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Olaf behöver en oberoende registeransvarig för 
rättssäkerhetsgarantier, säger EU:s revisorer  
I ett yttrande som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag ställer den sig bakom 
Europeiska kommissionens förslag om att stärka rättssäkerhetsgarantierna för personer som 
utreds av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) genom att en extern och oavhängig 
registeransvarig inrättas. Revisorerna anser att den registeransvarige för 
rättssäkerhetsgarantier bör behandla alla eventuella kränkningar av grundläggande rättigheter 
och rättssäkerhetsgarantier i samband med pågående Olaf-utredningar. Vidare bör den 
registeransvarige godkänna vissa utredningsåtgärder, till exempel Olafs kontroller och 
inspektioner på plats i ekonomiska aktörers eller EU-institutioners lokaler. 

Louis Galea, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för yttrandet, säger följande: 
“Europeiska revisionsrätten fäster stor vikt vid en effektiv kamp mot bedrägerier, korruption och 
annan olaglig verksamhet. Allmänhetens förtroende för EU:s institutioner och grundläggande god 
förvaltning kräver det. Därför behövs ett starkt Olaf. Erfarenheten visar dock att rättmätiga 
utredningsåtgärder kan undergrävas allvarligt om skyddet av individuella rättigheter upplevs vara 
otillräckligt”. 

I yttrande nr 6/2014 stöder revisionsrätten kommissionens lagstiftningsförslag som syftar till att 
inrätta en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier. Revisionsrätten rekommenderar dock att 
förslaget ändras så att den registeransvariges oberoende stärks och räckvidden för hans eller hennes 
ingripande preciseras bättre. 

Enligt artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet och rådet 
höra revisionsrätten innan de beslutar om nödvändiga lagstiftningsåtgärder som rör förebyggande av 
och kamp mot bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen för att ge effektivt och 
likvärdigt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer. 

Olaf är ett generaldirektorat vid kommissionen men funktionellt oberoende när den genomför sina 
utredningar. 
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