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Úrad OLAF potrebuje nezávislého kontrolóra procesných 
záruk, hovoria audítori EÚ  
Stanovisko, ktoré dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), podporuje návrh Európskej 
komisie na posilnenie procesných záruk pre osoby, ktoré sú predmetom vyšetrovania 
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), zriadením nezávislého vonkajšieho 
ochrancu, ktorý bude známy pod menom „kontrolór procesných záruk“. Podľa názoru 
audítorov by mal tento kontrolór riešiť akékoľvek potenciálne porušenie základných práv a 
procesných záruk v súvislosti s prebiehajúcimi vyšetrovaniami úradu OLAF. Kontrolór by mal 
ďalej povoľovať niektoré vyšetrovacie kroky, napr. kontroly a inšpekcie úradu OLAF na mieste 
v podnikoch či inštitúciách EÚ. 

Dr Louis Galea, člen EDA zodpovedný za toto stanovisko, uviedol, že: „Európsky dvor audítorov 
prisudzuje veľký význam účinnému boju proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam. 
Dôvera občanov v inštitúcie EÚ a základná dobrá správa vecí verejných si to vyžadujú. Preto musí byť 
úrad OLAF silný. Zo skúseností však vyplýva, že akýkoľvek oprávnený vyšetrovací úkon môže byť vážne 
ohrozený, ak ľudia cítia, že rešpektovanie individuálnych práv nebolo dostatočne zaručené.“ 

Vo svojom stanovisku č. 6/2014 EDA vyjadruje podporu pre legislatívny návrh Komisie, ktorého cieľom 
je vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk. EDA však odporúča zmeniť návrh tak, aby 
sa posilnila nezávislosť kontrolóra a lepšie definoval rozsah jeho zásahu. 

Podľa článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie žiada Európsky parlament a Rada stanovisko EDA 
pred tým, ako prijmú legislatívu v oblastiach prevencie a boja proti podvodom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie s cieľom zabezpečiť v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a 
agentúrach Únie účinnú a rovnocennú ochranu. 

Úrad OLAF je generálnym riaditeľstvom Komisie, ale vo svojej vyšetrovacej činnosti je funkčne 
nezávislý. 
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