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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) új 
csalásbejelentő rendszere, az FNS törvényességét. A csalásbejelentő rendszer lehetőséget 
biztosít arra, hogy a bejelentő névtelen maradjon.  A petíció benyújtója rámutat, hogy az 
Európai Parlamenthez nem lehet benyújtani névtelen petíciókat, és az Európai Bizottsághoz 
sem lehet benyújtani névtelen panaszokat.  Az európai ombudsman és az európai adatvédelmi 
biztos sem vesz át névtelen panaszokat.  A petíció benyújtója hangsúlyozza, lehetőség van rá, 
hogy az említett intézményeket a petíciók vagy panaszok bizalmas kezelésére kérjék, és ez az 
eljárás megfelelő biztonságot nyújt a panaszos fél számára a névtelenségre nézve.  A petíció 
benyújtójának véleménye szerint az új csalásbejelentő rendszer a jelentések növekvő száma 
miatt további terhet jelentene az Európai Csalás Elleni Hivatal költségvetésére nézve.  A 
petíció benyújtója ezért az Európai Parlamentet e kérdés kivizsgálására kéri, amely véleménye 
szerint súlyosan sérti az Európai Unió általános jogelveit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.
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A petíció benyújtója megkérdőjelezi az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) új 
csalásbejelentő rendszere, az FNS törvényességét. A csalásbejelentő rendszer lehetőséget 
biztosít arra, hogy a bejelentő névtelen maradjon.  A petíció benyújtója a következőket állítja:

 az FNS az OLAF kifejezetten és kizárólagosan névtelen jelentéseken alapuló 
rendszereként ellentétes az Unió alapelveivel;

 a névtelen bejelentések ösztönzése egyes esetekben a jelentésekben szereplő 
személyek jogainak megsértését jelentheti;

 a csalás elleni küzdelem mechanizmusa (FNS) nagy valószínűséggel megbénul majd a 
beérkező információk tömege miatt.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

Az FNS-t annak érdekében hozták létre, hogy megkönnyítsék a csalásokra és 
szabálytalanságokra vonatkozó információk OLAF számára való jelentését.  Az FNS-en 
keresztül érkező információkat egy első vizsgálat során elemzik annak meghatározása 
érdekében, hogy indokolt-e az OLAF közigazgatási vizsgálatának kezdeményezése.  

Az FNS célja a FREEPHONE rendszer javítása, amelynek segítségével a bejelentők az FNS 
létrehozását megelőzően tájékoztathatták az OLAF-ot a lehetséges csalásokról.  Mindkét 
rendszert az OLAF hozta létre.  Az OLAF FNS rendszere nem teszi kötelező a bejelentő 
személyek esetében a névtelenséget.  Az FNS keretében megtették mindazokat a szükséges 
technikai intézkedéseket, amelyekkel azonosíthatóak és megelőzhetőek a megalapozatlan 
jelentések.

Az OLAF közigazgatási tevékenységeit – az 1073/1999/EK rendelettel1 összhangban – az 
emberi jogok és alapvető szabadságjogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett kell 
végezni2, és fellépései kizárólag bizonyíték erejű tényeken alapulhatnak. A névtelen forrásból 
származó információk ezért önmagukban nem szolgálhatnak a vizsgálat eredményeként 
levont végső következtetések alapjául.

Az 1073/1999/EK rendelet értelmében az OLAF felelős a közigazgatási vizsgálatok 
lefolytatásáért az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelem céljából.  
Feladatainak elvégzése érdekében az OLAF-nak ellenőriznie kell az Unió érdekét sértő 
                                               
1 Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 
25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 1999.5.31., 1. o.).

2 Amint azt a rendelet (10) preambulumbekezdése megjegyzi, a vizsgálatokat „a Szerződés és különösen 
az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban kell 
lefolytatni, és ugyanakkor tiszteletben kell tartani az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
és a Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben (a továbbiakban: „személyzeti 
szabályzat”) előírt rendelkezéseket, és teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi jogokat és az alapvető 
szabadságjogokat, különösen a méltányosság elvét, az érintett személyek jogát arra, hogy a velük kapcsolatos 
ügyekben elmondhassák álláspontjukat, és a z t  az elvet, hogy a vizsgálat eredményeként levont 
következtetéseknek kizárólag bizonyíték erejű tényeken kell alapulniuk;”
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csalásokra vonatkozó minden állítást, beleértve a névtelen forrásból származó információkat 
is.  Ha ezen információkat más, ismert forrásból érkező információk is megerősítik, akkor a 
csalással kapcsolatos állítások első vizsgálata során felhasználhatók annak eldöntése 
érdekében, hogy kezdeményezni kell-e az OLAF közigazgatási vizsgálatát.

A névtelen forrásokból származó információk OLAF közigazgatási vizsgálatának 
kezdeményezése céljából való felhasználását az Európai Parlament 2008-ban kifejezetten 
kérte az 1073/1999/EK rendelet javasolt módosításainak első olvasatában 1, azzal a feltétellel, 
hogy a névtelen információk megfelelően komoly gyanút fednek fel.  Az 1073/1999/EK 
rendelet javasolt módosításáról szóló jogalkotási állásfoglalásban az Európai Parlament nagy 
többséggel szavazta meg az 1073/1999/EK rendelet 5. cikkének következő módosítását:

5. cikk 

Vizsgálatok kezdeményezése

(1) A Hivatal akkor kezdeményezhet vizsgálatot, ha megfelelően komoly gyanú áll fenn, hogy 
az 1. cikkben említett csalást, korrupciót vagy egyéb jogellenes tevékenységet követtek el. 
A vizsgálat kezdeményezéséről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Hivatalnak a 11a. 
cikkben és a 12. cikk (6) bekezdésében megállapított vizsgálati politikájának és vizsgálati 
tevékenységi programjának prioritásait. A névtelen bejelentéseket is figyelembe veszik, 
amennyiben az elkövetés gyanúját kellően megindokolják.

Fontos megjegyezni, hogy az 5. cikk javasolt módosítása a közigazgatási vizsgálatok OLAF 
általi kezdeményezéséről, és nem a vizsgálat eredményeképpen levont végső következtetések 
elfogadásáról szól.

A 45/2001/EK2 és az 1073/1999/EK rendelettel összhangban az OLAF közigazgatási 
fellépéseit az emberi jogok és alapvető szabadságjogok teljes mértékű tiszteletben tartása 
mellett kell végezni, és e fellépések kizárólag bizonyíték erejű tényeken alapulhatnak.  A 
névtelen forrásból származó információk ezért önmagukban nem szolgálhatnak a vizsgálat 
eredményeként levont végső következtetések alapjául.

Az OLAF FNS és FREEPHONE rendszere tekintetében az európai adatvédelmi biztos két 
véleményében is úgy vélte, hogy „nincs ok azt feltételezni, hogy megsértették a 45/2001/EK 
rendelet rendelkezéseit, mivel teljes mértékben figyelembe vettek [bizonyos] 
megfontolásokat”3.

Következtetés
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=HU  

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

3 A 2007/0074. sz. és a 2007/0481. sz. ügy.
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Az OLAF-nak meg kell vizsgálnia az Unió pénzügyi érdekeit sértő lehetséges csalásokkal 
kapcsolatban érkező minden információt, beleértve a névtelen forrásokból származó 
információkat is, annak érdekében, hogy eleget tegyen az 1073/1999/EK rendelet szerinti 
kötelezettségeinek. Az OLAF FNS rendszerén keresztül érkező, névtelen bejelentőtől 
származó információk annak megállapítása céljából történő felhasználása, hogy 
kezdeményezni kell-e az OLAF közigazgatási vizsgálatát, nem ellentétes a vonatkozó 
jogszabállyal, ha az ilyen információk kellően komolyak és azokat más ismert források is 
megerősítik. Az OLAF-hoz érkező valamennyi információt az 1073/1999/EK és a 
45/2001/EK rendelettel összhangban kell kezelni. 


