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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija naujos OLAF pranešimų dėl sukčiavimo atvejų sistemos (FNS) 
teisėtumą, kuris suteikia galimybę informatoriams likti nežinomiems. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad nei peticijų Europos Parlamentui, nei skundų Europos Komisijai neįmanoma 
pateikti anonimiškai. Europos ombudsmenas ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas taip pat nepriima anoniminių skundų. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad yra 
galimybė prašyti minėtų įstaigų nagrinėti peticijas ir skundus konfidencialiai ir kad ši 
procedūra suteikia skundą pateikusiai šaliai pakankamą anonimiškumo garantiją.  Jis taip pat 
mano, kad nauja FNS sistema, atsižvelgiant į didesnį pranešimų skaičių, užkrautų papildomą 
naštą OLAF biudžetui.  Todėl peticijos pateikėjas ragina Parlamentą išnagrinėti šį klausimą, 
kuris, jo nuomone, susijęs su rimtais ES bendrųjų teisinių principų pažeidimais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Peticijos pateikėjas ginčija naujos OLAF pranešimų dėl sukčiavimo atvejų sistemos (FNS) 
teisėtumą, kuris suteikia galimybę informatoriams likti nežinomiems. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad:
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 OLAF pranešimų dėl sukčiavimo atvejų sistema (FNS), kaip sistema, aiškiai paremta 
tik anoniminiais pranešimais, prieštarauja pagrindiniams Europos Sąjungos 
principams;

 anoniminiai pranešimai konkrečiais atvejais gali pažeisti asmenų, apie kuriuos 
pranešama, teises;

 kovai su sukčiavimu skirta sistema (FNS) gali būti paralyžiuota dėl didžiulio 
gaunamos informacijos srauto.

Komisijos pastabos dėl peticijos

FNS yra priemonė, sukurta tam, kad būtų galima paprasčiau pranešti OLAF apie sukčiavimo 
atvejus ir pažeidimus. Per FNS gauta informacija yra analizuojama pirminio vertinimo metu, 
siekiant nustatyti, ar reikia pradėti OLAF administracinį tyrimą.  

FNS tikslas yra pagerinti FREEPHONE sistemą, kuri sudarė sąlygas pranešėjams informuoti 
OLAF apie galimą sukčiavimą iki FNS sukūrimo. Abi šias sistemas sukūrė OLAF. OLAF 
sukurtoje FNS sistemoje nėra reikalaujama, kad informatoriai liktų nežinomi. FNS sistemoje 
buvo įdiegtos visos reikiamos techninės specifikacijos, siekiant nustatyti nepagrįstus 
pranešimus ir užkirsti jiems kelią.

Pagal Reglamente (EB) Nr. 1073/19991 įtvirtintas sąlygas OLAF administraciniai veiksmai 
atliekami visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves2 ir yra grindžiami tik 
įrodomąją vertę turinčiais faktiniais duomenimis. Taigi vien tik iš anoniminių šaltinių gauta 
informacija negali būti pagrindu tyrimo pabaigoje priimti galutines išvadas.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 OLAF yra atsakinga už administracinių tyrimų, skirtų 
kovoti su Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, vykdymą. 
Siekdama atlikti savo pareigas, OLAF privalo išnagrinėti visus pareiškimus, tarp jų ir 
informaciją, gautą iš anoniminių šaltinių, dėl Europos Sąjungos interesams kenkiančio 
sukčiavimo. Kai šią informaciją patvirtina kiti žinomi šaltiniai, ji gali būti naudojama 
pirminio pareiškimų dėl sukčiavimo vertinimo metu, siekiant nustatyti, ar reikia pradėti 
OLAF administracinį tyrimą.

                                               
1 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, 
p. 1).

2 Kaip paminėta Reglamento 10 konstatuojamojoje dalyje, šie tyrimai „turi būti atliekami laikantis 
Sutarties, pirmiausia Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, taip pat Pareigūnų tarnybos 
nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų […] ir visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, ypač sąžiningumo principą, atitinkamų asmenų teisei reikšti savo nuomonę apie su jais 
susijusius faktus, ir principą, kad tyrimų išvados gali būti grindžiamos tik įrodomąją vertę turinčiais faktiniais 
duomenimis“.
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Per pirminį Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 pateiktų pakeitimų svarstymą 2008 m.1 Europos 
Parlamentas konkrečiai paprašė, kad, siekiant pradėti OLAF administracinį tyrimą, būtų 
numatyta galimybė naudotis anoniminių šaltinių pateikta informacija, jei ji atskleidžia 
pagrindžiamų įtarimų.
 Priimant teisėkūros rezoliuciją dėl Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 pakeitimo, didžioji 
dauguma Europos Parlamento narių balsavo už Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 5 straipsnio 
pakeitimą, kuris išdėstytas taip:
5 straipsnis 

Tyrimų pradėjimas

Tarnyba gali pradėti tyrimą, kai turi pakankamai rimtų įtarimų dėl 1 straipsnyje nurodyto 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veikos. Sprendimas pradėti tyrimą ar jo nepradėti 
priimamas atsižvelgiant į Tarnybos tyrimų politikos ir tyrimų veiklos programos prioritetus, 
nustatytus pagal 11a straipsnį ir 12 straipsnio 6 dalį. Atsižvelgiama ir į anoniminius 
pranešimus, jeigu juose pakankamai pagrindžiamas įtarimas nusikalstama veika.

Svarbu pažymėti, kad pasiūlyti 5 straipsnio pakeitimai yra susiję su OLAF administracinio 
tyrimo pradėjimu, o ne su galutinių išvadų priėmimu tyrimo pabaigoje.

Pagal Reglamente (EB) Nr. 45/20012 ir Reglamente (EB) Nr. 1073/1999 įtvirtintas sąlygas 
OLAF administraciniai veiksmai atliekami visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir 
pagrindines laisves ir yra grindžiami įrodomąją vertę turinčiais faktiniais duomenimis. Taigi 
vien tik iš anoniminių šaltinių gauta informacija negali būti pagrindu tyrimo pabaigoje priimti 
galutines išvadas.

Dėl OLAF FNS ir FREEPHONE sistemų savo dviejose nuomonėse Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) atitinkamai išreiškė, jog nėra pagrindo manyti, kad 
yra pažeistos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatos, jei visapusiškai atsižvelgta į [tam 
tikras] aplinkybes3.

Išvada

Siekdama įvykdyti Reglamente (EB) Nr. 1073/1999 nustatytas pareigas, OLAF privalo tirti 
visą gaunamą informaciją dėl galimų Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių 
sukčiavimo atvejų, įskaitant informaciją, gautą iš anoniminių šaltinių. Anoniminių 
informatorių pateiktos informacijos, gautos OLAF FNS priemonėmis, naudojimas, siekiant 
nustatyti, ar turi būti pradėtas OLAF administracinis tyrimas, neprieštarauja atitinkamam 
įstatymui, jei ši informacija gali būti patvirtinta kitų žinomų šaltinių. Visą OLAF gaunamą 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=EN.

2 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

3 Byla 2007/0074 ir byla 2007/0481.
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informaciją reikia tvarkyti laikantis Reglamente (EB) Nr. 1073/1999 ir Reglamente (EB) 
Nr. 45/2001 įtvirtintų sąlygų.“


