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Suġġett: Petizzjoni 1025/2010, imressqa minn Georgios Dimitrakopoulos, ta’ 
nazzjonalità Griega, f’isem id-ditta legali “Christianos & Partners”, flimkien 
ma’ firma, dwar is-sistema FNS (Sistema ta’ Notifika tal-Frodi) ġdida tal-
OLAF 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddubita mil-legalità tas-Sistema ta’ Notifika tal-Frodi (FNS) ġdida tal-OLAF, 
li tagħti lill-informaturi l-possibilità li jibqgħu anonimi.  Il-petizzjonant jindika li mhuwiex 
possibbli li jintbagħtu petizzjonijiet anonimi lill-Parlament Ewropew, u lanqas ilmenti 
anonimi lill-Kummissjoni Ewropea.  L-Ombudsman Ewropew u l-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta wkoll ma jaċċettawx ilmenti anonimi.  Il-petizzjonant jenfasizza li huwa 
possibbli li l-istituzzjonijiet imsemmija hawn fuq jintalbu biex jittrattaw il-petizzjonijiet jew l-
ilmenti b’mod kunfidenzjali, u li din il-proċedura tagħti lill-parti li tkun ressqet l-ilment 
garanzija suffiċjenti ta’ anonimità.  Huwa jikkunsidra wkoll li s-sistema FNS il-ġdida timponi 
piż addizzjonali fuq il-baġt tal-OLAF minħabba n-numru akbar ta’ notifiki.  Il-petizzjonant, 
għaldaqstant jistieden lill-Parlament biex jinvestiga din il-kwistjoni li, fil-fehma tiegħu, 
tinvolvi ksur serju tal-prinċipji legali ġenerali tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonant jiddubita mil-legalità tas-Sistema ta’ Notifika tal-Frodi (FNS) ġdida tal-OLAF, 
li tagħti lill-informaturi l-possibilità li jibqgħu anonimi.  Il-petizzjonant jiddikjara dan li ġej:
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 l-FNS tal-OLAF, bħala sistema bbażata espliċitament u esklużivament fuq 
komunikazzjonijiet anonimi, tmur kontra l-prinċipji tal-Unjoni;

 l-inkoraġġiment biex isiru komunikazzjonijiet anonimi jista’, f’każijiet speċifiċi, 
ifisser ksur tad-drittijiet tal-partijiet li huma s-suġġett tal-komunikazzjonijiet;

 il-mekkaniżmu għall-ġlieda kontra l-frodi (FNS) x’aktarx li jkun ipparalizzat mill-
ammont kbir ta’ informazzjoni riċevuta.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-FNS hija għodda maħluqa biex tiffaċilita l-għoti ta’ informazzjoni dwar każijiet ta’ frodi u 
ta’ irregolaritajiet lill-OLAF.  L-informazzjoni riċevuta permezz tal-FNS tiġi analizzata matul 
valutazzjoni inizjali biex jiġi ddeterminat jekk jeħtieġx li tinfetaħ investigazzjoni 
amministrattiva tal-OLAF.   

L-iskop tal-FNS huwa li tittejjeb is-sistema FREEPHONE, sistema li tippermetti lill-
informaturi li jinfurmaw lill-OLAF dwar il-possibilità ta’ frodi qabel ma nħolqot l-FNS.  Iż-
żewġ sistemi nħolqu mill-OLAF.  L-FNS tal-OLAF ma titlobx li l-informaturi jibqgħu 
anonimi.  L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kollha meħtieġa ġew installati fl-FNS sabiex jiġu 
identifikati u evitati denunzji mhux fondati.

F’konformità mat-termini tar-Regolament 1073/19991, l-azzjonijiet amministrattivi tal-OLAF 
isiru filwaqt li jiġu rispettati għalkollox id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem2 u 
huma bbażati biss fuq elementi li għandhom valur bħala xhieda. Għalhekk, l-informazzjoni 
minn sorsi anonimi waħidha ma tistax tkun il-bażi għall-adozzjoni tal-konklużjonijiet finali fi 
tmiem l-investigazzjoni.

Skont ir-Regolament 1073/1999, l-OLAF huwa responsabbli mit-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet amministrattivi għall-ġlieda kontra l-frodi fl-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea.  Sabiex ikun jista’ jwettaq id-dmirijiet tiegħu, l-OLAF għandu janalizza l-
allegazzjonijiet ta’ frodi kollha fl-interessi tal-Unjoni, inkluża l-informazzjoni li jirċievi minn 
sorsi anonimi.  Din l-informazzjoni, meta tiġi appoġġjata b’informazzjoni mogħtija minn sorsi 
magħrufa, tista’ tintuża matul il-perjodu ta’ valutazzjoni inizjali tal-allegazzjonijiet ta’ frodi 
sabiex jiġi deċiż jekk jeħtieġx li tinfetaħ proċedura ta’ investigazzjoni amministrattiva tal-
OLAF.
                                               
1 Ir-Regolament KE Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 
1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) 
ĠU L 136, tal-31.5.1999, p. 1.

2 Kif indikat fil-premessa 10 tar-Regolament, l-investigazzjonijiet għandhom jitmexxew skont it-Trattat u 
partikolarment skont il-Protokoll dwar il-privileġġi u immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, waqt li jirrispettaw 
ir-Regolamenti tal-Persunal ta’ uffiċjali u l-kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej […] u b’rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, b’mod partikolari l-
prinċipju tal-imparzjalità, għad-dritt tal-persuni involuti li jesprimu ruħhom dwar il-fatti li jikkonċernawhom u 
għall-prinċipju li l-konklużjonijiet ta’ investigazzjoni jistgħu jkunu bażati biss fuq elementi li għandhom valur 
bħala xiehda
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L-użu ta’ informazzjoni mogħtija minn sorsi anonimi, bl-għan li tinfetaħ investigazzjoni 
amministrattiva tal-OLAF, intalab speċifikament mill-Parlament Ewropew fil-qari inizjali 
tiegħu tal-modifiki proposti għar-Regolament 1073/1999 fl-20081 bil-kundizzjoni li l-
informazzjoni anonima tiżvela suspetti fondati.  Fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva dwar il-modifika 
proposta għar-Regolament 1073/1999, il-Parlament Ewropew ivvota b’maġġoranza wiesgħa 
favur il-modifika għall-Artikolu 5 tar-Regolament 1073/1999 kif ġej:

Artikolu 5 

Ftuħ ta’ investigazzjonijiet

1.  L-Uffiċċju jista’ jiftaħ investigazzjoni meta jkun hemm suspetti serji biżżejjed li ġew 
mwettqa atti ta’ frodi jew ta’ korruzzjoni jew atti illegali oħrajn imsemmija fl-Artikolu 1. Id-
deċiżjoni jekk tinfetaħx investigazzjoni jew le għandha tikkunsidra l-prijoritajiet tal-politika 
ta’ investigazzjoni u tal-programm tal-attivitajiet tal-Uffiċċju stabbiliti f’konformità mal-
Artikolu 11 a u mal-Artikolu 12(6). Informazzjoni anonima tista’ wkoll tiġi meqjusa jekk ikun 
hemm bażi soda biżżejjed ta’ suspett.

Huwa importanti li jiġi nnutat li l-modifika proposta tal-Artikolu 5 tittratta l-ftuħ ta’ 
investigazzjoni amministrattiva tal-OLAF u mhux l-adozzjoni tal-konklużjonijiet finali fi 
tmiem l-investigazzjoni.

F’konformità mat-termini tar-Regolament 45/20012 u r-Regolament 1073/1999 l-azzjonijiet 
amministrattivi tal-OLAF jitwettqu filwaqt li jiġu rispettati għalkollox id-drittijiet tal-bniedem 
u l-libertajiet fundamentali u huma bbażati biss fuq elementi li għandhom valur bħala xhieda.  
Għalhekk, l-informazzjoni minn sorsi anonimi waħidha ma tistax tkun il-bażi għall-adozzjoni 
tal-konklużjonijiet finali fi tmiem l-investigazzjoni.

Fir-rigward tal-FNS u s-sistema FREEPHONE tal-OLAF, il-Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta sostna f’żewġ opinjonijiet ripsettivament li ma kien hemm l-ebda raġuni 
biex jiġi konkluż li hemm ksur tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 45/2001 ladarba [ċerti] 
kunsiderazzjonijiet... qed jiġu kkunsidrati kollha3.

Konklużjoni

L-OLAf għandu janalizza l-informazzjoni kollha li jirċievi fir-rigward tal-possibilità ta’ frodi 
fl-interessi finanzjarji tal-Unjoni, inkluża l-informazzjoni mogħtija minn sorsi anonimi, sabiex 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0553&language=MT  

2 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 
2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta, ĠU L 8, 
12.1.2001, p. 1.

3 Kawża 2007/0074 u Kawża 2007/0481.
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jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont ir-Regolament 1073/1999.  L-użu tal-informazzjoni 
mogħtija minn informaturi anonimi, li tinkiseb permezz tal-FNS tal-OLAF, sabiex jiġi 
ddeterminat jekk għandhiex tinfetaħ investigazzjoni amministrattiva mill-OLAF jew le, ma 
tmurx kontra l-liġi rilevanti jekk tali informazzjoni tkun fondata u tista’ tiġi appoġġjata b’sorsi 
oħra magħrufa. L-informazzjoni kollha li jikseb l-OLAF għandha tiġi trattata f’konformità 
mat-termini tar-Regolament 1073/1999 u r-Regolament 45/2001. 


