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Čemu je namenjeno EJT?

1

Prvi tovrstni nadnacionalni organ

3

leto zaradi čezmejnih goljufij na področju DDV po

Preiskave EJT, ki jih bodo usklajevali in nadzirali na cen-

ocenah nastane 50 milijard EUR škode, ki jo utrpijo

tralni ravni, se bodo opravljale na ozemlju držav članic

proračuni držav članic in EU. V letu 2017 so države

EU, pri čemer bodo primeri obravnavani pred nacional-

članice (DČ) prijavile nepravilnosti v povezavi z golju-

nimi sodišči.
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TOŽILSTVO Z OBSEŽNIMI PRISTOJNOSTMI ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM
NA RAVNI EU

Denar, namenjen povečanju blaginje državljanov EU,
je bil že od nekdaj tarča kriminalcev in goljufov. Vsako

fijami v višini približno 500 milijonov EUR.
EJT, ustanovljeno 12. oktobra 2017 z Uredbo (EU)
Zaradi pomanjkanja sredstev za kazenski pregon in

2017/1939, bo tako prvo nadnacionalno javno tožilstvo,

pravosodnih sredstev ali ker za države članice zaš-

pristojno za preiskave in pregone kaznivih dejanj. Po

čita finančnih sredstev EU ni toliko pomembna, ta

pričakovanjih bo EJT začelo delovati ob koncu leta 2020.

kazniva dejanja na nacionalni ravni pogosto nezadostno preiskujejo oz. preganjajo. Čezmejne primere
je prav tako težko preiskovati in so podvrženi vrzelim
pri pravosodnem sodelovanju. Primeri velikih goljufij
in korupcije pogosto niso preiskovani oz. preganjani,
zato se razvija občutek nekaznovanosti.

Potreben je odziv.

EJT: KLJUČNA DEJSTVA
Centralna raven
•
•
•

Člen 86 Lizbonske pogodbe je omogočil ustanovitev
evropskega javnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu:

•

EJT), prelomnega novega organa Unije s sposobnostjo
izvajanja hitrih preiskav in pregonov v sodelujočih državah članicah Evropske unije.
S tem, da se bodo informacije izmenjevale sproti, in da

•
•
•

se bodo preiskave opravljale na terenu, bo novi urad
izboljšal zaščito finančnih interesov EU, zapolnil vrzeli
pri pravosodnem sodelovanju, ki niso v pristojnosti niti
obstoječih subjektov Unije (Eurojust), niti ne spadajo na

Decentralizirana raven
•

področje upravnih preiskav nepravilnosti ali goljufivih
dejavnosti (Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF))
ter zagotovil učinkovito in enakopravno preiskavo in
pregon v vseh sodelujočih državah članicah EU.

S sedežem v Luksemburgu.
Evropski glavni tožilec, ki ga imenujeta
Evropski Parlament in Svet.
Kolegij, ki ga sestavljajo evropski glavni
tožilec in evropski tožilci.
22 evropskih tožilcev (eden za vsako
sodelujočo državo članico), ki jih
imenuje Svet.
Stalni senati, ki jih sestavljajo predsednik
in dva stalna člana.
Upravni direktor, ki ga imenuje kolegij.
Več kot 100 uslužbencev,
zaposlenih v centralni pisarni in na
decentralizirani ravni.

Vsaj dva evropska delegirana tožilca v vsaki
sodelujoči državi članici.

Pričakovan začetek delovanja
•

Po 20. novembru 2020.

Kakšne so
pristojnosti EJT?
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EJT predstavlja prvi pravi nadnacionalni organ pre-

Finančna škoda

gona s pooblastili za neodvisno izvajanje preiskav in
pregonov kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim inte-

V okviru svojih pristojnosti se bo osredotočalo na

resom Unije.

goljufije in druga kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU (tako imenovana kazniva dejanja,

Osumljence takih kaznivih dejanj bo lahko prega-

ki škodujejo finančnim interesom EU, kot so opre-

njalo in pri sodiščih vložilo obtožnice v 22 sode-

deljena v Direktivi (EU) 2017/1371):

lujočih državah članicah EU. Države članice, ki ne

• goljufije, povezane z odhodki in s prihodki

sodelujejo, se lahko kadar koli odločijo za pridruži-

• goljufije, povezane z DDV (če vključujejo dve ali več

tev EJT.

držav članic in so v višini vsaj 10 milijonov EUR)
• pranje denarja na področju sredstev, pridobljenih

Zaščiteno pred vplivi

z goljufijami v škodo proračuna EU
• aktivna in pasivna korupcija ali poneverba, ki vpli-

Osrednji del projekta je neodvisnost EJT. Od tre-

vajo na finančne interese EU in

nutka, ko so imenovani, so evropski glavni tožilec in

• sodelovanje v hudodelski združbi, če so njihove

vsi drugi tožilci zaščiteni pred neprimernimi vplivi

dejavnosti osredinjene na storitve kaznivih dejanj

na evropski ali nacionalni ravni (npr. politično vme-

v škodo proračuna EU.

šavanje v pregone).
Te goljufive dejavnosti neposredno vplivajo na vsaČeprav je EJT povsem neodvisno, še vedno odgo-

kodnevno življenje ljudi, med državljani spodbu-

varja Evropskemu Parlamentu, Svetu in Komisiji

jajo občutke negotovosti, resno škodujejo številnim

glede svojih splošnih dejavnosti, ne da bi s tem

gospodarskim akterjem in podjetjem ter konec kon-

posegalo v svojo obveznost nerazkrivanja in zaup-

cev spodkopavajo kredibilnost Unije kot take (oglejte

nosti v zvezi s posameznimi zadevami.

si polje).

EJT pri opravljanju preiskav in pregonov vodijo

EJT ima prav tako pomožno pristojnost, tj. mož-

načela zakonitosti, sorazmernosti, nepristranskosti

nost preiskovanja in preganjanja kakršne koli druge

in poštenosti do osumljenih ali obtoženih oseb ter

nezakonite dejavnosti, ki je »neločljivo povezana«

bo moralo poiskati dokaze v njihovo korist oziroma

s kaznivimi dejanji, ki škodujejo finančnim inte-

zoper njih.

resom EU. To vključuje kazniva dejanja, ki so zgolj

bo presegala škode, ki je nastala drugi oškodovanki

sredstev za storitev kaznivega dejanja, ki škoduje

(npr. proračuni držav članic). Čeprav je zavezano k

finančnim interesom (poneverba) ali k zagotavlja-

preganjanju številnih kaznivih dejanj, bo EJT pred-

nju dobička ali produkta, pridobljenega s kazni-

nostno obravnavalo primere, ki v skladu s splošnimi

vim dejanjem, ki škoduje finančnim interesom EU,

merili spadajo v njegovo pristojnost (to bo »politika

če gre pri pomožnem kaznivem dejanju z vidika

pregona« EJT). Poleg tega lahko sprejme odločitev,

sankcij za lažjo obliko kot pri kaznivem dejanju, ki

da ne prevzame ali na nacionalnim organe ne pre-

škoduje finančnim interesom EU. Če je teža pomo-

nese primerov goljufij, ki ne dosegajo višine zneska

žnega kaznivega dejanja večja, bo praviloma zanj še

100.000 EUR, če zaradi teže kaznivega dejanja ali

dalje pristojno nacionalno tožilstvo. EJT prav tako

zapletenosti postopkov ni treba preiskovati oz. pre-

ne bo pristojno, kadar škoda za proračun Unije, ne

ganjati na ravni EU.

KAZNIVA DEJANJA, KI JIH PREISKUJE EJT
EJT lahko preiskuje vsako vrsto goljufije, ki vključuje sredstva EU, na primer goljufije v škodo regionalnih
skladov, skladov skupne kmetijske politike itn. To vključuje tudi zlorabo postopkov za oddajo javnih naročil. EJT
bo lahko preiskovalo tudi zapletene primere goljufij na področju DDV v obliki davčnega vrtiljaka.

Goljufije na področju DDV v obliki davčnega vrtiljaka
Dobavitelj s sedežem v državi članici 1, »obvodna družba«, dobavlja izdelke (oproščene DDV) drugemu subjektu
s sedežem v državi članici 2, »neobstoječi gospodarski subjekt«.
Ta subjekt nato izkoristi dobavo izdelkov, oproščenih plačila DDV znotraj Skupnosti, in iste izdelke po
konkurenčni ceni ponovno prodaja na domačem trgu države članice 2.
Konkurenčno ceno lahko doseže, ker subjekt, čeprav strankam obračuna DDV, tega ne prijavi davčni upravi,
s čimer poveča svojo profitno maržo.
Neobstoječi subjekt nato izgine, zaradi česar ni mogoče pobrati davkov v državi, v kateri se izdelki in storitve
uporabijo.
Isto transakcijo je mogoče ponoviti v »krožnem« načinu oz. v obliki »vrtiljaka«.

Kaj je dodana vrednost EJT?
•
•
•

Ima pooblastila, pristojnosti in sredstva za zapolnitev vrzeli pri izvrševanju v sodelujočih državah
članicah, v katerih se bori proti kaznivim dejanjem, ki škodujejo proračunu EU.
Lahko z drugimi subjekti EU in nacionalnimi organi deli in navzkrižno preverja informacije v povezavi
s čezmejnimi primeri.
Prejema informacije, ki so jih države članice zavezane posredovati glede primerov goljufij na področju
DDV, ki so povezani s čezmejnimi goljufijami na področju DDV, pri katerih lahko škoda preseže
10 milijonov EUR.

Postopki za oddajo javnih naročil
Postopki za oddajo javnih naročil EU so pogosto zelo tehnični in jih je mogoče izkriviti tako, da se pridobijo
zaupne informacije, s čimer je določen konkurent deležen prednostne obravnave.
V takih primerih je lahko za nacionalne organe zelo težavno odkriti in preiskovati kakršne koli znake goljufij.

Kaj je dodana vrednost EJT?
•
•
•

Združuje strokovne izkušnje in znanje visoko specializiranih uslužbencev in ključnih partnerjev.
Ima možnost izvajanja čezmejnih preiskav na ozemlju različnih sodelujočih držav članic.
Uporablja poenostavljene postopke, enake tistim, ki so na voljo nacionalnim tožilcem.
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usmerjena k zagotavljanju materialnih ali pravnih

Kako deluje EJT?
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ČEZME JNO S O D EL OVA NJ E V NAC I ONALN E M I N TE R E S U
I N INTER ES U EU

EJT bo delovalo kot enoten urad, organiziran na cen-

EJT lahko prav tako informacije za sprožitev primera

tralni in decentralizirani ravni. Njegovo centralno

zbira iz drugih virov ali na proaktiven način, kot npr. na

raven sestavlja kolegij, ki ga sestavljajo evropski glavni

podlagi splošnih novinarskih prispevkov, zasebnikov

tožilec in 22 evropskih tožilcev, eden iz vsake sodelu-

ali žvižgačev. Žvižgači morajo biti zaščiteni v skladu

joče države članice.

z nedavno sprejeto direktivo EU za zaščito žvižgačev
in jih ne sme odvračati strah pred povračilnimi ukrepi.

Decentralizirana raven je vključena v pravosodni sistem vsake sodelujoče države članice in jo sestavljajo

Preiskava in pregon

evropski delegirani tožilci, ki morajo biti ob svojem
imenovanju za evropskega delegiranega tožilca

Ko evropski delegirani tožilec sproži zadevo oz. jo

aktivni člani javnega tožilstva ali sodstva, odgovornega

sproži po navodilu stalnega senata, jo bo praviloma

za izvajanje preiskav in vložitev zadev pri nacional-

obravnaval evropski delegirani tožilec iz države članice

nih sodiščih.

EU, v kateri je težišče kaznivega dejanja, npr. v kateri je
bilo glavno kaznivo dejanje storjeno.

Pridobivanje informacij
V primerih, ko je to upravičeno, je lahko evropski
Za učinkovito preiskovanje, pregon in za sprožitev

delegirani tožilec iz druge države članice določen za

sodnega postopka zoper storilce je treba EJT ustrezno

obravnavo zadeve, npr. iz države članice, v kateri ima

obveščati o vsakršnem dejstvu, ki bi lahko pomenilo

osumljenec stalno prebivališče oz. državljan katere je

kaznivo dejanje, ki spada v okvir njegovih pristojnosti.

ali v kateri je bila povzročena glavna finančna škoda.

Zato bodo pristojni nacionalni organi, kakor tudi

Ko je določen pristojni evropski delegirani tožilec, bo ta

institucije, organi, uradi in agencije Unije, EJT brez

sam odredil preiskovalne ukrepe ali bo to zahteval od

nepotrebnega odlašanja obvestili o vsakem kaznivem

pristojnih nacionalnih organov.

ravnanju, ki spada med njegove pristojnosti.
EJT bo zadeve vložilo pri pristojnih nacionalnih
Ti pristojni subjekti lahko izkoristijo postopke poro-

sodiščih v skladu z veljavnim nacionalnim pravom in

čanja, ki so že vzpostavljeni na nacionalni ravni oz.

Uredbo o evropskem javnem tožilstvu, organizacijo

na ravni EU z OLAF-om, če EJT prejme informacije,

dela EJT pa bo urejal poslovnik, ki ga bo sprejel kolegij.

strukturirane tako, kot jih predpisuje Uredba o evropskem javnem tožilstvu.

Nadzorovane preiskave

članice, in jo urejajo običajni postopki evropskega
naloga za prijetje.

Preiskave, ki jih izvaja evropski delegirani tožilec,
bo za stalni senat nadzoroval evropski tožilec iz iste

Horizontalna razmerja

države članice, kot je evropski delegirani tožilec. Ta
nadzorujoči evropski tožilec ima obsežno znanje

V posebnih okoliščinah se lahko zadeva predodeli

jezika in pravnega sistema zadevne države članice

drugemu evropskemu delegiranemu tožilcu iz iste

in je zato najprimernejši za poglobljeno udeležbo

države članice. V izjemnih primerih in po odobritvi

v postopku in bo z evropskim delegiranim tožilcem

pristojnega stalnega senata lahko evropski tožilec pre-

v stalnem dialogu.

iskavo izvaja tudi osebno v državi svojega izvora, pri
čemer ima vsa pooblastila, odgovornosti in obveznosti

Stalni senat lahko evropskemu delegiranemu tožilcu,

evropskega delegiranega tožilca.

ki zadevo obravnava, daje navodila tudi prek nadzoru-

Pooblastila stalnega senata

Pomembna pooblastila

Ko je faza preiskave zaključena, bo stalni senat na podlagi osnutka odločitve, ki jo predlaga evropski delegi-

Poleg tega, da lahko evropski delegirani tožilec, ki

rani tožilec, ki obravnava zadevo, odločil, ali bo zadevo

zadevo obravnava, odredi ukrepe, ki so mu že na voljo

obravnavalo nacionalno sodišče ali bo zadevo odsto-

v okviru nacionalnega prava (v primerih, ki vključujejo

pil, jo opustil ali pa se bo uporabil poenostavljen posto-

kazniva dejanja, za katera je zagrožena najvišja sank

pek pregona.

najmanj štirih let zapora), lahko ta zahteva ali odredi
sklop preiskovalnih ukrepov, ki so na voljo v okviru

Stalni senat lahko na predlog evropskega delegiranega

nacionalnega prava in/ali jih predpisuje Uredba o

tožilca, ki obravnava zadevo, zadevo konča še pred

evropskem javnem tožilstvu. Ta uredba vključuje pre-

pregonom, kadar je ta nemogoč zaradi pomanjkanja

iskave, odredbe za predložitev dokazov, začasno zava-

dokazov, zastaranja, načela ne bis in idem, pomilostitve

rovanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim

in imunitete itn., s čimer pa se ne posega v morebitne

dejanjem, prestrezanje komunikacij in sledenje nad-

nadaljnje preiskave v primeru pridobitve novih dejstev.

zorovanim pošiljkam blaga.

Razlogi za opustitev so zgolj tisti, ki so izrecno navedeni v Uredbi o evropskem javnem tožilstvu.

Pri čezmejnih primerih in brez poseganja v pridobitev predhodne sodne odobritve, če je ta potrebna, lahko evropski delegirani tožilec, ki zadevo

Primeri, ko je sprožen sodni
postopek

obravnava, preiskovalne ukrepe dodeli pomočniku
evropskega delegiranega tožilca iz druge države

Ko je za zadevo sprožen sodni postopek pri pristoj-

članice, pri tem pa ni zavezan uporabiti obstoječih

nem nacionalnem sodišču, bo zadevo obravnaval

instrumentov vzajemnega priznavanja ali vzajemne

evropski delegirani tožilec ob popolnem upoštevanju

pomoči. To je bistveno za to, da se EJT omogoči, da

veljavnega nacionalnega prava in v skladu z Uredbo o

v čezmejnih primerih deluje kot enotno tožilstvo na

evropskem javnem tožilstvu.

ravni EU.
V državah članicah z vzpostavljenim sistemom poeIzjema od te posebne ureditve, pa je predaja osebe, ki

nostavljenih postopkov, kot so transakcije, velja naci-

jo zahteva evropski delegirani tožilec iz druge države

onalno pravo.

7
E V R O P S K O JAV N O T O Ž I L S T V O

jočega evropskega tožilca.

»Goljufij v škodo proračunu EU nikakor ne toleriramo.
Vsak cent proračuna je treba porabiti v korist državljanov EU.«
EVROPSKI KOMISAR GÜNTHER OETTINGER, 2017

Ključni statistični
podatki EJT
Z A ŠČ ITA SRE DSTEV EU Z A DRŽ AV L JA NE EU
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8

OGROŽENE SO MILIJARDE
DAVKOPLAČEVALSKIH EVROV

EJT: PRVO NADNACIONALNO
TOŽILSTVO EU

Proračun EU

Pregled
Sedež centralne ravni: Luksemburg.
Evropski glavni tožilec: 1 (in 2 namestnika)
Evropski tožilci: 22 (1 iz vsake sodelujoče države članice)
Stalni senati: 3 stalni člani
Evropski delegirani tožilci: 44+
Osebje, zaposleno na sedežu centralne ravni: 100+
Pričakovani datum začetka: Konec leta 2020

Skupni izdatki (2017.):

137,4 MILIJARDE EUR
Število
prijavljenih
primerov
goljufij (2017.):
Vrednost prijavljenih
primerov goljufij:

1 146
Najnižja vrednost primera:

467,1

• Več kot 10.000 EUR Za goljufijo na področju sredstev EU
(z nekaterimi izjemami v znesku nižjem od 10.000 EUR)
• Več kot 10,000.000 EUR Čezmejne goljufije na
področju DDV

MILIJONA EUR

Sodelujoče države članice:

22
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Hrvaška
Ciper
Češka republika
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Grčija

Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija

Države, ki ne
sodelujejo
(pridružijo se lahko
kadar koli):

5

Madžarska
Irska
Poljska
Švedska
Združeno kraljestvo

Izvzetje:

1

Danska

Ključni
partnerji:

3

Eurojust
Urad za boj proti
goljufijam (OLAF)
Europol

Zaščita državljanov
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P REG LED NA D PO S L OVA NJ E M I N VAR S TVO
O S EBNIH PO DAT KOV

sodišču, razlage ali veljavnosti določb prava EU, vključno

državljanov vključuje številna procesna jamstva v zvezi

z Uredbo o evropskem javnem tožilstvu, in razlage

z osumljenci, s pričami in žrtvami ter možnost sodnega

določb te uredbe v povezavi s stvarno pristojnostjo EJT

nadzora njegovih preiskav, s čimer želi zagotoviti zako-

ali izvrševanjem take pristojnosti v povezavi s katerim

nitost in skladnost s pravom EU.

koli morebitnim sporom, do katerega bi lahko prišlo
z nacionalnimi organi.

Procesna jamstva

Varstvo osebnih podatkov

Za EJT bodo veljala večplastna zagotovila. Prvič, kot vsak
organ EU je EJT zavezano, da v celoti spoštuje Listino

Posebna pozornost je namenjena varstvu osebnih

Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem

podatkov, ki jih bo obdelovalo EJT v svojem sistemu

besedilu: »Listina«), zlasti pravico do poštenega sojenja,

vodenja zadev oz. jih bo posredovalo drugim strankam.

pravico do obrambe in domnevo nedolžnosti (člena

Ti podatki bodo varovani v skladu z veljavno zakonodajo

47 in 48 Listine) kakor tudi načelo ne bis in idem (člen

EU. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bo odgovo-

50 Listine).

ren za svetovanje EJT in tudi za nadzor njegovega spoštovanja pravil o varstvu podatkov.

Drugič, EJT bo moralo spoštovati tudi procesna jamstva,
ki jih zagotavljajo že sprejete direktive EU na področju
procesnih pravic (kot se izvajajo v okviru nacionalnega
prava), ki že zajemajo številna pomembna vprašanja
(oglejte si polje). Vsaka osumljena oz. obtožena oseba bo
lahko uveljavljala vsakršno morebitno dodatno jamstvo,
ki ga zagotavlja nacionalna zakonodaja države članice, v
kateri se izvaja preiskava.

Sodni nadzor
Kot vsak drug organ pregona bo EJT predmet sodnega
nadzora, ki se bo izvajal pred nacionalnimi sodišči
države članice, v kateri je EJT dejavno.
Poleg tega bo lahko Sodišče Evropske unije predhodno
odločalo o vprašanjih glede veljavnosti postopkovnih aktov EJT, vloženih pri katerem koli nacionalnem

EU PROCESNA JAMSTVA,
KI JIH EJT UPOŠTEVA
a)	pravica do tolmačenja in prevanjanja
v skladu z Direktivo 2010/64/EU;
b)	pravica do obveščenosti in dostopa
do dokaznega gradiva v skladu
z Direktivo 2012/13/EU;
c)	pravica do dostopa do odvetnika in pravica
do komunikacije s tretjimi osebami in
obvestitve tretjih oseb ob odvzemu prostosti
v skladu z Direktivo 2013/48/EU;
d)	pravica do molka in pravica do
domneve nedolžnosti v skladu
z Direktivo (EU) 2016/343;
e)	pravica do pravne pomoči v skladu
z Direktivo (EU) 2016/1919.
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S O DE LOVA NJ E Z D RU GIM I S UB J E K TI I N D R Ž AVAM I
ČL A NICAMI, KI NE S O D ELUJ E J O

Za učinkovito delovanje EJT ne more delovati odre-

EJT pa bo tudi nudil popolno podporo pri preiskavah.

zano od ostalih. Razviti mora odnose in sinergije

Če se EJT ne bo odločilo za sprožitev preiskave ali se

s partnerji v Evropski Uniji in širše, pri čemer mora

bo odločilo za opustitev primera, bo OLAF-u predložil

predvsem skleniti delovne dogovore o medsebojnem

vse informacije, potrebne za nadaljnje ukrepe.

sodelovanju in izmenjavi informacij.

Europol
Medtem ko Eurojust, OLAF in Europol predstavljajo
najtesneše partnerje, pa bo moral EJT prav tako

Delovni dogovori, ki jih bosta sklenila EJT in Europol,

tesno sodelovati z vsemi institucijami, organi, uradi

bodo določali podrobnosti njunega sodelovanja. EJT

in agencijami Unije, kakor tudi organi držav članic,

lahko med svojimi preiskavami od Europola zahteva,

ki ne sodelujejo ter organi tretjih držav in mednaro-

naj predloži vse upoštevne informacije, ki jih hrani

dnimi organizacijami.

Europol, kakor tudi lahko zaprosi, naj mu zagotovi
analitično podporo.

Eurojust
Že od samega začetka bo Eurojust prednostni par-

Države članice, ki ne sodelujejo,
in tretje države

tner EJT. Poleg tega, da si bosta delila informacije,
vključno z osebnimi podatki, in si omogočila posre-

Brez poseganja v podporo, ki ji zagotavlja Eurojust,

den dostop do ustreznega sistema vodenja zadev, bo

lahko srednjeročna in dolgoročna razmerja med EJT

Eurojust tudi ključni partner EJT za pomoč pri pra-

in organi tretjih držav in nesodelujočih držav članic

vosodnem sodelovanju z nesodelujočimi državami

urejajo delovni dogovori.

članicami ter tretjimi državami.
Ti lahko zajemajo zlasti izmenjavo informacij in

Urad za boj proti goljufijam
(OLAF)

napotitev uradnikov za zvezo ali kontaktnih oseb za

Sodelovanje z OLAF-om bo osredotočeno na vza-

Če taki dogovori ne obstajajo, morajo sodelujoče

jemno izmenjavo informacij o njuni dejavnosti.

države članice uradno obveščati EJT kot »pristojni

Natančneje, OLAF bo dal prednost preiskavam kazni-

organ« za namene izvajanja instrumentov Unije

vih dejanj, ki jih bo izvajalo EJT, in v takih primerih ne

o pravosodnem sodelovanju in ustreznih mednaro-

bo sprožil vzporednih upravnih preiskav, na zahtevo

dnih pogodb.

izboljšanje sodelovanja v praksi.

»Ustanovitev evropskega javnega tožilstva bo prava prelomnica.
Številni primeri goljufij v škodo proračuna EU so transnacionalni.
Zato potrebujemo subjekt, ki ne samo, da lahko preiskuje, ampak
tudi izvaja čezmejni pregon.«
EVROPSKA KOMISARKA VĚRA JOUROVÁ, 2017

Več o tem
Ur edba o ust anov itvi Evropskega j avn ega tožil stva ( EJT)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
P r ed st avit ev Evr opskega javn ega tožil stva (EJ T )
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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Evropsko javno tožilstvo (»EJT«) je neodvisno in
decentralizirano tožilstvo Evropske unije s pooblastilom
za preiskovanje, pregon in vložitev obtožnice ob kaznivih
dejanjih goljufije in korupcije v škodo proračuna EU. Zaradi
njegovega edinstvenega pooblastila za kazenski pregon na
ravni EU pomeni, da je naš denar naložen v proračun EU
bolje zaščiten.

