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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1025/2010, ko advokātu firmas „Christianos & Partners” 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios Dimitrakopoulos un kam 
pievienots 1 paraksts, par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
jauno FNS sistēmu (sistēma brīdināšanai par krāpšanas gadījumiem)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba, vai OLAF jaunā sistēma brīdināšanai par krāpšanas 
gadījumiem (FNS), kura informācijas sniedzējiem dod iespēju palikt anonīmiem, ir likumīga.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas Parlamentam nav iespējams iesniegt anonīmus 
lūgumrakstus un tāpat nav iespējams iesniegt anonīmas sūdzības Eiropas Komisijai.
Anonīmas sūdzības nepieņem arī Eiropas Ombuds un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.
Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka pastāv iespēja iepriekš minētajām iestādēm lūgt izskatīt 
lūgumrakstus vai sūdzības, ievērojot konfidencialitāti, un ka šī kārtība prasītājam ir 
pietiekama anonimitātes garantija. Viņš arī uzskata, ka jaunā FNS sistēma būs papildu slogs 
OLAF budžetam, jo iesniegto brīdinājumu skaits būs lielāks. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs 
aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu, kas, viņaprāt, ir saistīts ar ES tiesību 
vispārējo principu nopietnu pārkāpumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba, vai OLAF jaunā sistēma brīdināšanai par krāpšanas 
gadījumiem (FNS), kura informācijas sniedzējiem dod iespēju palikt anonīmiem, ir likumīga.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka:
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 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai FNS kā sistēma, kuras pamatā ir tikai un vienīgi 
anonīma paziņošana, ir pretrunā Savienības pamatprincipiem;

 veicinot anonīmu paziņošanu, atsevišķos gadījumos var tikt aizskartas personu, kas ir 
paziņojumu objekti, tiesības;

 mehānisms cīņai pret krāpšanu (FNS), iespējams, tiks paralizēts saņemtās informācijas 
kopējā sloga dēļ.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

FNS ir rīks, kas tika izstrādāts, lai veicinātu OLAF informēšanu par krāpšanas un pārkāpumu 
gadījumiem. FNS saņemtā informācija tiek analizēta sākotnējās novērtēšanas laikā, lai 
noteiktu, vai ir nepieciešams uzsākt OLAF administratīvo izmeklēšanu.

FNS mērķis ir pilnveidot FREEPHONE sistēmu, ar kuru, pirms tika izveidota FNS, ziņotāji 
varēja informēt OLAF par iespējamu krāpšanos. Abas šīs sistēmas radīja Eiropas Birojs 
krāpšanas apkarošanai. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai FNS netiek prasīts 
informētājiem palikt anonīmiem. FNS ir uzstādītas visas tehniskās specifikācijas, lai 
konstatētu un novērstu nepamatotas apsūdzības.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1073/19991 OLAF administratīvās darbības veic, pilnībā 
ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības2 un pamatojoties vienīgi uz elementiem, kam ir 
pierādījumu vērtība. Tāpēc galīgos secinājumus izmeklēšanas beigās nevar pieņemt, 
pamatojoties tikai uz informāciju no anonīmiem avotiem.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1073/1999 OLAF ir atbildīgs veikt administratīvo izmeklēšanu 
krāpšanas, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses, apkarošanas nolūkā. Lai veiktu 
savus pienākumus, OLAF jāanalizē visi apgalvojumi par krāpšanu, kas skar Savienības 
intereses, tostarp informāciju, ko tas saņēmis no anonīmiem avotiem. Šādu informāciju, ja to 
nostiprina ar informāciju no zināmiem avotiem, var izmantot sākotnējā apgalvojumu par 
krāpšanu novērtēšanas periodā, lai lemtu par to, vai jāuzsāk OLAF administratīvā 
izmeklēšana.

Anonīmu avotu informācijas izmantošanu OLAF administratīvo izmeklēšanas sākšanas 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regula (EK) Nr. 1073/1999 par 
izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), OV L 136, 31.5.1999., 
1. lpp.

2 Kā norādīts regulas 10. apsvērumā, izmeklēšanas „jāveic saskaņā ar Līgumu, un jo īpaši saskaņā ar 
Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, ievērojot Civildienesta noteikumus un pārējo Eiropas 
Kopienu darbinieku nodarbināšanas kārtību (..) un pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības, īpaši 
taisnīguma principu, ievērojot iesaistīto personu tiesības izteikt savus uzskatus par faktiem, kas uz tām attiecas, 
un ievērojot principu, ka izmeklēšanas secinājumi var pamatoties vienīgi uz elementiem, kam ir pierādījumu 
vērtība”.
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nolūkā īpaši prasīja Eiropas Parlaments ierosināto grozījumu Regulā (EK) Nr. 1073/19991

sākotnējā lasījumā 2008. gadā ar nosacījumu, ka anonīmā informācija atklāj pamatotas 
aizdomas. Normatīvās rezolūcijas par ierosinātajiem grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1073/1999 
ietvaros Eiropas Parlaments ar lielu balsu vairākumu nobalsoja mainīt Regulas (EK) 
Nr. 1073/1999 5. pantu šādi:

5. pants

Izmeklēšanas sākšana

1. Birojs var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, ka notikusi krāpšana 
vai korupcija vai citas nelikumīgas darbības, kas minētas 1. pantā. Lēmumā sākt vai nesākt 
izmeklēšanu ņem vērā izmeklēšanas politikas prioritātes un Biroja darbības programmu 
izmeklēšanas jomā, kas noteiktas saskaņā ar 11.a pantu un 12. panta 6. punktu. Var ņemt 
vērā arī anonīmu informāciju, ja tie rada pietiekami pamatotas aizdomas par noziedzīgu 
nodarījumu.

Svarīgi atzīmēt, ka ierosinātās 5. panta izmaiņas ir par OLAF administratīvās izmeklēšanas 
uzsākšanu un nevis par galīgo secinājumu pieņemšanu izmeklēšanas beigās.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/20012 un Regulas (EK) Nr. 1073/1999 noteikumiem OLAF
administratīvās darbības veic, pilnībā ievērojot cilvēktiesības un pamatbrīvības un pamatoties 
vienīgi uz elementiem, kam ir pierādījumu vērtība. Tāpēc galīgos secinājumus izmeklēšanas 
beigās nevar pieņemt, pamatojoties tikai uz informāciju no anonīmiem avotiem.

Attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai FNS un FREEPHONE sistēmu Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) divos atzinumos attiecīgi norādīja, ka „nav iemesla 
uzskatīt, ka ir pārkāpti Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumi, ja ir pilnībā ņemti vērā atsevišķi 
apsvērumi”3.

Secinājums

OLAF jāanalizē visa saņemtā informācija par iespējamu krāpšanu, kas skar Savienības finanšu 
intereses, tostarp informāciju no anonīmiem avotiem, lai ievērotu savas saistības, kas 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 1073/1999.  Ar OLAF FNS starpniecību iegūtās anonīmu ziņotāju 
informācijas izmantošana, lai noteiktu, vai jāuzsāk OLAF administratīvā izmeklēšana, nav 
pretrunā attiecīgajam tiesību aktam, ja šāda informācija ir pamatota un to var nostiprināt ar 
citiem zināmiem avotiem. Visa OLAF iegūtā informācija jāapstrādā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1073/1999 un Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem.
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=LV  

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti, OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

3 Lieta 2007/0074 un lieta 2007/0481.
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