31. 5. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

L 136/1

I
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 25ηr Μαου 1999
σχετικ µε τιr ρευνεr που πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr
τηr Απτηr (OLAF)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

τι, για να ενισχυθον τα µτρα καταπολµησηr τηr
απτηr, η Επιτροπ, τηρνταr την αρχ τηr αυτονοµαr κθε θεσµικο οργνου ωr προr την εσωτερικ
του οργνωση, δηµιοργησε, µε την απφαση 1999/
352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατµ (4), στο πλασι τηr, την
Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr Απτηr
(στο εξr καλεται «Υπηρεσα»), η οποα εναι επιφορτισµνη µε την πραγµατοποηση των διοικητικν
ερευνν κατ τηr απτηr· τι χει δσει στην
Υπηρεσα πλρη ανεξαρτησα στην σκηση των
καθηκντων τηr για τη διενργεια ερευνν·

(5)

τι η ευθνη τηr Υπηρεσαr για την καταπολµηση
τηr απτηr, πωr αυτ θεσπστηκε απ την Επιτροπ, εκτενεται, πραν τηr προστασαr των οικονοµικν συµφερντων, προκειµνου να συµπεριλβει
το σνολο των δραστηριοττων που χουν σχση µε
την ανγκη τηr διαφλαξηr των κοινοτικν συµφερντων απ παρατυπεr οι οποεr µπορον να επισρουν διοικητικ  ποινικ δωξη·

(6)

τι θα πρπει να προβλεφθε τι, η συνεργασα
µεταξ των κρατν µελν και τηr Επιτροπr, µε
σκοπ την προστασα των οικονοµικν συµφερντων των Κοινοττων, που προβλπεται στο ρθρο
280 τηr συνθκηr ΕΚ, εξασφαλζεται απ την Υπηρεσα·

(7)

τι, δεδοµνου τι εναι αναγκαο να ενισχυθε η
καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδοκαr, και κθε
λληr παρνοµηr δραστηριτηταr που εναι επιζµια
για τα οικονοµικ συµφροντα των Κοινοττων, η
Υπηρεσα πρπει να χει τη δυναττητα να πραγµατοποιε εσωτερικr ρευνεr σε λα τα θεσµικ
ργανα και οργανισµοr που χουν ιδρυθε απ τιr
συνθκεr ΕΚ και Ευρατµ  βσει αυτν (στο εξr
καλονται «θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο»)·

(8)

τι η απφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατµ προβλπει, σον αφορ τιr ρευνεr, τι η Υπηρεσα
ασκε τιr αρµοδιτητεr που χουν ανατεθε απ τον
κοινοτικ νοµοθτη, εντr των ορων και υπ τουr
ρουr που χουν καθορισθε απ αυτν·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 280,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη του Ελεγκτικο Συνεδρου (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 251
τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι τα θεσµικ ργανα και τα κρτη µλη αποδδουν
µεγλη σηµασα στην προστασα των οικονοµικν
συµφερντων των Κοινοττων και στην καταπολµηση τηr απτηr και κθε λληr παρνοµηr
δραστηριτηταr που εναι επιζµια για τα οικονοµικ συµφροντα τηr Κοιντηταr· τι η ευθνη τηr
Επιτροπr για το θµα αυτ συνδεται στεν µε την
αποστολ τηr σον αφορ την εκτλεση του προϋπολογισµο δυνµει του ρθρου 274 τηr συνθκηr ΕΚ·
τι η σηµασα αυτr τηr δρσηr επιβεβαινεται απ
το ρθρο 280 τηr συνθκηr ΕΚ·

(2)

τι η προστασα των οικονοµικν συµφερντων των
Κοινοττων αφορ χι µνον τη διαχεριση των
πιστσεων του προϋπολογισµο αλλ και εκτενεται
σε κθε µτρο που επηρεζει  δναται να επηρεσει
την περιουσα τουr·

(3)

τι εναι αναγκαο να τεθον σε εφαρµογ λα τα
διαθσιµα µτρα για την υλοποηση αυτο του στχου, ιδωr απ την ποψη τηr ερευνητικr αποστολr
που χει ανατεθε στην Κοιντητα, εν παρλληλα
θα πρπει να διατηρηθε η ισχουσα κατανοµ και
ισορροπα των αρµοδιοττων µεταξ του εθνικο και
του κοινοτικο επιπδου·

(1) ΕΕ C 21 τηr 26.1.1999, σ. 10.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 14 Απριλου 1999 (δεν χει ακµα
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 6ηr Μαου 1999 (δεν
χει ακµα δηµοσιευθεi στην Επσηµη Εφηµερδα). Απφαση
του Συµβουλου τηr 25ηr Μαου 1999.

(4) Βλπε σελδα 20 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

L 136/2
(9)

(10)

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

τι θα πρπει να ανατεθε στην Υπηρεσα η σκηση
των αρµοδιοττων που χουν ανατεθε στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατµ, ΕΚ) αριθ. 2185/
96 του Συµβουλου, τηr 11ηr Νοεµβρου 1996, σχετικ µε τουr ελγχουr και εξακριβσειr που διεξγει
επιτοπωr η Επιτροπ µε σκοπ την προστασα των
οικονοµικν συµφερντων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων απ απτεr και λοιπr παρατυπεr (1)· τι
πρπει, εξλλου, να δοθε στην Υπηρεσα η δυναττητα να ασκσει τιr υπλοιπεr αρµοδιτητεr που
χουν ανατεθε στην Επιτροπ για την πραγµατοποηση επιτοπων ελγχων και εξακριβσεων στα
κρτη µλη, µε σκοπ ιδωr την αναζτηση παρατυπιν, σµφωνα µε το ρθρο 9 του κανονισµο (ΕΚ,
Ευρατµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλου, τηr 18ηr
∆εκεµβρου 1995, σχετικ µε την προστασα των
οικονοµικν συµφερντων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (2)·

τι οι ρευνεr αυτr πρπει να διεξγονται σµφωνα
µε τη συνθκη, και ιδωr το πρωτκολλο περ προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
τηρνταr τον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr
των υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και το
καθεστr που εφαρµζεται στο λοιπ προσωπικ
των Κοινοττων αυτν (στο εξr «κανονισµr
υπηρεσιακr κατστασηr»), καθr και µε πλρη
σεβασµ των ανθρωπνων δικαιωµτων και των
θεµελιωδν ελευθεριν, και ιδωr τηr αρχr τηr
ιστηταr, του δικαιµατοr του ενδιαφεροµνου ατµου να εκφραστε για τα γεγοντα που το αφορον
και του δικαιµατοr σµφωνα µε το οποο τα συµπερσµατα µιαr ρευναr πρπει να βασζονται µνο σε
στοιχεα µε αποδεικτικ αξα· τι, για το σκοπ
αυτ, τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο
πρπει να προβλψουν τουr ρουr και τιr λεπτοµρειεr σµφωνα µε τιr οποεr θα διεξγονται οι εν
λγω εσωτερικr ρευνεr· τι, εποµνωr, θα πρπει να
τροποποιηθε ο κανονισµr υπηρεσιακr κατστασηr, προκειµνου να προβλεφθον τα δικαιµατα
και οι υποχρεσειr των υπαλλλων και του λοιπο
προσωπικο σε θµατα εσωτερικν ερευνν·

(11)

τι οι εν λγω εσωτερικr ρευνεr µπορον να πραγµατοποιονται µνον εφσον εξασφαλζεται στην
Υπηρεσα η πρσβαση σε λουr τουr χρουr των
θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν και σε
κθε πληροφορα και γγραφο που χουν στην
κατοχ τουr·

(12)

τι, προκειµνου να εξασφαλιστε η ανεξαρτησα τηr
Υπηρεσαr κατ την εκτλεση των καθηκντων που
τηr ανατθενται µε τον παρντα κανονισµ, θα πρπει να δοθε στο διευθυντ τηr, η αρµοδιτητα να
αποφασζει για την ναρξη ρευναr µε δικ του
πρωτοβουλα·

(1) ΕΕ L 292 τηr 15.11.1996, σ. 2.
(2) ΕΕ L 312 τηr 23.12.1995, σ. 1.
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(13)

τι εναπκειται στιr αρµδιεr εθνικr αρχr , αναλγωr των περιπτσεων, στα θεσµικ ργανα,
ργανα και οργανισµοr, να αποφασζουν για τη
συνχεια που θα δδεται στιr ολοκληρωθεσεr ρευνεr, µε βση την κθεση που εκπονεται απ την
Υπηρεσα· τι θα πρπει πντωr να προβλεφθε η
υποχρωση του διευθυντ τηr Υπηρεσαr να διαβιβζει απευθεαr στιr δικαστικr αρχr του ενδιαφεροµνου κρτουr µλουr τιr πληροφορεr που συλλγει η
Υπηρεσα κατ τη διενργεια εσωτερικν ερευνν
για πρξειr που µπορον να επισρουν ποινικ
δωξη·

(14)

τι θα πρπει να ορισθον οι προϋποθσειr υπ τιr
οποεr οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr θα πραγµατοποιον την αποστολ τουr καθr και οι προϋποθσειr οι σχετικr µε την ευθνη του διευθυντ σον
αφορ την εκτλεση αυτν των ερευνν απ τουr
υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr·

(15)

τι, για την επιτυχα τηr συνεργασαr µεταξ τηr
Υπηρεσαr, των κρατν µελν και των οικεων θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν, εναι
αναγκαο να διευκολυνθε η αµοιβαα ανταλλαγ
πληροφοριν µε παρλληλη τρηση του εµπιστευτικο χαρακτρα αυτν των πληροφοριν σπου
καλπτονται απ το επαγγελµατικ απρρητο, διασφαλζονταr τι απολαουν τηr προστασαr που
παρχεται στα δεδοµνα αυτο του εδουr·

(16)

τι, για να εξασφαλισθε πωr τα αποτελσµατα των
ερευνν που πραγµατοποιον οι υπλληλοι τηr
Υπηρεσαr θα λαµβνονται υπψη, καθr και η
αναγκαα παρακολοθηση, θα πρπει να προβλεφθε
τι οι εκθσειr µπορον να συνιστον αποδεικτικ
στοιχεα παραδεκτ στιr διοικητικr  δικαστικr
διαδικασεr· τι, προr τοτο, οι εκθσειr θα πρπει
να καταρτζονται κατ τρπο που να συνδει µε
τουr καννεr που διπουν τιr εθνικr διοικητικr
εκθσειr·

(17)

τι η Υπηρεσα θα πρπει να απολαει ανεξαρτησαr
για την εκπλρωση τηr αποστολr τηr· τι, προr
ενσχυση αυτr τηr ανεξαρτησαr, η Υπηρεσα θα
πρπει να υπκειται σε τακτικ λεγχο των καθηκντων τηr για τη διενργεια ερευνν, απ επιτροπ
εποπτεαr, αποτελοµενη απ ανεξρτητεr εξωτερικr
προσωπικτητεr, µε ιδιατερη εµπειρογνωµοσνη
στουr τοµεr αρµοδιτηταr τηr Υπηρεσαr· τι η Επιτροπ θα πρπει να χει επσηr ωr αποστολ να
επικουρε το διευθυντ τηr Υπηρεσαr κατ την
εκπλρωση των καθηκντων του·

(18)

τι οι διοικητικr ρευνεr θα πρπει να εκτελονται
υπ τη διεθυνση του διευθυντ τηr Υπηρεσαr, µε
κθε ανεξαρτησα ναντι των θεσµικν οργνων,
οργνων και οργανισµν και ναντι τηr επιτροπr
εποπτεαr·
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τι θα πρπει να εναπκειται στο διευθυντ τηr
Υπηρεσαr να µεριµν για την προστασα των δεδοµνων προσωπικο χαρακτρα και για την τρηση
του εµπιστευτικο χαρακτρα των πληροφοριν που
συλλγονται µε τιr ρευνεr αυτr· τι, επιπλον, θα
πρπει να εξασφαλζεται στουr υπαλλλουr και το
λοιπ προσωπικ των Κοινοττων, νοµικ προστασα ισοδναµη µε εκενη που προβλπεται στα ρθρα
90 και 91 του κανονισµο υπεηρεσιακr κατστασηr·

(20)

τι θα πρπει, µετ απ µια τριετα, να αξιολογηθον οι δραστηριτητεr τηr Υπηρεσαr·

(21)

τι ο παρν κανονισµr ουδλωr περιορζει τιr
αρµοδιτητεr και τιr ευθνεr των κρατν µελν
σον αφορ τη λψη µτρων για την καταπολµηση
τηr απτηr ειr βροr των οικονοµικν συµφερντων
των Κοινοττων· τι, εποµνωr, αναθτονταr τα
καθκοντα τηr πραγµατοποησηr εξωτερικν διοικητικν ερευνν σε ανεξρτητη Υπηρεσα, τηρεται
πλρωr η αρχ τηr επικουρικτηταr που διατυπνεται στο ρθρο 5 τηr συνθκηr· τι η λειτουργα τηr
Υπηρεσαr εναι κατλληλη προκειµνου να ενισχυθε η καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδοκαr
και κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr ειr βροr
των οικονοµικν συµφερντων των Κοινοττων και,
εποµνωr, τηρε επσηr την αρχ τηr αναλογικτηταr,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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οργανισµο»), η Υπηρεσα διενεργε διοικητικr ρευνεr µε
σκοπ:
 την καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδοκαr και
κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr ειr βροr των
οικονοµικν συµφερντων τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
 τον εντοπισµ, προr τοτο, σοβαρν πρξεων συνδεδεµνων µε την σκηση των επαγγελµατικν δραστηριοττων, που µπορε να συνιστον παρλειψη των
υποχρεσεων των υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοττων, η οποα µπορε να επισρει
πειθαρχικ , ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη,  παρλειψη
των αναλγων υποχρεσεων των µελν των θεσµικν
οργνων και οργνων, των διευθυντικν στελεχν των
οργανισµν  των µελν του προσωπικο των θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν, που δεν
υπκεινται στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr.
ρθρο 2
∆ιοικητικr ρευνεr
Κατ την ννοια του παρντοr κανονισµο, ωr «διοικητικr
ρευνεr» (στο εξr καλονται «ρευνεr») νοονται λοι οι
λεγχοι, εξακριβσειr και ενργειεr που πραγµατοποιονται
απ τουr υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr κατ την σκηση των
καθηκντων τουr, σµφωνα µε τα ρθρα 3 και 4, προκειµνου να επιτυγχνονται οι στχοι που ορζονται στο ρθρο
1 και να αποδεικνεται, ενδεχοµνωr, ο παρνοµοr χαρακτραr των ελεγχοµνων δραστηριοττων. Οι ρευνεr αυτr
δεν θγουν την αρµοδιτητα των κρατν µελν σον
αφορ την ποινικ δωξη.

ρθρο 1
Στχοι και καθκοντα
1.
Προκειµνου να ενισχυθε η καταπολµηση τηr
απτηr, τηr δωροδοκαr και κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr ειr βροr των οικονοµικν συµφερντων τηr
Ευρωπαϊκr Κοιντηταr, η Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr Απτηr, η οποα δηµιουργθηκε µε την απφαση 1999/352/ΕΚ,ΕΚΑΧ,Ευρατµ τηr Επιτροπr (στο εξr
καλεται «Υπηρεσα»), ασκε τιr αρµοδιτητεr διενργειαr
ερευνν που ανατθενται στην Επιτροπ απ τουr κοινοτικοr καννεr και κανονισµοr καθr και απ τιr
συµφωνεr που ισχουν στουr τοµεr αυτοr.
2.
Η Υπηρεσα παρχει στα κρτη µλη τη συνδροµ τηr
Επιτροπr για να οργανσουν στεν και τακτικ συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν τουr, προκειµνου να
συντονζουν τη δρση τουr που χει σκοπ να προστατεσει τα οικονοµικ συµφροντα τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
απ την απτη. Η Υπηρεσα συµβλλει στο σχεδιασµ και
στην ανπτυξη των µεθδων καταπολµησηr τηr απτηr
καθr και κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr που
πλττει τα οικονοµικ συµφροντα τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr.
3.
Στο πλασιο των θεσµικν οργνων, οργνων και
οργανισµν που ιδρθηκαν απ τιr συνθκεr  βσει
αυτν (στο εξr καλονται «θεσµικ ργανα, ργανα και

ρθρο 3
Εξωτερικr ρευνεr
Η Υπηρεσα ασκε την αρµοδιτητα, η οποα ανατθεται
στην Επιτροπ µε τον κανονισµ (Ευρατµ, ΕΚ) αριθ.
2185/96, τηr πραγµατοποησηr επιτοπων ελγχων και εξακριβσεων στα κρτη µλη και, βσει των ισχυουσν
συµφωνιν συνεργασαr, σε τρτεr χρεr.
Στο πλασιο των καθηκντων τηr για τη διεξαγωγ
ερευνν, η Υπηρεσα πραγµατοποιε τουr ελγχουr και
εξακριβσειr, που προβλπονται στο ρθρο 9 παργραφοr 1
του κανονισµο (ΕΚ, Ευρατµ) αριθ. 2988/95 και στουr
τοµεακοr καννεr που αναφρονται στο ρθρο 9 παργραφοr 2 του κανονισµο αυτο, στα κρτη µλη και, βσει
των ισχυουσν συµφωνιν συνεργασαr, σε τρτεr χρεr.
ρθρο 4
Εσωτερικr ρευνεr
1.
Στουr τοµεr που αναφρονται στο ρθρο 1, η Υπηρεσα πραγµατοποιε τιr διοικητικr ρευνεr εντr των θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν (στο εξr «εσωτερικr ρευνεr»).
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Οι εν λγω εσωτερικr ρευνεr διεξγονται σµφωνα µε
τουr καννεr των συνθηκν, και ιδωr του πρωτοκλλου
περ προνοµων και ασυλιν των Ευρωπαϊκν Κοινοττων,
καθr και του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr, υπ
τουr ρουr και σµφωνα µε τιr διαδικασεr που προβλπει ο
παρν κανονισµr και τιr αποφσειr που λαµβνει το κθε
θεσµικ ργανο, ργανο και οργανισµr. Τα θεσµικ
ργανα συνεννοονται µεταξ τουr ωr προr το καθεστr
που θα θεσπζουν αυτr τιr αποφσειr.
2.

Εφσον τηρονται οι διατξειr τηr παραγρφου 1:

 η Υπηρεσα δικαιοται µεσηr πρσβασηr, χωρr προειδοποηση, σε κθε πληροφορα που κατχουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο, καθr και στιr
εγκαταστσειr αυτν. Η Υπηρεσα χει το δικαωµα να
ελγχει τα λογιστικ των θεσµικν οργνων, οργνων
και οργανισµν. Η Υπηρεσα µπορε να λαµβνει αντγραφα και αποσπσµατα κθε εγγρφου και του υποθµατοr κθε µσου αποθκευσηr πληροφοριν που κατχουν τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο και,
εν χρειζεται, αναλαµβνει τη διαφλαξη αυτν των
εγγρφων και πληροφοριν, προκειµνου να αποφευχθε κθε κνδυνοr εξαφνισηr,
 η Υπηρεσα µπορε να ζητει προφορικr πληροφορεr
απ τα µλη των θεσµικν οργνων και οργνων, απ
τα διευθυντικ στελχη των οργανισµν καθr και απ
τα µλη του προσωπικο των θεσµικν οργνων,
οργνων και οργανισµν.
3.
Υπ τιr προϋποθσειr και σµφωνα µε τιr διαδικασεr
που προβλπονται στον κανονισµ (Ευρατµ, ΕΚ) αριθ.
2185/96 του Συµβουλου, η Υπηρεσα µπορε να πραγµατοποιε επιτπιουr ελγχουr σε εγκαταστσειr οικονοµικν
φορων τουr οποουr αφορ το θµα, προκειµνου να χει
πρσβαση σε πληροφορεr σχετικ µε πιθανr παρατυπεr,
που ενδχεται να χουν στην κατοχ τουr οι φορεr αυτο.
Εξλλου, η Υπηρεσα µπορε να ζητ απ κθε ενδιαφερµενο να τηr παρσχει τιr πληροφορεr που θεωρε χρσιµεr
για τιr ρευνr τηr.
4.
Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερνονται ταν οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr διενεργον ρευνα
στιr εγκαταστσειr τουr  ταν συµβουλεονται κποιο
γγραφο  ζητον πληροφορεr που χουν στην κατοχ τουr
τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο.
5.
ταν απ τιr ρευνεr ανακψει το ενδεχµενο να
ενχεται προσωπικ κποιο µλοr, διευθυντικ στλεχοr,
υπλληλοr  µλοr του λοιπο προσωπικο, ενηµερνεται
σχετικ το οικεο θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµr.
Σε περιπτσειr στιr οποεr χρειζεται η τρηση απλυτηr
µυστικτηταr για τουr σκοποr τηr ρευναr  απαιτεται η
προσφυγ σε µσα ρευναr που εµππτουν στην αρµοδιτητα εθνικr δικαστικr αρχr, οι πληροφορεr αυτr
µπορον να δδονται σε µεταγενστερο στδιο.
6.
Με την επιφλαξη των διατξεων των συνθηκν, και
ιδωr του πρωτοκλλου περ προνοµων και ασυλιν, καθr
και του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr η απφαση
που λαµβνει κθε θεσµικ ργανο, ργανο και οργανι-
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σµr, η οποα προβλπεται στην παργραφο 1, περιλαµβνει ειδικτερα καννεr που αφορον:
α) την υποχρωση των µελν, των υπαλλλων και του
λοιπο προσωπικο των θεσµικν οργνων και οργνων
καθr και των διευθυντικν στελεχν, υπαλλλων και
λοιπο προσωπικο των οργανισµν να συνεργζονται
και να ενηµερνουν τουr υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr·
β) τιr διαδικασεr που πρπει να τηρον οι υπλληλοι τηr
Υπηρεσαr κατ την εκτλεση των εσωτερικν ερευνν,
καθr και την εγγηση των δικαιωµτων των ατµων
που αφορ η εσωτερικ ρευνα.
ρθρο 5
ναρξη των ερευνν
Η ναρξη των εξωτερικν ερευνν γνεται µε απφαση του
διευθυντ τηr Υπηρεσαr, ο οποοr ενεργε ιδα πρωτοβουλα  µετ απ ατηση ενδιαφεροµνου κρτουr µλουr.
Η ναρξη των εσωτερικν ερευνν γνεται µε απφαση του
διευθυντ τηr Υπηρεσαr, ο οποοr ενεργε ιδα πρωτοβουλα  µετ απ ατηση του θεσµικο οργνου, του οργνου
 του οργανισµο που πρπει να πραγµατοποιηθε η
ρευνα.
ρθρο 6
Εκτλεση των ερευνν
1.
Ο διευθυντr τηr Υπηρεσαr διευθνει την εκτλεση
των ερευνν.
2.
Οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr ασκον τα καθκοντ
τουr αφο προσκοµσουν γραπτ εξουσιοδτηση στην
οποα αναγρφονται τα στοιχεα ταυττηταr και η ιδιτητ
τουr.
3.
Οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr πρπει να εναι εφοδιασµνοι, για κθε παρµβαση, µε γραπτ εντολ χορηγοµενη απ το διευθυντ, στην οποα αναφρεται το αντικεµενο τηr ρευναr.
4.
Οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr υιοθετον, κατ τη διρκεια των επιτπιων ελγχων και εξακριβσεων, στση
σµφωνη µε τουr καννεr και τιr πρακτικr που επιβλλονται στουr υπαλλλουr του σχετικο κρτουr µλουr, µε
τον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr, καθr και µε τιr
αποφσειr που αναφρονται στο ρθρο 4 παργραφοr 1
δετερο εδφιο.
5.
Οι ρευνεr διεξγονται αδιαλεπτωr κατ τη διρκεια
χρονικr περιδου ανλογηr προr τιr περιστσειr και την
πολυπλοκτητα τηr υπθεσηr.
6.
Τα κρτη µλη φροντζουν στε οι αρµδιεr αρχr
τουr, σµφωνα µε τιr εθνικr διατξειr, να παρχουν στουr
υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr την αναγκαα συνδροµ για την
εκπλρωση τηr αποστολr τουr. Τα θεσµικ ργανα και
ργανα φροντζουν στε τα µλη και το προσωπικ τουr να
παρχουν στουr υπαλλλουr τηr Υπηρεσαr την αναγκαα
συνδροµ για την εκπλρωση τηr αποστολr τουr· οι οργανισµο φροντζουν στε τα διευθυντικ στελχη και το
προσωπικ τουr να πρττουν το διο.
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ρθρο 7

χαρακτρα και για την ελεθερη κυκλοφορα των δεδοµνων αυτν (1).

Υποχρωση ενηµρωσηr τηr Υπηρεσαr

4.
Ο διευθυντr τηr Υπηρεσαr και τα µλη τηr επιτροπr εποπτεαr του ρθρου 11 µεριµνον για την εφαρµογ των διατξεων του παρντοr ρθρου καθr και των
ρθρων 286 και 287 τηr συνθκηr ΕΚ.

1.
Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο ενηµερνουν αµελλητ την Υπηρεσα για τιr ενδεχµενεr περιπτσειr απτηr  δωροδοκαr  κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr.
2.
Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθr
και τα κρτη µλη, στο µτρο που το επιτρπει το εθνικ
δκαιο, διαβιβζουν στην Υπηρεσα, κατπιν αιτσεr τηr
 µε πρωτοβουλα τουr, κθε γγραφο και πληροφορα που
κατχουν σχετικ µε διεξαγµενη εσωτερικ ρευνα.
Τα κρτη µλη διαβιβζουν κθε γγραφο και πληροφορα
σχετικ µε τιr εξωτερικr ρευνεr, σµφωνα µε τιr οικεεr
διατξειr.
3.
Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο καθr
και τα κρτη µλη, στο µτρο που το επιτρπει το εθνικ
δκαιο, διαβιβζουν επιπλον στην Υπηρεσα κθε κρινµενο ωr σχετικ µε την υπθεση γγραφο και πληροφορα
που κατχουν, και που αφορ την καταπολµηση τηr
απτηr, τηr δωροδοκαr και οποιασδποτε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr ειr βροr των οικονοµικν συµφερντων των Κοινοττων.

ρθρο 8
Εµπιστευτικτητα και προστασα των δεδοµνων
1.
Οι πληροφορεr που λαµβνονται στο πλασιο εξωτερικν ερευνν, υπ οποιαδποτε µορφ, προστατεονται
απ τιr διατξειr σχετικ µε τιr ρευνεr αυτr.
2.
Οι πληροφορεr που διαβιβζονται  λαµβνονται στο
πλασιο των εσωτερικν ερευνν, υπ οιαδποτε µορφ,
καλπτονται απ το επαγγελµατικ απρρητο και απολαουν τηr προστασαr που παρχουν οι διατξειr οι οποεr
εφαρµζονται στα θεσµικ ργανα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Οι πληροφορεr αυτr δεν επιτρπεται ιδωr να ανακοιννονται σε πρσωπα λλα απ εκενα τα οποα, λγω των
καθηκντων τουr στο πλασιο των θεσµικν οργνων των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων  των κρατν µελν, καλονται
να τιr γνωρζουν οτε να χρησιµοποιονται για λλουr
σκοποr, εκτr τηr καταπολµησηr τηr απτηr, τηr δωροδοκαr και κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr.
3.
Ο διευθυντr φροντζει στε οι υπλληλοι τηr Υπηρεσαr και τα λλα πρσωπα που ενεργον υπ την εποπτεα
του να τηρον τιr κοινοτικr και εθνικr διατξειr σχετικ
µε την προστασα των δεδοµνων προσωπικο χαρακτρα,
και ιδωr τιr προβλεπµενεr απ την οδηγα 95/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 24ηr
Οκτωβρου 1995, για την προστασα των φυσικν
προσπων ναντι τηr επεξεργασαr δεδοµνων προσωπικο

ρθρο 9
κθεση τηr ρευναr και συνχεια που δδεται στιr ρευνεr
1.
Μετ το πραr τηr ρευναr που διεξγαγε, η Υπηρεσα
καταρτζει, υπ την εποπτεα του διευθυντ, κθεση που
προσδιορζει ιδωr τα διαπιστωθντα περιστατικ, την ενδεχµενη οικονοµικ ζηµα, και τα συµπερσµατα τηr ρευναr, συµπεριλαµβανοµνων των συστσεων του διευθυντ
τηr Υπηρεσαr για τη συνχεια που θα πρπει να δοθε.
2.
Οι εκθσειr αυτr καταρτζονται, λαµβνονταr υπψη
τιr διαδικαστικr απαιτσειr που προβλπονται απ το
εθνικ δκαιο του οικεου κρτουr µλουr. Οι εκθσειr που
καταρτζονται µε τον τρπο αυτ αποτελον, πωr οι
διοικητικr εκθσειr που καταρτζονται απ τουr εθνικοr
διοικητικοr ελεγκτr και υπ τουr ιδουr ρουr, αποδεικτικ στοιχεα παραδεκτ στιr διοικητικr  δικαστικr
διαδικασεr του κρτουr µλουr, στο οποο η χρησιµοποησ τουr αποβανει αναγκαα. Υπκεινται στουr διουr
καννεr εκτµησηr µε εκενουr που εφαρµζονται στιr
διοικητικr εκθσειr τιr καταρτιζµενεr απ τουr εθνικοr
διοικητικοr ελεγκτr και χουν ιστιµο κροr µε αυτr.
3.
Οι εκθσειr που καταρτζονται µετ απ εξωτερικ
ρευνα και κθε συναφr χρσιµο γγραφο, διαβιβζονται
στιr αρµδιεr αρχr των οικεων κρατν µελν, σµφωνα
µε τιr ρυθµσειr σχετικ µε τιr εξωτερικr ρευνεr.
4.
Οι εκθσειr που καταρτζονται µετ απ εσωτερικ
ρευνα και κθε συναφr χρσιµο γγραφο, διαβιβζονται
στο οικεο θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµ. Τα θεσµικ ργανα, ργανα και οργανισµο δνουν στιr εσωτερικr ρευνεr τη συνχεια, ιδωr πειθαρχικ και δικαστικ,
την οποα απαιτον τα αποτελσµατα των ερευνν αυτν,
και ενηµερνουν σχετικ το διευθυντ τηr Υπηρεσαr,
εντr προθεσµαr που ορζει αυτr στα συµπερσµατα τηr
κθεσr του, για τη συνχεια που δνουν στιr ρευνεr.
ρθρο 10
∆ιαββαση πληροφοριν απ την Υπηρεσα
1.
Με την επιφλαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρντοr κανονισµο και των διατξεων του κανονισµο (Ευρατµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 η Υπηρεσα δναται να διαβιβσει,
αν πσα στιγµ, στιr αρµδιεr αρχr των οικεων κρατν
µελν πληροφορεr που χει συλλξει κατ τη διρκεια των
εξωτερικν ερευνν.
2.
Με την επιφλαξη των ρθρων 8, 9 και 11 του παρντοr κανονισµο, ο διευθυντr τηr Υπηρεσαr διαβιβζει
στιr δικαστικr αρχr του οικεου κρτουr µλουr τιr
πληροφορεr που συνλεξε η Υπηρεσα κατ τη διρκεια
των εσωτερικν ερευνν σχετικ µε πρξειr που µπορον
να επισρουν ποινικ δωξη. Υπ την επιφλαξη των
απαιτσεων τηr ρευναr, ενηµερνει ταυτχρονα το οικεο
κρτοr µλοr.
(1) ΕΕ L 281 τηr 23.11.1995, σ. 31.
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3.
Με την επιφλαξη των ρθρων 8 και 9 του παρντοr
κανονισµο, η Υπηρεσα δναται να διαβιβσει, αν πσα
στιγµ, στο οικεο θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµ,
τιr πληροφορεr που συνλεξε κατ τη διρκεια των εσωτερικν ερευνν.

ρθρο 11
Επιτροπ εποπτεαr
1.
Η επιτροπ εποπτεαr, µε τον τακτικ λεγχο που
διενεργε σον αφορ την εκτλεση των καθηκντων διεξαγωγr ερευνν, ενισχει την ανεξαρτησα τηr Υπηρεσαr.
Κατπιν αιτσεωr του διευθυντ  µε δικ τηr πρωτοβουλα, η επιτροπ εποπτεαr δνει στο διευθυντ γνµεr σχετικ µε τιr δραστηριτητεr τηr Υπηρεσαr, χωρr πντωr να
αναµιγνεται στη διεξαγωγ των τρεχουσν ερευνν.
2.
Η επιτροπ εποπτεαr αποτελεται απ πντε ανεξρτητεr εξωτερικr προσωπικτητεr, οι οποεr πληρον
τουr ρουr σκησηr, στιr αντστοιχεr χρεr τουr, ανωτρων
καθηκντων σχετικν µε τουr τοµεr δραστηριτηταr τηr
Υπηρεσαr. Οι προσωπικτητεr αυτr διορζονται απ το
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο και την Επιτροπ
µε κοιν συµφωνα.
3.
Η διρκεια τηr θητεαr των µελν εναι τριετr. Η
θητεα αυτ µπορε να ανανεωθε µα φορ.
4.
Μετ τη λξη τηr θητεαr τουr, τα µλη παραµνουν
εν υπηρεσα ωr του ανανεωθε η θητεα τουr  αντικατασταθον.
5.
Κατ την σκηση των καθηκντων τουr, δεν ζητον
οτε δχονται εντολr απ καµα κυβρνηση οτε απ
καννα θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµ.
6.
Η επιτροπ εποπτεαr ορζει τον πρεδρ τηr. Θεσπζει τον εσωτερικ τηr κανονισµ. ∆ιεξγει τουλχιστον
δκα συνεδρισειr το χρνο. Λαµβνει τιr αποφσειr τηr µε
την πλειοψηφα των µελν τηr και η γραµµατεα τηr εξασφαλζεται απ την Υπηρεσα.
7.
Ο διευθυντr διαβιβζει, κθε τοr, στην επιτροπ
εποπτεαr το πργραµµα των δραστηριοττων τηr Υπηρεσαr που αναφρονται στο ρθρο 1 του παρντοr κανονισµο. Ο διευθυντr ενηµερνει τακτικ την επιτροπ εποπτεαr σχετικ µε τιr δραστηριτητεr τηr Υπηρεσαr, τιr
ρευνr τηr, τα αποτελσµατ τουr και τη συνχεια που
δθηκε. ταν µια ρευνα διεξγεται επ χρονικ διστηµα
µεγαλτερο των εννα µηνν, ο διευθυντr ανακοιννει
στην επιτροπ εποπτεαr τουr λγουr για τουr οποουr η
ρευνα δεν χει µπορσει ακµη να περατωθε και την
προβλεπµενη για την ολοκλρωσ τηr αναγκαα προθεσµα. Ο διευθυντr ενηµερνει την επιτροπ εποπτεαr στιr
περιπτσειr στιr οποεr, το οικεο θεσµικ ργανο, ργανο
 οργανισµr δεν δωσε συνχεια στιr συστσειr που του
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γιναν απ το διευθυντ. Ο διευθυντr ενηµερνει την επιτροπ εποπτεαr σχετικ µε τιr περιπτσειr στιr οποεr
απαιτεται η διαββαση πληροφοριν στιr δικαστικr αρχr
κρτουr µλουr.
8.
Η επιτροπ εποπτεαr εκδδει κθε χρνο τουλχιστον
µα κθεση δραστηριοττων, την οποα απευθνει στα θεσµικ ργανα. Μπορε να υποβλλει εκθσειr στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο, την Επιτροπ και το
Ελεγκτικ Συνδριο σχετικ µε τα αποτελσµατα των
ερευνν που διεξγαγε η Υπηρεσα και τη συνχεια που
δθηκε σ’ αυτr.

ρθρο 12
∆ιευθυντr
1.
Η Υπηρεσα τθεται υπ τη διεθυνση διευθυντ, ο
οποοr διορζεται απ την Επιτροπ για περοδο πντε ετν,
η οποα µπορε να ανανεωθε µα φορ.
2.
Προκειµνου να προχωρσει στο διορισµ, µετ απ
πρσκληση υποβολr υποψηφιοττων που δηµοσιεεται,
ενδεχοµνωr, στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων και µετ απ ευνοϊκ γνµη τηr επιτροπr
εποπτεαr, η Επιτροπ καταρτζει τον κατλογο των υποψηφων που διαθτουν τα απαιτοµενα προσντα. Μετ απ
διαβολευση µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο, η Επιτροπ διορζει το διευθυντ.
3.
Ο διευθυντr δεν ζητ οτε δχεται εντολr απ
οιαδποτε κυβρνηση και οιοδποτε θεσµικ ργανο,
ργανο  οργανισµ, κατ την εκπλρωση των καθηκντων
του που αφορον την ναρξη και την εκτλεση των εσωτερικν και εξωτερικν ερευνν  την κατρτιση των
τελικν εκθσεων µετ την ολοκλρωση των εν λγω
ερευνν. Εν ο διευθυντr κρνει τι κποιο µτρο που
λαβε η Επιτροπ θτει σε κνδυνο την ανεξαρτησα του,
χει δικαωµα προσφυγr κατ τηr Επιτροπr ενπιον του
∆ικαστηρου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο διευθυντr υποβλλει τακτικ εκθσειr στο Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο, στο Συµβολιο, στην Επιτροπ και στο
Ελεγκτικ Συνδριο σχετικ µε τα αποτελσµατα των
ερευνν που πραγµατοποιονται απ την Υπηρεσα, σεβµενοr τον εµπιστευτικ τουr χαρακτρα, τα νµιµα δικαιµατα των ενδιαφεροµνων ατµων και, ανλογα µε την
περπτωση, τηρνταr τιr εθνικr διατξειr που εφαρµζονται στιr δικαστικr διαδικασεr.
Τα εν λγω θεσµικ ργανα εξασφαλζουν την τρηση του
εµπιστευτικο χαρακτρα των ερευνν που πραγµατοποιονται απ την Υπηρεσα, το σεβασµ των νοµµων
δικαιωµτων των ενδιαφεροµνων ατµων και, στην
περπτωση που χουν κινηθε δικαστικr διαδικασεr, την
τρηση λων των εθνικν διατξεων που εφαρµζονται
στιr εν λγω διαδικασεr.

31. 5. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

4.
Προτο αποφασσει την επιβολ πειθαρχικr
κυρσεωr κατ του διευθυντ, η Επιτροπ ζητ τη γνµη
τηr επιτροπr εποπτεαr. Επιπλον, τα µτρα τα σχετικ µε
πειθαρχικr κυρσειr κατ του διευθυντ τηr Υπηρεσαr,
πρπει να αποτελον αντικεµενο αιτιολογηµνων αποφσεων, οι οποεr διαβιβζονται προr ενηµρωση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο.
ρθρο 13
Χρηµατοδτηση
Οι πιστσειr τηr Υπηρεσαr, το συνολικ ποσ των οποων
εγγρφεται σε ειδικ γραµµ του προϋπολογισµο, στο
µροr Α του γενικο προϋπολογισµο τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr που αφορ την Επιτροπ, αναγρφονται λεπτοµερr σε παρρτηµα του εν λγω µρουr.
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συµφροντ του, η οποα πραγµατοποιθηκε απ την
Υπηρεσα στο πλασιο εσωτερικr ρευναr, σµφωνα µε
τουr ρουr που προβλπονται στο ρθρο 90 παργραφοr 2
του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr. Το ρθρο 91 του
κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr εφαρµζεται στιr
αποφσειr που λαµβνονται για τιr εν λγω ενστσειr.
Οι διατξειr αυτr εφαρµζονται κατ’ αναλογα στο προσωπικ των θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν που
δεν υπγεται στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr.
ρθρο 15
κθεση αξιολγησηr

ρθρο 14

Κατ τη διρκεια του τρτου τουr απ την ναρξη ισχοr
του παρντοr κανονισµο, η Επιτροπ διαβιβζει στο
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο, κθεση αξιολγησηr των δραστηριοττων τηr Υπηρεσαr, συνοδευµενη
απ τη γνµη τηr επιτροπr εποπτεαr και, ενδεχοµνωr,
απ προτσειr µε στχο την τροποποηση  τη διερυνση
των καθηκντων τηr Υπηρεσαr.

λεγχοr τηr νοµιµτηταr

ρθρο 16

Οι θσειr εργασαr που διατθενται στην Υπηρεσα, απαριθµονται σε παρρτηµα του πνακα προσωπικο τηr Επιτροπr.

Μχρι να τροποποιηθε ο κανονισµr υπηρεσιακr κατστασηr, κθε υπλληλοr  µλοr του λοιπο προσωπικο
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, µπορε να υποβλει στο διευθυντ τηr Υπηρεσαr νσταση κατ πρξηr που θγει τα

ναρξη ισχοr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει απ την 1η Ιουνου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 25 Μαου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J.M. GIL-ROBLES

H. EICHEL

