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Zdaniem unijnych kontrolerów OLAF potrzebuje 
niezależnego kontrolera gwarancji proceduralnych 
W opublikowanej dziś opinii Europejski Trybunał Obrachunkowy wyraża poparcie dla wniosku 
Komisji Europejskiej mającego na celu wzmocnienie gwarancji proceduralnych dla osób, 
w sprawie których Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi 
dochodzenie, poprzez powołanie niezależnego zewnętrznego organu kontrolnego – tzw. 
kontrolera gwarancji proceduralnych. Zdaniem Trybunału kontroler ten powinien zajmować się 
potencjalnymi przypadkami naruszenia praw podstawowych i gwarancji proceduralnych 
w związku z dochodzeniami OLAF-u będącymi w toku. Ponadto do jego zadań powinno należeć 
upoważnianie do podejmowania niektórych środków dochodzeniowych, takich jak 
przeprowadzane przez OLAF kontrole na miejscu i inspekcje w przedsiębiorstwach lub 
instytucjach UE. 

Dr Louis Galea, członek Trybunału odpowiedzialny za opinię, podkreślił, że Trybunał przywiązuje dużą 
wagę do skutecznego zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności. 
Stanowi to fundament zaufania obywateli do instytucji UE oraz dobrych rządów na elementarnym 
poziomie. Z tego względu niezbędne jest, by OLAF był silnym organem. Jak pokazuje jednak doświadczenie, 
zasadność wszelkich działań dochodzeniowych może zostać poważnie zakwestionowana, gdy obywatele 
mają wrażenie, że poszanowanie praw jednostki nie jest wystarczająco chronione. 

W swojej opinii nr 6/2014 Trybunał popiera wniosek legislacyjny Komisji mający na celu powołanie 
kontrolera gwarancji proceduralnych. Trybunał zaleca jednak wprowadzenie zmian we wniosku, tak aby 
wzmocnić niezależność kontrolera i precyzyjniej określić zakres podejmowanych przez niego interwencji. 

Zgodnie z art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada mają 
obowiązek zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego o wydanie opinii przed uchwaleniem przepisów 
w dziedzinach zapobiegania nadużyciom finansowym naruszającym interesy finansowe Unii i zwalczania 
tych nadużyć w celu zapewnienia skutecznej i równoważnej ochrony w państwach członkowskich oraz we 
wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii. 

OLAF jest dyrekcją generalną Komisji, lecz w zakresie swoich działań dochodzeniowych funkcjonuje 
niezależnie. 
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