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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0994/2012, którą złożył Marco Bava (Włochy) w sprawie 
wprowadzenia przepisów antykorupcyjnych na szczeblu europejskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych, zgodnie z którymi 
w przypadku skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy związanej z korupcją 
przy rozstrzyganiu przetargów publicznych lub prywatnych poszkodowana instytucja lub 
spółka miałyby przelać należną do zapłaty kwotę na specjalne oprocentowane konto 
bankowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję proponuje wprowadzenie przepisów antykorupcyjnych, zgodnie z którymi 
w przypadku skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy związanej z korupcją 
przy rozstrzyganiu przetargów publicznych lub prywatnych poszkodowana instytucja lub 
spółka miałyby przelać należną do zapłaty kwotę na specjalne konto bankowe oprocentowane 
zgodnie z rynkową stopą procentową, przy czym kwota ta miałaby pozostać na koncie aż do 
wydania ostatecznego orzeczenia. Jeżeli oskarżona strona zostanie uniewinniona, instytucja 
lub spółka powinna zapłacić oprócz wartości umowy, złożonej na specjalnym koncie 
bankowym, narosłe na koncie odsetki ustawowe. W przypadku skazania instytucja lub spółka 
uzyskiwałaby wyrok z rygorem natychmiastowej wykonalności wypłaty przez skazaną spółkę 
i dyrektorów, przy zastosowaniu zasady solidarnej odpowiedzialności, odszkodowania 
równego dwukrotnej wartości zamówienia.



PE508.124v01-00 2/3 CM\932008PL.doc

PL

Uwagi Komisji

Aby zwiększyć prawa procesowe ofiar przestępstw w trakcie postępowania karnego, UE w 
dniu 25 października 2012 r. przyjęła dyrektywę horyzontalną 2012/29/UE ustanawiającą 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Ten nowy 
instrument zastępuje decyzję ramową z 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym i zapewni minimalny poziom praw, wsparcia i ochrony ofiar w całej UE niezależnie 
od tego, skąd pochodzą i gdzie mieszkają. Niemniej jednak dyrektywa ma zastosowanie tylko 
do osób fizycznych, które ucierpiały na skutek przestępstwa karnego, a nie do osób prawnych. 
Następnym etapem działań na rzecz ochrony praw ofiar jest prowadzony obecnie przez 
Komisję przegląd ram prawnych dotyczących odszkodowań dla ofiar przestępstw. Wniosek 
składającego petycję zostanie w tym zakresie uwzględniony.

Komisja zauważa, że odszkodowania dla ofiar w większości państw członkowskich są 
ograniczone do naprawienia szkody. Propozycja zwracania ofierze dwukrotnej wartości 
zlecenia wykracza poza charakter naprawczy i wydaje się mieć także skutek karny. Z tego 
powodu Komisja przedyskutuje także możliwość złożenia wniosku w sprawie włączenia do 
systemu prawnego państw członkowskich UE możliwości nałożenia kary w wysokości 
dwukrotności wartości zlecenia. Aby Komisja mogła wnioskować o zharmonizowanie sankcji 
karnych w państwach członkowskich UE zgodnie z art. 83 TFUE, musi zgodnie z zasadą 
pomocniczości i proporcjonalności wykazać wyraźną potrzebę zharmonizowania takich 
sankcji. Obecnie nie ma dowodów na to, aby bieżące poziomy sankcji karnych w przypadku 
korupcji były niewystarczająco odstraszające. 

W komunikacie w sprawie zwalczania korupcji w UE z dnia 6 czerwca 2011 r. Komisja 
wyraźnie stwierdziła, że główną przeszkodą w pomyślnym zwalczaniu korupcji jest brak lub 
przynajmniej niewystarczające zaangażowanie polityczne w rozwiązywanie problemu 
korupcji. Niezbędne regulacje oraz polityka zwalczania korupcji zostały w większości 
przypadków wdrożone na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym. Niezbędne jest 
efektywniejsze egzekwowanie tych przepisów i tej polityki.

Komisja uważnie monitoruje wdrażanie polityki zwalczania korupcji we wszystkich 
państwach członkowskich, w tym we Włoszech, w ramach mechanizmu sprawozdawczego 
UE w obszarze walki z korupcją („sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE”) 
ustanowionego w czerwcu 2011 r. W sprawozdaniu o zwalczaniu korupcji w UE będą 
oceniane wysiłki państw członkowskich w walce z korupcją. W ramach tej oceny będą 
identyfikowane problemy systemowe, a także dobre praktyki oraz będzie się zachęcać do 
partnerskiego uczenia się. Ten mechanizm sprawozdawczy jest instrumentem, który ma 
zwiększyć zaangażowanie polityczne tam, gdzie walka z korupcją nie przebiega sprawnie, 
upowszechniać przykłady udanych działań i zachęcać państwa członkowskie do postępowania 
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Sprawozdanie jest sporządzane przez Komisję i 
będzie publikowane co dwa lata, począwszy od połowy 2013 r.

Wnioski
Komisja Europejska dostrzega znaczenie ogólnych kwestii poruszonych przez składającego 
petycję i uwzględni te aspekty w przeglądzie ram prawnych dotyczących odszkodowań dla 
ofiar przestępstw i w procesie monitorowania, który ma zostać przeprowadzony za pomocą 
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mechanizmu sprawozdawczego UE w obszarze walki z korupcją.


