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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1025/2010 af Georgios Dimitrakopoulos, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, for advokatvirksomheden "Christianos & Partners", om 
OLAF's nye FNS-system (bedragerianmeldelsessystem)

1. Sammendrag

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af OLAF's nye 
bedragerianmeldelsessystem "FNS", der giver informanter mulighed for at forblive anonyme. 
Andrageren påpeger, at der hverken kan indgives anonyme andragender til Europa-
Parlamentet eller anonyme klager til Kommissionen.  Den Europæiske Ombudsmand og Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse modtager heller ikke anonyme klager. 
Andrageren understreger, at det er muligt at anmode de ovennævnte institutioner om at 
behandler andragender eller klager fortroligt, og at denne procedure giver den klagende part 
tilstrækkelig sikkerhed for anonymitet.  Han mener tillige, at det nye FNS-system vil påføre 
OLAF's budget en supplerende byrde pga. det sigende antal indberetninger. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge indeværende sag, der efter hans 
opfattelse indebærer en alvorlig krænkelse af EU's generelle retlige principper.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

"Andrageren stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af OLAF's nye 
bedragerianmeldelsessystem "FNS", der giver informanter mulighed for at forblive anonyme.  
Andrageren konstaterer følgende:
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 OLAF's FNS-system, som udtrykkeligt og udelukkende bygger på anonyme 
meddelelser, er i strid med EU's grundlæggende principper.

 At opmuntre til anonyme meddelelser kan i visse sager være en overtrædelse af de 
parters rettigheder, som er genstand for meddelelserne.

 Bedrageribekæmpelsesmekanismen FNS risikerer at blive lammet af mængden af 
modtagne oplysninger.

Kommissionens bemærkninger vedrørende andragendet

FNS er et redskab, som er blevet skabt for at gøre det lettere at informere OLAF om tilfælde 
af bedrageri og uregelmæssigheder. Oplysninger, som modtages via FNS, analyseres i en 
indledende vurdering for at afgøre, om der skal åbnes en administrativ undersøgelse ved 
OLAF.  

Formålet med FNS er at forbedre Freephonesystemet, som gav informanter mulighed for at 
informere OLAF om mulige tilfælde af bedrageri forud for oprettelsen af FNS. Begge disse 
systemer er oprettet af OLAF. OLAF's FNS kræver ikke, at informanterne er anonyme. FNS 
er forsynet med alle nødvendige tekniske specifikationer med henblik på at opdage og 
forebygge ubegrundede angivelser.

I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning 1073/19991 udføres OLAF's 
administrative handlinger med fuld respekt for menneskerettighederne og grundlæggende 
frihedsrettigheder2, og de baseres udelukkende på elementer, som har beviskraft. Det betyder, 
at oplysninger fra anonyme kilder alene ikke kan danne grundlag for endelige konklusioner 
ved afslutningen af en undersøgelse.

I henhold til forordning 1073/1999 har OLAF ansvaret for at gennemføre administrative 
undersøgelser med henblik på at bekæmpe bedrageri mod EU's økonomiske interesser. I 
udførelsen af sine opgaver skal OLAF analysere alle beskyldninger om bedrageri mod EU's 
interesser, herunder oplysninger, som OLAF modtager fra anonyme kilder. Når sådanne 
oplysninger bekræftes af oplysninger fra andre kendte kilder, kan de anvendes i den 
indledende vurdering af beskyldninger om bedrageri for at afgøre, om der skal indledes en 
administrativ undersøgelse ved OLAF.

Det var Europa-Parlamentet, som under førstebehandlingen af forslag til ændring af 
forordning 1073/1999 i 20083 specifikt efterspurgte brug af oplysninger fra anonyme kilder 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25.5.1999 om undersøgelser, der foretages af 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1).
2 Som anført i forordningens betragtning 10 "bør disse undersøgelser gennemføres i overensstemmelse med 
traktaten og især protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, under 
overholdelse af Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte, og under fuld respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, specielt 
for rimelighedsprincippet, den berørte persons ret til at udtale sig om de forhold, der vedrører ham, og for 
princippet om, at kun forhold, som har beviskraft, kan danne grundlag for en undersøgelse;".
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0553&language=EN. 
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med henblik på at indlede en administrativ undersøgelse ved OLAF under forudsætning af, at 
de anonyme oplysninger afslører velunderbyggede mistanker.  I den lovgivningsmæssige 
beslutning om de foreslåede ændringer af forordning 1073/1999 stemte Europa-Parlamentet 
med stort flertal for at ændre artikel 5 i forordning 1073/1999 som følger:

Artikel 5 

Indledning af undersøgelser

1. Kontoret kan indlede en undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt begrundet mistanke om, 
at der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige handlinger som nævnt i artikel 1. Når 
der træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en undersøgelse, skal der tages hensyn 
til, hvad der prioriteres i kontorets politik på undersøgelsesområdet og dets arbejdsprogram 
for undersøgelser som fastsat i henhold til artikel 11a og artikel 12, stk. 6. Anonyme 
anmeldelser vil også blive behandlet, hvis mistanken er tilstrækkeligt begrundet.

Det er vigtigt at bemærke, at den foreslåede ændring af artikel 5 omhandler indledning af en 
administrativ undersøgelse ved OLAF og ikke vedtagelse af endelige konklusioner ved 
afslutningen af en undersøgelse.

I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning 45/20011 og forordning 1073/1999 
udføres OLAF's administrative handlinger med fuld respekt for menneskerettighederne og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og de baseres udelukkende på elementer, som har 
beviskraft. DDet betyder, at oplysninger fra anonyme kilder alene ikke kan danne grundlag 
for endelige konklusioner ved afslutningen af en undersøgelse.

Den Europæiske Tilsynsførende for databeskyttelse har om OLAF's FNS- og 
Freephonesystemer i to henstillinger udtalt, at der "ikke var grund til at tro, at bestemmelserne 
i forordning 45/2001 overtrædes, under forudsætning af at der tages fuld højde for visse 
overvejelser"2.

Konklusioner

OLAF skal analysere alle modtagne oplysninger om bedrageri mod EU's interesser, herunder 
oplysninger, som OLAF modtager fra anonyme kilder, for at opfylde sine forpligtelser i 
henhold til forordning 1073/1999. Det er ikke i strid med den relevante lovgivning at anvende 
oplysninger fra en anonym informant, der er opnået ved hjælp af OLAF's FNS-system, for at 
afgøre, om der skal indledes en administrativ undersøgelse ved OLAF, når sådanne 
oplysninger er velunderbyggede og bekræftes af oplysninger fra andre kendte kilder. Alle 
oplysninger, som OLAF opnår, skal behandles i overensstemmelse med betingelserne i 
forordning 1073/1999 og forordning 45/2001." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
2 Sag 2007/0074 og sag 2007/0481.


