ramen för sina befogenheter enligt artikel 195 i
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och
artikel 107d i fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen och i syfte att undvika dubbelarbete
i förhållande till verksamheten inom andra institutioner och
organ, får ombudsmannen, på samma villkor, samarbeta
med de institutioner och organ i medlemsstaterna som an
svarar för främjande och skydd av grundläggande rättighet
er.”
Artikel 2

6. Följande artikel 4a ska infogas:
”Artikel 4a
Ombudsmannen och dennes personal ska hantera allmän
hetens begäranden om tillgång till dokument, utöver vad
som avses i artikel 4.1, i enlighet med de villkor och gränser
som föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001.”
7. Artikel 5 ska ersättas med följande:

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tid
ning.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft fjorton dagar efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 18 juni 2008.

”Artikel 5
1.
Ombudsmannen får samarbeta med myndigheter av
samma typ i vissa medlemsstater under förutsättning att
det sker i enlighet med gällande nationell lagstiftning, om

För Europaparlamentet
H.-G. PÖTTERING

Ordförande

