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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 september 2013
om ändring av beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom om inrättande av en europeisk byrå för
bedrägeribekämpning
(2013/478/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 249, och

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 ska ordet ”gemenskapernas” ersättas med ”unio
nens” och ordet ”gemenskapsbestämmelserna” med ”unio
nens bestämmelser”.

av följande skäl:
(1)

1. Andra meningen i artikel 1 ska strykas.

Institutionerna och medlemsstaterna lägger stor vikt vid
skyddet av unionens ekonomiska intressen samt vid be
kämpning av bedrägeri och annan olaglig verksamhet
som skadar unionens ekonomiska intressen. Vikten av
att verka i detta syfte läggs fast i artikel 325 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt.

b) I punkt 2 ska följande mening läggas till som andra
mening:
”Den ska bl.a. stödja skyddet av euron mot förfalskning
genom att tillhandahålla utbildning och tekniskt stöd.”
c) I punkt 3 ska följande mening läggas till:

(2)

(3)

(4)

(5)

Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom (1)
bör ändras på grund av att Europaparlamentets och rå
dets förordning (EU, Euratom) 883/2013 (2) träder i kraft.
Byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) bör även i fortsätt
ningen utarbeta lagstiftning och andra bestämmelser på
sina verksamhetsområden, bl.a. instrument som faller un
der avdelning V i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och instrument om skydd av euron mot
förfalskning. Olaf bör också fortsätta att tillhandahålla
utbildning och tekniskt stöd när det gäller skydd av eu
ron mot förfalskning.
Olaf bör delta i verksamheten inom internationella orga
nisationer som är specialiserade på bekämpning av be
drägeri och korruption, framför allt i syfte att utbyta
expertkunskap.
Kommissionen bör bedöma behovet av översyn av detta
beslut om en europeisk åklagarmyndighet inrättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom ska ändras på följande
sätt:
(1) Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april
1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning
(EGT L 136, 31.5.1999, s. 20).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr
883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som genom
förs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT
L 248, 18.9.2013, s. 1).

”Detta kan omfatta deltagande i verksamheten inom in
ternationella organisationer som är specialiserade på be
kämpning av bedrägeri och korruption, framför allt i syfte
att utbyta expertkunskap.”
d) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
Byrån ska ansvara för utarbetande av kommissio
nens förslag till lagstiftning och andra bestämmelser av
seende bedrägeribekämpning enligt punkt 1 och skydd av
euron mot förfalskning.”
3. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
— Ordet ”direktör” ska ersättas med ”generaldirektör”.
4. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
— I den engelska texten ska ”Surveillance Committee” ersät
tas med ”Supervisory Committee” (föranleder ingen änd
ring i den svenska versionen).
— Ordet ”gemenskapslagstiftningen”
”unionslagstiftningen”.

ska

ersättas med

5. Artikel 5 ska ersättas med följande:
”Artikel 5
Generaldirektör
1.
Byrån ska ledas av en generaldirektör. Generaldirektö
ren ska utses av kommissionen, i enlighet med det förfarande
som anges i punkt 2. Generaldirektören ska utses för en
period på sju år och mandatet får inte förlängas.
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Generaldirektören ska ansvara för genomförandet av byråns
utredningar.
2.
När en ny generaldirektör ska utses ska kommissionen
utlysa tjänsten i Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska
ske senast sex månader innan den sittande generaldirektörens
mandat löper ut. När övervakningskommittén har avgett ett
positivt yttrande om kommissionens urvalsförfarande ska
kommissionen upprätta en förteckning över lämpliga kandi
dater med de nödvändiga kvalifikationerna. Efter samråd
med Europaparlamentet och rådet ska kommissionen utse
generaldirektören.
3.
Kommissionen ska beträffande generaldirektören utöva
tillsättningsmyndighetens befogenheter. Varje eventuellt di
sciplinärt förfarande mot generaldirektören i enlighet med
artikel 3.1 c i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna ska inledas
efter ett motiverat beslut av kommissionen, efter samråd
med övervakningskommittén. Beslutet ska meddelas Europa
parlamentet, rådet och övervakningskommittén för känned
om.”
6. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Generaldirektören ska med avseende på byråns an
ställda ha tillsättningsmyndighetens befogenheter och be
fogenhet att sluta anställningskontrakt som delegerats ho
nom eller henne. Generaldirektören ska ha rätt att vida
redelegera dessa befogenheter. Generaldirektören ska fast
ställa villkor och närmare bestämmelser för rekryteringen,
särskilt vad gäller anställningskontraktens varaktighet och
förnyelse, i enlighet med anställningsvillkoren för övriga
anställda.”
b) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Generaldirektören ska efter samråd med övervak
ningskommittén överlämna ett preliminärt budgetförslag
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till generaldirektören för budget, vilket är avsett att föras
in i den bilaga som rör byrån i kommissionens avsnitt i
Europeiska unionens allmänna budget.”
c) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.
Generaldirektören ska vara utanordnare vid genom
förandet av anslagen i den bilaga som rör byrån i kom
missionens avsnitt i Europeiska unionens allmänna bud
get, och anslagen under de rubriker avseende bedrägeri
bekämpning för vilka han eller hon delegeras befogenhe
ter i de interna reglerna om genomförande av den all
männa budgeten. Generaldirektören ska ha rätt att vida
redelegera sina befogenheter till andra anställda i enlighet
med tjänsteföreskrifterna och i enlighet med de ovan
nämnda interna reglerna.”
d) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
De interna besluten för kommissionens organisa
tion ska tillämpas på byrån i den utsträckning som de är
förenliga med de regler för byrån som unionslagstiftaren
fastställt och med det här beslutet.”
7. Sista meningen i artikel 7 ska strykas.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft första dagen i månaden som följer på
dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

