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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ
Küldi: a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoport
Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy: Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) irányításáról szóló 1/2005. sz. 

különjelentés nyomán tett intézkedésekről szóló 2/2011. sz. különjelentés
- Tervezet – A Tanács következtetései

1. A Tanács 2011. május 4-én kézhez kapta az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) irányításáról 

szóló 1/2005. sz. különjelentés nyomán tett intézkedésekről szóló 2/2011. sz. különjelentést1.

2. Az Állandó Képviselők Bizottsága megbízta a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó 

munkacsoportot, hogy vizsgálja meg a jelentést, és vonja le a megfelelő következtetéseket2.

2011. október 6-án a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoport az elnökség által 

benyújtott javaslat alapján megállapodásra jutott a dokumentum mellékletét képező tanácsi 

következtetések tervezetéről.

3. Javasoljuk, hogy az Állandó Képviselők Bizottsága ajánlja a Tanácsnak, hogy valamely soron 

következő ülésén „A” napirendi pontként fogadja el a mellékletben szereplő tanácsi 

következtetéstervezetet.

_______________________

  
1 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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MELLÉKLET

TERVEZET

A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) irányításáról szóló 1/2005. sz. különjelentés nyomán 

tett intézkedésekről szóló 2/2011. sz. különjelentésről

A Tanács:

1. ÜDVÖZLI az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) irányításáról szóló 1/2005. sz. 

különjelentés nyomán tett intézkedésekről szóló 2/2011. sz. számvevőszéki különjelentést, 

valamint a Bizottság arra megfogalmazott válaszait, és ÚGY VÉLI, hogy az 1/2005. sz. 

különjelentésről szóló 2005. november 8-i tanácsi következtetések továbbra is igen aktuálisak;

2. EMLÉKEZTET arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: az OLAF, 

illetve a Hivatal) összetett intézményi keretben működik, és HANGSÚLYOZZA a Hivatal 

függetlenségének fontosságát az adminisztratív vizsgálatok végzése során, valamint az 

Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme terén folytatott hatékony koordináció 

jelentőségét;

A vizsgálati hatékonyság növelése

3. ÜDVÖZLI az OLAF által a műveletei hatékonyságának növelése érdekében végrehajtott 

fontos intézkedéseket, így például a műveleti eljárásokról szóló kézikönyv új változatának 

2009-es bevezetését, illetve az ügykezelési rendszer továbbfejlesztését;

4. SAJNÁLATTAL VESZI azonban TUDOMÁSUL, hogy a vizsgálatok tervezésének és 

felügyeletének tökéletesítése irányában tett haladás korlátozott mértékű volt csupán, aminek 

következtében a vizsgálatok és az elsődleges kiértékelések időtartama továbbra is túlságosan 

hosszú;
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5. TÁMOGATJA a Számvevőszék véleményét – amelyet a Bizottság is oszt –, miszerint a 

vizsgálati eljárások időtartama az OLAF egyik legfontosabb teljesítménymutatója, és 

NYUGTÁZZA, hogy a Hivatal elkötelezett annak minden lehetséges csökkentése mellett;

6. FELKÉRI tehát az OLAF-ot, hogy fokozza a tervezési rendszerének javítására, valamint az 

erőforrásai és eszközei használatának optimalizálására irányuló erőfeszítéseket. Ezzel 

összefüggésben ÜDVÖZLI, hogy a külső vizsgálatokat illetően az OLAF de minimis

megközelítést vezetett be, és TÁMOGATJA, hogy a belső vizsgálatok tekintetében is hasonló 

politika kerüljön alkalmazásra, ami lehetővé tenné, hogy az OLAF nagyobb hangsúlyt tudjon 

fektetni a komolyabb és összetettebb ügyekre, különösen azokon a területeken, ahol a csalás 

kockázata fokozottabb;

7. NYOMATÉKOSAN KÉRI, hogy a Hivatal – a különböző típusú vizsgálatokat és azok sajátos 

jellegét figyelembe véve – továbbra is határozzon meg célkitűzéseket azok időtartamára 

vonatkozóan, és szorosan kövesse nyomon a hosszú és összetett vizsgálatokat, hogy időben 

megtehesse a megfelelő intézkedéseket a késedelmek megelőzése érdekében;

A vizsgálati feladatkör előtérbe helyezése

8. ÜDVÖZLI a Számvevőszék megállapítását, mely szerint az OLAF növelte vizsgálati 

tevékenységeinek arányát, és ezáltal jelentős előrelépést tett a Számvevőszék 2005. évi 

vizsgálata óta;

9. OSZTJA ugyanakkor a Számvevőszék azon véleményét, hogy a vizsgálatok számának és 

gyorsaságának növelése érdekében a Hivatalnak tovább kell erősítenie vizsgálati feladatkörét 

oly módon, hogy meglevő erőforrásainak nagyobb részét fordítja e célra;

Beszámolás a vizsgálatok eredményességéről

10. Bár ELISMERI, hogy az OLAF különböző jelentéseit különböző közönségeknek szánja, és 

azok különböző célokat szolgálnak, EGYETÉRT a Számvevőszékkel annak fontosságában, 

hogy a Hivatal teljesítményéről tájékoztató releváns és megbízható adatokat egyetlen 

dokumentum foglalja össze, megkönnyítve az egyes időszakok, ágazatok és vizsgálati fajták 

összehasonlítását;
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11. HANGSÚLYOZZA, hogy ezt az áttekintést valós és számszerűsíthető eredményeken alapuló 

mutatók alapján kell végezni. EMLÉKEZTET továbbá arra, hogy az illetékes tagállami 

hatóságok, illetve – az adott esettől függően – intézmények, szervek, hivatalok vagy 

ügynökségek feladata az, hogy eldöntsék, a lezárt vizsgálatok nyomán milyen lépéseket 

tesznek, és hogy a pénzügyi nyomon követés nem része az OLAF hatáskörének, emellett 

ÚGY VÉLI, hogy a visszafizetésekre vonatkozó adatok szintén nagyon fontosak, és azokat 

megfelelő módon közzé kell tenni.

A felügyelőbizottság szerepének tisztázása

12. NYUGTÁZVA, hogy a felügyelőbizottság nemrégiben kiigazította eljárási szabályzatát az 

Elsőfokú Bíróság 2008 júliusában hozott ítéletének megfelelően, NYOMATÉKOSÍTJA, hogy 

a felügyelőbizottság feladatkörébe nem tartoznak bele a műveleti tevékenységek: ez ugyanis 

nem lenne összeegyeztethető azzal, hogy jogállása szerint olyan független felügyeleti 

szervként működik, amely nem avatkozhat be sem folyamatban levő vizsgálatokba, sem pedig 

az egyes ügyek nyomán tett intézkedésekbe.

13. ELVÁRJA ugyanakkor, hogy a felügyelőbizottság szerepének pontosítása a 1073/1999/EK 

rendelet módosításával összefüggésben tovább folytatódjon.

*

* *

14. FELKÉRI a Bizottságot, hogy kellő időben tegyen jelentést az e következtetések nyomán tett 

előrehaladásról.

15. FELHÍVJA A FIGYELMET az OLAF működésének alapját képező jogi keret jelenlegi 

reformjára, ami a legmegfelelőbb kontextust kínálja arra, hogy a Számvevőszék által a 

különjelentésben felvetett több kérdésre is megoldást lehessen találni, így többek között az 

eljárási garanciák, a felülvizsgálati eljárás, valamint az Eurojusttal és az Europollal folytatott 

együttműködés kérdésére.



15274/11 ea/IT/kk 5
MELLÉKLET DG G II A HU

16. EMLÉKEZTETVE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) reformjáról szóló 2010. 

december 6-i tanácsi következtetésekre1, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK rendelet módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított bizottsági javaslatnak a tanácsi előkészítő 

szervek általi, 2011 áprilisa és júniusa között lefolytatott vizsgálatára, HANGSÚLYOZZA, 

hogy a Tanács kész a munkát olyan irányban folytatni, hogy az e rendes jogalkotási eljárás 

keretében mihamarabbi megállapodást tegyen lehetővé.

_______________________

  
1 16833/10 GAF 16 FIN 645.


