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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 28ηr Απριλου 1999
για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Υπηρεσαr Καταπολµησηr τηr Απτηr
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ SEC(1999) 802]
(1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατµ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

τι για να ενισχυθε η αποτελεσµατικτητα τηr
καταπολµησηr τηr απτηr και των λοιπν παρανµων δραστηριοττων που εναι επιζµια για τα
οικονοµικ συµφροντα των Κοινοττων, πρπει να
ιδρυθε Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr
Απτηr εφεξr καλοµενη «Υπηρεσα», η οποα πρπει να ασκε τα καθκοντ τηr που αφορον τιr
ρευνεr µε πλρη ανεξαρτησα·

(5)

τι η ανεξαρτησα του διευθυντ τηr Υπηρεσαr και
ο ρλοr τηr επιτροπr εποπτεαr πωr προκπτουν
απ την παροσα απφαση και των κανονισµν
(ΕΚ) και (Ευρατµ) σχετικ µε τιr ρευνεr που πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr Απτηr, αποβλπουν στην εξασφλιση τηr ορθr εκτλεσηr των ερευνητικν καθηκντων τηr Υπηρεσαr χωρr να ρχονται σε
σγκρουση µε τα υπλοιπα καθκοντα τηr Υπηρεσαr, πωr εκενα που απορρουν απ τιr εξουσεr
τηr Επιτροπr ιδωr στο νοµοθετικ τοµα·

(6)

τι η ευθνη τηr Υπηρεσαr πρπει να καλπτει,
πραν τηr προστασαr των οικονοµικν συµφερντων, το σνολο των δραστηριοττων που συνδονται µε τη διαφλαξη των κοινοτικν συµφερντων
ναντι παρτυπων συµπεριφορν που µπορον να
οδηγσουν σε διοικητικr  ποινικr διξειr·

(7)

τι στον προσδιορισµ των καθηκντων τηr Υπηρεσαr θα πρπει να περιληφθον λα τα καθκοντα
που ασκονταν µχρι σµερα απ την Task Force
«Συντονισµr για την καταπολµηση τηr απτηr»,
ιδωr εκενα που αφορον την προετοιµασα των
νοµοθετικν και κανονιστικν διατξεων στουr
τοµεr δραστηριτηταr τηr εν λγω Υπηρεσαr,
ακµα και ταν πρκειται για ργανα που υπγονται
στον ττλο VI τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ
νωση,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 162,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
νθρακα και Χλυβα, και ιδωr το ρθρο 16,
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr
Ατοµικr Ενργειαr, και ιδωr το ρθρο 131,
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι τα θεσµικ ργανα και τα κρτη µλη αποδδουν
µεγλη σηµασα στην προστασα των οικονοµικν
συµφερντων των Κοινοττων και στην καταπολµηση τηr απτηr και οποιασδποτε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr που εναι επιζµια για τα κοινοτικ συµφροντα· τι η σηµασα αυτr τηr δρσηr
επιβεβαινεται απ το ρθρο 209 Α τηr συνθκηr
ΕΚ, απ το ρθρο 78 θ τηr συνθκηr ΕΚΑΧ και απ
το ρθρο 183 Α τηr συνθκηr Ευρατµ καθr και
απ το ρθρο 280 τηr συνθκηr ΕΚ πωr προκπτει
απ τη συνθκη του µστερνταµ·
τι εναι αναγκαο να τεθον σε εφαρµογ λα τα
διαθσιµα µσα για την υλοποηση αυτν των
στχων, ιδωr απ την ποψη τηr ερευνητικr αποστολr που χει ανατεθε στο κοινοτικ εππεδο, και
παρλληλα να διατηρηθε η ισχουσα κατανοµ και
ισορροπα των ευθυνν µεταξ του εθνικο και κοινοτικο επιπδου·
τι τα καθκοντα τηr πραγµατοποησηr διοικητικν
ερευνν µε στχο την προστασα των οικονοµικν
συµφερντων των Κοινοττων εχαν ανατεθε µχρι
σµερα στην Task Force «Συντονισµr για την καταπολµηση τηr απτηr» η οποα διαδχθηκε τη
µονδα συντονισµο για την καταπολµηση τηr
απτηr (UCLAF)·
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ΑΠΟVΑΣΙΖΕΙ:

ρθρο 1
δρυση τηr Υπηρεσαr
Ιδρεται η Ευρωπαϊκ Υπηρεσα Καταπολµησηr τηr
Απτηr, καλοµενη στο εξr «Υπηρεσα». Η Υπηρεσα την
Task Force «Συντονισµr για την καταπολµηση τηr
απτηr» και αναλαµβνει λεr τιr αρµοδιτητεr.
ρθρο 2
Καθκοντα τηr Υπηρεσαr
1.
Η Υπηρεσα ασκε τιr αρµοδιτητεr τηr Επιτροπr σε
θµατα εξωτερικν διοικητικν ερευνν προκειµνου να
ενισχσει την καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδοκαr
και οποιαδποτε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr που
εναι επιζµια για τα οικονοµικ συµφροντα των Κοινοττων καθr και την καταπολµηση τηr απτηr που
αφορ κθε λλο περιστατικ  δραστηριτητα φορων
που συνιστον παραβαση των κοινοτικν διατξεων.
Η Υπηρεσα εναι επιφορτισµνη µε τη διεξαγωγ εσωτερικν διοικητικν ερευνν που αποσκοπον:
α) στην καταπολµηση τηr απτηr, τηr δωροδικαr και
κθε λληr παρνοµηr δραστηριτηταr που εναι επιζµια για τα οικονοµικ συµφροντα των Κοινοττων·
β) στον εντοπισµ των σοβαρν περιπτσεων που
συνδονται µε την σκηση επαγγελµατικν δραστηριοττων που συνιστον ενδεχοµνωr παρλειψη των
υποχρεσεων των υπαλλλων και του λοιπο προσωπικο των Κοινοττων, η οποα µπορε να επισρει
πειθαρχικ και, ενδεχοµνωr, ποινικ δωξη  παρλειψη των αναλγων υποχρεσεων των µελν των θεσµικν οργνων και οργνων, των διευθυντικν στελεχν των οργανισµν  των µελν του προσωπικο
των θεσµικν οργνων, οργνων και οργανισµν που
δεν υπκεινται στον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr που εφαρµζεται στουr υπαλλλουr και το λοιπ
προσωπικ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Η Υπηρεσα ασκε τιr σχετικr αρµοδιτητεr τηr Επιτροπr,
πωr αυτr χουν καθοριστε απ τιr διατξειr που χουν
θεσπιστε εντr του πλαισου, των ορων και των ρων που
χουν καθοριστε απ τιr συνθκεr.
Η Επιτροπ  τα λοιπ θεσµικ  λλα ργανα  οργανισµο µπορον να αναθσουν στην Υπηρεσα ερευνητικr
αποστολr σε λλουr τοµεr.
2.
Η Υπηρεσα εναι επιφορτισµνη να παρσχει τη
συνδροµ τηr Επιτροπr στην συνεργασα µε τα κρτη
µλη στον τοµα τηr καταπολµησηr τηr απτηr.
3.
Η Υπηρεσα αναλαµβνει δραστηριτητεr σχεδιασµο
στον τοµα τηr καταπολµησηr τηr απτηr πωr αναφρεται στην παργραφο 1.
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4.
Η Υπηρεσα αναλαµβνει την προετοιµασα των
νοµοθετικν και κανονιστικν πρωτοβουλιν τηr Επιτροπr για την επτευξη των στχων τηr καταπολµησηr
τηr απτηr πωr αναφρονται στην παργραφο 1.
5.
Η Υπηρεσα αναλαµβνει κθε λλη επιχειρησιακ
δραστηριτητα τηr Επιτροπr σε θµατα καταπολµησηr
τηr απτηr πωr αναφρονται στην παργραφο 1 και
συγκεκριµνα:
α) την ανπτυξη των αναγκαων υποδοµν·
β) τη συλλογ και την εκµετλλευση των πληροφοριν·
γ) την παροχ τηr τεχνικr συνδροµr τηr, ιδωr σε θµατα
κατρτισηr, στα λοιπ θεσµικ  λλα ργανα και
οργανισµοr και στιr αρµδιεr εθνικr αρχr.
6.
Η Υπηρεσα χει µεση επαφ µε τιr αστυνοµικr και
δικαστικr αρχr.
7.
Η Υπηρεσα εκπροσωπε την Επιτροπ, σε εππεδο
υπηρεσιν, στα σχετικ fora, για τουr τοµεr που αναφρονται στο παρν ρθρο.
ρθρο 3
Ανεξαρτησα στα καθκοντα ερευνν
Η Υπηρεσα ασκε τιr αρµοδιτητεr σε θµατα ερευνν που
αναφρονται στο ρθρο 2, παργραφοr 1 µε πλρη ανεξαρτησα. Κατ την σκηση των εν λγω αρµοδιοττων, ο
διευθυντr τηr Υπηρεσαr δε ζητε οτε δχεται οδηγεr απ
την Επιτροπ, απ καµα κυβρνηση, οτε απ λλο θεσµικ ργανο, ργανο  οργανισµ.
ρθρο 4
Επιτροπ εποπτεαr
Θεσπζεται επιτροπ εποπτεαr, η σνθεση και οι αρµοδιτητεr τηr οποαr καθορζονται απ τον κοινοτικ
νοµοθτη. Η εν λγω επιτροπ ασκε τακτικ λεγχο επ
τηr σκησηr των ερευνητικν καθηκντων απ την Υπηρεσα.
ρθρο 5
∆ιευθυντr
1.
Η Υπηρεσα τθεται υπ τη διεθυνση διευθυντ ο
οποοr διορζεται απ την Επιτροπ, µετ απ διαβολευση
µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο, για
περοδο πντε ετν η οποα µπορε να ανανεωθε µα φορ.
Προκειµνου να διορσει το διευθυντ, η Επιτροπ καταρτζει, µετ απ σµφωνη γνµη τηr επιτροπr εποπτεαr,
κατλογο πολλν υποψηφων που διαθτουν τα απαιτοµενα προσντα, µετ απ πρσκληση υποβολr υποψηφιοττων που δηµοσιεεται ενδεχοµνωr, στην Επσηµη
Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Ο διευθυντr εναι υπεθυνοr για την εκτλεση των
ερευνν.
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2.
Η Επιτροπ ασκε ναντι του διευθυντ τιr εξουσεr
που χουν ανατεθε στην αρµδια για τουr διορισµοr
αρχ. Κθε µτρο που λαµβνεται δυνµει των ρθρων 87,
88 και 90 του κανονισµο υπηρεσιακr κατστασηr των
υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, πρπει να αποτελσει αντικεµενο αιτιολογηµνηr απφασηr τηr Επιτροπr,
µετ απ διαβολευση τηr επιτροπr εποπτεαr, η οποα
κοινοποιεται προr ενηµρωση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο
και στο Συµβολιο.
ρθρο 6
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3.
Ο διευθυντr εναι ο διατκτηr για την εκτλεση τηr
ειδικr γραµµr του µρουr Α του προϋπολογισµο που
αφορ την Υπηρεσα και των ειδικν γραµµν για την
καταπολµηση τηr απτηr του µρουr Β. Ο διευθυντr
δναται να µεταβιβσει τιr εξουσεr του.
4.
Οι αποφσειr τηr Επιτροπr σχετικ µε την εσωτερικ τηr οργνωση εφαρµζονται στην Υπηρεσα στο µτρο
που εναι συµβατr µε τιr διατξειr που χουν εκδοθε απ
τον κοινοτικ νοµοθτη σον αφορ την Υπηρεσα, µε την
παροσα απφαση και µε τιr λεπτοµρειεr εφαρµογr τηr.

Λειτουργα τηr Υπηρεσαr

ρθρο 7

1.
Ο διευθυντr ασκε, ναντι του προσωπικο τηr
Υπηρεσαr, τιr εξουσεr που ανατθενται απ τον κανονισµ υπηρεσιακr κατστασηr των υπαλλλων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων στην αρµδια για τουr διορισµοr
αρχ και απ το καθεστr που εφαρµζεται στο λοιπ
προσωπικ των Κοινοττων στην αρµδια για τη σναψη
συµβσεων προσλψεωr αρχ. Ο διευθυντr δναται να
µεταβιβσει τιr εξουσεr του. Σµφωνα µε τον κανονισµ
υπηρεσιακr κατστασηr των υπαλλλων και µε το
καθεστr που εφαρµζεται στο λοιπ προσωπικ, ο διευθυντr καθορζει τουr ρουr και τιr διαδικασεr των
προσλψεων, ιδωr σον αφορ τη διρκεια των συµβσεων και την ανανωσ τουr.

Εφαρµογ

2.
Ο διευθυντr κοινοποιε εγκαρωr, µετ απ διαβολευση µε την επιτροπ εποπτεαr, στο Γενικ ∆ιευθυντ
Προϋπολογισµο προσχδιο προϋπολογισµο που προορζεται να εγγραφε σε ειδικ γραµµ του ετσιου γενικο
προϋπολογισµο που αφορ την Υπηρεσα.

Η παροσα απφαση παργει αποτελσµατα απ την ηµεροµηνα ναρξηr ισχοr του κανονισµο (ΕΚ) του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου σχετικ µε τιr ρευνεr που πραγµατοποιονται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσα
Καταπολµησηr τηr Απτηr. Μχρι την πρτη ηµρα του
µνα που πεται του διορισµο του διευθυντ τηr Υπηρεσαr, οι τρχουσεr υποθσειr τηr Υπηρεσαr διεκπεραινονται απ το διευθυντ τηr Task Force «Συντονισµr για
την καταπολµηση τηr απτηr».
Βρυξλλεr, 28 Απριλου 1999.
Για την Επιτροπ
Ο Πρεδροr
Jacques SANTER

