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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

3.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1025/2010, внесена от Georgios Dimitrakopoulos, с гръцко 
гражданство, от името на адвокатска кантора „Christianos & Partners“, 
подкрепена от 1 подпис, относно новата Система за подаване на сигнали 
за измами (FNS) на ОЛАФ

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията поставя под въпрос законността на Системата за подаване на 
сигнали за измами (FNS) на ОЛАФ, която дава възможност на информаторите да 
останат анонимни.  Вносителят на петицията посочва, че не е възможно да се подават 
анонимни петиции до Европейския парламент, нито анонимни жалби до Европейската 
комисия.  Европейският омбудсман и Европейският надзорен орган по защита на 
данните също не приемат анонимни жалби.  Вносителят на петицията подчертава, че е 
възможно горепосочените институции да бъдат помолени да разгледат петициите или 
жалбите като поверителни материали и че тази процедура дава достатъчна гаранция за 
анонимност на жалбоподателя.  Той също така счита, че новата система FNS ще 
натовари допълнително бюджета на ОЛАФ поради големия брой сигнали.  Поради това 
вносителят на петицията призовава Европейския парламент да разгледа този въпрос, 
който по негово мнение представлява сериозно нарушение на общите правни принципи 
на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Вносителят на петицията поставя под въпрос законността на новата Система за 
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подаване на сигнали за измами (FNS) на ОЛАФ, която дава възможност на 
информаторите да останат анонимни.  Вносителят на петицията твърди следното:

 FNS на ОЛАФ, като система изрично и изключително основана на анонимни 
съобщения, е в разрез с основните принципи на Съюза;

 насърчаването на анонимни съобщения в определени случаи може да 
представлява посегателство срещу правата на страните, които са предмет на 
съобщенията;

 възможно е механизмът за борба с измамите (FNS) да бъде блокиран поради 
самото количество получена информация.

Забележки на Комисията относно петицията

FNS е инструмент, създаден за улесняване съобщаването на ОЛАФ на информация 
относно случаи на измами и нередности.  Получената чрез FNS информация се 
анализира при първоначална оценка, за да се вземе решение дали е необходимо 
започването на административно разследване от ОЛАФ.  

Целта на FNS е да подобри системата за безплатни обаждания, която позволяваше 
ОЛАФ да бъде информиран за евентуални случаи на измами преди създаването на FNS.  
И двете системи са създадени от ОЛАФ.  FNS на ОЛАФ не изисква информаторите да 
останат анонимни.  В FNS са инсталирани всички необходими технически 
спецификации с цел установяване и предотвратяване на неоснователни сигнали.

В съответствие с условията на Регламент 1073/19991, административните действия на 
ОЛАФ се извършват при пълно спазване на правата на човека и основните свободи2 и 
са основани единствено на елементи, които имат доказателствена стойност.
Следователно информация само от анонимни източници не може да бъде основание за 
приемането на окончателни заключения в края на разследване.

Съгласно Регламент 1073/1999 ОЛАФ отговаря за провеждането на административни 
разследвания с цел борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския 
съюз.  За изпълнение на задълженията си ОЛАФ трябва да анализира всички твърдения 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. 
относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF), ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

2 Както е посочено в съображение 10 от регламента, разследванията „трябва да бъдат 
осъществени в съответствие с Договора и по-специално с Протокола относно привилегиите и 
имунитетите на Европейските общности, като се отчитат разпоредбите на Правилника за работата 
на длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители на 
Общностите […] и при пълно спазване на човешките права и основни свободи, в частност принципа на 
безпристрастност, на правото на засегнатите лица да изразяват мнението си за касаещите ги факти 
и на принципа, че заключенията от разследванията могат да бъдат основани единствено на елементи, 
които имат доказателствена стойност“
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за измами, засягащи интересите на Съюза, включително и информация, получена от 
анонимни източници.  Тази информация, когато е потвърдена от информация от други 
неанонимни източници, може да се използва в периода на първоначална оценка на 
твърдения за измами, за се реши дали да бъде започнато административно разследване 
от ОЛАФ.

Използването на информация от анонимни източници за целите на започването на 
административно разследване от ОЛАФ беше изрично внесено като искане от 
Европейския парламент в първоначалното разглеждане на предложените изменения на 
Регламент 1073/1999 през 2008 г.1, при условие че се установи, че анонимната 
информация съдържа обосновани подозрения.  В законодателната резолюция относно 
предложените изменения на Регламент 1073/1999 Европейският парламент гласува с 
голяма мнозинство да измени член 5 от Регламент 1073/1999 както следва:

Член 5

Започване на разследвания

1. Службата може да започне разследване при наличие на достатъчно сериозни 
подозрения за извършването на измама или корупция или други незаконни действия по 
член 1. При вземането на решение за започване или не на разследвания, трябва да се 
вземат предвид приоритетите на политиката за провеждане на разследвания и 
програмата за извършване на разследвания на Службата, определена съгласно 
член 11а и член 12, параграф 6 . Анонимна информация също може да се вземе под 
внимание, ако в достатъчно сериозна степен обосновава подозрения за извършването 
на нарушение.

Важно е да се отбележи, че предложеното изменение на член 5 разглежда започването 
на административно разследване от ОЛАФ, а не приемането на окончателните 
заключения в края на разследването.

В съответствие с условията на Регламент 1073/1999 и Регламент 45/20012, 
административните разследвания се провеждат при пълно спазване на правата на 
човека и основните свободи и са основани единствено на елементи, които имат 
доказателствена стойност.  Следователно информация само от анонимни източници не 
може да бъде основание за приемането на окончателни заключения в края на 
разследване.

По отношение на FNS и системата за безплатни обаждания на ОЛАФ Европейският 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=EN

2 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, ОВ 8, 
12.1.2001 г., стр. 1.
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надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) постанови в две становища съответно, 
че няма „основание да се счита, че има нарушение на разпоредбите на Регламент 
45/2001, при условие че [някои] съображения ....... са напълно взети предвид“1

Заключение

ОЛАФ трябва да анализира цялата информация, която получава по отношение на 
евентуални случаи на измами, засягащи финансовите интереси на Съюза, включително 
и информация от анонимни източници, за да спази задълженията си съгласно Регламент 
1073/1999.  Използването на информация от анонимен информатор, поучена чрез FNS 
на ОЛАФ, за да се вземе решение дали да започне административно разследване от 
ОЛАФ, не е в противоречие със съответното право, ако тази информация е обоснована 
и може да бъде подкрепена от други неанонимни източници. Цялата информация, 
получена от ОЛАФ, трябва да се обработва в съответствие с условията на Регламент 
1073/1999 и Регламент 45/2001.

                                               
1 Становище 2007/0074 и становище 2007/0481.


