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Tutkintamenettelyjen ohjeet OLAFin henkilöstölle

Nämä tutkintamenettelyjen ohjeet OLAFin henkilöstölle ovat asetuksen (EU, Euratom)
N:o 883/2013 17 artiklan 8 kohdassa ja johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitetut
ohjeet. Kyseessä ovat sisäiset säännöt, joita OLAFin koko henkilöstö soveltaa sen
varmistamiseksi, että OLAFin tutkimukset tehdään johdonmukaisesti ja yhtenäisesti.
Kaikissa tutkintatoimissa on noudatettava täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU:n
perusoikeussopimusta, EU:n lainsäädäntöä ja näitä tutkintamenettelyjen ohjeita OLAFin
henkilöstölle.
Kaikki tutkintatoimet on suoritettava objektiivisesti ja puolueettomasti niin, että
varmistetaan
prosessuaalinen
oikeudenmukaisuus
ja
noudatetaan
korkeimpia
ammatillisia standardeja sekä kunnioitetaan täysimääräisesti kaikkien osallisina olevien
henkilöiden oikeuksia.

LUKU I
VALINTA
1 artikla Yleistä
1.1
Valintavaiheessa tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö analysoi tietojen
mahdollista kiinnostavuutta tutkinnan kannalta ja antaa pääjohtajalle lausunnon siitä,
olisiko tutkimus tai koordinointi syytä aloittaa vai olisiko tapaus jätettävä käsittelemättä.

2 artikla Saapuvat tiedot
2.1
Kaikki työntekijän saamat tiedot, jotka voivat kiinnostaa OLAFia tutkinnan
kannalta, on toimitettava rekisteriin viipymättä. Jos tiedot eivät liity jo aloitettuun
tutkimukseen tai koordinointiin, ne on toimitettava rekisteriin viiden työpäivän kuluessa
tietojen vastaanottamisesta. Jos tiedot on saatu tarkastuskäynnin aikana, ne on
toimitettava viiden työpäivän kuluessa siitä, kun henkilö on palannut työpaikalle.
2.2
Työntekijöille suullisesti annetut tiedot on tallennettava kirjalliseen muistioon ja
toimitettava rekisteriin mainittuja määräaikoja noudattaen.

3 artikla Muut tiedot
3.1
Kun OLAF kerää omasta aloitteestaan
kiinnostavia tietoja, ne on toimitettava rekisteriin.

tutkinnan

kannalta

mahdollisesti

3

Tutkintamenettelyjen ohjeet OLAFin henkilöstölle

4 artikla Tietojen käsittely
4.1
Kun rekisteriin tulee tietoja, ne varustetaan OF-numerolla ja kohdennetaan
asianomaiseen OLAFin tapaukseen. Kaikissa muissa tapauksissa tutkinnan kannalta
mahdollisesti kiinnostavat tiedot toimitetaan tutkimusten valinta- ja arviointiyksikköön.
4.2
Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö tutkii, liittyykö tieto johonkin OLAFin
tapaukseen, ja jos näin on, se kohdentaa tiedon kyseiseen OLAFin tapaukseen.
4.3
Kun kyse on muista tiedoista, jotka saattavat olla tutkinnan kannalta kiinnostavia,
tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö luo uusia OLAFin tapausnumeroita (OFnumeroita) ja kohdentaa tiedot kyseisiin tapauksiin.

5 artikla Valintaprosessi
5.1
Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön on tarvittaessa otettava yhteyttä
tietolähteeseen sekä kyseiseen EU:n toimielimeen, elimeen tai laitokseen saadakseen
alkuperäisiä tietoja koskevia selvityksiä ja lisäaineistoa. Sen olisi myös kuultava OLAFin
saatavilla olevia asiaan liittyviä tietolähteitä. Jos valintaprosessin tueksi on kerättävä
lisätietoja, tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön on muun muassa
a. kerättävä tietoja operatiivisten kokousten yhteydessä
b. hankittava lausuntoja henkilöiltä, jotka pystyvät antamaan asian kannalta
merkityksellisiä tietoja
c. suoritettava tiedonhankintatehtäviä jäsenvaltioissa
d. käytettävä hyväksi EU:n toimielinten, elinten ja laitosten ylläpitämien
tietokantojen tietoja.
5.2
Jos tietolähde on ilmiantaja, tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön on
ilmoitettava hänelle 60 päivän kuluessa, kuinka kauan asiaankuuluvien toimien
toteuttaminen kestää.
5.3
Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö antaa pääjohtajalle lausunnon siitä,
otetaanko tapaus tutkittavaksi vai jätetäänkö se käsittelemättä. Lausunto tapauksen
tutkimisesta tai tutkimatta jättämisestä annetaan sen perusteella, kuuluvatko tiedot
OLAFin toimivaltaan, ovatko tiedot riittäviä tutkimuksen tai koordinointitapauksen
aloittamiseksi ja ovatko tiedot pääjohtajan määrittämien, tutkimuksissa noudatettavan
politiikan painopisteiden mukaisia.
5.4
Arvioitaessa sitä, onko OLAFilla toimivaltaa asiassa, on otettava huomioon EU:n
asetukset, päätökset, toimielinten väliset sopimukset ja muut säädökset, jotka liittyvät
EU:n taloudellisten etujen ja EU:n kaikkien muiden sellaisten etujen suojaamiseen, jotka
kuuluvat OLAFin tehtäväkenttään. Kun arvioidaan, ovatko tiedot riittäviä tutkimuksen tai
koordinoinnin aloittamiseksi, on huomioitava tietolähteen luotettavuus ja väitösten
uskottavuus. Kaikki valintaprosessin aikana kerätyt tiedot on otettava huomioon
arvioitaessa tutkimuksen tai koordinoinnin aloittamisen tarpeellisuutta.
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6 artikla Pääjohtajan päätös
6.1
Kun pääjohtaja on tutkinut kaiken oleellisen asiaan liittyvän tiedon sekä
tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön antaman lausunnon, hän päättää, onko syytä
aloittaa tutkimus tai koordinointi vai onko asia jätettävä käsittelemättä.
6.2
Pääjohtaja antaa tutkimukset tai koordinointitapaukset asiasta vastaavan yksikön
tehtäväksi.
6.3
Pääjohtaja voi tarvittaessa antaa tapauksen asiasta vastaavan yksikön sijasta
jollekin muulle yksikölle tai tarkoitusta varten perustetulle erityistutkintaryhmälle. Näin
tehdään silloin, kun se on tapauksen luonteen tai resurssipulan vuoksi välttämätöntä.

7 artikla Tutkimatta jätettyjä tapauksia koskevat tiedot
7.1
Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö voi ilmoittaa tietolähteelle pääjohtajan
päätöksestä olla ottamatta asiaa käsittelyyn.
7.2
Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön on ilmoitettava tarvittaessa EU:n
toimielimelle, elimelle tai laitokselle taikka kansalliselle viranomaiselle pääjohtajan
päätöksestä olla ottamatta asiaa käsittelyyn.
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LUKU II
TUTKIMUKSET JA KOORDINOINTITAPAUKSET

8 artikla Yleistä
8.1
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko kyseessä EU:n taloudellisiin etuihin
kohdistuva petos, lahjonta tai muu laiton toiminta tai onko tehty EU:n toimielinten,
elinten tai laitosten jäsenten, virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien
virkatehtävien
hoitamiseen
liittyviä
vakavia
tekoja,
jotka
voidaan
katsoa
kurinpitomenettelyihin tai rikosoikeudenkäyntiin mahdollisesti johtaviksi virkatehtävien
laiminlyönneiksi.
8.2
Tutkimus voi tarvittaessa kohdistua sekä epäilyihin EU:n taloudellisiin tai muihin
etuihin kohdistuvasta petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta että
myös EU:n toimielinten, elinten ja laitosten jäsenten, virkamiesten tai muiden
toimihenkilöiden virkatehtävien hoitamiseen liittyviin vakaviin tekoihin.
8.3
Koordinointitapauksen tarkoitus on antaa jäsenvaltioille apua tutkimusten ja muun
EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen liittyvän toiminnan koordinoinnissa.
8.4
Tutkimukset on tehtävä yhtäjaksoisesti ja ilman tarpeettomia viivästyksiä, jotta
varmistetaan niiden tehokkuus ja suositusten vaikuttavuus.
8.5
Kaikki tutkimusten tai koordinointitapausten aikana kerätyt tiedot ja todisteet,
olivat ne sitten syyttömäksi tai syylliseksi osoittavia, on koottava yhteen ja tallennettava
asianmukaisesti. Kaikkien kerättävien todisteiden on oltava tutkittavana olevan asian
kannalta merkittäviä ja ne on kerättävä kyseisen tutkimuksen tarkoituksia varten.
8.6
Kaikkia tutkimuksia tehtäessä on kunnioitettava täysimääräisesti osallisina olevien
henkilöiden oikeuksia, mukaan luettuina tietosuoja ja OLAFin tutkimuksiin sovellettavat
prosessuaaliset takeet ja oikeudet.
8.7
Kerättyjen tietojen luottamuksellisuutta on kunnioitettava asianomaisten
henkilöiden etujen suojelemiseksi ja tutkimuksen luotettavuuden turvaamiseksi.
Erityisesti vihjeenantajien ja ilmiantajien henkilöllisyys on pidettävä salassa tutkimusten
aikana, jos siitä ei ole tutkimuksen kannalta haittaa.
8.8
Pääjohtajalle on
mahdollinen eturistiriita.

ilmoitettava

viipymättä,

jos

tapauksen

aikana

ilmenee
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9 artikla Alustavat toimet
9.1
Tutkimuksesta vastaava yksikkö suorittaa valintaprosessin aikana kerättyjen tai
saatujen tietojen perusteella alustavan tutkinnan selvittääkseen, mitä tutkinta- tai
koordinointitoimia tarvitaan.
9.2
Tutkimusyksikön on ilmoitettava mahdollisimman pian EU:n toimielinten, elinten
ja laitosten jäsenille, virkamiehille tai muille henkilöstöön kuuluville siitä, että he ovat
mahdollisesti osallisina aloitetussa tutkimuksessa. Ilmoitusta on lykättävä, jos kyseisten
tietojen antamisen voidaan katsoa olevan vahingollista tutkimusten kannalta.
9.3
Tutkimusyksikön on ilmoitettava kyseiselle EU:n toimielimelle, elimelle tai
laitokselle heti, kun ilmenee, että tutkimus voi koskea sen jäseniä tai virkamiehiä tai
muita toimihenkilöitä. Jos tutkimus koskee EU:n toimielimen, elimen tai laitoksen
jäsentä, puheenjohtajaa tai korkea-arvoista viranhaltijaa, ilmoitus kyseiselle EU:n
toimielimelle, elimelle tai laitokselle on tehtävä asianmukaisella tasolla tai, jos
salassapidon takaamiseksi on tarpeen, vaihtoehtoisia kanavia myöten. Pääjohtaja voi
poikkeustapauksissa päättää, että ilmoituksen antamista kyseiselle EU:n toimielimelle,
elimelle tai laitokselle lykätään.
9.4
Tutkimusyksikön on tarvittaessa ilmoitettava asiasta vastaavalle EU:n
toimielimelle, elimelle tai laitokselle pääjohtajan päätöksestä aloittaa tutkimus tai
koordinointi.
9.5
Tutkimusyksikkö ilmoittaa tarvittaessa tietolähteelle pääjohtajan päätöksestä
aloittaa tutkimus tai koordinointi.
9.6
Tutkimusyksikön on tarvittaessa
oikeusviranomaisiin, joita tutkimus koskee.

otettava

yhteyttä

niihin

tutkinta-

tai

9.7
Jos saatavissa olevat todisteet eivät osoita, että kyseessä olisi petos, lahjonta tai
muu laiton toiminta, joka vahingoittaa EU:n taloudellisia tai muita etuja, ja/tai
virkatehtävien hoitamiseen liittyvä vakava teko, ja jos lisätutkinta ei ole tarpeen,
laaditaan loppukertomus, jonka perusteella pääjohtaja voi tehdä päätöksen tutkimuksen
lopettamisesta.
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10 artikla Koordinointitapaukset
10.1 Tutkimusyksikön
on
annettava
jäsenvaltioiden
hallinto-,
poliisija
oikeusviranomaisille kaikki niiden tarvitsema apu ja tehtävä yhteistyötä kansallisten
viranomaisten kanssa niiden koordinoidessa tutkimuksiaan ja muuta niihin liittyvää
toimintaa.
10.2 Koordinoinnin yhteydessä tutkimusyksikkö avustaa toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten suorittamissa tutkimuksissa ja osallistuu niihin. Se auttaa todistusaineiston
keräämisessä ja vaihtamisessa sekä varmistaa asianomaisten toimivaltaisten
viranomaisten välisen tutkintatoimien synergian.
10.3 Tutkimusyksikkö ei suorita tutkintatoimia koordinointitapauksissa. Se avustaa
kuitenkin jäsenvaltioita kaikin tarvittavin tavoin niiden tutkimuksissa
a. keräämällä todisteiksi kelpaavia asiakirjoja ja tietoja kaikissa muodoissa
b. keräämällä todistusaineistoa operatiivisten kokousten yhteydessä
c. hankkimalla lausuntoja henkilöiltä, jotka pystyvät antamaan asian kannalta
merkityksellisiä tietoja
d. ottamalla tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia näytteitä.
10.4 Jos on ilmeistä, että OLAFin on koordinointitapausta selvitettäessä muunnettava
tapaus tutkimukseksi, tutkimusyksikkö pyytää tutkimusten valinta- ja arviointiyksikköä
tekemään päätöksen tapauksen uudelleenluokittelusta. Tutkimusten valinta- ja
arviointiyksikkö tarkastaa ehdotetun uudelleenluokituksen ja antaa lausunnon
pääjohtajalle, joka tekee lausunnon perusteella päätöksen.
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11 artikla Tutkimukset
11.1

Tutkimusyksikkö kerää todisteita muun muassa seuraavin keinoin:

a. keräämällä todisteiksi kelpaavia asiakirjoja ja tietoja kaikissa muodoissa
b. keräämällä todistusaineistoa operatiivisten kokousten yhteydessä
c. hankkimalla lausuntoja henkilöiltä, jotka pystyvät antamaan asian kannalta
merkityksellisiä tietoja
d. suorittamalla tiedonhankintatehtäviä jäsenvaltioissa
e. ottamalla tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia näytteitä
f. kuulemalla asianomaisia henkilöitä tai todistajia
g. tekemällä tarkastuksia toimitiloissa
h. suorittamalla tarkastuksia paikan päällä (neuvoston asetus (Euratom, EY)
N:o 2185/1996)
i. suorittamalla digitaalisia rikosteknisiä toimenpiteitä
j. suorittamalla tutkintatehtäviä kolmansissa maissa.
11.2 Tutkimusyksikön jäsenten on seuraavia tutkintatoimia suorittaessaan esitettävä
pääjohtajan antama asiakirja, josta ilmenee kyseisten jäsenten henkilöllisyys ja asema
sekä tutkintatoimet, joiden suorittamiseen heillä on lupa:
a.
b.
c.
d.
e.

asianomaisten henkilöiden ja todistajien kuuleminen
toimitilojen tarkastukset
paikan päällä tehtävät tarkastukset
digitaaliset rikostekniset toimenpiteet
tutkintatehtävien suorittaminen kolmansissa maissa.

11.3 Jos tutkimusyksikkö katsoo, että taloudellisten etujen suojelemiseksi tarvitaan
hallinnollisia varotoimenpiteitä, siitä on ilmoitettava EU:n asianomaiselle toimielimelle,
elimelle tai laitokselle.
11.4 Kun tutkimusyksikkö toteaa olevan tarvetta ennakkovaroitusjärjestelmän
mukaiseen varoitukseen, se kehottaa asianomaista OLAFin toimintapoliittista yksikköä
ottamaan käyttöön varoituksen.
11.5 Tutkimusyksikön on laadittava aineisto, joka tarvitaan, jotta valvontakomitealle
voidaan ilmoittaa tutkimusten kestosta asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 7 artiklan
8 kohdan mukaisesti.
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12 artikla Tutkimuksen aikana tehtävä oikeudellinen tarkastus
12.1 Kun tutkimusyksikkö aikoo suorittaa tutkintatoimia, jotka edellyttävät 11.2
kohdan mukaista pääjohtajan lupaa, tutkimusyksikön on esitettävä tutkimusten valintaja arviointiyksikölle pyyntö saada suorittaa ehdotetut tutkintatoimet.
12.2 Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö tarkastaa ehdotettujen tutkintatoimien
laillisuuden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden sekä antaa lausunnon pääjohtajalle,
joka tekee lausunnon perusteella päätöksen.
12.3 Kun tutkimusyksikkö aikoo suorittaa tutkintatoimia, jotka eivät kuulu meneillään
olevan tutkimuksen soveltamisalaan, sen on esitettävä tutkimusten valinta- ja
arviointiyksikölle pyyntö laajentaa tutkimuksen soveltamisalaa. Tutkimusten valinta- ja
arviointiyksikkö tarkastaa soveltamisalan ehdotetun laajentamisen laillisuuden ja
tarpeellisuuden sekä antaa lausunnon pääjohtajalle, joka tekee lausunnon perusteella
päätöksen.
12.4 Jos tutkimusyksikkö ehdottaa tapauksen jakamista osiin tai yhdistämistä muihin
tapauksiin, sen on esitettävä tutkimusten valinta- ja arviointiyksikölle asiaa koskeva
pyyntö. Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö tarkastaa ehdotetun jakamisen tai
yhdistämisen laillisuuden ja tarpeellisuuden sekä antaa lausunnon pääjohtajalle, joka
tekee lausunnon perusteella päätöksen.
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13 artikla EU:n toimitilojen tarkastukset
13.1 Tutkimusyksikkö voi suorittaa toimitilojen tarkastuksia
elimissä tai laitoksissa milloin tahansa tutkimuksen aikana.

EU:n

toimielimissä,

13.2 Tutkimusyksikön on ilmoitettava kyseisen EU:n toimielimen, elimen tai laitoksen
pääsihteerille tai vastaavalle viranomaiselle aikomuksestaan tehdä tarkastus sen
toimitiloissa. Tutkimusyksikön on jätettävä ehdotettu ilmoitus tutkimusten valinta- ja
arviointiyksikölle samalla kun se pyytää lupaa ehdotettuun tarkastukseen.
13.3 Ennen toimitilojen tarkastusta tutkimusyksikön on tarvittaessa ilmoitettava asiasta
EU:n kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen turvallisuuspäällikölle ja pyydettävä
häneltä apua.
13.4 Tutkimusyksikkö suorittaa tarkastuksen EU:n kyseisen toimielimen, elimen tai
laitoksen jäsenen, virkamiehen tai toimihenkilön läsnä ollessa. Tarvittaessa tarkastus
voidaan suorittaa kyseisen jäsenen, virkamiehen tai muun toimihenkilön poissa ollessa.
Tällöin läsnä on oltava joku muu EU:n kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen
henkilöstön jäsen taikka turvallisuusyksikön jäsen.
13.5 Tutkimusyksikön jäsenillä on toimitilojen tarkastuksen aikana pääsy kaikkiin EU:n
kyseisen toimielimen, elimen tai laitoksen hallussa oleviin tietoihin, mukaan lukien muun
muassa
sähköisten
tietojen
jäljennökset
ja
yksityisten
asiakirjojen
(myös
potilaskertomusten) jäljennökset, silloin kun niillä voi olla merkitystä tutkimuksen
kannalta. Alkuperäiset asiakirjat olisi otettava mukaan silloin, kun on vaara, että niitä
muutellaan tai poistetaan.
13.6 Tutkimusyksikön jäsenet voivat pyytää tietoja EU:n kyseisen toimielimen, elimen
tai laitoksen jäseniltä, virkamiehiltä tai muilta toimihenkilöiltä tarkastuksen aikana.
13.7 Tarkastuksen suorittamisessa mukana olevat tutkimusyksikön jäsenet laativat
kertomuksen tarkastuksen aikana tehdyistä toimista ja pyytävät tutkimukseen
osallistuneita
vahvistamaan
kertomuksen
nimikirjoituksellaan.
Jäljennökset
kertomuksesta
toimitetaan
tarvittaessa
tutkimukseen
osallistuneille.
Tarkastuskertomuksen jäljennökset toimitetaan kuitenkin myöhemmin, jos se on
tutkimuksen edun mukaista.

11

Tutkintamenettelyjen ohjeet OLAFin henkilöstölle

14 artikla Paikan päällä tehtävät tarkastukset
14.1 Paikan päällä tehtävästä tarkastuksesta sekä sen kohteesta, tarkoituksesta ja
oikeusperustasta on ilmoitettava kyseiselle kansalliselle viranomaiselle hyvissä ajoin. Jos
kansallinen lainsäädäntö niin vaatii, paikan päällä tehtävästä tarkastuksesta on
ilmoitettava taloudelliselle toimijalle.
14.2 Paikan päällä tehtävä tarkastus on suoritettava yhteistyössä toimivaltaisen
kansallisen viranomaisen kanssa. Paikan päällä tehtävään tarkastukseen voivat osallistua
kansallisen viranomaisen virkamiehet tai se voidaan suorittaa OLAFin ja toimivaltaisen
kansallisen viranomaisen välisenä yhteistyönä.
14.3 Tutkimusyksikön jäsenet voivat käyttää paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa
tarvittaessa apuna asiantuntijoita, jotka eivät ole OLAFin henkilöstöä. Asiantuntijoiden on
esitettävä todistus asiantuntemuksestaan ja heidät on merkittävä 11.2 kohdassa
mainittuun asiakirjaan, jolla heidät valtuutetaan avustamaan paikan päällä tehtävässä
tarkastuksessa.
14.4 Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia suorittavien tutkimusyksikön jäsenten on
varmistettava, että he pääsevät tutustumaan taloudellisen toimijan toimitiloihin ja asian
kannalta merkityksellisiin todisteisiin samoin ehdoin kuin kansallisen viranomaisen
tarkastajat ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
14.5 Tutkimusyksikön jäsenet voivat hankkia lausuntoja taloudellisilta toimijoilta paikan
päällä tehtävän tarkastuksen aikana.
14.6 Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia suorittavien tutkimusyksikön jäsenten on
laadittava kertomus tarkastuksen aikana suoritetuista toimista. Kertomukseen on
pyydettävä allekirjoitus tarkastukseen osallistuneilta kansallisilta tarkastajilta ja
taloudellisilta toimijoilta. Kertomukseen on sisällytettävä kaikki tosiasiat ja epäilykset,
joita paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa on tullut ilmi. Kertomus on laadittava
kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti. Paikan päällä
tehdystä tarkastuksesta laaditusta kertomuksesta annetaan jäljennös kansalliselle
viranomaiselle ja tarvittaessa asianomaiselle taloudelliselle toimijalle.
14.7 Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan suorittaa myös muiden kuin niiden
taloudellisten toimijoiden tiloissa, jotka ovat suoranaisesti asianosaisia, jos on
ehdottoman välttämätöntä tutustua muiden toimijoiden hallussa oleviin asian kannalta
merkittäviin todisteisiin.
14.8 Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan suorittaa kolmansien maiden
taloudellisten toimijoiden tiloissa sekä kansainvälisten järjestöjen toimitiloissa voimassa
olevien oikeudellisten säännösten perusteella.
14.9 EU:n toimielinten, elinten tai laitosten jäseniä, virkamiehiä tai muita
toimihenkilöitä koskevissa tutkimuksissa voidaan suorittaa paikan päällä tehtäviä
tarkastuksia taloudellisten toimijoiden tiloissa silloin, kun on päästävä tutustumaan
heidän hallussaan oleviin asian kannalta merkityksellisiin todisteisiin.
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15 artikla Tutkimusten tai paikan päällä tehtävien tarkastusten aikana
suoritettavat digitaaliset rikostekniset toimenpiteet
15.1 Digitaalisia rikosteknisiä toimenpiteitä voidaan suorittaa tutkimusten tai paikan
päällä tehtävien tarkastusten yhteydessä tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden
periaatteiden mukaisesti. Paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyvät digitaaliset
rikostekniset toimenpiteet on suoritettava kansallisia oikeudellisia säännöksiä
noudattaen.
15.2 Digitaalisia rikosteknisiä toimenpiteitä edeltää kyseisen digitaalisen välineen
määrittely. OLAFin digitaalisen rikostekniikan asiantuntijat avustavat tutkimusyksikköä ja
suorittavat digitaalisia rikosteknisiä toimenpiteitä. Digitaalisen rikostekniikan asiantuntijat
laativat digitaalisia rikosteknisiä toimenpiteitä koskevan kertomuksen, joka liitetään
tutkimusta tai paikan päällä tehtävää tarkastusta koskevaan kertomukseen. Digitaaliseen
rikostekniseen toimenpiteeseen osallistuvilta pyydetään allekirjoitus digitaalista
rikosteknistä toimenpidettä koskevaan kertomukseen.
15.3 Digitaalisen rikosteknisen toimenpiteen aikana kerätyn tiedon digitaalinen
rikostekninen tutkinta ja analysointi rajoittuvat välttämättömän ja kyseisen tutkimuksen
kannalta merkittävän tiedon poimimiseen.
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16 artikla Kuuleminen
16.1 Tutkimusyksikkö
tutkimuksen vaiheissa.

voi

kuulla

asianomaista

henkilöä

tai

todistajaa

kaikissa

16.2 Kun todistajaa kuullaan, kutsu saapua kuultavaksi on lähetettävä asetuksen (EU,
Euratom) N:o 883/2013 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja noudattaen.
Tutkimusyksikön on ilmoitettava todistajalle oikeudesta olla saattamatta itseään syytteen
vaaraan. Lisäksi hänelle on kerrottava, että hän saa käyttää valitsemaansa EU:n virallista
kieltä. Jos todistaja on EU:n virkamies tai muu toimihenkilö, tutkimusyksikkö voi
suorittaa kuulemisen sellaisella EU:n virallisella kielellä, jonka todistaja taitaa
perusteellisesti. Virkamiehille ja toimihenkilöille on myös ilmoitettava, että heillä on
velvollisuus tehdä yhteistyötä OLAFin kanssa tutkinnan aikana.
16.3 Tutkimusyksikön on annettava todistajalle mahdollisuus hyväksyä kuulemisesta
laadittu pöytäkirja tai esittää siitä huomautuksia.
16.4 Jos kuulemisen aikana ilmenee, että todistaja itse asiassa on asianomainen
henkilö, kuuleminen on lopetettava. Hänelle on ilmoitettava, että häntä kohdellaan
asianomaisena henkilönä, ja hänelle ilmoitetaan hänen oikeuksistaan ja annetaan
pyynnöstä jäljennökset hänen aikaisemmista lausunnoistaan.
16.5 Kun tutkimusyksikkö aikoo kuulla asianomaista henkilöä, kutsu saapua
kuultavaksi on lähetettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 9 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja määräaikoja noudattaen. Tutkimusyksikön on kerrottava asianomaiselle
henkilölle hänen oikeudestaan olla todistamatta itseään vastaan ja valita itselleen
avustaja. Lisäksi hänelle on kerrottava, että hän saa käyttää valitsemaansa EU:n
virallista kieltä. Jos asianomainen henkilö on EU:n virkamies tai toimihenkilö,
tutkimusyksikkö voi suorittaa kuulemisen sellaisella EU:n virallisella kielellä, jonka
todistaja taitaa perusteellisesti. Virkamiehille ja muille toimihenkilöille on myös
ilmoitettava, että heillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä OLAFin kanssa tutkinnan
aikana.
16.6 Jos asianomaista henkilöä on aiemmin kuultu todistajana, tutkimusyksikkö ei saa
käyttää hänen aikaisempia lausuntojaan häntä vastaan millään tavalla.
16.7 Tutkimusyksikön on annettava asianomaiselle henkilölle mahdollisuus hyväksyä
kuulemispöytäkirja tai esittää siitä huomautuksia ja annettava hänelle jäljennös
pöytäkirjasta. Kuulemispöytäkirjan jäljennös voidaan kuitenkin toimittaa myöhemmin,
jos se on tutkimuksen edun mukaista.
16.8 Tutkimusyksikkö voi tehokkuuden ja oikeasuhteisuuden nimissä päättää, että
kuulemisessa käytetään apuna videoneuvottelua.
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17 artikla Tutkimustehtävät kolmansissa maissa
17.1
Tutkimusyksikkö voi suorittaa tutkimustehtäviä kolmansissa maissa, ellei
tarvittavia todisteita petoksesta, lahjonnasta tai muusta laittomasta toiminnasta ole
saatavissa jäsenvaltioista. Tällaiset tutkimustehtävät on suoritettava kaikkien asiaan
liittyvien oikeudellisten säännösten mukaisesti.
17.2 Kolmannessa maassa suoritettavat tutkimustehtävät voivat koskea petosta,
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa, joka tapahtuu seuraavilla aloilla:
a. tulli
b. perinteiset omat varat
c. EU:n varojen käyttö
d. EU:n varojen käyttö kansainvälisissä järjestöissä tai rahoituslaitoksissa tai EU:n
toimielimen, elimen tai laitoksen hallinnoimat varat.
17.3 Tutkimustehtävät on suoritettava asianomaisen kolmannen maan viranomaisten
suostumuksella ja yhteistyössä heidän kanssaan.
17.4 Kolmannessa maassa suoritettavien tutkimustehtävien aikana tutkimusyksikön
jäsenet hankkivat tarvittaessa lausuntoja henkilöiltä, joilla on asian kannalta merkittävää
tietoa, tai kuulevat heitä.
17.5 Tutkimustehtävien suorittamisessa mukana olevat tutkimusyksikön jäsenet
laativat niiden aikana tehdyistä toimista kertomuksen, josta lähetetään jäljennös
osanottajille.
17.6 Ennen tullia tai perinteisiä omia varoja koskevien tutkimustehtävien aloittamista
tutkimusyksikkö ilmoittaa asianomaisille jäsenvaltioille ehdotetusta tutkimustehtävästä
virallisella tiedonannolla. Jäsenvaltioilta pyydetään tarvittaessa tietoja tutkimuksen
kohteena olevasta asiasta.
17.7 Tullia tai perinteisiä omia varoja koskevissa tutkimustehtävissä on mukana
tutkimusyksikön jäseniä ja asianomaisen jäsenvaltion virkamiehiä. Tutkimustehtävän
aikana on otettava huomioon myös niiden jäsenvaltioiden tarpeet, jotka eivät osallistu
siihen, mutta joilla on etuja valvottavana tutkittavana olevassa asiassa.
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18 artikla Mahdollisuus esittää huomautuksia
18.1 Tutkimusyksikön on tutkimuksen päätyttyä ja ennen kuin tehdään asianomaista
henkilöä nimeltä mainitsevia päätelmiä ilmoitettava kyseiselle henkilölle häntä koskevat
tosiseikat ja kehotettava häntä esittämään huomautuksia kyseisistä tosiseikoista.
Huomautukset voi esittää kuulemisen yhteydessä tai kirjallisina.
18.2 Asianomaiselle henkilölle lähetettävä kehotus esittää huomautuksia laaditaan ja
lähetetään asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 9 artiklan 4 kohdan edellytysten
mukaisesti ja siinä asetettuja määräaikoja noudattaen.
18.3 Jos tutkimuksen tai kansallisen oikeudenkäyntimenettelyn luottamuksellisuuden
säilyttäminen sitä vaatii, asianomaisen henkilön oikeutta esittää huomautuksia häntä
koskevista tosiseikoista voidaan lykätä. Jos asianomainen henkilö on EU:n toimielimen,
elimen tai laitoksen jäsen, virkamies tai muu toimihenkilö, oikeutta esittää huomautuksia
voidaan lykätä pääsihteerin tai vastaavan viranomaisen suostumuksella.
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19 artikla Loppukertomus ja ehdotetut suositukset
19.1 Loppukertomus laaditaan, kun kaikki toimet on saatettu päätökseen. Siinä on
mainittava kaikki havainnot ja päätelmät, joita tutkimuksen ja koordinoinnin aikana on
tehty.
19.2 Loppukertomuksissa
annetaan
tietoa
tutkimuksen
aikana
toteutetuista
tutkintatoimista
ja
hankituista
todisteista
tai
koordinointitoimista
ja
koordinointitapauksen yhteydessä saaduista tuloksista. Kertomuksissa on esitettävä
myös todettujen tosiseikkojen oikeudellinen arviointi ja, mikäli mahdollista, määritettävä
takaisin perittävät määrät tai määrät, joiden aiheeton käyttö halutaan estää. Lisäksi
loppukertomuksissa analysoidaan kerättyjä todisteita ja tehdään päätelmiä siitä, onko
kyseessä petos, lahjonta tai muu EU:n taloudellisia tai muita etuja vahingoittava laiton
toiminta ja/tai virkatehtävien hoitamiseen liittyvä vakava teko. Päätelmät on tehtävä
kaikkien kerättyjen todisteiden puolueettoman ja objektiivisen arvioinnin pohjalta.
19.3 Loppukertomuksissa annetaan tietoa myös toimista, joilla varmistetaan
prosessuaalisten takeiden (myös tietosuoja) ja asianomaisten henkilöiden oikeuksien
kunnioittaminen, sekä esitetään asianomaisen henkilön huomautukset häntä koskevista
tosiseikoista.
19.4 Tutkinnasta
vastaavan
henkilön,
yksikönpäällikön
ja
asianomaisen
tutkimusosaston johtajan on hyväksyttävä ja allekirjoitettava loppukertomukset.
19.5 Asianomainen tutkimusosasto ehdottaa, että pääjohtaja antaa tutkimuksen tai
tarvittaessa koordinointitapauksen havaintojen tai päätelmien perusteella suosituksia.
19.6 Jos tutkimus osoittaa, että jäsenvaltiossa on mahdollisesti tapahtunut rikos,
tutkimusosaston
on
ehdotettava,
että
pääjohtaja
antaa
toimintasuosituksia
jäsenvaltioiden oikeusviranomaisille.
19.7 Jos tutkimus osoittaa, että on saattanut tapahtua virkavirhe, tutkimusosaston on
ehdotettava, että pääjohtaja antaa kurinpitotoimia koskevia suosituksia EU:n
asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle.
19.8 Jos tutkimuksessa havaitaan takaisin perittävä määrä tai määrä, jonka aiheeton
käyttö halutaan estää, tutkimusosaston on ehdotettava, että pääjohtaja antaa
toimintasuosituksia EU:n asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle tai
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
19.9 Jos tutkimuksessa havaitaan tapauskohtaisten hallinnollisten toimenpiteiden
tarvetta, tutkimusosaston on ehdotettava, että pääjohtaja antaa hallinnollisia
toimenpiteitä koskevia suosituksia EU:n asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai
laitokselle.
19.10 Jos tutkimusyksikkö havaitsee puutteita hallinto- tai valvontajärjestelmissä tai
oikeudellisessa kehyksessä, tutkimusosaston on ilmoitettava niistä OLAFin asianomaiselle
toimintapoliittiselle yksikölle, jonka on tarvittaessa laadittava toimintaehdotuksia EU:n
asianomaiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle. Toimintapoliittinen osasto pyytää
tutkimusten valinta- ja arviointiyksiköltä näistä ehdotuksista lausunnon, jonka
perusteella pääjohtaja tekee päätöksen.
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LUKU III
LOPPUARVIOINTI JA TAPAUKSEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

20 artikla Yleistä
20.1 Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö tarkastaa loppuarvioinnin, ehdotetut
suositukset ja tapauksen käsittelyn päättämistä koskevan päätöksen ja antaa lausunnon
pääjohtajalle.
20.2 Arvioinnin tarkoitus on varmistaa tutkimuksen tai koordinoinnin aikana toteutetun
toiminnan laillisuus, tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus sekä asianomaisten henkilöiden
oikeuksien kunnioittaminen tutkintamenettelyn aikana.

21 artikla Loppuarviointi
21.1 Tutkimusosasto toimittaa loppukertomuksen, ehdotetut suositukset ja tapauksen
käsittelyn päättämistä koskevan päätöksen tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön
arvioitavaksi ja liittää mukaan tarvittavan aineiston, kuten saatteet ja kirjeet.
21.2 Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö tarkistaa, onko tutkimusyksikkö
noudattanut oikeudellisia vaatimuksia, joihin kuuluvat asianomaisten henkilöiden
oikeudet ja prosessuaaliset takeet sekä tietosuojavaatimukset, ja arvioi toteutettujen
tutkintatoimien laillisuuden, tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden. Tutkimusten valintaja arviointiyksikkö tarkistaa myös, ovatko ehdotetut suositukset ja tapauksen käsittelyn
päättämistä koskeva päätös perusteltuja tutkimuksen tai koordinointitapauksen
havainnot huomioon ottaen.
21.3 Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikkö antaa loppukertomuksesta, ehdotetuista
suosituksista ja tapauksen käsittelyn päättämistä koskevasta päätöksestä lausunnon,
jonka perusteella pääjohtaja tekee päätöksen.
21.4 Ennen kielteisen lausunnon antamista loppukertomuksesta, ehdotetuista
suosituksista ja/tai tapauksen käsittelyn päättämistä koskevasta päätöksestä tutkimusten
valinta- ja arviointiyksikön on annettava tutkimusosastolle mahdollisuus tarkastella
uudelleen yksikölle toimitettuja asiakirjoja.
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22 artikla Tapauksen käsittelyn päättämistä koskeva päätös ja
suositukset
22.1

Tutkimus tai koordinointi voidaan päättää ainoastaan pääjohtajan päätöksellä.

22.2 Pääjohtaja voi tutkimuksen tai koordinointitapauksen havaintojen perusteella
antaa toimintasuosituksia EU:n toimielimille, elimille tai laitoksille taikka jäsenvaltioille.
22.3 Pääjohtaja voi pyytää asiasta vastaavaa EU:n toimielintä, elintä tai laitosta taikka
toimivaltaista viranomaista raportoimaan tietyn määräajan kuluessa toimista, joita on
toteutettu suositusten panemiseksi täytäntöön, ja oikeudellisten, kurinpidollisten tai
taloutta koskevien toimien lopullisista tuloksista.
22.4 Pääjohtaja voi tarvittaessa antaa tietoja OLAFin
kansainvälisille järjestöille tai kolmannen maan viranomaiselle.

tutkimusten

tuloksista

23 artikla Tietoja ja niiden toimittamista koskevat vaatimukset
23.1 Tutkimusyksikön on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle kymmenen työpäivän
kuluessa pääjohtajan päätöksestä lopettaa sellaisen tapauksen käsittely, jossa
asianomaista henkilöä vastaan ei ole todisteita. Kaikissa muissa tapauksissa
tutkimusyksikön on tarvittaessa ilmoitettava asianomaiselle henkilölle pääjohtajan
päätöksestä lopettaa tapauksen käsittely.
23.2 Tutkimusyksikön
on
tarvittaessa
päätöksestä lopettaa tapauksen käsittely.

ilmoitettava

tietolähteelle

pääjohtajan

23.3 Kun pääjohtaja on päättänyt tutkimuksen tai koordinoinnin, tutkimusyksikön on
toimitettava loppukertomus sekä mahdolliset suositukset asiasta vastaavalle EU:n
toimielimelle, elimelle tai laitokselle.
23.4 Kun pääjohtaja on päättänyt sellaisen tutkimuksen tai koordinoinnin, johon liittyy
suosituksia,
tutkimusyksikön
on
toimitettava
loppukertomus
ja
suositukset
toimivaltaiselle kansalliselle oikeusviranomaiselle tai muulle kansalliselle viranomaiselle
taikka toimivaltaiselle kansainväliselle järjestölle.
23.5 Kun pääjohtaja on päättänyt sellaisen tutkimuksen tai koordinoinnin, johon ei liity
suosituksia, tutkimusyksikön on tarvittaessa toimitettava loppukertomus toimivaltaiselle
kansalliselle
oikeusviranomaiselle
tai
muulle
kansalliselle
viranomaiselle
tai
toimivaltaiselle kansainväliselle järjestölle.
23.6 Tutkimusyksikkö laatii tarvittavat asiakirjat, joilla valvontakomitealle ilmoitetaan
tapauskohtaisen tiedon toimittamisesta jäsenvaltioiden kansallisille oikeusviranomaisille.
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LUKU IV
VALVONTA JA AVUSTAMINEN

24 artikla Yleistä
24.1 Tutkimusyksikön on valvontavaiheessa annettava toimivaltaisille viranomaisille
pyynnöstä kaikenlaista tarvittavaa apua.
24.2 Tutkimusyksikön on valvontavaiheessa seurattava suositusten täytäntöönpanon
edistymistä ja kirjattava muistiin tulokset toimista, joita toimivaltaiset viranomaiset ovat
suositusten johdosta suorittaneet.

25 artikla Toimivaltaisten viranomaisten avustaminen
25.1 Tutkimusyksikön on annettava pyynnöstä kaikki suositusten johdosta
toteutettavissa toimissa tarvittava apu EU:n toimielimille, elimille tai laitoksille tai
jäsenvaltioille, muun muassa
a. toimitettava loppukertomuksessa mainitut asiakirjat, joita ei toimiteta
kertomuksen yhteydessä
b. annettava kaikki suositusten täytäntöönpanoon mahdollisesti tarvittavat lisätiedot
c. annettava OLAFin henkilöstölle lupa esiintyä todistajina oikeudenkäynneissä tai
avustettava muiden EU:n toimielinten, elinten tai laitosten virkamiehiä luvan
saamisessa, jotta he voivat esiintyä todistajina
d. avustettava erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan nojalla myönnetyn
koskemattomuuden pidättämisessä tapauksissa, joissa toimivaltaiset kansalliset
viranomaiset ovat aloittaneet rikosoikeudenkäyntejä EU:n toimielinten, elinten tai
laitosten virkamiehiä vastaan virantoimituksessa tehtyjen rikosten vuoksi
e. annettava asiantuntija-apua jäsenvaltioiden sitä pyytäessä.
25.2 Jos avunpyyntö koskee EU:n varojen takaisinperintää tai varojen aiheettoman
käytön estämistä, tutkimusyksikkö edustaa OLAFia hallintomenettelyissä Euroopan
komission yksiköiden kanssa (mukaan luettuina kontradiktoriset menettelyt, tilien
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt, REM/REC-menettelyt ja poistokirjauspyynnöt).
25.3 Jos avunpyyntö koskee suositusten johdosta toteutettavia oikeudellisia tai
kurinpidollisia toimia, tutkimusyksikkö avustaa koskemattomuuden pidättämisessä,
oikeudellisen neuvonnan antamisessa ja käännöksissä.
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26 artikla Suositusten täytäntöönpanon seuranta
26.1 Tutkimusyksikkö seuraa vuosittain EU:n toimielimille, elimille ja laitoksille sekä
jäsenvaltioille annettujen, luonteeltaan oikeudellisten, kurinpidollisten ja taloudellisten
suositusten täytäntöönpanoa.
26.2 Tutkimusyksikkö voi pyytää EU:n toimielimiltä, elimiltä, laitoksilta
jäsenvaltioilta tietoja toimista, joita on toteutettu annettujen suositusten vuoksi.

tai

26.3 Tutkimusyksikkö voi katsoa tietoja tietojärjestelmistä, joihin EU:n toimielimet,
elimet, laitokset tai jäsenvaltiot tallentavat annettujen suositusten vuoksi toteutetut
toimet.
26.4 Tutkimusyksikkö seuraa, onko tietojen toimittamista rekisteröidyille koskeva
lykkäys pidettävä voimassa, ja antaa tarvittaessa vaadittavat ilmoitukset.

27 artikla Taloudellisten, oikeudellisten ja kurinpidollisten tulosten
kirjaaminen
27.1 Tutkimusyksikkö kirjaa annettujen suositusten vuoksi toteutetut toimet, niiden
edistymisen ja tulokset OLAFin tapausten hallintajärjestelmään.
27.2 Tutkimusyksikön on tarvittaessa ilmoitettava EU:n toimielimille, elimille ja
laitoksille kansallisten oikeudenkäyntimenettelyjen lopullisista tuloksista ja annettava
tietoja
OLAFin
asiasta
vastaavalle
toimintapoliittiselle
yksikölle
ennakkovaroitusjärjestelmää varten.
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LUKU V
VOIMAANTULO

28 artikla
28.1 Nämä tutkintamenettelyjen ohjeet OLAFin henkilöstölle korvaavat 1. helmikuuta
2012 voimaan tulleet ohjeet rikostutkintamenetelmistä.
28.2 Nämä tutkintamenettelyjen
1. lokakuuta 2013.

Bryssel
18. syyskuuta 2013

ohjeet

OLAFin

henkilöstölle

tulevat

voimaan

Giovanni KESSLER
Pääjohtaja
OLAF
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SANASTO

 Asiakirja [11/14 artikla]
Asiakirja on virallinen väline, jonka avulla pääjohtaja antaa luvan ja valtuudet suorittaa
tutkimustoimintaa,
joka
on
määritelty
OLAFin
henkilöstölle
annettujen
tutkintamenettelyjen ohjeiden 11.2 kohdassa.
 Eturistiriita [8 artikla]
Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, 11 a artikla.
 Henkilön antama lausunto [5/10/11/14/17 artikla]
Henkilön antama lausunto on jonkin henkilön OLAFin tapauksen yhteydessä toimittama
tutkimuksen kannalta merkityksellinen kirjallinen selonteko.
 Ilmiantaja [5/8 artikla]
Ilmiantaja on EU:n virkamies, joka antaa OLAFille tietoja tosiseikoista, joiden
perusteella voidaan olettaa kyseessä olevan mahdollinen laiton toiminta tai Euroopan
unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 22 a artiklassa tarkoitettu
virkatehtävien hoitamiseen liittyvä vakava virhe.
 Kuuleminen [16 artikla]
Kuuleminen on asianomaisen henkilön tai todistajan kanssa käytävä virallinen
keskustelu, jonka tarkoituksena on saada tutkimuksen kannalta merkittävää
todistusaineistoa ja joka kirjataan aina asianmukaisesti muistiin.
 Lupa [12 artikla]
Lupa tarkoittaa pääjohtajan tutkimusyksikön jäsenille tai muille OLAFin henkilöstön
jäsenille tai asiantuntijoille antamaa valtuutusta, jonka nojalla he voivat suorittaa 11.2
kohdassa mainittuja tutkintatoimia tai avustaa niiden suorittamisessa.
 Määrät, joiden aiheeton käyttö on estetty [19 artikla]
Näihin määriin kuuluvat tutkimuksen tai koordinointitapauksen aikana havaitut EU:n
menot, joiden aiheeton käyttö on estetty.

 Oikeudelliset säännökset [17 artikla]
Oikeudellisilla säännöksillä tarkoitetaan sovellettavia oikeussääntöjä tai järjestelyjä,
joiden nojalla OLAF suorittaa tutkintatoimiaan. Oikeudelliset säännökset kattavat kaikki
asiaan kuuluvat EU:n perussopimukset ja lainsäädännön, mukaan lukien asetukset,
päätökset, toimielinten väliset sopimukset ja kolmansien maiden kanssa tehdyt
sopimukset, myös ne, jotka sisältävät yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista
avunantoa koskevia säännöksiä. Oikeudellisiin säännöksiin kuuluvat myös asiaan
liittyvät, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen
tai sopimusosapuolten kanssa tehdyt hallinnolliset järjestelyt sekä jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten, EU:n toimielinten, elinten ja laitosten kanssa tehdyt
järjestelyt.
 Paikan päällä tehtävä tarkastus [11/14/15 artikla]
Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/1996.
 Rekisteri [2 artikla]
Rekisteri on osa tutkimusprosessin hallinnan yksikköä. Rekisterissä kaikille OLAFin
käsittelemille asiakirjoille annetaan viitenumerot, myös OLAFin tapausnumerot (OFnumerot), ja se vastaa myös asiakirjahallinnosta.
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 Suositus [19–27 artikla]
Suositukset ovat pääjohtajan EU:n toimielimille, elimille, laitoksille tai jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille antamia toimintaehdotuksia, jotka perustuvat OLAFin
suorittaman tutkimuksen tai koordinoinnin havaintoihin.
 Takaisin perittävät määrät [19 artikla]
Takaisin perittävä määrä tarkoittaa sellaisia EU:n varoja, joita on tutkimuksen tai
koordinoinnin aikana havaittu käytetyn aiheettomasti ja jotka on perittävä takaisin
edunsaajilta, kansallisilta hallintoviranomaisilta tai maksajavirastoilta (käyttäen suoraa
perintää, kuittaamista, vähennystä, vapauttamista, ohjelman päättämistä, tilien
tarkastamista ja hyväksymistä jne.).
Takaisin perittävä määrä tarkoittaa myös perinteisten omien varojen määrää, joka on
tutkimuksen tai koordinoinnin aikana havaittu kavalletuksi ja joka on perittävä takaisin
talouden toimijoilta tai veloitettava jäsenvaltioilta niiden laiminlyöntien tai huolellisuuden
puutteen vuoksi
 Tapauksen soveltamisalan laajentaminen [12 artikla]
Tapauksen soveltamisalan laajentaminen on pääjohtajan tekemä päätös, jolla sallitaan
sellaisten tutkintatoimien suorittaminen, jotka eivät kuulu tutkimuksen tai
koordinoinnin aloittamispäätöksen piiriin.
 Tapaus [1 artikla]
Tapaus tarkoittaa puitteita, joissa OLAF käsittelee tutkimuksen kannalta mahdollisesti
kiinnostavaa tietoa, mukaan lukien kyseisen tiedon valinta ja tutkiminen sekä kyseistä
tietoa koskevien suositusten täytäntöönpanon seuranta. Kaikille OLAFin käsittelemille
tapauksille annetaan OLAFin tapausnumero (OF-numero).
 Tiedonhankintatehtävä [5/11 artikla]
Tiedonhankintatehtävät ovat OLAFin jäsenvaltioissa suorittamia käyntejä, joiden aikana
kerätään tietoja tai todistusaineistoa ja jotka eivät edellytä jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten mukanaoloa eivätkä OLAFin tutkintavaltuuksia.
 Tietolähde [5/7/9/23 artikla]
Tietolähde toimittaa OLAFille tutkinnan kannalta mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.
Tietolähde voi olla EU:n toimielin, elin, laitos, jäsenvaltio, kolmas maa tai
kansainvälinen järjestö. Tietolähde voi olla myös ilmiantaja tai vihjeenantaja.
Tietolähde voi antaa tietoja nimettömästi.
 Todistaja [11/16 artikla]
Todistaja on luonnollinen henkilö, jolta saadaan tutkinnan kannalta merkityksellistä
todistusaineistoa.
 Todistusaineisto [8-11/14/17/14/23 artikla]
Todistusaineisto voi olla mitä tahansa aineistoa, jolla on tutkimuksissa merkitystä
tosiseikkojen kannalta. Todistusaineistoa kerätään tutkimuksen aikana tosiseikkojen
selvittämiseksi ja se voi olla joko syylliseksi tai syyttömäksi osoittavaa. Todistusaineisto
sisältää muun muassa tietoja, asiankirjoja, raportteja, pöytäkirjoja, lausuntoja, kuvia,
digitaalisia rikosteknisiä tutkimuksia ja tieteellisiä analyyseja.
 Tutkimatta jätetty tapaus [5/7 artikla]
Tutkimatta jätetty tapaus tarkoittaa tapausta, jonka osalta pääjohtaja on päättänyt,
että tutkinnan kannalta mahdollisesti kiinnostava tieto ei täytä tutkimuksen tai
koordinoinnin aloittamiseen vaadittavia kriteereitä.
 Tutkinnan kannalta mahdollisesti kiinnostava tieto [1 artikla]
Tutkinnan kannalta mahdollisesti kiinnostava tieto tarkoittaa kaikkea OLAFin saamaa tai
OLAFin omasta aloitteestaan keräämää tietoa, jonka perusteella voidaan harkita
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tutkimuksen tai koordinoinnin aloittamista ja joka on toimitettava valintamenettelyyn
analysointia varten.
 Tutkimuksissa noudatettavan politiikan painopisteet [5 artikla]
Pääjohtaja hyväksyy tutkimuksissa noudatettavan politiikan painopisteet vuosittain
vuotuisen hallintosuunnitelman yhteydessä ja määrittää toimintapoliittiset kriteerit
tutkimusten tai koordinoinnin aloittamiselle.


Tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön antama lausunto [5/12/20/21
artikla]
Lausunto on tutkimusten valinta- ja arviointiyksikön antama tapauskohtaisia asioita
koskeva ohje pääjohtajalle.
 Valtuutus [lomake]
Valtuutus tarkoittaa asiakirjaa, jolla pääjohtaja valtuuttaa tutkimusyksikön jäsenet tai
muut OLAFin työntekijät tai asiantuntijat suorittamaan 11.2 kohdassa mainittuja
tutkintatoimia tai avustamaan niiden suorittamisessa. Tutkimusyksikön jäsenten tai
muiden OLAFin työntekijöiden tai asiantuntijoiden on esitettävä valtuutus
suorittaessaan kyseisiä tutkintatoimia tai avustaessaan niiden suorittamisessa.
 Varoitus [11 artikla]
Komission päätös komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen
käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä.
 Vihjeenantaja [8 artikla]
Vihjeenantaja tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka antaa OLAFille tutki nnan kannalta
mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.
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