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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniająca decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom w sprawie przepisów i ogólnych warunków
regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

(2008/587/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 195 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Energii Atomowej, w szczególności jego art. 107d ust. 4,

uwzględniając projekt decyzji zatwierdzony przez Parlament
Europejski w dniu 22 kwietnia 2008 r. (1) oraz rezolucję przy
jętą i poprawki zatwierdzone w dniu 18 czerwca 2008 r. (2),

uwzględniając opinię Komisji,

za zgodą Rady (3),

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej uznaje
prawo do dobrej administracji za podstawowe prawo
obywateli Unii.

(2) Ufność obywateli w zdolność Rzecznika Praw Obywatel
skich do prowadzenia szczegółowego i bezstronnego
dochodzenia w zgłaszanych przypadkach złej admini
stracji ma zasadnicze znaczenie w działalności Rzecznika.

(3) Należy dostosować status Rzecznika Praw Obywatelskich
w celu usunięcia wszelkiej ewentualnej niepewności co
do zdolności Rzecznika do przeprowadzenia szczegóło
wego i bezstronnego dochodzenia w zgłaszanych przy
padkach złej administracji.

(4) Należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatelskich
w celu umożliwienia ewentualnej ewolucji prawa stano
wionego lub orzecznictwa dotyczącego występowania
instytucji i organów Unii Europejskiej w sprawach
przed Trybunałem Sprawiedliwości.

(5) Należy dostosować Statut Rzecznika Praw Obywatel
skich, w celu uwzględnienia zmian, jakie nastąpiły
w ostatnich latach w odniesieniu do roli instytucji
i organów UE w zwalczaniu naruszeń interesów finanso
wych Unii Europejskiej, w szczególności utworzenia
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finanso
wych (OLAF), aby umożliwić Rzecznikowi Praw Obywa
telskich przekazywanie tym instytucjom lub organom
wszelkich informacji pozostających w zakresie ich właś
ciwości.

(6) Należy podjąć kroki w celu umożliwienia Rzecznikowi
Praw Obywatelskich rozwoju współpracy z podobnymi
instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym,
jak również z instytucjami krajowymi lub międzynarodo
wymi nawet wówczas, gdy zakres ich działań jest szerszy
niż zakres działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywa
telskich – np. ochrona praw człowieka – ponieważ taka
współpraca może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie
skuteczności działań Rzecznika.

(7) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali wygasł w 2002 r.,
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(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
(3) Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2008 r.



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Poprawki do decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom

W decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom Parlamentu Europej
skiego (1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w umocowaniu pierwszym skreśla się słowa „ art. 20d ust. 4
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali”;

2) punkt trzeci preambuły otrzymuje brzmienie:

„Rzecznik Praw Obywatelskich, który może także działać
z inicjatywy własnej, musi dysponować wszelkimi środkami
niezbędnymi dla właściwego wykonywania swoich zadań;
w tym celu instytucje i organy wspólnotowe są zobowiązane
dostarczać Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkich
informacji, których zażąda, z zastrzeżeniem obowiązku
nieujawniania informacji przez Rzecznika; dostęp do doku
mentów lub informacji niejawnych, w szczególności do
dokumentów sensytywnych w rozumieniu art. 9 rozporzą
dzenia (WE) nr 1049/2001 (*), następuje zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa zainteresowanej instytucji lub zainteresowa
nego organu Wspólnoty; zgodnie z pierwszym akapitem
art. 3 ust. 2 instytucje lub organy przekazujące niejawne
informacje lub dokumenty powiadamiają Rzecznika Praw
Obywatelskich o takim utajnieniu; do celów realizacji prze
pisów określonych w pierwszym akapicie art. 3 ust. 2
Rzecznik Praw Obywatelskich uzgadnia wcześniej
z zainteresowaną instytucją lub zainteresowanym organem
warunki postępowania z dokumentami lub informacjami
niejawnymi lub z innymi informacjami objętymi obowiąz
kiem zachowania tajemnicy zawodowej. w przypadku gdy
Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzyma żądanej pomocy,
informuje o tym Parlament Europejski, który podejmuje
odpowiednie działania;

___________
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro
pejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001,
s. 43).”;

3) w art. 1 ust. 1 skreśla się słowa „art. 20d ust. 4 Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali”;

4) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytucje i organy Wspólnoty zobowiązane są dostar
czyć Rzecznikowi Praw Obywatelskich wszelkie informacje,
których od nich żądał, oraz umożliwić mu dostęp do odpo

wiednich akt. Dostęp do dokumentów lub informacji niejaw
nych, w szczególności do dokumentów sensytywnych
w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001,
następuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zaintereso
wanej instytucji lub zainteresowanego organu Wspólnoty.

Zgodnie z poprzednim akapitem instytucje lub organy prze
kazujące niejawne informacje lub dokumenty powiadamiają
Rzecznika Praw Obywatelskich o takim utajnieniu.

Do celów realizacji przepisów określonych w pierwszym
akapicie Rzecznik Praw Obywatelskich uzgadnia wcześniej
z zainteresowaną instytucją lub zainteresowanym organem
warunki postępowania z dokumentami lub informacjami
niejawnymi lub z innymi dokumentami objętymi obowiąz
kiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Instytucje i organy wspólnotowe udostępniają dokumenty
pochodzące z państw członkowskich, opatrzone na
podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych klau
zulą tajności, wyłącznie za uprzednią zgodą tego państwa.

Inne dokumenty pochodzące z państw członkowskich są
udostępniane przez instytucje i organy wspólnotowe po
poinformowaniu państwa członkowskiego.

W obu przypadkach, zgodnie z art. 4, Rzecznik Praw
Obywatelskich nie może ujawniać treści tych dokumentów.

Urzędnicy oraz inni pracownicy instytucji i organów wspól
notowych są zobowiązani do składania zeznań na wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich. Są wówczas związani odpo
wiednimi postanowieniami regulaminu pracowniczego,
w szczególności tajemnicą służbową.”;

5) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz jego personel, do
których stosuje się art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspól
notę Europejską oraz art. 194 Traktatu ustanawiającego
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, są zobowiązani
do nierozpowszechniania informacji i dokumentów,
z którymi zapoznali się w ramach przeprowadzanych
dochodzeń. Osoby te są zobowiązane w szczególności nie
ujawniać żadnych dokumentów ani informacji niejawnych
dostarczonych Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
w szczególności dokumentów sensytywnych w rozumieniu
art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, ani dokumentów,
które wchodzą w zakres zastosowania przepisów wspólno
towych dotyczących ochrony danych osobowych, ani też
żadnych informacji, które mogłyby zaszkodzić skarżącemu
lub każdej innej zainteresowanej osobie, z zastrzeżeniem
ust. 2.
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(1) Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.



2. Jeżeli w ramach prowadzonego dochodzenia Rzecznik
Praw Obywatelskich powziął wiadomość o faktach, które
jego zdaniem mogą pociągać za sobą odpowiedzialność
karną, natychmiast informuje o tym, za pośrednictwem
stałych przedstawicielstw państw członkowskich przy
Wspólnotach Europejskich, właściwe organy krajowe, jak
również w przypadku gdy należy to do jego kompetencji,
właściwą instytucję, służbę lub właściwy organ Wspólnoty
odpowiedzialny za zwalczanie nadużyć finansowych;
w stosownym przypadku Rzecznik Praw Obywatelskich
powiadamia również instytucję wspólnotową lub organ
wspólnotowy, sprawujące władzę zwierzchnią nad urzędni
kiem lub pracownikiem, którego dotyczy dana sprawa. Mogą
one zastosować art. 18 akapit drugi Protokołu w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich może także poinformować
zainteresowaną instytucję lub organ wspólnotowy
o niewłaściwym z punktu widzenia dyscyplinarnego postę
powaniu jednego z podlegających im urzędników lub
pracowników.”;

6) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego personel zajmują się
wnioskami o publiczny dostęp do dokumentów innych niż
te, o których mowa w art. 4 ust. 1, na warunkach
i w granicach określonych w rozporządzeniu nr
1049/2001.”;

7) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1. Rzecznik Praw Obywatelskich może współpracować
z podobnymi organami istniejącymi w niektórych państwach

członkowskich, w poszanowaniu odpowiednich przepisów
prawa krajowego, o ile może się to przyczynić do zwięk
szenia skuteczności jego dochodzeń oraz do zapewnienia
lepszej ochrony praw i interesów osób składających skargi.
Rzecznik nie może żądać tą drogą dokumentów, do których
nie miałby dostępu na mocy art. 3.

2. W ramach swojego zakresu obowiązków określonego
w art. 195 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
i w art. 107d Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól
notę Energii Atomowej oraz unikając powielania działań
innych instytucji lub organów, Rzecznik Praw Obywatelskich
może – na tych samych warunkach – współpracować
z instytucjami i organami państw członkowskich odpowie
dzialnymi za promowanie i ochronę praw podstawowych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie czternastego dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący
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