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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aiheesta "Vuosikertomus 2011 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta –
Petostentorjunta"
(2012/2285(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aikaisemmista komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
vuosikertomuksista antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman kertomuksen 
"Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 
2012" (COM(2012)0408) sekä sitä täydentävät asiakirjat (SWD(2012)0227 final, 
SWD(2012)0228 final, SWD(2012)0229 final ja SWD(2012)0230 final)1,

– ottaa huomioon petostentorjuntaviraston kertomuksen "Vuosikertomus 2011"2,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 ja toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon komission antaman tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä 
tilintarkastustuomioistuimelle komission petostentorjuntastrategiasta (COM(2011)0376)4,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(COM(2012)0363),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III 
-ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien 
toimien tukemiseksi (COM(2011)0914),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 
25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/20125,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta6,

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

                                               
1 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_fi.pdf
2 http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf
3 EUVL C 344, 12.11.2012, s. 1.
4 EUVL C 264, 8.9.2011, s. 15.
5 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
6 EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
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taloudellisten etujen suojelemisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 20101,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun unionin taloudellisten etujen 
suojaamisesta sekä petostentorjunnasta ja että komission ja jäsenvaltioiden tiivis yhteistyö 
on erittäin tärkeää;

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu noin 80 prosentin osuuden 
täytäntöönpanosta unionin talousarvion osalta sekä omien varojen keräämisestä muun 
muassa arvonlisäveron ja tullien muodossa;

C. ottaa huomioon, että komissio on viime aikoina toteuttanut useita tärkeitä aloitteita, jotka 
koskevat petostentorjuntapolitiikkaan liittyviä toimia;

Yleisiä huomioita

1. painottaa, että komissiolla ja jäsenvaltioilla on velvollisuus torjua unionin taloudellisiin 
etuihin vaikuttavia petoksia ja muita laittomia toimenpiteitä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisesti;

2. muistuttaa, että on yhtä tärkeää varmistaa mainittujen taloudellisten etujen suojaaminen 
sekä EU:n omien varojen keräämisen että kustannuksien kohdalla;

3. suhtautuu myönteisesti komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta –
Vuosikertomus 20112 ("komission vuosikertomus"); pitää kuitenkin valitettavana, että 
kertomuksessa tarkastellaan ainoastaan jäsenvaltioiden eri tavoin ilmoittamia tietoja ja että 
siinä ei näin ollen ilmoiteta sääntöjenvastaisuuksien ja petoksien tosiasiallista laajuutta, 
minkä vuoksi on mahdoton arvioida sääntöjenvastaisuuksien ja petoksien 
kokonaislaajuutta yksittäisissä jäsenvaltioissa tai määrittää ja rangaista jäsenvaltioita, 
joissa sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia ilmenee eniten, mitä parlamentti on toistuvasti 
pyytänyt;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että komission vuosikertomuksen mukaan petoksiksi 
ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien määrä väheni merkittävästi vuonna 2011; pohtii 
kuitenkin, kuvaako tämä vähentyminen sääntöjenvastaisuuksiin liittyvää todellista 
tilannetta vai onko se pikemminkin merkki siitä, että jäsenvaltioiden seuranta- ja 
valvontajärjestelmät ovat puutteellisia;

5. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti jäsenvaltioiden seuranta- ja valvontajärjestelmien 
toimivuutta sekä varmistamaan, että tiedot sääntöjenvastaisuuksien määrästä 
jäsenvaltioissa kuvaavat todellista tilannetta; 

Tulot – omat varat
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0196.
2 COM(2012)0408.
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6. muistuttaa, että arvonlisäveron ja tullien asianmukainen kantaminen vaikuttaa välittömästi 
sekä jäsenvaltioiden talouteen että EU:n talousarvioon ja että tulojen keräämiseen 
liittyvien järjestelmien parantaminen ja sen varmistaminen, että kaikki siirrot 
rekisteröidään muodollisesti ja tuodaan esiin harmaan talouden piiristä, olisi asetettava 
ehdottomalle etusijalle kaikissa jäsenvaltioissa;

7. painottaa tässä yhteydessä, että veropetokset ja veronkierto ovat merkittävä riski EU:n 
julkisen talouden kannalta; korostaa, että EU:ssa menetetään veropetosten ja veronkierron 
vuoksi vuosittain arviolta yhden biljoonan euron verran julkisia varoja, mikä merkitsee 
jokaisen EU:n kansalaisen kannalta arviolta 2 000 euron vuotuista kustannusta; 
huomauttaa, että saamatta jääneiden verojen keskiarvo Euroopassa ylittää nykyisin 
jäsenvaltioiden terveydenhuoltoon käyttämien varojen kokonaismäärän ja on yli 
nelinkertainen verrattuna EU:n koulutukseen käyttämiin varoihin;

8. korostaa, että EU:n kansalaiset joutuvat maksamaan jokaisen tulli- ja 
arvonlisäveropetoksien vuoksi menetetyn euron johtuen mekanismista, jonka mukaan 
EU:n talousarviota tasapainotetaan bruttokansantuloon perustuviin tuloihin nähden; 
katsoo, että on mahdoton hyväksyä, että EU:n veronmaksajat tukevat sääntöjenvastaista 
toimintaa harjoittavia taloudellisia toimijoita; painottaa, että sekä komission että 
jäsenvaltioiden olisi asetettava veronkierron torjunta ehdottomalle etusijalle;

9. kehottaa komissiota vahvistamaan koordinaatiotoimia jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan kerätä luotettavaa tietoa menetetyistä tulli- ja arvonlisäveromaksuista vastaavissa 
valtioissa ja raportoida säännöllisesti parlamentille tältä osin;

10. suhtautuu myönteisesti siihen, että 98 prosenttia saadaan perittyä takaisin perinteisten 
omien varojen alalla ilman mainittavia ongelmia, mutta toteaa, että jäsenvaltioiden 
suorituskyky vaihtelee perittäessä takaisin jäljelle jääviä kahta prosenttia1;

Tulli

11. painottaa, että perinteisten omien varojen kohdalla tullimaksuista saadut tulot ovat tärkeä 
tulonlähde jäsenvaltioiden hallintojen kannalta, jotka pidättävät 25 prosenttia kattaakseen 
kantamisesta aiheutuvat kulut; toistaa, että sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tehokas 
ehkäiseminen tällä alalla suojaa unionin taloudellisia etuja ja vaikuttaa merkittävästi 
sisämarkkinoihin, sillä se poistaa tulleja kiertävien taloudellisten toimijoiden epäreilun 
edun velvoitteensa täyttäviin taloudellisiin toimijoihin nähden; painottaa, että 
perusongelma aiheutuu ilmoittamatta jääneestä tuonnista tai tuonnista, joka on jäänyt 
tullin valvonnan ulkopuolelle;

12. on erittäin huolestunut tilintarkastustuomioistuimen päätelmästä, jonka mukaan 
kansallisessa tullivalvonnassa on vakavia puutteita2;

13. painottaa, että EU:lla on yksinomainen toimivalta tulliliiton alalla, minkä vuoksi komissio 
                                               
1 Parlamentin tilaama tutkimus aiheesta "Administrative performance differences between Member States 
recovering Traditional Own Resources of the European Union" (Hallinnollista suorituskykyä koskevat erot 
jäsenvaltioiden välillä EU:n perinteisten omien varojen takaisinperinnän yhteydessä).
2 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 ja 
tarkastettujen toimielinten vastaukset, EUVL C 326, 10.11.2011, s. 1.
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on velvollinen ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat toimet, jotta varmistetaan, että 
jäsenvaltioiden tulliviranomaiset toimivat yhtenäisesti, ja valvomaan niiden 
täytäntöönpanoa;

14. muistuttaa, että 70 prosenttia EU:n tullimenettelyistä on yksinkertaistettu; on erittäin 
huolestunut havainnoista, joita tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksessaan 
N:o 1/2010; niissä tuodaan esiin alaan liittyviä vakavia puutteita, kuten heikkolaatuiset tai 
huonosti dokumentoidut tarkastukset, automatisoidun tiedonkäsittelytekniikan vähäinen 
käyttö, yksinkertaistamiseen liittyvien käytäntöjen liiallinen soveltaminen ja 
heikkolaatuiset jälkitarkastukset;

15. painottaa, että uudenaikaiset tietotekniset ratkaisut ja suora tiedonsaanti ovat ratkaisevassa 
asemassa tulliliiton tehokkaan toiminnan kannalta; katsoo, että olemassa olevat ratkaisut 
eivät ole tyydyttäviä; on erityisen vakavasti huolestunut havainnosta, joka esitettiin 
toukokuussa 2012 julkaistussa Eurofisc-verkoston1 ensimmäisessä 
toimintakertomuksessa vuodeksi 2011 ja jonka mukaan useimpien jäsenvaltioiden 
veroviranomaisilla ei ole suoraa yhteyttä tullitietoihin, minkä vuoksi tullitietojen 
automaattinen ristiintarkastaminen verotietojen kanssa ei ole mahdollista;

16. pitää valitettavana, että komissio ja jäsenvaltiot eivät ole pystyneet varmistamaan 
uudistetun tullikoodeksin pikaista täytäntöönpanoa; korostaa, että arvioiden mukaan 
uuden tullikoodeksin täytäntöönpanon viivästyminen johtaa noin 2,5 miljardin euron 
toimintakulusäästöjen menettämiseen täydelliseen toimivuuteen verrattuna ja jopa 
50 miljardin euron menettämiseen laajennetuilla kansainvälisen kaupan markkinoilla2; 
kehottaa komissiota arvioimaan uudistetun tullikoodeksin täysimääräisen täytäntöönpanon 
siirtämisestä aiheutuvia kustannuksia ja arvioimaan määrällisesti seurauksia, joita 
tällaisesta siirtämisestä aiheutuu talousarvioon nähden;

Arvonlisävero

17. muistuttaa, että asianmukaiset tullimenettelyt vaikuttavat välittömästi arvonlisäveron 
laskemiseen; pitää valitettavina tilintarkastustuomioistuimen tällä alalla havaitsemia 
puutteita; on erityisen huolestunut sen johdosta, että tilintarkastustuomioistuin toteaa 
erityiskertomuksessaan nro 13/2011, että pelkästään tullimenettelyn 423 soveltamisesta on 
seurannut vuonna 2009 ekstrapoloiden menetyksiä noin 2 200 miljoonaa euroa4

seitsemässä tarkastuksen kohteena olleessa jäsenvaltiossa; määrä vastaa 29:ää prosenttia 
alv:stä, joka olisi teoreettisesti ollut sovellettavissa kaiken tullimenettelyn 42 alaisen 
tuonnin veron perusteeseen vuonna 2009 kyseisissä jäsenvaltioissa;

18. on erittäin huolestunut arvonlisäveropetoksien laajasta levinneisyydestä; korostaa, että 
arvonlisäveron kantotapa on säilynyt muuttumattomana sen käyttöönotosta alkaen; 

                                               
1 Kohdennettujen tietojen nopeaan jäsenvaltioiden väliseen vaihtoon tarkoitettu verkosto, joka perustettiin 
asetuksen (EU) N:o 904/2010 nojalla.
2 Euroopan parlamentin tutkimus "Roadmap to Digital Single Market". Saatavilla osoitteessa 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf

3 Järjestelmä, jota tuoja käyttää saadakseen vapautuksen arvonlisäverosta silloin, kun tuodut tavarat kuljetetaan 
toiseen jäsenvaltioon, ja jossa arvonlisävero maksetaan määräjäsenvaltioon.
4 Summa, josta 1 800 miljoonaa euroa oli aiheutunut seitsemässä tarkastukseen valitussa jäsenvaltiossa ja 
400 miljoonaa euroa otokseen sisältyneiden tuontitavaroiden 21 määräjäsenvaltiossa.
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korostaa, että malli on vanhentunut, kun otetaan huomioon lukuisat muutokset 
teknologisessa ja taloudellisessa ympäristössä; painottaa, että välittömän verotuksen alalla 
toteutettavat aloitteet edellyttävät neuvoston yksimielistä päätöstä; pitää valitettavana, että 
kaksi tärkeää alv-petosten torjuntaa koskevaa aloitetta, joista toinen on ehdotus neuvoston 
direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 
muuttamisesta arvonlisäpetosten vastaisen nopean reagoinnin mekanismin osalta 
(COM(2012)0428) ja toinen on ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY 
muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden 
palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn 
verovelvollisuuden osalta (COM(2009)0511), ovat tällä hetkellä juuttuneina neuvostoon1;

19. katsoo, että poistamalla rekisteröimättömät siirrot on mahdollista vähentää kantamatta 
jäävän arvonlisäveron määrää;

Savukkeiden salakuljetus

20. toteaa, että raskaasti verotettavien tavaroiden salakuljetus aiheuttaa huomattavia 
tulonmenetyksiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden talousarvioihin ja että EU:ssa tapahtuvasta 
savukkeiden salakuljetuksesta johtuvan välittömän tullitulojen menetyksen arvioidaan 
olevan yli 10 miljardia euroa vuodessa;

21. katsoo, että itäraja on tässä yhteydessä erityisen ongelmallinen maantieteellinen alue; 
suhtautuu myönteisesti komission julkaisemaan toimintasuunnitelmaan savukkeiden ja 
alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla2;

22. suhtautuu myönteisesti petostentorjuntaviraston toimiin edellä mainitun 
toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi ja suhtautuu erityisen myönteisesti 
Barrel-nimisen tullioperaation menestyksellisiin tuloksiin; siihen osallistui 
24 jäsenvaltiota sekä Norja, Sveitsi, Kroatia ja Turkki, ja aktiivisen panoksensa antoivat 
verotuksesta ja tulliliitosta vastaava pääosasto, Europol, Frontex ja Maailman tullijärjestö; 
operaation seurauksena takavarikoitiin 1,2 miljoonaa savuketta;

23. suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimuspöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan 
torjumiseksi hyväksyttiin 12. marraskuuta 2012 Maailman terveysjärjestön (WHO) 
tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen osapuolten viidennessä kokouksessa;

Menot

24. muistuttaa, että 94 prosenttia EU:n talousarviosta on sijoitettu jäsenvaltioihin, ja että 
tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina on olennaisen tärkeää, että kaikkia varoja 
käytetään asianmukaisesti; katsoo näin ollen, että EU:n talousarvioon kohdistuvien 
petoksien torjuminen kaikissa rahoitusohjelmissa on asetettava etusijalle, jotta helpotetaan 
menetettyjen varojen palauttamista ja varmistetaan, että EU:n talousarviota käytetään sen 
tärkeimpien tavoitteiden, kuten työpaikkojen ja kasvun luomisen, saavuttamiseksi;

                                               
1 Komission jäsenen Šemetan vastaukset CONT-valiokunnan esittämiin kysymyksiin ovat saatavilla osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone.
2 SEC(2011)0791.
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Maatalous

25. on huolestunut siitä, että komission vuosikertomuksessa ei annettu lopullista vastausta 
kysymykseen siitä, johtuvatko Ranskan, Saksan, Espanjan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan ilmoittamat alhaiset petosepäilyjen määrät siitä, että ilmoitusperiaatteita 
ei ole noudatettu, vai näissä jäsenvaltioissa käytössä olevien valvontajärjestelmien kyvystä 
havaita petoksia; 

26. suhtautuu myönteisesti siihen, että Alankomaissa, Puolassa ja Suomessa on parannettu 
johdonmukaista ilmoittamista koskevien sääntöjen noudattamista ja että kaikkien EU:n 
27 jäsenvaltion yhteenlaskettu noudattamisaste on noussut noin 93 prosenttiin verrattuna 
vuoteen 2010, jolloin se oli 90 prosenttia;

Yhteenkuuluvuuspolitiikka
27. toteaa, että jotkin suuret jäsenvaltiot, kuten Ranska, eivät ilmoittaneet vuonna 2011 yhtään 

yhteenkuuluvuuspolitiikkaan liittyvää sääntöjenvastaisuutta; kehottaa komissiota 
tutkimaan, mistä tämä johtuu, ja määrittämään, toimivatko seuranta- ja 
valvontajärjestelmät asianmukaisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ilmoita yhtään 
sääntöjenvastaisuutta;

28. suhtautuu myönteisesti siihen, että Ranskassa on saatettu päätökseen 
sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän (IMS) täytäntöönpano;

Liittymistä valmisteleva rahoitus

29. suhtautuu myönteisesti siihen, että liittymistä valmistelevan rahoituksen 
takaisinperintäaste on parantunut vuonna 2011 edellisiin vuosiin verrattuna; painottaa 
kuitenkin, että takaisinperitty kokonaismäärä (tällä hetkellä yli 60 prosenttia) on edelleen 
epätyydyttävä;

30. suhtautuu myönteisesti komission tavoitteeseen tukea Kroatiaa ja entistä Jugoslavian 
tasavaltaa Makedoniaa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän täytäntöön 
panemiseksi;

OLAF

31. toistaa, että on välttämätöntä jatkaa OLAFin riippumattomuuden, vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden vahvistamista; suhtautuu myönteisesti edistykseen, jota on saavutettu 
neuvoteltaessa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 
muuttamisesta ja asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (COM(2011)0135);

32. kehottaa uudelleen komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan suositusten tehokkaan ja 
oikea-aikaisen täytäntöönpanon sen jälkeen, kun OLAF on tutkinut tapaukset;

33. katsoo, että jäsenvaltiot olisi velvoitettava raportoimaan vuosittain niiden tapausten 
seurannasta, jotka OLAF on antanut jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten käsiteltäväksi, 
tapauksissa langetetut rikosoikeudelliset ja taloudelliset seuraamukset mukaan lukien;
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Komission aloitteet petostentorjunnan alalla

34. suhtautuu myönteisesti komission petostentorjuntastrategiaan1, jonka tavoitteena on 
petosten ehkäiseminen ja havaitseminen EU:ssa;

35. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta 
rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363 – ehdotus direktiiviksi taloudellisten etujen 
suojelemisesta), jolla on tarkoitus korvata Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamista koskeva yleissopimus ja sen lisäpöytäkirjat;

36. suhtautuu erityisen myönteisesti siihen, että taloudellisten etujen määritelmä, joka on 
esitetty taloudellisten etujen suojaamista koskevassa ehdotuksessa direktiiviksi, kattaa 
arvonlisäveron Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen mukaisesti; siinä 
vahvistetaan2, että yhtäältä arvonlisäverotulojen kerääminen sovellettavan yhteisön 
oikeuden mukaisesti ja toisaalta vastaavien arvonlisäverovarojen tulouttaminen yhteisön 
talousarvioon liittyvät suoraan toisiinsa, koska kaikista puutteista arvonlisäverotulojen 
keräämisessä aiheutuu mahdollisesti arvonlisäverovarojen määrän väheneminen;

37. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Herkules III -ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla 
toteutettavien toimien tukemiseksi (COM(2011)0914); mainittu ohjelma on jatkoa 
Herkules II -ohjelmalle, jonka tuottama lisäarvo osoitettiin väliarvioinnissa;

38. odottaa kiinnostuneena komission lainsäädäntöehdotusta Euroopan syyttäjäviraston 
perustamisesta – jonka tehtävänä on tutkia tekoja, jotka vahingoittavat EU:n hallinnoimia 
tai sen nimissä hallinnoituja varoja, nostaa syytteitä tällaisiin tekoihin syyllistyneitä 
vastaan ja saattaa mainitut asiat tuomioistuimen käsiteltäväksi – minkä komissio on 
ilmoittanut esittävänsä kesäkuussa 2013;

o

o     o

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
Euroopan unionin tuomioistuimelle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan 
petostentorjuntaviraston valvontakomitealle ja Euroopan petostentorjuntavirastolle.
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