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A) Uvod 
 

1. Ta dokument opredeljuje "postopke izvajanja preiskav" v diviziji za preiskovanje 
goljufij generalnega inšpektorata (IG/IN) skupine Evropske investicijske banke (EIB)1. 

 
2. Za postopke, opisane v tem dokumentu, velja: 

a. da jih je treba brati v povezavi s "Politiko preprečevanja in odvračanja 
prepovedanega ravnanja v dejavnostih Evropske investicijske banke" (Politika 
boja proti goljufijam); 

b. da se uporabljajo za vse preiskave, ki jih izvaja IG/IN v EIB in v zvezi z 
dejavnostmi EIB; in 

c. da se uporabljajo za Evropski investicijski sklad (EIF) ob upoštevanju njegove 
lastne strukture upravljanja. 

 
 
B) Namen in značilnosti preiskave 
 

3. Namen preiskave, ki jo izvaja odsek EIB za preiskovanje goljufij (IG/IN), je ugotoviti 
verodostojnost navedb ali sumov glede prepovedanega ravnanja v dejavnostih EIB 
ali nesprejemljivega ravnanja članov organov vodenja ali zaposlenih, ter poročati o 
izsledkih in podati ustrezna priporočila.2 
 

4. Vse preiskave, ki jih izvaja IG/IN, so upravne preiskave. 
 
 
C) Prejem in evidentiranje obtožbe 
 

5. IG/IN sprejema prijave suma korupcije, goljufije, nedovoljenega dogovarjanja, 
izsiljevanja, oviranja, pranja denarja in financiranja terorizma (skupen izraz 
"prepovedano ravnanje"3) od katerega koli vira znotraj ali zunaj EIB, kar pomeni tudi 
obtožbe anonimnih ali zaupnih virov. IG/IN lahko začne preiskavo tudi na lastno 
pobudo, na primer na podlagi medijskega poročanja o prepovedanem ravnanju. 
IG/IN se na vse takšne prijave odzove, kot je opisano v nadaljevanju. 

 
6. Če je prijavitelj anonimen ali vztraja pri anonimnosti, mora IG/IN zahtevati, da se 

vnovič obrne na IG/IN na dogovorjen dan in odgovori na morebitna nadaljnja 
vprašanja, ki izhajajo iz rezultatov začetnega pregleda. 
 

7. Če je mogoče, vodja IG/IN te informacije nemudoma vnese v sistem za vodenje 
primerov IG/IN, in sicer: 

a. datum prejema informacij; 
b. identiteto prijavitelja, če jo je razkril; 
c. kratek povzetek obtožb, vključno z vrsto domnevnega nesprejemljivega 

ravnanja ali nepravilnosti (npr. zamenjava produkta, prikrojevanje razpisnih 
ponudb itd.) ter navedbo domnevno vpletenih oseb; 

d. morebitno povezavo z EIB, vključno z opisom in krajem zadevnega projekta ali 
posla; 

e. vse druge informacije, ki so po mnenju IG/IN pomembne; 

1 IG/IN vodi postopke v skladu s sklepom in brez poseganja v sklep Sveta guvernerjev EIB z dne 27. julija 2004 
glede sodelovanja EIB z uradom OLAF. 

2 Odbor za etiko in skladnost je pristojen za presojo navzkrižja interesov člana upravnega odbora ali sveta 
direktorjev. 

3 Opredelitev izraza "prepovedano ravnanje" najdete na povezavi Politika boja proti goljufijam EIB. 
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f. zaradi sledenja mora primeru dodeliti naziv in številko; in 
g. pripraviti mora preiskovalni spis in ga dodeliti enemu ali več preiskovalcem. 

 
8. Če vodja IG/IN odloči, da informacije niso povezane z EIB ali da gre za manjšo 

kršitev, uvrstitev med očitno neutemeljene primere nemudoma vnese v sistem za 
vodenje primerov; število očitno neutemeljenih primerov pa se vključi v "Letno 
poročilo o preiskavah goljufij" IG/IN. 
 

9. Vodja IG/IN zagotovi informacije o obtožbah in njihovi presoji na zahtevo primernih 
strank, med drugim predsednika in podpredsednika, odgovornega za preiskave, 
generalnega sekretarja, revizijskega odbora, urada OLAF in zunanjih revizorjev. 

 
 
D) Obvestitev in vključitev urada 
 

10. (i) V zvezi z zunanjimi preiskavami: Če vodja IG/IN utemeljeno sumi, da v projektu ali 
dejavnosti, ki jo financira EIB, obstaja prepovedano ravnanje, o tem nemudoma 
obvesti Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in mu zagotovi potrebne 
informacije4. IG/IN nadaljuje z upravno preiskavo, medtem ko čaka na odločitev 
urada OLAF glede uvedbe preiskave. Če se OLAF odloči za uvedbo preiskave, IG/IN 
tesno sodeluje s preiskovalci OLAF-a, ki so dodeljeni primeru. Če se OLAF iz 
katerega koli razloga odloči proti uvedbi preiskave, se lahko vodja IG/IN vseeno 
odloči za nadaljevanje preiskave. 
 
(ii) V zvezi z notranjimi preiskavami: Če vodja IG/IN utemeljeno sumi, da je član 
organov vodenja ali zaposleni v EIB/EIF kriv nesprejemljivega ravnanja, o tem takoj 
obvesti OLAF in mu zagotovi potrebne informacije. Če se OLAF odloči za uvedbo 
notranje preiskave, IG/IN preiskovalcem OLAF-a zagotovi vso potrebno pomoč, ki 
lahko med drugim zajema dostop do osebnih podatkov in elektronskih podatkov v 
sistemih banke, pripravo razgovorov in sodelovanje na razgovorih itd. Če se OLAF 
odloči, da iz katerega koli razloga ne bo uvedel preiskave, se lahko vodja IG/IN 
vseeno odloči za nadaljevanje preiskave. 

 
 
E) Izvedba preiskave 
 
(i) Splošno 
 

11. Kolikor je mogoče, se mora IG/IN obrniti na prijavitelja ter potrditi prejem pritožbe in 
pridobiti čim več drugih informacij glede obtožb, kot so: 

a. popoln opis domnevnega nesprejemljivega ravnanja ali nepravilnosti; 
b. domnevna povezava s financiranjem ali drugimi dejavnostmi EIB in ocena 

sredstev, ki so izpostavljena tveganjem; 
c. imena in lokacije oseb ali subjektov, ki so vpleteni ali bi lahko imeli nadaljnje 

informacije glede obtožb; 
d. datumi zadevnih dogodkov; 
e. lokacija in opis vseh koristnih dokumentov, podatkov ali evidenc; 
f. podlaga za prijaviteljevo védenje/motiv; 
g. vsi pomisleki glede morebitnih povračilnih ukrepov ali osebne varnosti; in/ali 
h. vse ostale pomembne informacije. 
 

4 Glej uredbi 1074/1999 (Euratom) in 1073/1999 (ES): 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/1999/l_136/l_13619990531en00010007.pdf. 
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12. IG/IN po vnosu primera v sistem za vodenje primerov čim prej pridobi potrditev, da se 
domnevno nesprejemljivo ravnanje ali nepravilnost nanaša na posel EIB (vključno s 
projekti, ki jih EIB financira znotraj in zunaj EU) oziroma na člana organov vodenja ali 
zaposlenega. 
 

13. V okviru začetnega pregleda dokumentacije v zvezi s primerom skuša IG/IN 
ugotoviti: 
a. ali očitano nesprejemljivo ravnanje ali nepravilnost za EIB pomeni dovolj veliko 

tveganje5, ki upravičuje preiskavo; ter 
b. ali je preiskava izvedljiva z vidika starosti zadevnih dogodkov, lastnosti prejetih 

informacij in razpoložljivosti potrebnih evidenc ali dokazov in drugih primernih 
informacij. 

 
14. IG/IN skuša objektivno oceniti zanesljivost pritožbe. Med drugim lahko to zajema 

pregled: 
a. projekta, financiranja ali druge dokumentacije in datotek ali podatkov EIB; 
b. preteklih pritožb, ki zadevajo osumljene osebe in jih je prejela EIB ali OLAF; 
c. poslovnih in medijskih zbirk podatkov; ter 
d. drugih koristnih virov informacij. 

 
(ii) Viri informacij 

 
15. Kot del preiskave lahko IG/IN: 

a. pregleda dokumentacijo vpletenih oseb, kot so posojilojemalci, nosilci projektov, 
izvajalci, podizvajalci, svetovalci, dobavitelji in tretje osebe, v skladu z 
določbami ustrezne pogodbe o financiranju EIB in priročnika EIB za javno 
naročanje; 

b. na kraju samem izvede pregled katerega koli obrata, objekta, naprave ali 
drugega premoženja, pomembnega za preiskavo, in rezultate dokumentira 
fotografsko ali na drug način; 

c. izvede razgovore s pričami in/ali drugimi osebami; in/ali 
d. se posvetuje z drugimi strankami, vključno s tistimi, ki izvajajo ustrezne revizije 

ali preiskave. 
 

16. Viri informacij za preiskavo zlasti zajemajo, vendar niso omejeni samo na: 
a. dokumente vseh vrst; 
b. elektronske podatke; 
c. video-, avdio- in fotografske podatke; 
d. rezultate inšpekcij in preskusov; 
e.  opažanja preiskovalcev; in 
f. informacije, ki jih podajo priče (ustno ali pisno), vključno s preiskovano osebo. 
 

17. IG/IN pričam za informacije ne plača. Lahko pa plača ali nadomesti razumne izdatke, 
ki jih ima priča zaradi sodelovanja z IG/IN. 

 
18. IG/IN lahko pridobi nasvete ali pomoč drugih oddelkov EIB ter/ali lahko angažira 

zunanje svetovalce in strokovnjake za pomoč pri preiskavi. 
 
 

(iii) Dokumenti 
 

5 Dejavniki, ki jih je treba upoštevati, za EIB in njene dejavnosti pomenijo operativna in finančna tveganja ter 
tveganje ugleda. 
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19. V zvezi z dokumenti, ki bi lahko bili potrebni kot dokazno gradivo v upravnih ali drugih 
postopkih, IG/IN: 

a. skuša določiti in uporabiti originalni dokument, če je na voljo pod sprejemljivimi 
pogoji, sicer pa zanesljive kopije; 

b. če je izvedljivo, vse dokumente hrani v stanju, kot jih je prejel; ter 
c. je sposoben ugotoviti, kdaj in kje je bil dokument pridobljen, kdo ga je pridobil in 

od koga. 
 
(iv) Elektronski in osebni podatki 
 

20. V zvezi z elektronskimi podatki IG/IN: 
a. pridobi takšne podatke: 

i. od najbolj zanesljivih virov, ki so na razpolago, to je od mesta ali 
obrata, ki vzdržuje najbolj popolne, točne in ažurne podatke; 

ii. na način, da zaščiti, kolikor je izvedljivo, njihovo integriteto in zagotovi, 
da podatki niso kakor koli spremenjeni, prirejeni ali okvarjeni; in 

b. je sposoben ugotoviti, kdaj in kje je so bili podatki pridobljeni, kdo jih je pridobil in 
od koga. 

 
21. S predhodnim pisnim soglasjem kadrovskega direktorja in pooblaščenca za varstvo 

podatkov EIB (DPO) ter v skladu z veljavno zakonodajo, pravili, predpisi, politikami in 
postopki, lahko IG/IN dostopa do potencialno pomembnih elektronskih podatkov 
(vključno z elektronsko pošto/podatki, ki jih je ustvaril, kopiral ali prejel član organov 
vodenja ali zaposleni v EIB z uporabo katerega koli dela sistema IT banke) in 
osebnih podatkov ter jih kopira v skladu s Protokolom za izvajanje računalniških 
forenzičnih dejavnosti iz Priloge 1. IG/IN obvesti kadrovskega direktorja in 
pooblaščenca za varstvo podatkov o razlogih, zakaj je tak dostop potreben za 
preiskavo, pri tem pa zaščiti identiteto zadevnih virov in oseb. 

 
(v) Informacije iz razgovorov 
 

22. V zvezi z vsemi razgovori, ki jih IG/IN opravi znotraj in zunaj EIB, vključno z razgovori 
z osebo, ki je predmet preiskave, velja naslednje: 

a. Razgovori se opravijo: 
i. v jeziku, ki je za pričo in preiskovalca sprejemljiv, v nasprotnem 

primeru pa s pomočjo tolmača; in 
ii. s strani dveh preiskovalcev, če IG/IN meni, da je to primerno. 

b. Pred začetkom razgovora je treba sogovornika obvestiti o pravici do pomoči 
osebe po lastni izbiri, in da se zapisnik razgovora lahko uporabi v upravnih, 
disciplinskih ali drugih (sorodnih) postopkih. 

c. IG/IN nemudoma pripravi pisni zapisnik razgovora. 
d. IG/IN lahko po lastni presoji zagotovi izvod zapisnika razgovora priči, da ga 

pregleda in podpiše, zlasti v primerih, kadar je verjetno, da bo pričanje priče 
odločilno za ključna vprašanja. 

e. Zaposleni ali člani organov vodenja, ki so osumljeni nesprejemljivega ravnanja, 
zmeraj prejmejo izvod zapisnika razgovora v pregled in podpis. 

f. Razgovore je mogoče elektronsko snemati, če je priča o tem obveščena in na 
to pristane. 

F) Oviranje preiskave 
 

23. V zvezi z notranjimi preiskavami: Če izsledki preiskave kažejo, da je zaposleni ali 
član organov vodenja: 

a. zavestno podal lažno izjavo IG/IN v okviru pritožbe ali med preiskavo; 

3. julij 2013  stran 6 / 11 



Skupina Evropske investicijske banke  Preiskovalni postopki 

b. ni izpolnil obveznosti sodelovanja v preiskavi, kot določajo veljavna pravila 
ravnanja EIB in Politika boja proti goljufijam; ali 

c. kako drugače skušal zadrževati, motiti ali ovirati preiskavo, 
 
IG/IN primer posreduje predsedniku ali kadrovskemu direktorju, ki sprejme ustrezne 
in sorazmerne disciplinske ukrepe. 

 
24. V zvezi z zunanjimi preiskavami: V skladu z opredelitvijo v izključitvenih postopkih 

EIB je "oviralno ravnanje": (a) namerno uničenje, poneverba, sprememba ali prikritje 
dokaznega materiala v preiskavi; in/ali grožnje, nadlegovanje ali zastraševanje, ki se 
nanašajo na drugo stranko, z namenom, da bi ji preprečili razkritje za preiskavo 
pomembnih informacij ali preiskovanje samo, ali (b) dejanja, katerih namen je 
bistveno ovirati uresničevanje pogodbenih pravic EIB do revizije ali dostopa do 
informacij ali pravic katerega koli bančnega, regulativnega ali preiskovalnega ali 
drugega ustreznega organa Evropske unije ali njenih držav članic, ki jim pripadajo po 
katerem koli zakonu, predpisu ali pogodbi ali na podlagi katerega koli sporazuma, ki 
ga je sklenila EIB zaradi izvajanja takšnega zakona, predpisa ali pogodbe. 
 
Posameznik, organizacija, podjetje ali subjekt, ki je udeležen v prepovedanem 
ravnanju (vključno z "oviralnim ravnanjem"), je lahko izključen v skladu s postopki 
izključitve EIB. 

 
 
G) Zaključek in izsledki preiskave 
 

25. Dokazni standard, ki ga uporablja IG/IN za ugotavljanje utemeljenosti pritožbe ali 
obtožbe, je, ali informacije kot celota kažejo, da je izsledek preiskave bolj verjeten kot 
ne. 
 

26. Podlaga za izsledke preiskave so: 
a. najbolj zanesljive dejanske informacije, ki so na razpolago, ter razumna 

sklepanja in zaključki, ki izhajajo iz ugotovljenih dejstev; 
b. v izvedljivem obsegu dokumenti, elektronski podatki oziroma rezultati 

preskusov in pregledov, ki so jih potrdili kot pristne njihovi avtorji, prejemniki, 
skrbniki ali druge osebe, ki neposredno poznajo njihovo pristnost; 

c. v izvedljivem obsegu izjave prič, ki neposredno poznajo dejstva in okoliščine 
primera; 

d. informacije, ki so v možnem obsegu podprte z drugimi zanesljivimi viri, kot so 
druge priče, dokumenti ali podatki; ter 

e. razumne in verodostojne razbremenilne in obremenilne informacije. 
 

27. Izsledki preiskave lahko zajemajo: 
a. pripombe IG/IN o zaznani verodostojnosti in obnašanju priče, vključno s 

preiskovano osebo; ter 
b. priporočila IG/IN o primernem ukrepanju za odpravo preiskovane problematike, 

ali glede širše politične problematike, ugotovljene med preiskavo. Službe EIB 
poročajo IG/IN o ukrepih, sprejetih za izvedbo teh priporočil v določenem času. 

 
28. Če vodja IG/IN ugotovi, da so obtožbe utemeljene in da so potrebni nadaljnji ukrepi, 

izsledke primerno dokumentira in jih posreduje ustreznim organom znotraj in/ali zunaj 
EIB v nadaljnje ukrepanje. 
 

29. Če vodja IG/IN po ustrezni preiskavi ugotovi, da obtožbe niso utemeljene, ugotovitve 
dokumentira v sistemu za vodenje primerov in primer zaključi. Če med ocenjevanjem 
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ali preiskovanjem obtožbe IG/IN izve za informacije, ki so pomembne tudi za druge 
znotraj in zunaj EIB, jih lahko vodja IG/IN posreduje ob popolnem spoštovanju 
veljavnih pravil glede varstva podatkov. 
 

30. Vodja IG/IN lahko obnovi zaključen primer, če prejme nove verodostojne informacije 
ali če tako zahtevajo druge okoliščine. 

 
 

H) Varstvo podatkov – pravice posameznikov in dolžnosti obveščanja 

(i) Splošna načela 

31. Kot je določeno v Politiki preprečevanja goljufij, se osebni podatki v okviru teh 
postopkov obdelujejo v skladu z načeli in pravili iz uredb, ki veljajo za banko6, ter 
ustreznih mnenj, ki jih poda evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP). Vsaka 
vpletena oseba ima pravico, da dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, jih 
popravi in (v nekaterih okoliščinah) blokira, tako da se obrne na upravljavca obdelave 
podatkov.7 Kadar koli se lahko obrne tudi na ENVP.8 

 
(ii) Spoštovanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki 
 

32.  Vse osebe, ki so udeležene v preiskavi (kot osumljenec, priča ali v kakšni drugi 
funkciji), morajo biti obveščene o obdelavi osebnih podatkov v postopku preiskave 
IG/IN v skladu s členoma 11 in 12 uredbe o varstvu podatkov (ES) 45/2001, razen če 
veljajo omejitve iz člena 20; v slednjem primeru IG/IN občasno pregleda, ali omejitve 
še veljajo in ali je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
obvestiti o preiskavi. 

 
(iii) Načelo kakovosti osebnih podatkov 

33. IG/IN zagotavlja spoštovanje načela kakovosti podatkov iz člena 4 uredbe 45/2001, 
to je, da morajo biti osebni podatki točni in po potrebi ažurirani kot tudi primerni, 
ustrezni in ne pretirani glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. 
Poleg tega se osebni podatki obdelajo pošteno in zakonito ter samo za določene, 
izrecne in zakonite namene. 
 

34. IG/IN oceni informacije na podlagi najbolj zanesljivih dejanskih informacij kot tudi 
ugotovljenih dejstev. 

 
(iv) Prenosi osebnih podatkov zunaj EIB 
 

35. IG/IN lahko prenese osebne podatke svojim operativnim partnerjem, kot so institucije 
in organi EU, predvsem OLAF, organi držav članic, organi tretjih držav ali 
mednarodne organizacije, in sicer med operativnimi dejavnostmi v pisni obliki, po 
elektronski pošti, ustno (po telefonu ali osebno) ali z drugimi sredstvi. Vsak tak 
prenos mora biti sorazmeren in mora upoštevati značilnosti zbranih in nato obdelanih 
podatkov; podatki se prenašajo samo, če je to potrebo zaradi zakonitega izvajanja 
nalog, ki spadajo pod pristojnost prejemnika. Pri izvajanju takega prenosa v okviru 

6 Zlasti Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 
7 Upravljavcu obdelave podatkov se lahko piše na naslednji naslov: investigations@eib.org 
8 www.edps.europa.eu 
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posameznega primera mora IG/IN uporabljati standardne in primerne določbe glede 
varstva podatkov. 
 

 
I) Drugo 
 
(i) Statusno poročilo 
 

36. IG/IN vsako četrtletje predloži poročilo o stanju v vednost upravnemu odboru, 
revizijskemu odboru in uradu OLAF. 

 
(ii) Politika hrambe 
 

37. IG/IN hrani vso dokumentacijo in informacije v zvezi s primeri na varen in zaupen 
način najmanj pet let in največ deset let po datumu zaključka primera. 
 

38. Glede obtožb, pri katerih se vodja IG/IN odloči, da ne bo začel preiskave ("očitno 
neutemeljen primer"), ali primerov, ki so zaključeni, ker očitki niso utemeljeni 
("neutemeljeni primeri"), se dokumentacija in informacije hranijo največ pet let od 
odločitve, da se ne začne preiskava oziroma po zaključku preiskave. 
 

(iii) Domnevno nesprejemljivo ravnanje zaposlenega v IG/IN 
 
39. Generalni inšpektorat po potrebi in za vsak posamezen primer organizira preiskavo 

domnevnega nesprejemljivega ravnanja, ki naj bi ga bila kriva oseba, zaposlena v 
IG/IN. 

 
(iv) Posodabljanje preiskovalnih postopkov 
 

40. Tako kot pri Politiki boja proti goljufijam se tudi ti postopki ustrezno dopolnijo in 
posodobijo na podlagi: 

a. sprememb "Politike preprečevanja in odvračanja prepovedanega ravnanja v 
dejavnostih EIB"; 

b. izkušenj, pridobljenih pri izvajanju postopkov; 
c. razvoja najboljših praks; 
d. vseh drugih sprememb, ki so po mnenju EIB potrebne in primerne. 
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Priloga 1: Protokol EIB za izvajanje računalniških forenzičnih dejavnosti 
 
1. Opredelitev računalniške forenzične preiskave 
 
Računalniška forenzična preiskava je sistematičen tehnološki pregled elektronske opreme in 
njene vsebine zaradi informacij, ki so lahko pomembne za preiskavo, ki je v teku, in se lahko 
uporabijo kot dokazno gradivo v sodnih postopkih. 
 
2. Načela uporabe računalniških forenzičnih dejavnosti 
 
2.1 Trenutno ni objavljenih formalnih računalniških forenzičnih postopkov, ki bi bili 
dogovorjeni na medvladni, mednarodni ali evropski ravni. 
 
2.2 V primerih, ko je za preiskavo pristojen OLAF, se EIB običajno zanaša na strokovno 
znanje, strokovnjake in opremo OLAF-a. Pri tem dosledno upošteva postopke OLAF-a. Če 
OLAF izjemoma ni pristojen za izvajanje preiskave ali se odloči, da ne bo uvedel preiskave, 
lahko EIB uporabi pomoč izkušenih zasebnih družb. V teh primerih se drži naslednjih štirih 
splošnih načel računalniške forenzike ACPO: 
 

1. načelo: Organi pregona ali njihovi predstavniki ne smejo z nobenim dejanjem 
spremeniti podatkov na računalniku ali nosilcu podatkov, ki se lahko pozneje uporabijo 
pred sodiščem. 
2. načelo: Kadar v izjemnih okoliščinah oseba meni, da nujno potrebuje dostop do 
originalnih podatkov na računalniku ali nosilcu podatkov, mora biti ta oseba za to 
usposobljena in sposobna razložiti pomen in posledice svojih dejanj. (Poleg tega mora 
oseba, ki pridobi dostop do originalnih podatkov, shranjenih na računalniku ali nosilcu 
podatkov, utemeljiti potrebo za dostop in pred dostopom pridobiti soglasje pooblaščenca 
za varstvo podatkov EIB.) 
3. načelo: Oblikovati in ohraniti je treba revizijsko sled ali druge evidence vseh procesov, 
uporabljenih pri računalniško podprtih elektronskih dokazih. Če te procese pregleda 
tretja oseba, bi morala priti do enakega rezultata. 
4. načelo: Oseba, odgovorna za preiskavo (nosilec primera), je v celoti odgovorna za 
skladnost z zakonodajo in temi načeli. 
 

2.3 EIB poleg tega izvaja metode dobre prakse: 
 

• Vse dejavnosti, ki se nanašajo na zaseg, dostop, hrambo ali prenos digitalnih 
podatkov, morajo biti v celoti dokumentirane, shranjene in razpoložljive za pregled. 

• Originalni dokazi morajo biti pridobljeni na način, ki varuje in ohranja integriteto 
dokazov. 

 
3. Računalniški forenzični postopki v primeru neposredovanja urada OLAF 
 
3.1 Določanje dosegljivih ciljev: Izvajanje računalniških forenzičnih dejavnosti in pregledov je 
izjemno delovno intenzivno in zahteva veliko virov. Glede na takšno kompleksnost in redkost 
virov za računalniško forenziko je treba za večjo učinkovitost in operativnost takšne 
dejavnosti načrtovati naslednje: 
 

1. Konkretno je treba opredeliti dodano vrednost forenzične dejavnosti. Kje, kako in kdaj 
lahko forenzični preiskovalci pomagajo v konkretni preiskavi? Je to potrebno? 

2. Vnaprej je treba določiti izvedljive cilje. Preiskovalci morajo že v pripravljalni fazi 
natančno določiti obseg predvidene dejavnosti. Med samo dejavnostjo bo morda 
potrebno nadaljnje selektivno zbiranje podatkov. V primerih, ko je to mogoče, lahko s 
pregledom najnovejših podatkov omejimo obseg dejavnosti. 
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3. Zastavljene cilje je treba izpolniti, kar pomeni, da mora biti dejavnost izvedljiva z 
razpoložljivimi viri. 

4. Zastavljene cilje je treba doseči pravočasno. Upoštevati je treba roke ter s tem 
preprečiti, da bi celotno dejavnost ogrozili zaradi poteka zakonsko določenega roka. 

5. Izmeriti je treba izid pridobitve ali zasega podatkov, npr. ali je bilo pridobljeno 
ustrezno gradivo v korist osebe in proti njej ter ali so navedbe vključene v zaključno 
poročilo primera. 

 
3.2. Varstvo podatkov: Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je treba pisno 
obvestiti, da EIB spoštuje uredbo (ES) 45/2001 in da se v skladu s Politiko boja proti 
goljufijam EIB in Preiskovalnimi postopki posebno pozornost posveča izpolnjevanju vseh 
zahtev glede varstva podatkov pri izvajanju forenzičnih preiskav. 
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