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Revizorji EU menijo, da OLAF potrebuje neodvisnega 
nadzornika za procesna jamstva  
Mnenje, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, podpira predlog Evropske komisije 
za okrepitev procesnih jamstev oseb, ki jih preiskuje Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), z uvedbo funkcije neodvisnega zunanjega varuha, imenovanega nadzornik za procesna 
jamstva. Po mnenju revizorjev bi moral ta nadzornik obravnavati vse morebitne kršitve 
temeljnih pravic in procesnih jamstev v zvezi s potekajočimi preiskavami OLAF. Poleg tega bi 
moral odobriti nekatere korake v preiskavi, kot so kontrole na kraju samem ter inšpekcijski 
pregledi gospodarskih subjektov ali institucij EU, ki jih izvaja OLAF. 

Dr. Louis Galea, član Evropskega računskega sodišča, ki je odgovoren za to mnenje, je izjavil: 
„Evropsko računsko sodišče daje velik pomen uspešnemu boju proti goljufijam, korupciji in drugim 
nezakonitim dejavnostim. To je potrebno tudi zaradi zaupanja državljanov v institucije EU in 
najnujnejšega dobrega upravljanja. Zato je potreben tudi močan OLAF. Vendar izkušnje kažejo, da se 
vsako upravičeno preiskovalno dejanje lahko močno razvrednoti, če ljudje menijo, da niso zagotovljena 
zadostna procesna jamstva za spoštovanje posameznikovih pravic." 

V svojem mnenju št. 6/2014 Evropsko računsko sodišče podpira zakonodajni predlog Komisije, 
namenjen uvedbi funkcije nadzornika za procesna jamstva, vendar tudi priporoča, naj se predlog 
spremeni, tako da bo okrepljena nadzornikova neodvisnost in bolje opredeljen obseg njegovega 
posredovanja. 

V skladu s členom 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije morata Evropski parlament in Svet pred 
sprejetjem zakonodaje na področju preprečevanja goljufij, ki škodujejo finančnim interesom Unije, in 
boja proti njim Evropsko računsko sodišče zaprositi za mnenje, da se zagotovi uspešno in ustrezno 
varstvo v državah članicah ter vseh institucijah, organih, uradih in agencijah Unije. 

OLAF je generalni direktorat Komisije, ki pa je pri svojem preiskovalnem delu neodvisen. 
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