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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1025/2010, którą złożył Georgios Dimitrakopoulos (Grecja) w imieniu 
kancelarii prawnej Christianos i Partnerzy, z 1 podpisem, w sprawie nowego 
systemu OLAF-u umożliwiającego zgłaszanie nadużyć finansowych 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje zgodność z prawem nowego systemu OLAF-u służącego 
zgłaszaniu nadużyć finansowych, który daje informatorom możliwość zachowania 
anonimowości. Składający petycję zaznacza, że nie jest możliwe składanie anonimowych 
petycji do Parlamentu Europejskiego, ani anonimowych skarg do Komisji Europejskiej. 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejski Inspektor Ochrony Danych również 
nie przyjmują anonimowych skarg. Składający petycję podkreśla, że do wspomnianych 
instytucji można zwracać się o rozpatrzenie petycji czy skarg w poufny sposób, a procedura ta 
daje stronie skarżącej wystarczającą gwarancję anonimowości. Uważa on, że nowy system 
OLAF-u dodatkowo obciąży budżet tej instytucji w wyniku większej liczby powiadomień. 
Dlatego składający petycję wzywa Parlament do zbadania tej sprawy, która, w jego opinii, 
wiąże się z poważnym naruszeniem ogólnych zasad prawnych UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Składający petycję kwestionuje zgodność z prawem nowego systemu OLAF-u służącego 
zgłaszaniu nadużyć finansowych (FNS), który daje informatorom możliwość zachowania 
anonimowości. Składający petycję twierdzi, co następuje:
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 system OLAF-u służący zgłaszaniu nadużyć finansowych, jako system bazujący 
wyłącznie na zawiadomieniach anonimowych, jest sprzeczny z podstawowymi 
zasadami Unii;

 zachęcanie do składania anonimowych zawiadomień może w określonych 
przypadkach stanowić naruszenie praw stron, których takie zawiadomienia dotyczą;

 mechanizm zwalczania nadużyć finansowych (system służący zgłaszaniu nadużyć 
finansowych) może zostać sparaliżowany ze względu na wagę otrzymywanych 
informacji.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

System służący zgłaszaniu nadużyć finansowych to narzędzie utworzone w celu ułatwienia 
przekazywania do OLAF-u informacji na temat przypadków nadużyć finansowych 
i nieprawidłowości. Informacje otrzymane za pośrednictwem systemu służącego zgłaszaniu 
nadużyć finansowych są analizowane w ramach wstępnej oceny, aby ustalić, czy niezbędne 
jest wszczęcie przez OLAF dochodzenia administracyjnego.

Celem systemu służącego zgłaszaniu nadużyć finansowych jest usprawnienie systemu 
FREEPHONE, który umożliwiał informatorom powiadamianie OLAF-u o ewentualnych 
nadużyciach finansowych przed utworzeniem FNS. Oba te systemy zostały utworzone przez 
OLAF. W ramach systemu służącego zgłaszaniu nadużyć finansowych OLAF-u nie wymaga 
się, by informatorzy pozostawali anonimowi. W systemie służącym zgłaszaniu nadużyć 
finansowych uwzględniono wszystkie niezbędne specyfikacje techniczne, aby wykrywać 
nieuzasadnione oskarżenia i im zapobiegać.

Zgodnie z warunkami rozporządzenia nr 1073/19991 działania administracyjne OLAF-u 
prowadzone są z pełnym poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności2oraz 
wyłącznie na podstawie elementów posiadających wartość dowodową. A zatem informacje 
wyłącznie z anonimowego źródła nie mogą stanowić podstawy przyjęcia ostatecznych 
wniosków na koniec dochodzenia.

Na mocy rozporządzenia nr 1073/1999 OLAF jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dochodzeń administracyjnych do celów zwalczania nadużyć finansowych przynoszących 
szkody interesom finansowym Unii Europejskiej. Aby wykonywać swoje obowiązki, OLAF 

                                               
1Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące 
dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 
z 31.5.1999, s. 1).

2 Jak zaznaczono w punkcie 10 preambuły przedmiotowego rozporządzenia dochodzenia „muszą być 
prowadzone zgodnie z Traktatem, w szczególności z protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot 
Europejskich, z poszanowaniem regulaminu pracowniczego urzędników i warunkami zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich (...), jak również z pełnym poszanowaniem praw człowieka i podstawowych 
wolności, a w szczególności zasad bezstronności, w sprawie osób zaangażowanych w wyrażanie swoich 
poglądów w kwestiach stanów faktycznych ich dotyczących i dla zasady, że wnioski dochodzenia są oparte 
wyłącznie na podstawie elementów posiadających wartość dowodową”.
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musi analizować wszystkie zarzuty dotyczące nadużyć finansowych przynoszących szkody 
interesom Unii, w tym informacje ze źródeł anonimowych. Informacje te, potwierdzone 
informacjami z innych znanych źródeł, mogą być wykorzystywane na etapie wstępnej oceny 
zarzutów dotyczących nadużyć finansowych w celu podjęcia decyzji, czy OLAF powinien 
wszcząć dochodzenie administracyjne.

Możliwości korzystania z informacji ze źródeł anonimowych do celów wszczynania przez 
OLAF dochodzenia administracyjnego domagał się szczególnie Parlament Europejski 
w pierwszym czytaniu proponowanych zmian do rozporządzenia nr 1073/1999 
w 2008 r.1Warunkiem jest, by zawiadomienia anonimowe wskazywały na uzasadnione 
podejrzenia. W swojej rezolucji legislacyjnej w sprawie proponowanych zmian 
do rozporządzenia nr 1073/1999 Parlament Europejski znaczną większością głosował 
za następującą zmianą art. 5 tego rozporządzenia:

Artykuł 5 

Wszczęcie dochodzenia

1. Urząd może wszcząć postępowanie, jeśli istnieją wystarczająco poważne podejrzenia, 
że doszło do nadużycia finansowego, korupcji lub innego rodzaju wykroczeń, o których mowa 
w art. 1. W decyzji o tym, czy wszcząć dochodzenie, czy też nie, uwzględnia się priorytety 
polityki dochodzeniowej Urzędu i jego program działania w zakresie dochodzeń, określone 
zgodnie z art. 11a i art. 12 ust. 6. Mogą również podlegać uwzględnieniu zawiadomienia 
anonimowe, jeżeli dostatecznie uzasadniają one podejrzenie popełnienia czynu.

Należy zauważyć, że proponowana zmiana art. 5 dotyczy wszczynania przez OLAF 
dochodzenia administracyjnego, nie zaś przyjmowania ostatecznych wniosków na koniec 
dochodzenia.

Zgodnie z warunkami rozporządzenia nr 45/20012oraz rozporządzenia nr 1073/1999 działania 
administracyjne OLAF-u prowadzone są z pełnym poszanowaniem praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz wyłącznie na podstawie elementów posiadających wartość 
dowodową. A zatem informacje wyłącznie z anonimowego źródła nie mogą stanowić 
podstawy przyjęcia ostatecznych wniosków na koniec dochodzenia.

W odniesieniu do systemu OLAF-u służącego zgłaszaniu nadużyć finansowych oraz systemu 
FREEPHONE Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) orzekł odpowiednio w dwóch 
opiniach, że „nie ma powodu, by sądzić, iż dochodzi do naruszenia przepisów rozporządzenia 
nr 45/2001, pod warunkiem że zostały w pełni uwzględnione [pewne] kwestie...”3.

Wniosek

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

2Rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe 
i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

3Sprawa 2007/0074 i sprawa 2007/0481.
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OLAF musi analizować wszystkie informacje dotyczące możliwych nadużyć finansowych 
przynoszących szkody interesom Unii, w tym informacje ze źródeł anonimowych, aby 
przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia nr 1073/1999. Korzystanie 
z informacji uzyskanych od anonimowych informatorów za pośrednictwem systemu OLAF-u 
służącego zgłaszaniu nadużyć finansowych w celu podjęcia decyzji, czy należy wszcząć 
dochodzenie administracyjne OLAF nie jest sprzeczne z właściwym prawem, jeżeli 
informacje takie są uzasadnione i potwierdzone przez inne znane źródła. Wszystkie 
informacje wpływające do OLAF-u muszą być rozpatrywane zgodnie z warunkami 
rozporządzenia nr 1073/1999 oraz rozporządzenia nr 45/2001. 


