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A) Sissejuhatus
1. Käesolevas dokumendis on sätestatud Euroopa Investeerimispanga Grupi (EIP)
peainspektsiooni pettuste uurimise osakonna (IG/IN) poolt uurimise läbiviimise
menetlus („Uurimise läbiviimise menetlus”) 1.
2. Käesolevas dokumendis sätestatud menetlust:
a. tuleb tõlgendada koostoimes dokumendiga „Poliitikameetmed keelatud
käitumise vältimiseks ja tõkestamiseks Euroopa Investeerimispanga tegevuses”
(„Pettustevastane poliitika”);
b. kohaldatakse kõikide EIPs ja EIP tegevuse suhtes pettuste uurimise osakonna
poolt läbiviidud uurimiste suhtes; ning
c. kohaldatakse EIFi suhtes, arvestades tema eraldi juhtimisstruktuuri.

B) Uurimise eesmärk ja laad
3. EIP pettuste uurimise osakonna läbi viidud uurimise eesmärk on kontrollida ja teha
kindlaks EIP tegevust mõjutavat keelatud käitumist käsitlevate väidete või kahtluste
tõele vastavus või juhtorganite liikmete või töötajate osalusel toimunud väidetava
üleastumise tõesus, teatada uurimise järeldustest ning teha asjakohaseid soovitusi. 2
4. Kõik pettuste uurimise osakonna läbiviidud uurimised on haldusuurimised.

C) Väidete vastuvõtmine ja registreerimine
5. Pettuste uurimise osakond võtab vastu teateid kahtlustatava korruptsiooni, pettuse,

sunni, kuritahtliku kokkumängu, takistamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise
(edaspidi koos „keelatud käitumine” 3 ) kohta mis tahes allikast EIPs või väljaspool
EIPd, sealhulgas kaebusi anonüümsetelt või konfidentsiaalsetelt allikatelt. Pettuste
uurimise osakond võib algatada juhtumeid ka omal äranägemisel, näiteks kui need
tulenevad keelatud käitumise teadetest ajakirjanduses. Pettuste uurimise osakond
reageerib kõigile sellistele teadetele alltoodud viisil.
6. Kui kaebuse esitaja on anonüümne või soovib jääda anonüümseks, peaks pettuste
uurimise osakond paluma tal võtta endaga kokkulepitud kuupäeval/ajal hiljem uuesti
ühendust, et vastata võimalikele täiendavatele küsimustele, tuginedes esialgse
läbivaatamise tulemustele.
7. Pettuste uurimise osakonna juhataja sisestab teabe viivitamata pettuste uurimise
osakonna juhtumite halduse süsteemi, märkides võimaluse korral:
a. teabe saamise kuupäeva;
b. kaebuse esitaja isikuandmed, kui need on avaldatud;

1

Pettuste uurimise osakond viib menetlust läbi kooskõlas juhatajate nõukogu 27. juuli 2004. aasta otsusega, mis
käsitleb EIP koostööd OLAFiga, ning ilma et see piiraks selle otsuse kohaldamist.
2
Eetika- ja vastavuskomisjon vastutab halduskomitee või direktorite nõukogu liikme huvide konfliktide hindamise
eest.
3
„Keelatud käitumise” määratlus on esitatud EIP pettustevastases poliitikas.
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väite lühikokkuvõtte, sealhulgas väidetava väära käitumise või üleastumise liigi
(nt toote asendamine, mahhinatsioonid hangetes jne), ning väidetavalt
osalevad isikud;
d. seose EIPga, kui see eksisteerib, sealhulgas seonduva projekti või tehingu
kirjelduse ja asukoha;
e. muud andmed, mida pettuste uurimise osakond peab oluliseks; ning
f. määrab jälgimise eesmärgil teema nimetuse ja juhtumi numbri; ning
g. valmistab ette ja suunab uurimistoimiku ühele või mitmele uurijale.
c.

8. Kui pettuste uurimise osakonna juhataja otsustab, et teave ei ole EIPga seotud või
on tegu vähetähtsa juhtumiga, registreerib ta viivitamata juhtumite halduse süsteemis
otsuse prima facie juhtumi algatamata jätmise kohta; algatamata jäetud prima facie
juhtumite arv avaldatakse pettuste uurimise osakonna pettuste uurimise
aastaaruandes.
9. Pettuste uurimise osakonna juhataja teeb väidet käsitleva teabe ja selle hinnangu

taotluse korral kättesaadavaks asjaomastele pooltele, sealhulgas presidendile ja
uurimiste eest vastutavale asepresidendile, peasekretärile, auditikomisjonile, OLAFile
ja välisaudiitoritele.

D) Euroopa Pettustevastase Ameti teavitamine ja kaasamine
10. (i) Välised uurimised. Kui pettuste uurimise osakonna juhatajal on alust kahtlustada,

et EIP rahastatud projekti või tegevuse puhul esineb keelatud käitumine, teavitab ta
viivitamata Euroopa Pettustevastast Ametit (OLAF) ning edastab ametile vajalikud
andmed 4 . Pettuste uurimise osakond jätkab haldusuurimist kuni OLAFi otsuseni
algatada uurimine. Kui OLAF otsustab algatada uurimise, teeb pettuste uurimise
osakond juhtumit uurima määratud OLAFi uurijatega tihedat koostööd. Kui OLAF
otsustab mis tahes põhjusel uurimist mitte algatada, võib pettuste uurimise osakonna
juhataja otsustada sellegipoolest uurimist jätkata.
ii) Sisesed uurimised. Kui pettuste uurimise osakonna juhatajal on alust kahtlustada,
et esineb EIP või EIFi juhtorgani liikme või töötaja üleastumine, teavitab ta viivitamata
OLAFit ja esitab talle vajaliku teabe. Kui OLAF otsustab algatada sisese uurimise,
osutab pettuste uurimise osakond OLAFi uurijatele igakülgset abi, mida nad vajavad.
See võib hõlmata juurdepääsu panga süsteemides kättesaadavatele isikuandmetele
ja elektroonilistele andmetele, küsitlemiste ettevalmistamist ja neil osalemist jmt. Kui
OLAF otsustab mis tahes põhjusel uurimist mitte algatada, võib pettuste uurimise
osakonna juhataja otsustada sellegipoolest uurimist jätkata.

E) Uurimise läbiviimine
(i) Üldine
11. Võimaluse korral peaks pettuste uurimise osakond võtma kaebuse esitajaga
ühendust, et kinnitada kaebuse kättesaamist ja saada väite kohta võimalikult palju
muud teavet, nagu:
a. väidetava väära käitumise või üleastumise täielik kirjeldus;

4

Vt määrused 1074/1999 (Euratom) ja 1073/1999 (EÜ):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf
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b. väidetav seos EIP rahastamise või muu tegevusega ning ohustatud vahendite
hinnanguline maht;
c. seotud isikute või üksuste nimed ja asukohad või selliste isikute nimed ja
asukohad, kes võivad omada väite kohta lisateavet;
d. kõnealuste sündmuste kuupäevad;
e. asjakohaste dokumentide, andmete või toimikute asukoht ja kirjeldus;
f. kaebuse esitaja teadmiste/motiivi alus;
g. mis tahes probleemid seoses võimalike survevahenditega või isiku
julgeolekuga; ja/või
h. muu asjakohane teave.
12. Esimesel võimalusel pärast juhtumi registreerimist juhtumite halduse süsteemis peab
pettuste uurimise osakond hankima kinnituse, et väidetav väär käitumine või
üleastumine hõlmab EIP tehingut (sh EIP rahastatavad projektid ELis või väljaspool
ELi) või juhtorgani liiget või töötajat.
13. Juhtumi esialgse kohapealse läbivaatamise raames püüab pettuste uurimise

osakond teha kindlaks, kas:
a. väidetav väär käitumine või üleastumine tekitab EIP jaoks piisavalt olulise riski 5,
mis õigustaks uurimist; ning
b. uurimine on teostatav, arvestades kõnealuste sündmuste toimumise aega,
saadud teabe laadi ning vajalike dokumentide või tunnistajate või muu
asjakohase teabe kättesaadavust.
14. Pettuste uurimise osakond püüab ka objektiivselt hinnata kaebuse usaldusväärsust.

Selle käigus võidakse tugineda:
a. EIP projektile, rahastamis- või muudele dokumentidele ja failidele või andmetele;
b. eelnevatele kaebustele kahtlustatavate isikute kohta, mille EIP või OLAF on

saanud;
c. äri- ja meediaandmebaaside taustakontrollile; ning
d. muudele asjakohastele andmeallikatele.
(ii) Teabeallikad
15. Uurimise käigus võib pettuste uurimise osakond:
a. läbi vaadata dokumente, mis on asjaomaste mõjutatud isikute, nagu
laenuvõtjate, projektiteostajate, töövõtjate, alltöövõtjate, konsultantide, tarnijate
ja kolmandate isikute valduses vastavalt seonduva EIP rahastamislepingu
sätetele ja EIP hankejuhendile;
b. kontrollida kohapeal kõiki töid, konstruktsioone, rajatisi või muud vara, mis on
uurimise seisukohast asjakohane, ning salvestada tulemused fotona või muul
viisil;
c. küsitleda tunnistajaid ja/või uurimisalust/uurimisaluseid; ja/või
d. konsulteerida teiste isikutega, sealhulgas nendega, kes viivad läbi asjaomaseid
auditeid ja uurimisi.
16. Eelkõige hõlmavad uurimise teabeallikad järgmisi allikaid, ent ei piirdu nendega:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
5

igat liiki dokumente;
elektroonilisi andmeid;
video-, audio- ja fotoandmeid;
kontrollide ja testide tulemusi;
uurija märkuseid; ja
tunnistajate, sealhulgas uurimisaluse (suuliselt või kirjalikult) esitatud teavet.

Arvesse tuleb võtta EIP-d ja tema tegevust mõjutavat tehingu-, finants- ja maineriski.

3. juuli 2013

lehekülg 5 / 11

Euroopa Investeerimispanga Grupp

Uurimismenetlus

17. Pettuste uurimise osakond ei maksa tunnistajale teabe eest tasu. Ta võib tasuda või

hüvitada mõistlikud kulud, mida tunnistaja on kandnud tulenevalt koostööst pettuste
uurimise osakonnaga.
18. Pettuste uurimise osakond võib küsida nõuandeid või abi teistelt EIP osakondadelt
ja/või kaasata uurimisel abiks väliskonsultante ja vastava valdkonna eksperte.

(iii) Dokumendid
19. Dokumentide puhul, mis võivad olla haldus- või muus menetluses tõendina vajalikud,

peab pettuste uurimise osakond:
a. üritama tuvastada ja kasutada originaaldokumenti või, kui originaal ei ole
mõistlikult kättesaadav, siis usaldusväärseid koopiaid;
b. kui see on mõistlikult teostatav, säilitama kõik dokumendid seisus, milles need
saadi; ning
c. olema valmis tuvastama, millal, kus, kelle poolt ja kellelt on dokument saadud.
(iv) Elektroonilised ja isikuandmed
20. Elektrooniliste andmete puhul peab pettuste uurimise osakond:

a. hankima andmed:
i. kõige usaldusväärsemast allikast, mis on mõistlikult kättesaadav; st
kohast või üksuselt, mis säilitab kõige täielikumaid, täpsemaid ja
värskemaid andmeid;
ii. kui see on mõistlikult teostatav, viisil, mis kaitseb andmete terviklikkust
ja tagab, et andmeid ei ole muudetud, võltsitud ega muul viisil rikutud;
ning
b. olema valmis tuvastama, millal, kus, kuidas, kelle poolt ja kellelt on dokument
hangitud.
21. Pettuste uurimise osakond võib personalidirektori ja EIP andmekaitseametniku

eelneval kirjalikul loal ning kooskõlas kehtivate seaduste, eeskirjade, määruste,
poliitikate ja menetlustega ning vastavalt lisas 1 esitatud infotehnoloogilise ekspertiisi
toimingute läbiviimise protokollile saada juurdepääsu elektroonilistele andmetele
(sealhulgas e-kirjadele või andmetele, mille on loonud, kopeerinud või vastu võtnud
EIP juhtorganite liikmed või töötajad, kasutades mis tahes osa EIP IT-süsteemist) ja
isikuandmetele, mis võivad olla asjakohased, ning neid andmeid muuta. Pettuste
uurimise osakond teavitab seda tehes personalidirektorit ja andmekaitseametnikku
põhjendustest, miks on taolist juurdepääsu uurimise jaoks vaja, kaitstes samal ajal
asjaomaste allikate ja isikute identiteeti.
(v) Küsitlemiste käigus saadud teave
22. Pettuste uurimise osakonna läbi viidud küsitlemiste puhul nii EIPs kui ka väljaspool
EIPd, sealhulgas uurimisaluste küsitlemiste puhul:
a. viiakse küsitlemine läbi:
i. tunnistaja ja uurija jaoks sobivas keeles või muul juhul tõlgi abil; ning
ii. kahe uurija poolt, kui pettuste uurimise osakond peab seda
asjakohaseks.
b. teavitatakse enne küsitlemise algust küsitletavat tema õigusest kasutada enda
valitud isiku abi ning sellest, et küsitluse protokolli võidakse kasutada haldus-,
distsiplinaar- või muus (seonduvas) menetluses;
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c. koostab pettuste uurimise osakond viivitamata küsitluse kirjaliku protokolli;
d. võib pettuste uurimise osakond omal äranägemisel esitada küsitluse protokolli
koopia tunnistajale läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks, eriti juhtudel, mil
tunnistaja ütlused on olulistes küsimustes tõenäoliselt väga suure tähtsusega;
e. üleastumises kahtlustatavale töötajale või juhtorgani liikmele esitatakse alati
küsitluse protokolli koopia läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks; ning
f. küsitlusi võidakse tunnistaja teadmisel ja nõusolekul protokollida elektrooniliselt.

F) Uurimise takistamine
23. Sisesed uurimised. Kui uurimistulemused osutavad sellele, et töötaja või juhtorgani

liige:
a. on andnud pettuste uurimise osakonnale kaebuses või uurimise käigus teadvalt

valeütlusi;
b. ei ole täitnud oma kohustust teha uurimisel koostööd, nagu on nõutud EIP
kehtivates tegevusjuhendites ja pettustevastases poliitikas; või
c. on muul viisil üritanud uurimist takistada või tõkestada;
edastab pettuste uurimise osakond asja presidendile ja personalidirektorile
asjakohaste ja proportsionaalsete distsiplinaarmeetmete võtmiseks.
24. Välised uurimised. Nagu on määratletud EIP väljajätmismenetluses, on „segav võte”:

(a) uurimise tõendusmaterjalide tahtlik hävitamine, võltsimine, muutmine või
varjamine, ja/või osapoole ähvardamine, ahistamine või hirmutamine selleks, et ta ei
avaldaks talle teada olevaid uurimise seisukohast olulisi asjaolusid või ei jätkaks
uurimist, või (b) teod, mis on suunatud EIP lepinguliste auditiõiguste teostamise või
teabele juurdepääsu oluliseks takistamiseks või pangandus-, reguleerival või
kontrolliasutusel või muul Euroopa Liidu või liikmesriigi samaväärsel organil seaduse,
määruse või lepingu alusel või sellise seaduse, määruse või lepingu rakendamiseks
EIP sõlmitud kokkuleppe kohaselt olevate õiguste teostamise oluliseks takistamiseks.
Iga üksikisik, organisatsioon, ettevõte või üksus, kes käitub keelatud viisil (sealhulgas
kasutab segavat võtet) võidakse vastavalt EIP väljajätmismenetlusele toimingutest
välja jätta.

G) Uurimise lõpetamine ja järeldused
25. Kaebuse või väite põhjendatuse kindlaks määramisel lähtub pettuste uurimise
osakond tõendite puhul sellest, kas teave tervikuna näitab, et uurimise järeldus on
pigem tõenäoline kui ebatõenäoline.
26. Uurimise järeldused põhinevad:
a. kõige usaldusväärsemal kättesaadaval faktilisel teabel ning kindlaks tehtud
faktide põhjal tehtud mõistlikel järeldustel;
b. võimalikus ulatuses dokumentidel, elektroonilistel andmetel või testide ja
kontrollide tulemustel, mille õigsust ja täpsust on kinnitanud nende autorid,
saajad või haldajad või muud isikud, kes on vahetult teadlikud nende õigsusest;
c. võimalikus ulatuses tunnistajate ütlustel, kes on vahetult teadlikud asjaomastest
faktidest ja asjaoludest;
d. teabel, mida on võimalikus ulatuses kinnitatud muude usaldusväärsete allikate,
sealhulgas teiste tunnistajate, dokumentide või andmete põhjal; ning
e. mõistlikul ja usaldusväärsel õigeksmõistval ning süüdimõistval teabel.
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27. Uurimise järeldused võivad hõlmata pettuste uurimise osakonna:
a. märkusi tunnistaja, sh uurimisaluse, tajutava usaldusväärsuse ja käitumise
kohta; ning
b. soovitusi asjakohasteks meetmeteks, et lahendada uuritavaid küsimusi või
uurimise käigus kindlaks tehtud laiemaid poliitilisi küsimusi. EIP talitused
annavad pettuste uurimise osakonnale aru meetmetest, mida on võetud nende
soovituste rakendamiseks ettenähtud aja jooksul.
28. Kui pettuste uurimise osakonna juhataja teeb kindlaks, et väide on põhjendatud ja
nõuab edasisi meetmeid, dokumenteeritakse järeldused nõuetekohaselt ja
edastatakse asjaomastele ametiasutustele EIP siseselt ja/või väliselt edasiseks
tegevuseks.
29. Kui pärast mõistlikku uurimist teeb pettuste uurimise osakonna juhataja kindlaks, et

väide ei ole põhjendatud, dokumenteeritakse järeldused juhtumite halduse süsteemis
ja juhtum lõpetatakse. Kui väite hindamise või uurimise käigus on pettuste uurimise
osakond täheldanud teavet, mis on oluline teistele isikutele EIPs või väljaspool, võib
pettuste uurimise osakonna juhataja selle teabe edastada, järgides täielikult ka
kehtivaid andmekaitse-eeskirju.
30. Pettuste uurimise osakonna juhataja võib lõpetatud juhtumi uuesti algatada, kui
saadakse usaldusväärset uut teavet või seda nõuavad muud asjaolud.

H) Andmekaitse – individuaalsed õigused ja teavitamiskohustus
(i) Üldpõhimõtted
31. Nagu on märgitud pettustevastases poliitikas, korraldatakse isikuandmete töötlemist

käesoleva menetluse raames kooskõlas pangale kehtivates määrustes sätestatud
põhimõtete ja eeskirjadega 6 ning Euroopa andmekaitseinspektori avaldatud
asjaomaste arvamustega.
32. Igal kaasatud isikul on õigus enda kohta kogutud andmetega tutvuda, neid
parandada ja (teatud asjaoludel) blokeerida, võttes ühendust andmetöötlust
kontrolliva isikuga. 7
33. Kaasatud isikud võivad alati võtta ühendust ka Euroopa andmekaitseinspektoriga. 8
(ii) Andmesubjektide õiguste kaitse
34. Igat uurimisse (kahtlusalusena, tunnistajana või muu isikuna) kaasatud isikut tuleks
teavitada isikuandmete töötlemisest pettuste uurimise osakonna uurimismenetluses
kooskõlas andmekaitse määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 11 ja 12, välja arvatud
juhul, kui kohalduvad artiklis 20 sätestatud piirangud; piirangute kohaldumise korral
kontrollib pettuste uurimise osakond aeg-ajalt, kas piirang on veel kohaldatav, või
teavitatakse andmesubjekti uurimisest.
(iii) Isikuandmete kvaliteedi põhimõte
35. Pettuste uurimise osakond tagab andmete kvaliteedi põhimõtte järgimise vastavalt

määruse nr 45/2001 artiklile 4, see tähendab, et isikuandmed peavad olema täpsed
6

Eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba
liikumise kohta (EÜT L 8/1, 12.1.2001).
7
Andmetöötlust kontrolliva isikuga saab ühendust võtta järgmisel aadressil: investigations@eib.org.
8
www.edps.europa.eu
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ja vajaduse korral ajakohastatud ning piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle
uurimise otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja hiljem töödeldakse. Lisaks
töödeldakse andmeid õiglaselt ja õiguspäraselt üksnes kindlaksmääratud, selgetel ja
õiguslikel eesmärkidel.
36. Pettuste uurimise osakonna poolne teabe hinnang põhineb kõige usaldusväärsemal
kättesaadaval faktilisel teabel ning kindlaks tehtud faktidel.
(iv) Isikuandmete edastamine EIP välistele isikutele
37. Pettuste uurimise osakond võib oma tehingutega seotud tegevuse käigus edastada
isikuandmeid oma tehingupartneritele, kes on kas ELi institutsioonid ja asutused,
nagu OLAF, liikmesriikide ametiasutused, kolmandate riikide ametiasutused või
rahvusvahelised organisatsioonid, kirjaliku dokumendi või e-kirja teel, suuliselt
(telefoni teel või isiklikult) või mis tahes muu vahendi kaudu. Kõnealune edastamine
peab olema proportsionaalne, võttes arvesse kogutud ja täiendavalt töödeldud
andmete laadi; andmeid tuleks edastada üksnes siis, kui see on vajalik saaja
pädevusse kuuluvate ülesannete õiguspäraseks täitmiseks. Kui andmeid
edastatakse seoses mõne juhtumiga, peaks pettuste uurimise osakond kasutama
standardseid ja asjakohaseid andmekaitsesätteid.

l) Muud küsimused
(i) Staatusearuanne
38. Pettuste uurimise osakond esitab halduskomiteele, auditikomisjonile ja OLAFile igas
kvartalis teavitamiseks staatusearuande.
(ii) Säilitamispõhimõtted
39. Pettuste uurimise osakond peab hoidma kõiki juhtumite dokumente ja andmeid

turvaliselt ja salajas ning säilitama neid vähemalt viis ja maksimaalselt kuni kümme
aastat alates juhtumi lõpetamisest.
40. Kui on tegemist väidetega, mille puhul pettuste uurimise osakonna juht otsustab
juhtumit mitte algatada (algatamata jäetud prima facie juhtum) või juhtum lõpetatakse,
sest väited ei ole põhjendatud (põhjendamata juhtumid), tuleb dokumente ja andmeid
hoida alles kuni viis aastat alates juhtumi algatamata jätmise või lõpetamise otsusest.
(iii) Väide pettuste uurimise osakonna töötaja üleastumise kohta
41. Vajaduse korral otsustab peainspektor igal juhul eraldi, kas uurida väidet pettuste

uurimise osakonna töötaja üleastumise kohta.
(iv) Uurimismenetluse ajakohastamine
42. Nagu pettustevastast poliitikat, muudetakse ja ajakohastatakse vajaduse korral ka

käesolevat menetlust:
a. kui esineb muudatusi dokumendis „Poliitikameetmed keelatud käitumise
vältimiseks ja tõkestamiseks EIP tegevuses”;
b. selle rakendamisel saadud kogemuste põhjal;
c. heade tavade edasiarendamise korral;
d. muude muudatuste põhjal, mida EIP peab vajalikuks ja asjakohaseks.
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Lisa 1: EIP protokoll infotehnoloogilise ekspertiisi toimingute läbiviimiseks
1. Infotehnoloogilise ekspertiisi määratlus
Infotehnoloogiline ekspertiis on määratletud kui elektroonilise seadme ja selle teabesisu
tehnoloogiline ja süsteemne kontrollimine, mis võib olla asjakohane käimasoleva uurimise
korral ning mida võidakse lõpuks kasutada tõendusmaterjalina kohtumenetluses.
2. Infotehnoloogilise ekspertiisi toimingute kasutamise põhimõtted
2.1.
Praegu ei ole avaldatud ühtegi valitsustevahelisel, rahvusvahelisel või Euroopa
tasandil kokku lepitud ametlikku infotehnoloogilise ekspertiisi korda.
2.2.
Juhtumite korral, milles OLAFil on uurimispädevus, tugineb EIP reeglina OLAFi
teadmistele, ekspertidele ja seadmetele. Pank järgib rangelt kokkulepitud OLAFi menetlusi.
Erandjuhul, kui OLAFil ei ole pädevust uurimist läbi viia või ta otsustab uurimist mitte läbi viia,
võib EIP kasutada erasektori kogenud ettevõtete abi. Taolistel juhtudel juhindub EIP
järgmisest neljast üldisest ACPO infotehnoloogilise ekspertiisi põhimõttest:
Põhimõte 1. Ükski õiguskaitseasutuste või nende esindajate võetud meede ei tohiks
muuta arvutis või andmekandjal hoitavaid andmeid, millele võidakse hiljem kohtus
tugineda.
Põhimõte 2. Erandlikel asjaoludel, kui isik peab vajalikuks saada juurdepääs arvutis või
andmekandjal hoitavatele originaalandmetele, peab see isik olema pädev seda tegema
ning suutma esitada tõendeid, mis selgitavad tema tegevuse asjakohasust ja mõjusid.
(Lisaks peaks isik, kes omandab juurdepääsu arvutis või andmekandjal hoitavatele
andmetele, õigustama sellise juurdepääsu vajalikkust ning saama enne andmetele
juurdepääsu EIP andmekaitseametniku heakskiidu).
Põhimõte 3. Kõikidest arvutipõhiste elektrooniliste tõendusmaterjalide suhtes
kohaldatavatest protsessidest tuleb luua ja säilitada kontrolljälg või muu salvestis.
Sõltumatul kolmandal isikul peab olema võimalik neid protsesse kontrollida ja jõuda
sama tulemuseni.
Põhimõte 4. Uurimise eest vastutav isik (juhtumi uurija) vastutab täielikult selle eest, et
on tagatud seaduse ja käesolevate põhimõtete järgimine.
2.3.
•
•

Lisaks järgib EIP järgmisi häid tavasid:
Iga tegevus, mis on seotud digitaalsete andmete konfiskeerimise, neile juurdepääsu,
nende salvestamise või edastamisega, peab olema täielikult dokumenteeritud,
salvestatud ja läbivaatamiseks kättesaadav.
Originaaltõendid tuleks omandada viisil, mis kaitseb ja säilitab tõendite terviklikkust.

3. Infotehnoloogilise ekspertiisi kord juhul, kui OLAF ei sekku
3.1. Saavutatavate eesmärkide seadmine. Infotehnoloogilise ekspertiisi toimingute ja
kontrollimiste läbiviimine on väga tööjõu- ja ressursimahukas töö. Arvestades
infotehnoloogilise ekspertiisi keerukust ja ressursside nappust, tuleb taoliste toimingute
tõhustamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks arvesse võtta järgmist.
1. Tuleb kindlaks määrata infotehnoloogilise ekspertiisi lisandväärtus. Tuleb kaaluda,

kus, kuidas ja millal saavad ekspertiisi tegijad uurimisel osaleda ja kas see on vajalik.
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2. Tuleb eelnevalt seada saavutatavad eesmärgid. Uurijad peaksid ettevalmistuste

etapis määrama täpselt kindlaks kavandatud toimingu ulatuse. Toimingu jooksul võib
ilmneda vajadus täiendava valikulise andmehõive järele. Andmete kontrollimine töö
käigus, kui see on võimalik, võib aidata kindlaks määrata toimingu ulatuse.
3. Tuleb teadvustada seatud eesmärgid, st toiming peab olema teostatav
olemasolevate ressurssidega.
4. Seatud eesmärkide õigeaegne saavutamine. Tuleb tagada tähtaegadest
kinnipidamine, et hoiduda kogu toimingut kahjustamast, nt seaduses ettenähtud aja
ületamine.
5. Tuleb mõõta andmete omandamise või konfiskeerimise tulemust, nt kas isiku kohta
leiti poolt- või vastuargumente ning kas juhtumi lõpparuandesse lisati viide.
3.2. Andmekaitse. Andmesubjektile tuleb kirjalikult teatada, et EIP järgib määrust (EÜ)
45/2001 ning, nagu on märgitud EIP pettustevastases poliitikas ja uurimismenetluses, on
EIP eriti hoolas, et tagada, et infotehnoloogilise ekspertiisi toimingute läbiviimisel täidetakse
kõiki asjakohaseid andmekaitsenõudeid.
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