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MOCNY PROKURATOR DO WALKI Z OSZUSTWAMI W UNII

bytu obywateli Unii od zawsze były celem przestępców

Pierwszy ponadnarodowy organ
tego rodzaju

i oszustów. Każdego roku transgraniczne oszustwa
dotyczące podatku VAT powodują szkody szacowane

Podlegające koordynacji i nadzorowi z poziomu cen-

na 50 mld euro w budżetach państw członkowskich

tralnego śledztwa EPPO będą prowadzone na teryto-

i Unii. W roku 2017 państwa członkowskie zgłosiły oszu-

rium państw członkowskich Unii Europejskiej, a sprawy

stwa na skalę około 500 mln euro.

sądowe będą wnoszone do sądów krajowych.

Przestępstwa te często pozostają nie dość zbadane

Powołana Rozporządzeniem UE 2017/1939 z dnia

i ścigane na poziomie krajowym ze względu na braki

12 października 2017 r. EPPO będzie pierwszym ponad-

w zasobach organów ścigania i sprawiedliwości, albo

narodowym organem zajmującym się prowadze-

ze względu na nieprzykładanie odpowiedniej wagi

niem śledztw kryminalnych i ściganiem przestępstw.

przez państwa członkowskie do kwestii ochrony finan-

Oczekuje się, że rozpocznie działalność pod koniec

sów unijnych. Ponadto przypadki transgraniczne są

roku 2020.

trudne do zbadania także z powodu braku odpowiedniej
współpracy między organami wymiaru sprawiedliwości. Poważne oszustwa i działania korupcyjne, niedostatecznie badane i nieścigane, pozostawiają często
odczucie bezkarności.

Konieczna jest odpowiedź

EPPO: KLUCZOWE FAKTY
Poziom centralny
•
•

Artykuł 86 Traktatu Lizbońskiego umożliwił powołanie
Prokuratury Europejskiej (EPPO), nowego organu unijnego o przełomowym znaczeniu, posiadającego szereg
możliwości w zakresie prowadzenia szybkich śledztw

•
•

i ścigania przestępstw w uczestniczących państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

•

Mając możliwości wymiany informacji w czasie rzeczy-

•

wistym i prowadzenia śledztwa na miejscu, nowy urząd
zwiększy ochronę interesów finansowych Unii, jak

•

i wypełni luki we współpracy sądowej, powstałe wskutek nieobjęcia pewnych obszarów tejże współpracy
działaniami dotychczas istniejących organów unijnych
(Eurojust) lub śledztwami administracyjnymi w zakresie

Poziom zdecentralizowany
•

nieprawidłowości i oszustw [Europejski Urząd do spraw
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)]. Do tego
EPPO zapewni sprawne i jednolite procedury badania
i ścigania we wszystkich uczestniczących państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

Siedziba w Luksemburgu.
Jeden Europejski Prokurator Generalny
nominowany przez Parlament Europejski
i Radę.
Kolegium złożone z Europejskiego Prokuratora
Generalnego i Prokuratorów Europejskich.
22 Prokuratorów Europejskich (po jednym
z każdego uczestniczącego państwa
członkowskiego) nominowanych przez Radę.
Stałe izby składające się z przewodniczącego
i dwóch stałych członków.
Jeden dyrektor administracyjny nominowany
przez kolegium.
Ponad 100 pracowników zatrudnionych
w urzędzie centralnym i na poziomie
zdecentralizowanym.

Co najmniej dwóch Delegowanych
Prokuratorów Europejskich w każdym
uczestniczącym państwie członkowskim.

Oczekiwany początek działalności
•

Po 20 listopada 2020 r.
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Środki finansowe przeznaczane na poprawę dobro-

Jakie działania może
podejmować EPPO?
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NIE ZA LEŻ NE Ś L ED ZT WO I DOC H OD Z E N I E
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EPPO to pierwszy ponadnarodowy organ prokura-

Szkody finansowe

torski z uprawnieniami do niezależnego prowadzenia śledztw i dochodzenia przestępstw naruszających

EPPO będzie badać i ścigać oszustwa i inne przestęp-

interesy finansowe Unii.

stwa naruszające interesy finansowe Unii. Przestępstwa te zdefiniowano w Dyrektywie (UE) 2017/1371):

Prokurator może ścigać i wszczynać postępowania

• oszustwa dotyczące wydatków i przychodów

sądowe przeciwko podejrzanym sprawcom prze-

• oszustwa dotyczące podatku VAT (o ile dotyczą

stępstw w 22 uczestniczących unijnych państwach

terytorium co najmniej dwóch państw członkow-

członkowskich. Nieuczestniczące państwa członkow-

skich i mają wartość co najmniej 10 mln euro)

skie mogą przystąpić do EPPO w każdym momencie.

• pranie pieniędzy pochodzących z budżetu UE

Ochrona przed wpływami

• korupcja aktywna lub pasywna, albo sprzeniewie-

Niezależność EPPO leży u podstaw całego projektu.

• uczestnictwo w organizacji przestępczej, jeśli jego

Od momentu otrzymania nominacji Europejski Pro-

celem jest popełnianie przestępstw przeciwko

kurator Generalny i wszyscy Prokuratorzy chronieni

budżetowi Unii.

wskutek wyłudzenia,
rzenia, co ma wpływ na interesy finansowe Unii,

są na wypadek niewłaściwych wpływów na poziomie unijnym i krajowym (np. polityczne interwencje

Te oszustwa mają bezpośredni wpływ na codzienne

w śledztwa).

życie ludzi, jako że wywołują poczucie niepewności
wśród obywateli i powodują poważne szkody dla wielu

Mimo swojej niezależności EPPO pozostaje odpowie-

graczy gospodarczych i przedsiębiorstw, a w rezultacie

dzialna wobec Europejskiego Parlamentu, Rady i Komi-

podważają zaufanie do Unii jako takiej (patrz okienko).

sji w zakresie swojej działalności, bez uszczerbku dla
wymogu zachowania dyskrecji i poufności w poszcze-

EPPO posiada także dodatkowe uprawnienia w zakre-

gólnych prowadzonych przez ten organ sprawach.

sie badania i ścigania wszelkiej innej nielegalnej
działalności, która jest „nierozerwalnie związana”

Prowadząc dochodzenia i śledztwa, EPPO kieruje się

z przestępstwami zdefiniowanymi w Rozporządze-

zasadami legalności, proporcjonalności, bezstronno-

niu w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa

ści i uczciwości w stosunku do osób podejrzanych czy

karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych

oskarżonych, co oznacza też wymóg poszukiwania

Unii (PIF). Powyższe obejmuje przestępstwa, które

dowodów na ich obronę lub winę.

mają na celu uzyskanie materialnych lub prawnych

środków celem popełnienia przestępstwa określonego

na uwadze np. budżety państw członkowskich). Mimo

w PIF (fałszerstwo) lub uzyskanie zysku czy produktu

obowiązku ścigania szerokiego zakresu przestępstw,

w wyniku popełnienia przestępstwa określonego w PIF,

EPPO będzie ustalała priorytety spraw należących do

o ile takie dodatkowe przestępstwo jest mniej poważne

jej kompetencji, przyjmując kryteria ogólne (w ramach

niż przestępstwo określone w PIF w rozumieniu sank-

„polityki ścigania” EPPO). Ponadto może nie wszczy-

cji. Poważniejsze przestępstwa zasadniczo pozostaną

nać dochodzenia lub przekazać je władzom krajowym

w kompetencji krajowych organów ścigania. Ponadto

– dotyczy to oszustw o wartości poniżej 100 000 euro,

EPPO nie będzie korzystała ze swoich uprawnień, jeśli

kiedy ze względu na powagę oszustwa lub złożoność

szkoda dla budżetu unijnego nie będzie większa, niż

postępowania nie ma potrzeby badania lub ścigania

szkoda wyrządzona innemu poszkodowanemu (mając

przypadku na poziomie unijnym.

PRZESTĘPSTWA BADANE PRZEZ EPPO

Oszustwa karuzelowe w zakresie VAT
Dostawca zarejestrowany w państwie członkowskim (1), czyli „spółka pośrednicząca”, dostarcza towary (zwolnione
z podatku VAT) drugiemu podmiotowi zarejestrowanemu w państwie członkowskim (2) – „znikającemu
podmiotowi gospodarczemu”.
Ten podmiot gospodarczy korzysta z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwolnionej z VAT i odsprzedaje
te towary po bardzo konkurencyjnej cenie na rynku krajowym państwa członkowskiego (2).
Konkurencyjność tej ceny wynika z tego, iż – pomimo że obciąża klientów podatkiem VAT – podmiot ten nie
zgłasza tego władzom podatkowym, podwyższając swoją marżę zysku.
Następnie podmiot gospodarczy znika (stąd „znikający podmiot gospodarczy”), co uniemożliwia pobranie
podatku w państwie, gdzie towary i usługi są sprzedawane.
Ta sama transakcja może być powtarzana w kółko jak na karuzeli.

W jaki sposób EPPO wnosi wartość dodaną?
•
•
•

Posiada mandat, uprawnienia i zasoby do wypełnienia luki w ściganiu przestępstw przeciwko
budżetowi Unii w uczestniczących państwach członkowskich,
Może przekazywać i sprawdzać informacje dotyczące przypadków transgranicznych w innych
organach unijnych i władzach krajowych.
Otrzymuje informacje od zobligowanych do tego państw członkowskich na temat oszustw na podatku
VAT związanych z transgranicznymi oszustwami na podatku VAT, które mogą spowodować szkody
powyżej 10 mln euro.

Procedury przetargowe
Unijne procedury przetargowe często mają charakter ściśle techniczny, przez co mogą zostać zniekształcone
wskutek dostępu do informacji poufnych z korzyścią dla jednego konkurenta.
W takich przypadkach władze krajowe mogą nie dostrzec pewnych sygnałów ostrzegawczych dotyczących
popełnianego oszustwa.

W jaki sposób EPPO wnosi wartość dodaną?
•
•
•

Łączy wiedzę techniczną wysoce wyspecjalizowanych pracowników i kluczowych partnerów.
Ma możliwość prowadzenia transgranicznego śledztwa na terytorium różnych uczestniczących
państw członkowskich.
Stosuje uproszczone procedury, które są identyczne z tymi, które mogą być stosowane przez
krajowych prokuratorów.

5
P R O K U R AT U R A E U R O P E J S K A

EPPO może badać wszelkie oszustwa dotyczące środków unijnych, np. te związane z Funduszami Regionalnymi
czy Funduszami Wspólnej Polityki Rolnej. Powyższe obejmują także nadużycia przy postępowaniach
przetargowych. EPPO będzie mogła śledzić złożone przypadki oszustwa w postaci karuzeli VAT.

Jak funkcjonuje EPPO?

P R O K U R AT U R A E U R O P E J S K A
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3

W S P ÓŁP R AC A T RA N S GRA N I C Z NA W I N TE R E S I E K R AJ OW YM
I U NIJNY M

EPPO będzie funkcjonować jako pojedynczy urząd

Te właściwe władze mogą korzystać z już istniejących

zorganizowany na poziomie centralnym i zdecentra-

procedur na poziomie krajowym albo z agencji OLAF

lizowanym. Poziom centralny obejmuje kolegium zło-

na poziomie unijnym, by skutecznie przekazywać

żone z Europejskiego Prokuratora Generalnego oraz

EPPO odpowiednie informacje zgodnie z wymo-

22 Prokuratorów Europejskich, po jednym z każdego

gami rozporządzenia w sprawie utworzenia Prokura-

uczestniczącego państwa członkowskiego.

tury Europejskiej.

Na poziomie zdecentralizowanym EPPO ma być osa-

EPPO może również zbierać informacje w celu

dzona w systemie sądowym każdego uczestniczącego

wszczęcia postępowania z innych źródeł lub w spo-

państwa członkowskiego i obejmuje Delegowanych

sób aktywny, poprzez wiadomości medialne, strony

Prokuratorów Europejskich (EDP), którzy w momen-

prywatne czy od osób zgłaszających przypadki naru-

cie nominacji muszą być czynnymi pracownikami

szenia. Osoby takie powinny być chronione zgodnie

prokuratury lub organu sądownictwa zajmującego

z niedawno zaakceptowaną Dyrektywą Unijną doty-

się prowadzeniem śledztw oraz składaniem oskarżeń

czącą ochrony osób zgłaszających przypadki narusze-

w sądach krajowych.

nia, by nie obawiały się możliwego odwetu.

Pozyskiwanie informacji

Śledztwo i ściganie

W celu zapewnienia sprawnego badania i śledztwa,

Postępowanie wszczęte przez EDP lub na zlecenie sta-

umożliwiających postawienie przestępców przed

łej izby co do zasady będzie prowadzone przez EDP

sądem, EPPO musi być odpowiednio informowana

z tego państwa członkowskiego, na obszarze którego

o każdym fakcie, który może stanowić przestępstwo

doszło do przestępstwa, np. gdzie popełniono zasad-

objęte jej kompetencjami.

nicze przestępstwo.

W tym celu odpowiednie władze krajowe, a także

W uzasadnionych przypadkach do zajęcia się daną

instytucje, organy, urzędy i agencje unijne winny bez-

sprawą mogą zostać wyznaczeni EDP z różnych

zwłocznie zgłaszać do EPPO wszelkie działania prze-

państw członkowskich, np. z tego państwa człon-

stępcze objęte jej kompetencjami.

kowskiego, gdzie podejrzany przebywa lub którego
jest obywatelem, albo gdzie wystąpiła największa
szkoda finansowa.

Po wyznaczeniu właściwy EDP samodzielnie ustali

funkcjonowania EPPO jako unijnego urzędu prokura-

środki śledcze i/lub wyda takie polecenie właściwym

torskiego w przypadkach transgranicznych.

władzom krajowym.
W tym reżimie wyjątek stanowi wydanie osoby na
O ile EPPO będzie wnosiła sprawy do właściwych

żądanie EDP z innego państwa członkowskiego, które

sądów krajowych zgodnie z obowiązującym pra-

będzie podlegać zwykłym procedurom europejskiego

wem krajowym i rozporządzeniem w sprawie

nakazu aresztowania.

utworzenia Prokuratury Europejskiej, to organizacja prac wewnętrznych EPPO będzie podlegać

Relacje poziome

regulaminowi wewnętrznemu, zaakceptowanemu
przez kolegium.

W szczególnych okolicznościach sprawa może zostać
przekazana do innego EDP z tego samego państwa

Nadzorowane śledztwa

członkowskiego. W sytuacjach wyjątkowych oraz po
zaakceptowaniu przez właściwą stałą izbą, Prokurator

Śledztwa prowadzone przez EDP będą nadzorowane

Europejski może także prowadzić śledztwo osobiście

w imieniu izby stałej przez Europejskiego Prokura-

w państwie swojego pochodzenia, przejmując wszel-

tora z tego samego państwa członkowskiego, co EDP.

kie uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki EDP.
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mością języka i systemu prawnego danego państwa

Uprawnienia stałej izby

członkowskiego, co pozwala mu jak najlepiej angażować się w postępowania w ścisłym kontakcie z EDP.

Po zakończeniu fazy śledztwa stała izba podejmuje
decyzje – na podstawie wytycznych ze strony pro-

Stała izba może wydawać polecenia odnośnemu EDP

wadzącego EDP – co do dalszego postępowania: czy

poprzez nadzorującego Prokuratora Europejskiego.

prowadzić postępowanie w danej sprawie w sądzie
krajowym, rozważyć jej przeniesienie, umorzyć, czy

Istotne uprawnienia

też zastosować uproszczoną procedurę ścigania.

Poza czynnościami już dostępnymi na mocy prawa

Sprawa może zostać umorzona przez stałą izbę przed

krajowego, prowadzący EDP – w sprawach prze-

wniesieniem do sądu, na podstawie wytycznych EDP,

stępstw zagrożonych maksymalną karą co najmniej

kiedy nie można wnieść oskarżenia np. ze względu na

czterech lat pozbawienia wolności – jest uprawniony

brak dowodów, przedawnienie, ne bis in idem, amne-

do zlecenia lub zażądania takich środków śledczych,

stię lub immunitet, ale bez uszczerbku dla ewentual-

jakie są dostępne w ramach prawa krajowego i/lub

nego dalszego śledztwa w przypadku pojawienia się

wymagane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie

nowych faktów. Powody umorzenia ograniczają się

utworzenia Prokuratury Europejskiej. To ostatnie

do tych wprost wskazanych w rozporządzeniu w spra-

obejmuje wyszukiwanie, polecenia przedstawienia

wie utworzenia Prokuratury Europejskiej.

dowodów, zamrożenie dochodów z przestępstwa,
przechwycenie korespondencji oraz śledzenie kontro-

Sprawy wniesione do sądu

lowanych realizacji.
Po wniesieniu sprawy do właściwego sądu krajowego,
W przypadkach transgranicznych czynności docho-

sprawą będzie zajmował się EDP, zgodnie z obowią-

dzeniowe mogą być wskazane przez prowadzącego

zującym prawem krajowym i zgodnie z rozporządze-

EDP wspomagającemu EDP w innym kraju członkow-

niem w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej.

skim, bez konieczności korzystania z innych obopólnie uznanych czynności lub wzajemnej pomocy,

W państwach członkowskich, które mają system pro-

zachowując możliwość wcześniejszego uzyskania

cedur uproszczonych, takich jak transakcje, zastoso-

ewentualnej akceptacji sądowej. Jest to konieczne dla

wanie ma prawo krajowe.

P R O K U R AT U R A E U R O P E J S K A

Prokurator Europejski legitymuje się dogłębną znajo-

„Mamy zerową tolerancję wobec oszustw przeciwko
budżetowi UE. Każdy cent winien zostać wydany dla
korzyści obywateli unijnych.”
KOMISARZ UNIJNY GÜNTHER OETTINGER, 2017 R.

Kluczowe statystyki
EPPO
Z AG ROŻONE S Ą M I LI A RDY EURO P ODATNI KÓW
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ZAGROŻONE SĄ MILIARDY EURO
PODATNIKÓW

EPPO: PIERWSZY PONADNARODOWY
PROKURATOR UNIJNY

Budżet UE

Omówienie
Siedziba: Luksemburg.
Europejski Prokurator Generalny 1 (plus 2 zastępców)
Prokuratorzy Europejscy: 22 (1 z każdego uczestniczącego
państwa członkowskiego)
Stałe izby: 3 stałych członków
Delegowani Prokuratorzy Europejscy 44+
Zatrudnienie w siedzibie: 100+
Przewidywana data utworzenia:
Koniec roku 2020

Razem wydatki (2017 r.):

137,4 MILIARDA EURO
Przypadki
zgłoszonych
oszustw (2017 r.):
Wartość zgłoszonych
oszustw:

1 146
Minimalna wartość sprawy:

467,1

• 10 000+ euro W przypadku oszustw dotyczących środków
unijnych (z pewnymi wyjątkami poniżej kwoty 10 000 euro)
•1
 0 000 000+ euro W przypadku transgranicznych oszustw
dotyczących podatku VAT

MLN EURO

Uczestniczące państwa
członkowskie:

22
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Republika Czeska
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja

Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Spain

Kraje
nieuczestniczące
(mogą przyłączyć
się w dowolnym
momencie):

5

Węgry
Irlandia
Polska
Szwecja
Zjednoczone Królestwo

Klauzula
opt-out:

Kluczowi
partnerzy:

Dania

Eurojust
OLAF
Europol

1

3

Zabezpieczenie
obywateli

4

NADZÓ R O PERAC YJ NY I OC H RONA DAN YC H OS OB OW YC H

proceduralnych EPPO zgłoszonych w sądach krajo-

w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej zakłada

wych, interpretacji czy ważności postanowień prawa

szereg zabezpieczeń w odniesieniu do podejrzanych,

unijnego, w tym rozporządzenia w sprawie utworzenia

świadków i ofiar oraz – w celu zapewnienia legal-

Prokuratury Europejskiej oraz interpretacji postanowień

ności i zgodności z prawem unijnym – przewiduje

Rozporządzenia odnoszących się do istotnych kom-

możliwość sądowej kontroli prowadzonych przez ten

petencji EPPO lub skorzystania z takich kompetencji

organ śledztw.

wobec ewentualnego konfliktu z władzami krajowymi.

Zabezpieczenia

Ochrona danych osobowych

EPPO będzie podlegała wielowarstwowym gwaran-

Szczególną uwagę zwraca się na ochronę danych oso-

cjom. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku każdego

bowych, które będą przetwarzane przez EPPO w Syste-

organu unijnego, Prokuratura jest zobowiązana do peł-

mie Zarządzania Sprawami lub przekazywane innym

nego przestrzegania Karty praw podstawowych Unii

stronom. Dane te zostaną objęte ochroną zgodnie

Europejskiej (CFREU), w szczególności prawa do rzetel-

z obowiązującym prawem unijnym. Przestrzeganie

nego procesu sądowego, prawa do obrony i domnie-

tych zasad przez EPPO będzie monitorował Europejski

mania niewinności (Artykuł 47 i 48 CFREU) oraz zasady

Inspektor Ochrony Danych (EDPS), pełniący też funk-

ne bis in idem (Artykuł 50 CFREU).

cję doradczą.

Po drugie, EPPO powinna przestrzegać zabezpieczeń
przewidzianych Dyrektywami unijnymi już przyjętymi
w zakresie praw proceduralnych (wdrożonych do prawa
krajowego), które obejmują wiele ważnych kwestii (patrz
okienko). Każdy podejrzany i oskarżony będzie ponadto

PROCEDURALNE PRAWA
UNIJNE ZABEZPIECZONE
PRZEZ EPPO

korzystał z wszelkich dostępnych mu dodatkowych
gwarancji, wynikających z ustawodawstwa krajowego
państwa członkowskiego, w którym prowadzone jest
dane śledztwo.

Kontrola sądowa
Podobnie jak w przypadku innych uprawnień prokuratorskich, działania proceduralne EPPO będą podlegać
kontroli sądowej w sądach krajowych państw członkowskich, gdzie prowadzona jest działalność przez EPPO.
Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) będzie upoważniony do wydawania wstępnych
orzeczeń w zakresie zapytań co do ważności czynności

(a)	prawo do interpretacji i tłumaczenia,
zgodnie z Dyrektywą 2010/64/UE;
(b)	prawo do informacji i dostępu do
materiałów sprawy, zgodnie z Dyrektywą
2012/13/UE;
(c)	prawo dostępu do adwokata i prawo do
komunikowania się z osobami trzecimi
i informowania osób trzecich na wypadek
zatrzymania, zgodnie z Dyrektywą
2013/48/UE;
(d)	prawo do zachowania milczenia i prawo
do domniemania niewinności, zgodnie
z Dyrektywą (UE) 2016/343;
(e)	prawo do pomocy prawnej, zgodnie
z Dyrektywą (UE) 2016/1919.
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Aby zapewnić skuteczność swoim działaniom, EPPO

Jeśli EPPO podejmie decyzję o wszczęciu dochodze-

nie może działać w pojedynkę. Musi rozwijać relacje

nia lub o umorzeniu sprawy, agencja OLAF otrzyma

i synergie z partnerami w Unii Europejskiej i poza nią,

wszystkie informacje mające znaczenie dla podjęcia

głównie poprzez wspólne ustalenia zakresu współ-

ewentualnych dalszych kroków.

pracy i wymiany informacji.

Europol
Poza Eurojust, OLAF i Europolem, które są najbliższymi partnerami EPPO, organ ten powinien ściśle

Ustalenia robocze, jakie mają być zawarte mię-

współpracować ze wszystkimi instytucjami, organami,

dzy EPPO i Europolem, określą metody współ-

urzędami i agencjami unijnymi oraz z władzami nie-

pracy. W czasie dochodzenia EPPO może zwrócić

uczestniczących państw członkowskich (a także z kra-

się do Europolu z prośbą o informacje lub wspar-

jów trzecich) i organizacjami międzynarodowymi.

cie analityczne.

Eurojust

Nieuczestniczące państwa
członkowskie i kraje trzecie

Od samego początku Eurojust będzie uprzywilejowanym partnerem EPPO. Poza wymianą informa-

Bez uszczerbku dla wsparcia ze strony Eurojust, mogą

cji, w tym danych osobowych, oraz zapewnianiem

być regulowane średnio- i długoterminowe relacje

bezpośredniego dostępu do Systemów Zarządzania

z władzami krajów trzecich i nieuczestniczących

Sprawami, Eurojust będzie również kluczowym part-

państw członkowskich, w drodze roboczych ustaleń.

nerem EPPO przy nawiązywaniu współpracy prawnej z nieuczestniczącymi państwami członkowskimi,

W szczególności mogą obejmować one wymianę

a także krajami trzecimi.

informacji i wsparcie oficerów łącznikowych w celu
poprawy ich współpracy praktycznej.

OLAF
Bez takich ustaleń uczestniczące państwa członkowWspółpraca z agencją OLAF będzie polegać głów-

skie musiałyby informować EPPO jako „właściwy

nie na wymianie informacji o swojej działalności.

urząd” w zakresie odnośnych instrumentów unij-

W szczególności agencja ta będzie priorytetowo trak-

nych stosowanych w ramach współpracy prawnej

tować dochodzenia kryminalne EPPO, co oznacza

i odnośnych umów międzynarodowych.

zaniechanie równoległego dochodzenia administracyjnego, i wspierać w pełni EPPO na jego żądanie.

„Powołanie Prokuratury Europejskiej będzie przełomowe.
Wiele przypadków oszustw przeciwko budżetowi Unii to
sprawy transgraniczne. Dlatego potrzebna jest instytucja,
która jest w stanie nie tylko badać, ale także prowadzić
postępowanie ponad granicami państw”.
KOMISARZ UNIJNY VĚRA JOUROVÁ, 2017 R.

Więcej informacji
Rozporządzenie powołujące EPPO
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
Wprowadzenie do EPPO
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicialcooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/
european-public-prosecutors-office_en
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Prokuratura Europejska („EPPO”) jest niezależną
i zdecentralizowaną prokuraturą Unii Europejskiej
z umocowaniem do badania, ścigania i wszczynania
postępowania sądowego w zakresie oszustw i korupcji
zagrażających budżetowi unijnemu. Jej wyjątkowe
umocowanie do wszczynania śledztw kryminalnych
na poziomie unijnym oznacza, że nasze pieniądze
zainwestowane w budżet unijny będą lepiej chronione.

