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OLAF har brug for en uafhængig kontrolansvarlig for 
processuelle garantier, siger EU-revisorerne  
I en udtalelse, der offentliggøres i dag, støtter Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) 
Europa-Kommissionens forslag om at styrke de processuelle garantier for personer, der 
undersøges af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ved at etablere en 
uafhængig, ekstern vagthund, en såkaldt "kontrolansvarlig for processuelle garantier". Efter EU-
revisorernes mening bør den kontrolansvarlige behandle enhver potentiel tilsidesættelse af 
grundlæggende rettigheder og processuelle garantier i forbindelse med igangværende OLAF-
undersøgelser. Endvidere bør den kontrolansvarlige være ansvarlig for at godkende bestemte 
undersøgelsesaktiviteter, f.eks. OLAF's kontrol på stedet og inspektioner hos virksomheder og EU-
institutioner. 

Louis Galea, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for udtalelsen, har følgende 
kommentarer: "Den Europæiske Revisionsret tillægger en effektiv bekæmpelse af svig, korruption og 
anden ulovlig aktivitet stor betydning. Intet mindre er acceptabelt, når det handler om at sikre borgernes 
tillid til EU-institutionerne og overholde principperne for grundlæggende god forvaltning. Derfor er der 
brug for et stærkt OLAF. Erfaringerne viser imidlertid, at enhver berettiget undersøgelseshandling kan 
undermineres i væsentlig grad, hvis mennesker føler, at beskyttelsen af individuelle rettigheder er 
utilstrækkelig." 

I sin udtalelse nr. 6/2014 støtter Revisionsretten Kommissionens lovgivningsforslag om etablering af en 
kontrolansvarlig for processuelle garantier. Revisionsretten anbefaler dog, at forslaget ændres for at 
styrke den kontrolansvarliges uafhængighed og præcisere vedkommendes muligheder for indgriben. 

I henhold til artikel 325 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde skal Europa-Parlamentet 
og Rådet anmode om en udtalelse fra Revisionsretten, før de vedtager lovgivning til forebyggelse og 
bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser, med henblik på at yde en effektiv og 
ensartet beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer. 

OLAF er et generaldirektorat i Kommissionen, men det er funktionelt uafhængigt i forbindelse med sit 
undersøgelsesarbejde. 
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