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OLAF yra reikalingas nepriklausomas procesinių garantijų 
kontrolierius, – sako ES auditoriai  
Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje nuomonėje yra palaikomas Europos Komisijos 
pasiūlymas sustiprinti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tiriamų asmenų 
procesines garantijas įsteigiant nepriklausomą išorės prižiūrėtoją, kuris bus vadinamas 
procedūrinių garantijų kontrolieriumi. Auditorių nuomone, kontrolierius turėtų nagrinėti su 
OLAF vykdomais tyrimais susijusius galimus pagrindinių teisių pažeidimus ir procesines 
garantijas. Be to, kontrolierius turėtų suteikti leidimus taikyti tam tikras tyrimo priemones, 
pavyzdžiui, OLAF patikras vietoje ir inspektavimus įmonėse arba ES institucijose. 

Už nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys dr. Louis Galea pareiškė, kad: „Europos Audito 
Rūmai teikia didelę svarbą veiksmingai kovai su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla. Tai taip 
pat labai svarbu norint pasiekti didesnį piliečių pasitikėjimą ES institucijomis ir plėtojant bendrą gerą 
valdymą. Todėl yra reikalinga stipri OLAF. Tačiau patirtis rodo, kad bet kokie tiriamieji veiksmai gali 
smarkiai sumažinti pasitikėjimą, jei žmonės jaus, kad nėra įgyvendintos pakankamos apsaugos 
priemonės, ginančios asmenų teises.“ 

Savo nuomonėje Nr. 6/2014 Audito Rūmai remia Komisijos teisėkūros pasiūlymą, kuriuo siekiama 
įsteigti procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybę. Tačiau Audito Rūmai rekomenduoja iš dalies 
pakeisti pasiūlymą sustiprinant kontrolieriaus nepriklausomumą ir geriau apibrėžiant jo intervencijų 
apimtį. 

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsniu, Europos Parlamentas ir Taryba prašo 
Audito Rūmų pateikti savo nuomonę prieš priimdami teisės aktus Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančio sukčiavimo prevencijos ir kovos su juo srityse, siekiant užtikrinti veiksmingą ir lygiavertę 
apsaugą valstybėse narėse ir visose Sąjungos institucijose, įstaigose, tarnybose ir agentūrose. 

OLAF yra Komisijos generalinis direktoratas, tačiau jis nepriklausomai vykdo tyrimo funkciją. 
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