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Współpraca między Europejskim Urzędem ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych a Prokuraturą

Europejską
Ustanowienie Prokuratury Europejskiej (EPPO) w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 12
października 2017 r. w sprawie EPPO wymaga dostosowania rozporządzenia regulującego dochodzenia
prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W 2018 r. Komisja przyjęła
wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie OLAF w odniesieniu do współpracy z EPPO i skuteczności
dochodzeń prowadzonych przez OLAF. W grudniu Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w
sprawie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu osiągniętego podczas negocjacji trójstronnych.

Kontekst
EPPO przyczyni się do istotnej zmiany sytuacji instytucjonalnej w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
w UE, w związku z czym potrzebne są jasne zasady dotyczące współpracy i podziału zadań między OLAF a
EPPO. Trwają prace nad utworzeniem EPPO, która ma zacząć działać począwszy od końca 2020 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
23 maja 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez OLAF w odniesieniu do współpracy z
EPPO i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Rozporządzenie w sprawie EPPO zawiera już
przepisy regulujące stosunki między EPPO i OLAF. Ich podstawą są zasady ścisłej współpracy, wymiany
informacji, wzajemnego uzupełniania się i niepowielania działań. Przepisy te wymagają odzwierciedlenia i
uzupełnienia w zmienionym rozporządzeniu nr 883/2013 dotyczącym OLAF.

Porozumienie kompromisowe
19 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Negocjacje
międzyinstytucjonalne w sprawie wniosku rozpoczęły się w październiku 2019 r. i doprowadziły do
osiągnięcia porozumienia kompromisowego, które Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zatwierdziła 15
października 2020 r.
Zmieniony art. 3 stanowi, że OLAF może przeprowadzać kontrole na miejscu i inspekcje w państwach
członkowskich po przedstawieniu pisemnego upoważnienia. Podczas kontroli na miejscu i inspekcji
zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo do nieskładania zeznań na swoją
niekorzyść oraz prawo do obecności wybranej przez siebie osoby. W przypadku gdy państwo członkowskie
nie współpracuje z OLAF, Komisja może zastosować prawo UE w celu odzyskania środków związanych z
daną kontrolą na miejscu lub inspekcją. W trakcie dochodzenia zewnętrznego OLAF miałby dostęp do
istotnych informacji i danych – niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane – będących
w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji związanych z daną sprawą. OLAF byłby upoważniony
do kontrolowania ksiąg rachunkowych instytucji, organów, urzędów i agencji. Komisja powoływałaby
kontrolera gwarancji proceduralnych. Przewidziano również mechanizm składania skarg. Państwa
członkowskie wyznaczyłyby „jednostki koordynujące zwalczanie nadużyć finansowych” w celu ułatwienia
skutecznej współpracy i wymiany informacji. OLAF bez zbędnej zwłoki zgłaszałby EPPO wszelkie działania
przestępcze wchodzące w zakres jej kompetencji. Celem art. 12d jest zapewnienie niepowielania
postępowań przygotowawczych i dochodzeń. W nowym art. 12g określono porozumienia robocze oraz
wymianę informacji z EPPO.
Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w drodze procedury pisemnej 4 grudnia 2020 r.
Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad ostatecznym przyjęciem tekstu podczas grudniowej sesji
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plenarnej na podstawie zalecenia komisji CONT do drugiego czytania, które ma zostać poddane pod
głosowanie 14 grudnia.

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0170(COD); komisja
przedmiotowo właściwa: CONT; sprawozdawca: Marian-Jean
Marinescu (PPE, Rumunia).
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