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Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της γνώμης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Το πλήρες κείμενο της γνώμης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ: www.eca.europa.eu. 
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Η OLAF χρειάζεται έναν ανεξάρτητο ελεγκτή διαδικαστικών 
εγγυήσεων, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Γνώμη που δημοσιεύεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) υποστηρίζει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων για τα πρόσωπα που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τη 
θεσμοθέτηση ανεξάρτητου εξωτερικού θεματοφύλακα, ο οποίος θα είναι γνωστός ως «ελεγκτής 
διαδικαστικών εγγυήσεων». Κατά την άποψη των ελεγκτών του ΕΕΣ, ο ελεγκτής αυτός οφείλει να 
επιλαμβάνεται οποιασδήποτε παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και διαδικαστικών εγγυήσεων στο 
πλαίσιο εν εξελίξει ερευνών της OLAF. Επιπλέον, ο ελεγκτής αυτός οφείλει να εγκρίνει ορισμένα μέτρα 
έρευνας, παραδείγματος χάριν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις ή σε θεσμικά όργανα 
της ΕΕ. 

Ο δρ Louis Galea, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τη γνώμη, συνιστά: «Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και των άλλων 
παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτό απαιτούν, άλλωστε, η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
η στοιχειώδης ορθή διακυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται μια ισχυρή OLAF. Ωστόσο, η πείρα καταδεικνύει 
ότι οποιαδήποτε δικαιολογημένη πράξη έρευνας μπορεί να υπονομευθεί σοβαρά από την αντίληψη ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις προς διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων». 

Στη γνώμη του αριθ. 6/2014 το ΕΕΣ υποστηρίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη 
θεσμοθέτηση ελεγκτή διαδικαστικών εγγυήσεων. Συνιστά, ωστόσο, την τροποποίηση της πρότασης προκειμένου να 
ενισχυθεί η ανεξαρτησία του ελεγκτή και να καθοριστεί καλύτερα η εμβέλεια της παρέμβασής του. 

Δυνάμει του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη του ΕΕΣ προτού εγκρίνουν νομοθεσία στους τομείς της πρόληψης 
και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με σκοπό την παροχή 
αποτελεσματικής και ισοδύναμης προστασίας στα κράτη μέλη καθώς και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης. 

Η OLAF αποτελεί γενική διεύθυνση της Επιτροπής, απολαύει ωστόσο λειτουργικής ανεξαρτησίας όσον αφορά 
το ερευνητικό έργο της. 
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