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Európai Számvevőszék: az OLAF-nál eljárási garanciák 
független ellenőrére van szükség 
Ma közzétett véleményében az Európai Számvevőszék támogatja, hogy azokat az eljárási 
garanciákat, amelyek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálata alatt álló személyeket 
megilletik, az Európai Bizottság javaslata értelmében megerősítsék egy független külső 
felügyelő, az „eljárási garanciák ellenőre” hivatalának létrehozásával. A Számvevőszék javaslata 
szerint ez az ellenőr foglalkozhasson az alapvető jogok és eljárási garanciák bármely, a 
folyamatban lévő OLAF-vizsgálatokkal kapcsolatos esetleges megsértésével. Továbbá: bizonyos 
vizsgálati lépések, pl. az OLAF-nak a vállalkozásoknál vagy uniós intézményeknél végzett 
helyszíni ellenőrzései és vizsgálatai az ellenőr engedélyével történjenek. 

Dr. Louis Galea, a véleményért felelős számvevőszéki tag a következőket jelentette ki: „Az Európai 
Számvevőszék nagy jelentőséget tulajdonít a csalás, a korrupció és minden egyéb jogellenes 
tevékenység elleni küzdelem eredményességének. Megköveteli ezt az uniós intézményekbe vetett 
közbizalom és a felelősségteljes kormányzás is. Ehhez elengedhetetlen, hogy az OLAF erős legyen. A 
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy bármely igazolható vizsgálati cselekményt komolyan 
veszélyeztethet, ha a közmegítélés szerint nincs kellően biztosítva a személyhez fűződő jogok 
tiszteletben tartása.” 

6/2014. sz. véleményében a Számvevőszék támogatja a Bizottságnak az eljárási garanciák ellenőre 
hivatalának létrehozására irányuló jogalkotási javaslatát. Ugyanakkor a Számvevőszék javaslata szerint 
úgy kellene módosítani a javaslatot, hogy erősödjön az ellenőr függetlensége, és egyértelműbben meg 
legyen határozva a beavatkozási jogköre. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke értelmében az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ki kell kérnie a Számvevőszék véleményét, mielőtt az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások 
megelőzése és az azok elleni küzdelem terén jogszabályokat fogadna el azzal a céllal, hogy azok 
hathatós és azonos mértékű védelmet nyújtsanak a tagállamokban, valamint az Unió intézményeiben, 
szerveiben és hivatalaiban. 

Az OLAF a Bizottság egyik főigazgatósága, de vizsgálati munkája tekintetében funkcionálisan 
független. 
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