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OLAF се нуждае от независим контрольор на процесуалните 
гаранции, твърдят одиторите на ЕС 
В публикувано днес становище на Европейската сметна палата (ECП) се изразява подкрепа за 
предложението на Европейската комисия за засилване на процесуалните гаранции за лицата, които са 
обект на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), като се въведе независим 
външен пазител, известен като контрольор на процесуалните гаранции. По мнение на одиторите 
контрольорът на процесуалните гаранции трябва да следи за евентуални нарушения на основните права 
и процедурните гаранции, свързани с текущи разследвания на OLAF. Освен това контрольорът следва да 
дава разрешение за извършването на определени стъпки в хода на разследванията, например 
извършването на проверки на място и инспекции от OLAF на предприятия или институциите на EС. 

Д-р Louis Galea —членът на ЕСП, отговарящ за това становище, направи следния коментар: „Европейската 
сметна палата отдава голямо значение на ефективната борба с измамите, корупцията и други незаконни 
дейности. Това е необходимо заради доверието на гражданите в институциите на EС и основните 
елементи на доброто управление. Ето защо имаме нужда от силна Служба за борба с измамите. Въпреки 
това опитът показва, че всяко основателно действие по разследване може да бъде сериозно затруднено, 
ако съществува усещането, че гаранциите за зачитане на индивидуалните права са недостатъчни.“  

В своето Становище № 6/2014 ЕСП изразява подкрепа за законодателното предложение на Комисията, целящо 
създаването на длъжността „контрольор на процедурните гаранции“. В същото време ЕСП препоръчва да се 
направят изменения в предложението с цел да се засили независимостта на контрольора и по-добре да се 
дефинира обхватът на неговата интервенция. 

Съгласно член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейският парламент и Съветът 
следва да се допитат до ЕСП за становище, преди да приемат законодателство в областта на предотвратяването 
и борбата с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, с цел да осигури ефективна и равностойна 
защита в държавите членки, както и в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е генерална дирекция на Европейската Комисия, но е 
функционално независима по отношение на своите разследвания. 
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