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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

3.3.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1025/2010, adresată de Georgios Dimitrakopoulos, de cetățenie 
elenă, în numele firmei de avocatură „Christianos & Partners”, însoțită de o 
semnătură, privind noul sistem FNS (Fraud Notification System/Sistemul de 
notificare a fraudelor) al OLAF 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pune la îndoială legalitatea noului sistem de notificare a fraudelor (FNS) al 
OLAF, care oferă informatorilor posibilitatea de a rămâne anonimi. Petiționarul indică faptul 
că nu este posibil să se prezinte petiții anonime Parlamentului European, nici plângeri 
anonime Comisiei Europene. De asemenea, nici Ombudsmanul European și nici Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor nu acceptă reclamații anonime. Petiționarul subliniază 
faptul că se poate solicita instituțiilor menționate mai sus să trateze petițiile sau plângerile în 
mod confidențial și că această procedură oferă părții reclamante o garanție suficientă de 
anonimat. De asemenea, petiționarul consideră că noul sistem FNS va impune o sarcină 
suplimentară asupra bugetului OLAF, ca urmare a numărului mai mare de notificări. Prin 
urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să examineze această chestiune, care, în 
opinia sa, presupune o încălcare gravă a principiilor generale de drept ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

Petiționarul pune la îndoială legalitatea noului sistem de notificare a fraudelor (FNS) al 
OLAF, care oferă informatorilor posibilitatea de a rămâne anonimi. Petiționarul afirmă 
următoarele:
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 FNS al OLAF, fiind un sistem explicit și exclusiv bazat pe comunicări anonime, este 
contrar principiilor fundamentale ale Uniunii;

 încurajarea comunicărilor anonime poate, în cazuri specifice, să constituie o încălcare 
a drepturilor părților care fac obiectul comunicărilor;

 mecanismul de combatere a fraudelor (FNS) ar putea fi paralizat de simpla cantitate de 
informații primite.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

FNS este un instrument care a fost creat pentru a facilita comunicarea către OLAF a 
informațiilor despre cazuri de fraudă și nereguli. Informațiile primite prin intermediul FNS 
sunt analizate în cadrul unei evaluări inițiale, pentru a stabili dacă se impune începerea unei 
investigații administrative a OLAF.

Scopul FNS este de a îmbunătăți sistemul de apeluri gratuite FREEPHONE, care permitea 
denunțătorilor să informeze OLAF asupra eventualelor fraude, înaintea creării FNS. Aceste 
două sisteme au fost create de OLAF. FNS al OLAF nu cere informatorilor să rămână 
anonimi. Au fost instalate în FNS toate specificațiile tehnice necesare pentru a depista și 
preveni denunțurile nefondate.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 1073/19991, acțiunile administrative ale 
OLAF sunt derulate respectând în totalitate drepturile și libertățile fundamentale ale omului2

și se bazează exclusiv pe elementele care au valoare probatorie. Astfel, informațiile exclusiv 
din surse anonime nu pot constitui baza adoptării concluziilor finale la sfârșitul investigației.

Conform Regulamentului 1073/1999, OLAF este responsabil cu realizarea de investigații 
administrative în scopul combaterii fraudei în dauna intereselor financiare ale Comunităților 
Europene. Pentru a-și îndeplini sarcinile, OLAF trebuie să analizeze toate acuzațiile de fraudă 
în dauna interesului Uniunii, inclusiv informațiile pe care le primește de la surse anonime. 
Aceste informații, coroborate cu informațiile provenite de la alte surse cunoscute, pot fi 
utilizate în perioada evaluării inițiale a acuzațiilor de fraudă pentru a decide dacă ar trebui 
începută o investigație administrativă a OLAF.

Utilizarea informațiilor din surse anonime în scopul începerii unei investigații administrative a 
OLAF a fost solicitată în mod expres de către Parlamentul European în prima lectură a 
                                               
1 Regulamentul CE nr. 1073/1999 al Parlamentului European și  al Consiliului din 25 mai 1999 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF), JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

2 După cum se precizează la considerentul 10 din regulament, investigațiile „trebuie efectuate în conformitate cu 
tratatul și în special cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, respectând Statutul 
funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene […] și respectând în totalitate 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special principiul echității, dreptul persoanelor implicate de 
a-și exprima opiniile asupra faptelor care le privesc și principiul conform căruia concluziile unei investigații se 
pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie”.
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modificărilor propuse la Regulamentul 1073/1999 din 20081, cu condiția ca informațiile 
anonime să dezvăluie suspiciuni întemeiate. În rezoluția legislativă referitoare la propunerea 
de modificare a Regulamentului 1073/1999, Parlamentul European a votat, cu majoritate 
largă, modificarea articolului 5 din Regulamentul 1073/1999, după cum urmează:

Articolul 5

Începerea investigațiilor

1. Oficiul poate deschide o investigație atunci când există suspiciuni suficient de serioase 
privind comiterea unor acte de fraudă sau corupție sau a altor acte ilegale menționate la 
articolul 1. Decizia privind deschiderea unei investigații ține seama de prioritățile politicii de 
investigare și de programul de activități de investigare al Oficiului, stabilit în conformitate cu 
articolul 11a și articolul 12 alineatul (6). Se poate ține seama, de asemenea, de informații 
anonime, dacă există suspiciuni suficient de serioase.

Este important de amintit faptul că propunerea de modificare a articolului 5 se referă la 
începerea unei investigații administrative de către OLAF, și nu la adoptarea concluziilor finale 
la sfârșitul investigației.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 45/20012 și ale Regulamentului 1073/1999, 
acțiunile administrative ale OLAF sunt derulate respectând în totalitate drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului și se bazează exclusiv pe elementele care au valoare probatorie. 
Astfel, informațiile exclusiv din surse anonime nu pot constitui baza adoptării unor concluzii 
finale la sfârșitul investigației.

În ceea ce privește FNS și sistemul de apeluri gratuite FREEPHONE ale OLAF, Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a precizat, în două avize distincte, că „nu există 
motive pentru a considera că au fost încălcate dispozițiile Regulamentului 45/2001, cu 
condiția ca [anumite] argumente……să fie pe deplin luate în considerare”3.

Concluzie

OLAF trebuie să analizeze toate informațiile pe care le primește în legătură cu eventualele 
fraude în dauna intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv informațiile din surse anonime, 
pentru a-și respecta obligațiile instituite în temeiul Regulamentului 1073/1999. Utilizarea 
informațiilor provenite de la un informator și obținute prin intermediul FNS al OLAF, pentru 
a stabili dacă ar trebui începută o investigație administrativă a OLAF, nu contravine legislației 
în domeniu în cazul în care informațiile respective sunt întemeiate și pot fi coroborate cu alte 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0553+0+DOC+XML+V0//RO
2 Regulamentul CE nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 
2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

3 Cauza 2007/0074 și cauza 2007/0481
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surse cunoscute. Orice informații obținute de OLAF trebuie utilizate în conformitate cu 
prevederile regulamentelor 1073/1999 și 45/2001. 


