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Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai ir nepieciešams 
neatkarīga procesuālo garantiju kontroliera amats, 
uzskata ES revidenti 
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir izteikts atbalsts Eiropas Komisijas 
izteiktajam priekšlikumam pastiprināt procesuālās garantijas personām, par kurām veic 
izmeklēšanu Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un šim nolūkam uzticēt neatkarīga 
ārēja uzrauga funkcijas procesuālo garantiju kontrolierim. Revidenti uzskata, ka kontroliera 
pienākums būtu izskatīt jebkādus iespējamus pārkāpumus saistībā ar pamattiesībām un 
procesuālajām garantijām attiecībā uz pašlaik notiekošu OLAF izmeklēšanu. Turklāt kontroliera 
pilnvarās ietilptu atļaut konkrētus izmeklēšanas pasākumus, piemēram, OLAF veiktas 
pārbaudes uz vietas un inspekcijas uzņēmēju vai ES iestāžu telpās. 

Par atzinumu atbildīgais Palātas loceklis Dr. Luiss Galja (Louis Galea) norādīja: “Eiropas Revīzijas 
palātai ir ļoti svarīgi, lai tiktu efektīvi apkarota krāpšana, korupcija un citas nelikumīgas darbības. 
Tikpat nozīmīga ir arī iedzīvotāju paļāvība uz ES iestādēm un labas pārvaldības pamatprincipi. Tāpēc 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai ir jābūt spēcīgam. Tomēr pieredze liecina, ka ikvienam 
pamatotam izmeklēšanas pasākumam var tikt nodarīts nopietns kaitējums, ja cilvēkiem rodas sajūta, 
ka viņu tiesības netiek pietiekami nodrošinātas.” 

Savā Atzinumā Nr. 6/2014 Palāta atbalsta Komisijas sagatavoto tiesību akta priekšlikumu, kura 
mērķis ir izveidot procesuālo garantiju kontroliera amatu. Tomēr ERP iesaka grozīt priekšlikumu 
tādējādi, lai pastiprinātu kontroliera neatkarību un precīzāk noteiktu šīs amatpersonas pilnvaras. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
pienākums ir lūgt Eiropas Revīzijas palātu sniegt atzinumu, pirms tiek pieņemti tiesību akti attiecībā uz 
novēršanas un apkarošanas pasākumiem cīņai pret krāpšanu, kas apdraud Savienības finanšu 
intereses, lai panāktu efektīvu un līdzvērtīgu aizsardzību dalībvalstīs, kā arī visās Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās. 

OLAF ir Komisijas ģenerāldirektorāts, taču savu izmeklēšanas darbu tas veic neatkarīgi. 




