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The Dispute on the Shape of the European 
Public Prosecutor’s Office

The article presents the main features of a draft regulation on the establish-

ment of a European Public Prosecutor’s Office (EPPO). In this review, the authors 

analyze the aforementioned project of the European Commission, taking into 

account the special circumstances of the so-called procedure of yellow card, as it 

raises a question about the future direction of the legislation process. The authors 

analyze the legal character of the institution, and its relations with national legal 

orders and other EU bodies eg. Eurojust. Moreover, the authors try to show the 

legal and political context of the draft regulation, asking the questions about 

possible problems and doubts they see in the project.

Wstęp

Ochrona interesów finanso-

wych Unii Europejskiej jest od 

wielu lat przedmiotem działań 

instytucji unijnych. W  1995  r. 

Rada UE przyjęła tekst Konwen-

cji w sprawie ochrony interesów 

finansowych Wspólnot Europej-

skich (95/C 316/03), zaś w 2001 r. 

Komisja Europejska opublikowała 

Zieloną księgę w sprawie prawno-

karnej ochrony interesów finan-

sowych Wspólnot i  utworzeniu 

 1 Artykuł wyraża osobiste poglądy współ-

autora, niezwiązane ze stanowiskiem 

Ministra Sprawiedliwości.

Prokuratora Europejskiego2. Na-

stępnie w tzw. programie sztok-

holmskim, określającym prio-

rytety UE w obszarze wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

na okres 2010–2014, wymieniono 

ustanowienie Prokuratury Euro-

pejskiej jako jedno z możliwych 

działań3. Idea utworzenia Proku-

 2 Zielona księga w sprawie prawnokarnej 

ochrony interesów finansowych Wspól-

not i utworzeniu Prokuratora Europej-

skiego, 11 grudnia 2001 r., Bruksela KOM 

(2001) 715 wersja ostateczna. 

 3 Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 

2009  r. dotycząca harmonogramu 
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ratury Europejskiej w celu ochrony interesów finanso-

wych Unii znalazła się ostatecznie w programie prac 

legislacyjnych Komisji na 2012 r., a następnie na 2013 r. 

W dniu 11 lipca 2012 r. Komisja przedłożyła projekt 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finan-

sowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (tzw. 

dyrektywa PIF)4. W związku z tym instrumentem, de-

finiującym katalog czynów na szkodę budżetu unij-

nego, w dniu 17 lipca 2013 r. został ogłoszony przez 

Komisję Europejską projekt rozporządzenia Rady UE 

w sprawie utworzenia Urzędu Europejskiego Oskar-

życiela Publicznego (European Public Prosecutor’s Of-

fice – EPPO) 5, co stanowi finał wieloletnich starań 

nakierowanych na wprowadzenie wertykalnych – za-

miast horyzontalnych – mechanizmów współpracy, 

mających na celu wzmocnienie ochrony interesów fi-

nansowych Unii Europejskiej przez bezpośrednie dzia-

łanie unijnych organów ścigania w państwach człon-

kowskich6. Zaprezentowany wraz z propozycjami 

działań mających na celu umocnienie praw procesowych osób 

podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym, (Dz.

Urz. UE C 295 z 04.12. 2009, s. 1).

 4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwal-

czania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za po-

średnictwem prawa karnego, KOM (2012) 363.

 5 Projekt rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Urzędu 

Europejskiego Oskarżyciela Publicznego, KOM (2013) 534 wersja 

ostateczna. 

 6 W sprawie mechanizmów wertykalnych dotyczących ochrony 

interesów finansowych UE zob. E. Zielińska, Wprowadzenie 

(w:) B. Namysłowska (red.), Corpus Iuris zawierający przepisy 

karne mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Eu-

ropejskiej = Corpus Iuris: introducing penal provisions for the 

purpose of the financial interests of the European Union, przeł. 

A. Walczak-Żochowska, Warszawa 1999; A. Górski, A. Sakowicz 

(red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca 

sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa 2006, s. 72 

i n.; A. Marek, Problematyka Corpus Iuris, „Monitor Prawniczy” 

2002, nr 2; L.K. Paprzycki, Corpus Iuris – projekt europejskiego 

prawa karnego. Zarys problematyki, „Palestra” 2000, nr 4; E. Zie-

lińska, Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych 

Wspólnot Europejskich, „Państwo i Prawo” 2001, nr 1; L. Kuhl, 

The Initiative for a Directive on the Protection of the EU Financial 

Interests by Substantive Criminal Law, „The European Criminal 

Law Associations’ Forum” (dalej: „Eucrim”) 2012, nr 2, s. 63; 

zmian reformujących Eurojust7 projekt ma stworzyć 

realną, efektywną instytucję, kładąc tym samym kres 

ograniczeniom, z jakimi borykały się funkcjonujące do 

tej pory w zakresie zwalczania przestępczości organy 

UE. Oczywiście, w tym zakresie wiele jest deklaracji 

politycznych, a mniej wyraźnie określonych możliwo-

ści pragmatycznego postępowania w sprawie ścigania 

tego rodzaju przestępstw. Stąd też w dyskusjach nad 

stworzeniem podstawy normatywnej działania tego 

urzędu większą rolę przywiązywano do rozstrzygnię-

cia spraw ustrojowych (np. problemu składu osobo-

wego i wyłaniania organu) niż do rozwiązań proceso-

wych, jurysdykcyjnych i komunikacyjnych, które będą 

miały fundamentalne znaczenie dla efektywności ści-

gania przestępstw na szkodę budżetu unijnego8.

W założeniu Komisji urząd Prokuratury Europej-

skiej przyczyni się do ochrony interesów finansowych 

C. Nowak (red.), Ochrona interesów finansowych a przemiany 

instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

 7 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (Eurojust), 

KOM (2013) 535 wersja ostateczna.

 8 Zob. E. Alt, Niezależny prokurator europejski – wyzwanie dla 

Unii Europejskiej, „Prokurator” 2011, nr 2; A. Brzozowska, Idea 

powołania Prokuratora Europejskiego i propozycja relacji nowej 

instytucji z Eurojust, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2005, 

nr 2; C. de Beaufort, Nowe perspektywy w zakresie karnoprawnej 

ochrony interesów WE – w stronę Prokuratora Europejskiego? (w:) 

M. Hudzik, C. Nowak (red.), Instytucje i instrumenty prawne 

w walce z przestępczością przeciwko interesom finansowym Unii 

Europejskiej – prawo krajowe i perspektywa europejska. Materiały 

z konferencji, Warszawa, 4–7 grudnia 2003, Warszawa 2005, 

s. 125 i n.; A. Lach, Model wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2009, nr 6; J. Łac-

ny, Europejska Prokuratura w Projekcie Konstytucji dla Europy, 

„Przegląd Prawa Europejskiego” 2007, nr 3–4; C. Michalczuk, 

Idea powołania Prokuratury Europejskiej – propozycja wyjścia 

z impasu (w:) C. Nowak (red.), Ochrona interesów finansowych 

rozszerzonej Unii Europejskiej: nowe wyzwania, stare proble-

my. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Sopot, 

16–19 marca 2006 r., Warszawa 2007; L.K. Paprzycki, Prokurator 

Europejski – organ europejskiego postępowania karnego, „Palestra” 

2009, nr 3–4; L.K. Paprzycki, Prokuratura Europejska – propo-

zycje rozwiązań i perspektywa powstania (w:) C. Nowak (red.), 

Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów 

finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2008.
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UE i wzmocni zaufanie między obywatelami i przed-

siębiorcami działającymi na terytorium Wspólnoty9. 

Stanie się to poprzez utworzenie spójnego, skoordy-

nowanego systemu, mającego na celu prowadzenie 

śledztw i występowanie w roli oskarżyciela. Tym sa-

mym nie tylko wzrosnąć ma odstraszająca rola prze-

pisów materialnych, ale także odzyskane mają zostać 

straty lub przyszłe straty, poniesione przez Unię Euro-

pejską wskutek występowania wyżej wymienionych 

przestępstw. Dla zobrazowania skali problemu warto 

przywołać dane dotyczące skali nadużyć finansowych 

w Unii Europejskiej, przygotowane przez Europejski 

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – szacu-

je się, że nieprawidłowości, które nie zostały wykryte, 

sięgają rocznie kwoty 1,2 mld euro10.

Jak wynika z danych statystycznych Prokuratury 

Generalnej RP, Polska znajduje się w czołówce państw 

członkowskich, jeśli chodzi o liczbę postępowań doty-

czących przestępstw na szkodę interesów finansowych 

UE11. Większość spraw prowadzonych przez polskie 

organy ścigania dotyczy przestępstw na szkodę wy-

datków z budżetu UE, w szczególności wyłudzeń do-

tacji i dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Pozostałe 

przestępstwa polegały na wyłudzaniu funduszy unij-

nych w ramach programów operacyjnych, gdzie w jed-

nostkowych przypadkach wyrządzona szkoda sięgała 

wielu milionów euro. Jeśli chodzi o przestępstwa na 

 9 Więcej zob. Commission Staff Working Document, Impact As-

sessment accompanying the proposal for a Council Regulation 

on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office, 

SWD(2013) 275 final.

 10 Dane za rok 2010, http://ec.europa.eu/anti_fraud/investiga-

tions/fraud-in-figures/ (dostęp 5 sierpnia 2013 r.).

 11 W 2012 r. prowadzono 1812 spraw tego typu. 

szkodę przychodów do budżetu UE, najliczniejszą gru-

pę z nich stanowiły przestępstwa celne, które w wielu 

przypadkach są popełniane w ramach zorganizowa-

nych grup przestępczych, także o charakterze mię-

dzynarodowym. 

Również dane statystyczne Ministerstwa Finansów 

potwierdzają aktywność finansowych organów postę-

powania przygotowawczego w walce z przestępczoś-

cią na szkodę budżetu UE, a zwłaszcza jej przycho-

dów: Służba Celna w 2012 r. wszczęła 1611 postępowań 

przygotowawczych w sprawach o tzw. celne przestęp-

stwa skarbowe i 15 107 postępowań w sprawach o wy-

kroczenia skarbowe – przemyt celny. 

Odnotować należy tendencję wzrostową, jeśli 

chodzi o  liczbę przestępstw godzących w interesy 

finansowe UE. Przykładowo w przypadku postępo-

wań prowadzonych na szkodę wydatków z budżetu 

UE, na przestrzeni ostatnich 5 lat ich liczba wzrosła 

aż o 134% (w 2008 r. było ich 772; w 2010 r. – 1540; 

w 2011 r. – 1718; w 2012 r. – 1812)12. Można zakładać, że 

w przyszłości polskie organy ścigania będą na jeszcze 

większą skalę angażować się w tego rodzaju sprawy. 

Taką prognozę uzasadnia również fakt, iż Polska nale-

ży do czołówki największych beneficjentów funduszy 

unijnych i pozycja taka zostanie utrzymana w ramach 

unijnego budżetu na lata 2014–2020.

Dane te świadczą o znacznym wkładzie organów 

polskich w zwalczanie tego rodzaju przestępczości – 

w porównaniu z innymi państwami członkowskimi. 

Przykładowo w Niemczech w 2012 r. prowadzono 

około 35 postępowań w sprawie tego rodzaju prze-

stępstw; w Czechach i Słowacji po 80; na Litwie 23 

 12 Żródło: http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,1,693 (dostęp 

4 października 2013 r.).

Urząd Prokuratury Europejskiej przyczyni się 

do ochrony interesów finansowych UE i wzmocni 

zaufanie między obywatelami i przedsiębiorcami 

działającymi na terytorium Wspólnoty.
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(w 2010 r.); w Austrii – 5; na Łotwie 11, w Rumunii – 

700 (w 2011 r.), a w Hiszpanii – 27 (w 2011 r.). Stosun-

kowo znaczną liczbę spraw karnych na szkodę inte-

resów finansowych UE prowadziły w 2011 r. – oprócz 

Polski – jedynie Węgry (1150). 

Urząd Europejskiego Oskarżyciela Publicznego, 

zwany Prokuraturą Europejską, znajduje swe umoco-

wanie w art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-

pejskiej (TFUE)13, który stanowi, iż w celu zwalczania 

przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii 

Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze 

specjalną procedurą prawodawczą, może ustanowić, 

w oparciu o Eurojust, Prokuraturę Europejską. Zgod-

nie zaś z ust. 2 art. 86 TFUE Prokuratura Europejska 

jest właściwa do spraw dochodzenia, ścigania i stawia-

nia przed sądem oraz do wnoszenia przed właściwe 

sądy państw członkowskich publicznego oskarżenia 

w odniesieniu do tych przestępstw. Traktat z Lizbo-

ny, wprowadzając wyżej wymienione przepisy, ot-

worzył tym samym możliwość utworzenia instytucji 

posiadającej realne uprawnienia procesowe. Pozwoli 

ona, w zamierzeniu autorów, znacznie lepiej realizo-

wać wynikający z art. 325 TFUE obowiązek zwalcza-

nia nadużyć finansowych14. Należy również wskazać, 

że chociaż TFUE przewiduje wymóg jednomyślności 

 13 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzony w Lizbonie 

dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).

 14 Zob. Communication from the Commission to the European Par-

liament, the Council, the European Economic and Social Com-

mittee ant the Committee of the Regions „On the protection of the 

financial interests of the European Union by criminal law and by 

administrative investigations – An integrated policy to safeguard 

taxpayers’ money” COM(2011) 293 final, dnia 26 maja 2011 r.

dla podjęcia decyzji o ustanowieniu Prokuratury Eu-

ropejskiej, to już obecnie wiadomo, że warunek ten 

będzie praktycznie niemożliwy do zrealizowania. 

Przesądzone jest zatem powołanie Prokuratury Euro-

pejskiej w ramach wzmocnionej współpracy (art. 86 

ust. 1 akapit 2 TFUE)15. Na obecnym etapie trudno 

określić, jak liczna grupa państw członkowskich bę-

dzie uczestniczyła we wzmocnionej współpracy; czy 

będzie ich 9 (minimalna liczba wymagana traktatem), 

czy też więcej (być może ponad 20) – sytuacja w tym 

zakresie jest dynamiczna. Jakkolwiek Komisja będzie 

poszukiwała możliwości zapewnienia partycypacji 

jak największej grupy państw, to można uznać, że już 

obecnie posiada odpowiednio dużą liczbę deklaracji 

uczestnictwa, która nie zmusza jej do poszukiwania 

kompromisu za cenę niepowołania instytucji. Zasad-

niczo zmienia to więc perspektywę negocjacyjną do-

tyczącą tego dokumentu.

Należy mieć jednak na uwadze szczególne okolicz-

ności towarzyszące procedowaniu przedmiotowego 

projektu, bowiem w związku z art. 7 protokołu nr 2 do 

TFUE przekroczone zostało minimum niezbędne do 

uruchomienia tzw. procedury żółtej kartki dla projek-

tu dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości, przedłożonego na podstawie art. 76 

TFUE16. Na dzień 28 października 2013 r. swoje opinie 

 15 A. Sakowicz, Wzmocniona współpraca a powołanie Prokuratury 

Europejskiej. Niebezpieczeństwo wielobiegunowej współpracy 

w ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej (w:) C. Nowak 

(red.), Ochrona interesów finansowych a przemiany…, dz. cyt.

 16 Warto zauważyć, że jest to dopiero drugi przypadek wyko-

rzystania procedury żółtej kartki od wejścia w życie Traktatu 

z Lizbony, po zastosowaniu jej we wrześniu 2012 r. w związku 

z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym rozporządzenia 

Polska znajduje się w czołówce państw 

członkowskich, jeśli chodzi o liczbę 

postępowań dotyczących przestępstw 

na szkodę interesów finansowych UE.
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dotyczące przekroczenia zasady pomocniczości przed-

stawiło 13 parlamentów (izb), dysponujących łącznie 

18 głosami17. Parlamenty podważały przede wszyst-

kim koncepcję bezwzględnej wyłączności kompeten-

cyjnej do ścigania przestępstw przeciwko interesom 

finansowym Unii (art. 11 ust. 4 projektowanego roz-

porządzenia), a szczególnie przyznania Prokuraturze 

Europejskiej wyłącznej jurysdykcji także w sprawach, 

w których przestępstwo przeciwko interesom finanso-

wym Unii jest nierozerwalnie związane z innym prze-

stępstwem (art. 13 ust. 1). W tej sprawie wypowiedzia-

ła się m.in senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej, 

opowiadając się również za bardziej kolegialnym cha-

rakterem Prokuratury Europejskiej18.

Celem autorów niniejszej pracy, mających na uwa-

dze niejednoznaczny kierunek postępowania legis-

lacyjnego związany z zaistnieniem procedury żół-

tej kartki, jest przybliżenie projektu rozporządzenia 

w obecnym kształcie. Sprawozdawczy charakter ni-

niejszego tekstu nie oznacza jednak, że analiza przed-

miotowej instytucji odbędzie się bez umiejscowienia 

jej w pewnym kontekście ustrojowoprawnym. Istotne 

jest tu m.in. pytanie o przyszłą rolę Eurojustu i relacje, 

w jakich miałyby funkcjonować oba te ciała. Jedno-

cześnie zamierzamy wskazać na najistotniejsze wątpli-

wości, które rodzą się na tym etapie prac i przy obec-

nym kształcie projektu rozporządzenia.

1. Organizacja 
Od samego początku prace nad modelem ustro-

jowym Prokuratury Europejskiej budziły ogromne 

kontrowersje. Komisja Europejska proponowała za-

stosowanie metody ściśle unijnej i powołanie jedno-

osobowego, kadencyjnego organu, niezależnego od 

innych władz UE. Przy znacznym sprzeciwie wobec 

tego pomysłu zaproponowano, by Prokuratura Euro-

pejska, wyposażona w osobowość prawną, była ciałem 

Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań 

zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody 

świadczenia usług, KOM (2012) 130.

 17 Źródło: baza IPEX.

 18 Opinia Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP dotycząca 

projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokura-

tury Europejskiej, przyjęta na posiedzeniu w dniu 9 października 

2013 r. (druk senacki E42).

zdecentralizowanym – składała się z instytucji Euro-

pejskiego Oskarżyciela Publicznego, jego zastępców 

i delegatów krajowych. W założeniu projektodawców 

taka formuła będzie najbardziej efektywna, zapewnia-

jąc z jednej strony skoordynowanie działań, z drugiej 

zaś umożliwiając poruszanie się po krajowych syste-

mach prawnych.

Europejski Oskarżyciel Publiczny będzie, w myśl 

propozycji, wybierany przez Radę zwykłą większoś-

cią głosów, za zgodą Parlamentu Europejskiego, na 

ośmioletnią kadencję. Zgodnie z art. 8 projektu rozpo-

rządzenia na stanowisko to należy wybrać osobę po-

siadającą wysokie kwalifikacje prawnicze i odpowied-

nie doświadczenie prokuratorskie, której niezależność 

nie podlega żadnym wątpliwościom. W przypadku 

niewypełniania swoich obowiązków lub popełnienia 

poważnych naruszeń, Prokurator Europejski może zo-

stać odwołany przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Prokuratura Eu-

ropejska posiada gwarancje niezależności. Do jej po-

szanowania zobowiązane są zarówno instytucje unij-

ne, jak i państwa członkowskie.

Prokuratura Europejska w tym ujęciu będzie odpo-

wiedzialna przed Parlamentem Europejskim, Radą 

i Komisją, przekazując corocznie raport ze swojej 

działalności. Raz do roku Prokurator Europejski wy-

stępuje przed Parlamentem i przed Radą, zdając spra-

wozdanie ze swej działalności. Może być także zobo-

wiązany do wystąpienia przed Komisją, jeśli zostanie 

wezwany. Zgodnie z art 70 ust. 3 rozporządzenia par-

lamenty krajowe mogą zaprosić zarówno Europej-

skiego Oskarżyciela Publicznego, jak i prokuratorów 

delegowanych – do wymiany poglądów na tematy 

związane z ich działalnością. Przepis ten wydaje się 

odzwierciedlać założenia towarzyszące pracom nad 

projektem, w myśl których pożądany model ustrojowy 

Prokuratury Europejskiej przybrać powinien charakter 

zdecentralizowany i posiadać odpowiednią legityma-

cję demokratyczną.

Każdy z prokuratorów delegowanych ma być miano-

wany przez Prokuratora Europejskiego – z listy co naj-

mniej 3 kandydatów, przekazywanej przez dane pań-

stwo członkowskie, na 5-letnią kadencję. Warunkiem 

mianowania prokuratorów jest spełnienie przez nich 

kryteriów, jakie obowiązują Prokuratora Europejskie-

go. Ponadto, jeśli mianowany prokurator delegowany 
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nie pełni funkcji prokuratora w danym kraju, w mo-

mencie mianowania powinien automatycznie uzyskać 

ten status. W założeniu projektodawców prokurato-

rzy delegowani, jako doświadczeni funkcjonariusze 

wymiaru sprawiedliwości w danym kraju, pozwolą na 

skuteczne prowadzenie postępowań zarówno na eta-

pie postępowania przygotowawczego, jak sądowego. 

Wprowadzenie zdecentralizowanego modelu funk-

cjonowania Prokuratury Europejskiej należy uznać 

za w pełni racjonalne. Taki model uwzględnia istotną 

rolę prokuratorów pochodzących z danego państwa 

członkowskiego: decyzje w imieniu Prokuratury Eu-

ropejskiej byłyby bowiem podejmowane kolegialnie, 

a podstawową rolę w ściganiu przestępstw odgrywa-

liby nadal prokuratorzy krajowi (z państwa, w którym 

toczy się postępowanie). Model taki oznacza de facto 

umocowanie prokuratorów krajowych do wykony-

wania czynności procesowych, tak w toku postępo-

wań przygotowawczych, jak i na rozprawie przed są-

dem. Model zdecentralizowany jest również korzystny 

w kontekście jego praktycznych implikacji dla działa-

nia organów krajowych, w tym stabilności ustrojowej 

policji i innych organów ścigania. Uniknąć bowiem na-

leży nadmiernej ingerencji Prokuratury Europejskiej 

w sprawdzone modele współdziałania pomiędzy kra-

jowymi organami operacyjnymi i procesowymi. 

Jednakże model ten powinien znajdować również 

odzwierciedlenie na płaszczyźnie organów kierują-

cych Prokuraturą Europejską. Tymczasem, zgodnie 

z projektowanym art. 7, wewnętrzne reguły postępo-

wania Prokuratury Europejskiej, które będą określały 

organizację jej pracy, w tym zasady dotyczące alokacji 

spraw, zostaną uchwalone przez Prokuratora Europej-

skiego, jego czterech zastępców i pięciu europejskich 

prokuratorów delegowanych. Takie rozwiązanie nie 

jest wystarczające z punktu widzenia konieczności 

zapewnienia demokratycznego charakteru instytu-

cji Prokuratury Europejskiej. Konieczne byłoby w tej 

materii powołanie ciała kolegialnego sensu stricto, 

w którego skład wchodziliby przedstawiciele wszyst-

kich państw członkowskich (działających w ramach 

wzmocnionej współpracy), i które podejmowałoby 

w imieniu Prokuratury Europejskiej najważniejsze 

decyzje dotyczące jej funkcjonowania. 

Ponadto, gdy chodzi o tryb powoływania Prokura-

tora Europejskiego oraz jego zastępców, istotne jest, 

aby zasada równowagi geograficznej oraz niedyskry-

minacji była przestrzegana na każdym etapie wyboru, 

również w procedurze formowania panelu, który ma 

za zadanie wydać opinię (skądinąd brak informacji 

o jej wiążącym charakterze). Wyjaśnienia może wy-

magać również zastosowanie kryterium równowagi 

demograficznej w procedurze powoływania zastęp-

ców; zabezpieczenie w tym względzie interesów Polski 

wydaje się kluczowe. 

2. Kompetencje 
Do zadań Prokuratury Europejskiej należeć ma ści-

ganie i zwalczanie przestępstw przeciwko interesom 

finansowym UE, zdefiniowanych w dyrektywie PIF. 

Urząd ten miałby być zaangażowany w każdy etap po-

stępowania, tj. począwszy od śledztwa, przez posta-

wienie w stan oskarżenia i pozostawanie stroną postę-

powania – do finalnej konkluzji procesowej. Komisja 

zakłada, że Prokuratura Europejska będzie miała wy-

łączną kompetencję do prowadzenia spraw w wyżej 

wymienionym przedmiocie, co oznacza, że w momen-

cie jej utworzenia prokuratury krajowe przestaną być 

właściwe w zakresie przestępstw przeciwko intere-

som finansowym UE (jest to koncepcja jurysdykcji 

wyłącznej). Stosowne czynności zostaną zatem pod-

jęte, jeśli zostanie spełniony jeden z dwóch warunków: 

(1) przestępstwo takie zostanie popełnione w części, 

czy też w całości, na terenie co najmniej jednego z kra-

jów członkowskich, (2) sprawcą przestępstwa będzie 

obywatel państwa członkowskiego lub urzędnik in-

stytucji unijnych.

Rozporządzenie rozstrzyga również problematy-

kę ewentualnych sporów kompetencyjnych, zarówno 

przedmiotowych, jak i podmiotowych. W przypadku, 

w którym z przestępstwem przeciwko interesom fi-

nansowym UE związany jest nierozerwalnie inny czyn 

zabroniony, a ich wspólne ściganie jest w dobrym inte-

resie wymiaru sprawiedliwości, Prokurator Europejski 

jest kompetentny również w tych przestępstwach. Jeśli 

jednak warunki te nie zostaną spełnione, odpowiednie 

organy krajowe są właściwe do prowadzenia postę-

powania przeciwko obu czynom. Tym samym dano 

tu prymat pewnej spójności postępowania, za cenę 

umniejszenia roli jednego z uczestników sporu. Prze-

widziane mechanizmy redukcji konkurencji jurysdyk-

cji dotyczą przede wszystkim wyboru sądu właściwego 
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do rozpoznania sprawy. Jednocześnie rozporządzenie 

nakłada na organy krajowe obowiązek podjęcia sto-

sownych działań, pozostających w kompetencji Proku-

ratury Europejskiej, jeśli wymaga tego nagła potrze-

ba. Innymi słowy, w sytuacjach niecierpiących zwłoki 

właściwe organy ścigania zobowiązane są wykonywać 

czynności śledcze, które następnie, w terminie 48 go-

dzin, muszą zostać zatwierdzone przez prokuratora 

delegowanego.

Postępowanie, zarówno w fazie śledczej, jak i są-

dowej, będzie toczyło się według zasad i przepisów 

prawa krajowego państwa, w którym zostało zapocząt-

kowane. Wprawdzie przepisy krajowe mają charakter 

subsydiarny względem rozporządzenia (prawo krajo-

we ma zastosowanie w zakresie, w jakim sprawa nie 

jest przedmiotem regulacji rozporządzenia), ale treść 

projektu sprawia, że w zakresie postępowania karnego 

prokuratorzy delegowani działać będą w ramach funk-

cjonujących w danym kraju przepisów karnoproceso-

wych. Stanowi to odstępstwo od pierwotnej koncepcji 

stworzenia jednolitych reguł procesowych, które w za-

kresie postępowania przygotowawczego i sądowego 

miał stosować Prokurator Europejski i sąd krajowy 

występujący w roli sądu europejskiego19. 

Warto w tym miejscu dodać, że koncepcję nieza-

leżnego od obowiązującego w państwach członkow-

skich modelu procesowego działania Prokuratury Eu-

ropejskiej zawierają tzw. europejskie reguły modelowe 

(Model Rules), stanowiące rezultat prac zespołu ba-

dawczego prowadzonych na Uniwersytecie Luksem-

 19 Więcej w tzw. mapie drogowej na ten temat z 2011 r., Proposal 

on the establishment of a European Public Prosecutor’s office 

(EPPO) for the protection of the EU financial interests from Eu-

rojust, http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/

docs/2013_just_007_eppo_for_protection_of_eu_financial_in-

terests_en.pdf (dostęp 20 listopada 2013 r.). 

burskim w latach 2010–201220. Reguły można uznać 

za krok w kierunku utworzenia europejskiego kodek-

su postępowania karnego stosowanego w sprawach 

podlegających kompetencji Prokuratury Europejskiej, 

który – jako lex specialis – wyłączałby stosowanie ana-

logicznych przepisów krajowych. Zakładają one znacz-

ną ingerencję Prokuratury Europejskiej w system pra-

wa krajowego, określając nie tylko jej status i funkcje, 

czy gwarancje proceduralne, ale wyliczając również 

uprawnienia śledcze prokuratury i zasady gromadze-

nia przez nią materiału dowodowego. 

Powracając do analizy projektu rozporządzenia, 

należy stwierdzić, że zasada respektowania porząd-

ków prawnych państw członkowskich znajduje swe 

wzmocnienie w punkcie 6 jego preambuły, w którym 

wskazuje się, że rozporządzenie nie powinno wycho-

dzić ponad to, co konieczne dla osiągnięcia jego ce-

lów, i zapewnia się, że jego wpływ na porządki praw-

ne i struktury organizacyjne państw członkowskich 

będzie jak najmniej dotkliwy. 

Ze względu na to, że Polska znajduje się w czołów-

ce państw członkowskich, jeśli chodzi o liczbę postę-

powań dotyczących przestępstw na szkodę interesów 

finansowych UE, liczba postępowań musi stanowić 

element brany pod uwagę przy ewaluacji skutków po-

wołania Prokuratury Europejskiej, zwłaszcza w kon-

tekście zakresu jej jurysdykcji. Mamy bowiem do czy-

nienia z wyborem pomiędzy bezwzględną jurysdykcją 

wyłączną (która oznaczałaby kompetencję Prokuratu-

ry Europejskiej do prowadzenia wszystkich bez wyjąt-

 20 Projekt pod nazwą European Model Rules for the Procedure of 

the Future European Public Prosecutor’s Office realizowany był 

w latach 2010–2012. Więcej informacji znaleźć można na stronie 

projektu, www.eppo-project.eu. Zob. także K. Ligeti (ed.), To-

ward a Prosecutor for the European Union, vol. 1,  A Comparative 

Analysis, Oxford 2013, vol. 2, Draft Rules of Procedure, w druku. 

Rozporządzenie rozstrzyga również problematykę 

ewentualnych sporów kompetencyjnych, 

zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych.
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ku postępowań dotyczących przestępstw na szkodę in-

teresów finansowych UE) a jurysdykcją, która byłaby 

dzielona pomiędzy Prokuraturę Europejską i krajowe 

organy ścigania (jurysdykcją konkurencyjną)21.

Bezwzględna jurysdykcja wyłączna oznaczałaby, iż 

w każdym przypadku, w którym zachodziłoby uzasad-

nione podejrzenie popełnienia tego rodzaju przestęp-

stwa, jedynie Prokuratura Europejska byłaby upraw-

niona do wszczynania i prowadzenia postępowania 

w sprawie o ten czyn – i to bez względu na wartość 

wyrządzonej szkody. Odstępstwa od zasady wyłącz-

ności jurysdykcji pozwalałyby natomiast na wprowa-

dzenie różnego rodzaju kryteriów warunkujących uru-

chomienie jurysdykcji Prokuratury Europejskiej, np. 

określenie jurysdykcji Prokuratury Europejskiej, jako 

komplementarnej (uzupełniającej) wobec postępowań 

krajowych, czy ustanowienie progów kwotowych od-

powiadających równowartości wyrządzonej szkody 

i warunkujących możliwość wykonywania jurysdykcji 

przez Prokuraturę Europejską.

Jak wspomniano, projektowane rozporządzenie 

przewiduje w art. 11 ust. 4 wyłączną jurysdykcję Pro-

kuratury Europejskiej w sprawach dotyczących prze-

 21 Zob. również A. Klip (ed.), Substantive Criminal Law of the 

European Union, Antwerpen, Apeldoorn, Portland 2011, s. 29 

i n.; R. Sicurella, Setting Up a European Criminal Policy for the 

Protection of EU Financial Interests: Guidlines for a Coherent De-

finition of the Material Scope of the European Public Prosecutor’s 

Office, (w:) K. Ligeti (ed.), Toward a Prosecutor for the European 

Union, vol. 1,  A Comparative…, dz. cyt. s. 882 i n.; P. Hofmański, 

Ochrona interesów finansowych WE w kontekście idei utworzenia 

urzędu Prokuratury Europejskiej (w:) C. Nowak (red.), Ochrona 

interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europej-

skiej, Warszawa 2009, s. 21.

stępstw na szkodę interesów finansowych UE. Znaczna 

liczba prowadzonych w Polsce postępowań dotyczących 

przestępstw na szkodę interesów finansowych UE w po-

wiązaniu z obowiązującą zasadą legalizmu przemawia-

ją jednak za tym, aby dążyć do zapewnienia szerszych 

niż obecnie przewidziane odstępstw od zasady wyłącz-

ności jurysdykcji Prokuratury Europejskiej. Wprowa-

dzenie jednego lub więcej mechanizmów filtrujących 

gwarantowałoby pozostawienie głównej roli organom 

krajowym w ściganiu tego typu przestępstw, a jedno-

cześnie umożliwiało wykonywanie jurysdykcji przez 

Prokuraturę Europejską w sprawach złożonych. Zapo-

biegłoby to też kierowaniu do Prokuratury Europejskiej 

spraw obiektywnie błahych, które nie powinny znajdo-

wać się w zainteresowaniu instytucji szczebla unijnego.

W założeniu Komisji instytucja Prokuratury Euro-

pejskiej ma w wysokim stopniu wkomponowywać się 

w strukturę wymiaru sprawiedliwości państw człon-

kowskich. Wyraża się to również w rozumieniu pozy-

cji procesowej – jako imitującej pozycję prokuratur 

krajowych. Oznacza to, że warunki, jakie tworzą sto-

sowne przepisy dotyczące szeroko rozumianej proce-

dury karnej, muszą zostać przyjęte przez właściwe-

go prokuratora delegowanego. Tym samym nie ma 

ryzyka „wywracania” czy nawet naruszania porząd-

ków prawnych państw członkowskich. Jak czytamy 

w preambule do rozporządzenia, „działania podjęte 

przez Urząd Europejskiego Oskarżyciela Publicznego 

w trakcie śledztwa związane są ściśle z aktem oskar-

żenia, co w rezultacie sprawia, że mają silny wpływ na 

porządek prawny państw członkowskich”22. W więk-

 22 Preambuła do projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustano-

wienia Urzędu Europejskiego Oskarżyciela Publicznego, KOM 

(2013) 534 wersja ostateczna, pkt 37. 

W założeniu Komisji instytucja Prokuratury 

Europejskiej ma w wysokim stopniu 

wkomponowywać się w strukturę wymiaru 

sprawiedliwości państw członkowskich. 
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szości przypadków działania te będą prowadzone pod 

nadzorem prokuratora przez krajowe organy ściga-

nia, czasem wymagać będą zatwierdzenia przez właś-

ciwy sąd. Tym samym w celu umożliwienia kontroli 

sądowej nad postępowaniem śledczym właściwe jest 

uznanie Urzędu Europejskiego Oskarżyciela Publicz-

nego jako organu krajowego. Wszystkie działania Pro-

kuratury Europejskiej podlegać więc będą ocenie są-

dów krajowych, toteż Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej nie powinien być bezpośrednio właści-

wy zgodnie z artykułami 263, 265 i 268 TFUE, gdyż 

działania te nie powinny być rozumiane jako decyzje 

organu unijnego. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że umieszcze-

nie Prokuratury Europejskiej w strukturze organów 

ścigania państw członkowskich jest z jednej strony 

rozwiązaniem zasługującym na aprobatę, z uwagi na 

oczywiste niebezpieczeństwa związane z tworzeniem 

sztucznej, szczególnej procedury czy swego rodzaju 

dualizmu procesowego, w którym Prokuratura Euro-

pejska funkcjonowałaby na zupełnie innych zasadach 

niż krajowa. Z drugiej jednak strony zasadna wyda-

je się obawa, że różnice w postępowaniach karnych 

w państwach Unii Europejskiej mogą w efekcie ozna-

czać dywersyfikację potencjału i skuteczności Prokura-

tury Europejskiej, co stanowi przecież główną bolącz-

kę obecnego, zdecentralizowanego systemu, i co było 

jednym z motywów utworzenia omawianej instytucji. 

3. Przebieg postępowania
Prokurator Europejski wszczyna śledztwo, jeśli ist-

nieją wystarczające podstawy do tego, by przypusz-

czać, że popełniono czyn zabroniony. Stosowne infor-

macje zdobywa bądź na podstawie własnych działań, 

bądź w skutek uzyskanej wiadomości. Rozporządze-

nie nakłada na wszystkie organy Unii Europejskiej 

oraz na państwa członkowskie obowiązek informo-

wania Prokuratora Europejskiego o wszelkich czynach 

mogących wypełniać znamiona przestępstw będących 

w jego kompetencji. 

Podjąwszy decyzję o wszczęciu śledztwa, Proku-

rator Europejski zleca jego prowadzenie właściwe-

mu prokuratorowi delegowanemu. Jeśli zaś śledztwo 

wszczęte jest na mocy postanowienia prokuratora 

delegowanego, jest on zobowiązany poinformować 

swojego przełożonego, który akceptuje tę decyzję lub, 

mając na uwadze efektywność działań, przekazuje ją 

innemu właściwemu prokuratorowi delegowanemu. 

Na gruncie projektowanego rozporządzenia możli-

we jest także tworzenie międzypaństwowych zespo-

łów składających się z kilku prokuratorów delegowa-

nych, co odpowiada naturze przestępstw przeciwko 

interesom finansowym Unii Europejskiej, które nie-

jednokrotnie mają charakter transgraniczny. 

Europejski Oskarżyciel Publiczny sprawuje nadzór 

nad postępowaniami, zapewniając ich koordynację 

i nadając im kierunki. Może on też osobiście prowadzić 

śledztwo. W takim wypadku zobowiązany jest współ-

pracować z odpowiednimi organami krajowymi – na 

zasadach, na jakich czyni to prokurator delegowany.

Projekt rozporządzenia wyposaża Prokuraturę Eu-

ropejską w wiele uprawnień śledczych. Państwa człon-

kowskie, na mocy przedmiotowego rozporządzenia, 

będą obligowane umożliwić ich stosowanie na grun-

cie prawa krajowego. Nie jest jednak jasne, czy czyn-

ności śledcze miałyby stać się elementem właściwych 

ustaw, np. kodeksu postępowania karnego czy usta-

wy o policji, czy też byłyby zatwierdzane przez sąd na 

podstawie samego upoważnienia zawartego w rozpo-

rządzeniu. Projekt wskazuje jednak, że czynności te 

Różnice w postępowaniach karnych 

w państwach Unii Europejskiej mogą 

w efekcie oznaczać dywersyfikację potencjału 

i skuteczności Prokuratury Europejskiej.
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mogą być przedmiotem warunków funkcjonujących 

w prawie krajowym. Ponadto art. 36 rozporządzenia 

wskazuje, że czynności podejmowane przez Prokura-

tora Europejskiego w ramach wykonywania jego funk-

cji należy traktować jako wykonywane przez organy 

krajowe, co jest równoznaczne z obarczeniem ich kon-

trolą sądową na zasadach określonych we właściwych 

przepisach prawa krajowego.

Prokuratura Europejska, zgodnie z projektem roz-

porządzenia, ma prawo wykonywania – lub wnosić 

o wykonanie – szeregu czynności śledczych, których 

katalog jest precyzyjnie przedstawiony w art. 26 pro-

jektu. Zgodnie z nim do czynności tych należy m.in. 

przeszukiwanie mieszkania, nieruchomości, środ-

ków transportu, a także rzeczy osobistych, takich jak 

ubrania czy komputer. Rozporządzenie gwarantuje 

również szeroki dostęp do wszelkich danych elektro-

nicznych czy bankowych. Artykuł ten daje też upraw-

nienie do prowadzenia podsłuchów rozmów telefo-

nicznych, pozwalając na identyfikowanie osób, które 

rozmawiają z osobą będącą przedmiotem czynności 

śledczych. Prokuratura ma również, co wynika z natu-

ry przestępstw, do ścigania których jest powołana, pra-

wo do monitorowania transakcji finansowych. Może 

to następować także poprzez zobowiązywanie ban-

ków do natychmiastowego przekazywania informacji 

o wszelkich transferach finansowych dokonywanych 

przez osobę podejrzaną, czy też transferach, co do któ-

rych istnieją wiarygodne podstawy, by stwierdzić, że 

są związane z działalnością takiej osoby. Co więcej, 

Prokuratura Europejska może również żądać zamro-

żenia przyszłych transakcji z konta lub kont związa-

nych z osobą podejrzaną. 

W ramach czynności śledczych funkcjonariusze 

podlegający nadzorowi Prokuratury Europejskiej 

mogą działać tajnie lub pod zmienioną tożsamością. 

Przedmiotem zainteresowania organów ścigania mogą 

być również materiały video z miejsc niepublicznych, 

przy czym nie mogą być to materiały z monitoringu 

prywatnych domów. Organy ścigania będą również 

mogły śledzić podejrzanych, przeszukiwać ich środki 

transportu, wchodzić na tereny posesji, zakładać pod-

słuchy, zbierać odciski i ślady.

Czynności śledcze, o których mówi art. 26, podlegać 

mają kontroli sądowej, niektóre obligatoryjnie, niektó-

re – mówiąc ogólnie, bardziej podstawowe – tylko jeśli 

wymagają tego stosowne przepisy krajowe. Zatwier-

dzenie działań prokuratury powinno nastąpić maksy-

malnie w ciągu 48 godzin od ich wykonania.

Gwoli ścisłości należy wspomnieć o podstawo-

wych uprawnieniach wszystkich prokuratur krajo-

wych w Unii Europejskiej – możliwości wzywania na 

świadka, przesłuchania w charakterze podejrzane-

go, powoływania biegłych i ekspertów w przypad-

ku konieczności zdobycia specjalistycznej wiedzy. 

Urząd Prokuratora Europejskiego może też wnosić 

o zatrzymanie podejrzanego lub jego tymczasowe 

aresztowanie.

Obok szeregu uprawnień śledczych projekt rozpo-

rządzenia zawiera również swego rodzaju przepisy 

ogólne dotyczące stosowania tych środków, i ich cha-

rakteru w kontekście krajowych porządków praw-

nych. Należy również dodać, że wszelkie czynności 

niewymienione w cytowanym artykule mogą być za-

rządzone tylko, jeśli są zgodne z prawem obowiązują-

cym w danym kraju UE. Jedną z takich reguł ogólnych 

jest zasada preferencji dla środków mniej dotkliwych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 „czynności śledcze wymienio-

ne w ust. 1 nie powinny być wykonywane bez odpo-

wiednich przesłanek (reasonable grounds) oraz jeśli 

mniej dotkliwe środki mogą prowadzić do osiągnięcia 

tego samego celu”. Ponadto wszelkie czynności podej-

Instytucja Prokuratury Europejskiej ma w wysokim 

stopniu wkomponowywać się w strukturę wymiaru 

sprawiedliwości państw członkowskich. 
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mowane przez Prokuraturę Europejską nie powinny 

w żadnym stopniu naruszać uprawnień jednostki wy-

nikających z Karty praw podstawowych UE23, tj. prze-

de wszystkim prawa do obrony i prawa do rzetelnego 

procesu. Projekt rozporządzenia odwołuje się bezpo-

średnio do dorobku prawnego powstałego w ramach 

programu sztokholmskiego. Oznacza to, że każdemu 

podejrzanemu (faktycznie, a nie tylko formalnie) lub 

oskarżonemu przysługują prawa procesowe wynika-

jące z odpowiednich aktów prawnych: 

– prawo do tłumaczenia, na zasadach określonych 

w dyrektywie 2010/64/UE z dnia 20 październi-

ka 2010 r.24,

– prawo do informacji i dostępu do akt sprawy, 

zgodnie z dyrektywą 2012/13/UE z dnia 22 maja 

2012 r.25, 

– prawo do adwokata, zgodnie z  dyrektywą 

2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. 26. 

Jednocześnie, wyprzedzając niejako unijne per-

spektywy legislacyjne w tej materii, podejrzany lub 

oskarżony będzie posiadał prawo do pomocy prawnej, 

jak również prawo do przedstawienia dowodów, po-

woływania biegłych i wzywania świadków. Takie roz-

szerzenie katalogu należy odczytywać w perspektywie 

planów legislacyjnych wynikających z przywołanego 

już programu sztokholmskiego27. 

 23 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 326 

z 26.10.2012, s. 391).

 24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 

20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego 

i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.Urz. UE 

L 280 z 26.10.2010, s. 1).

 25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 

22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu 

karnym (Dz.Urz. UE L 142 z 1.6.2012, s. 1).

 26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 

października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w po-

stępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego 

nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania 

osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumie-

wania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie 

pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE L 294, z 6.11.2013, s. 1). 

 27 Rezolucja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca harmono-

gramu działań mających na celu umocnienie praw procesowych 

osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karny 

(2009/C 295/01).

Z drugiej jednak strony tak konkretne uprawnienia 

procesowe nie mogą znajdować się w zupełnym ode-

rwaniu od przepisów uszczegółowiających ich zakres. 

Nie bez powodu zatem tym prawom procesowym, któ-

re nie zostały jeszcze objęte stosownymi aktami prawa 

unijnego (jak prawo do pomocy prawnej), towarzyszą 

w przedmiotowym rozporządzeniu właściwe przepisy 

precyzujące charakter rzeczonych uprawnień. Z prze-

pisów tych wynika, że należy je odczytywać w kontek-

ście norm prawa krajowego. Zarówno zatem prawo 

do pomocy prawnej, jak i do dostarczania własnych 

dowodów, czy też zasada domniemania niewinności, 

pozostawać mają w zgodzie z właściwymi przepisa-

mi krajowymi. Oznacza to, że uprawnienia, o których 

mowa w rozporządzeniu, należy odczytywać raczej 

jako potwierdzenie pewnych praw jednostki w zakre-

sie spraw będących kompetencją Prokuratury Euro-

pejskiej niż jako autonomiczny katalog uprawnień 

procesowych.

Rozporządzenie reguluje również przypadki, 

w których nie jest możliwe postawienie podejrzane-

go w stan oskarżenia. Prokurator Europejski powinien 

umorzyć postępowanie, jeśli spełniona jest jedna z na-

stępujących przesłanek: nastąpiła śmierć podejrza-

nego, zachowania objęte przedmiotem śledztwa nie 

wypełniają znamion przestępstwa, czyn zabroniony 

został objęty amnestią lub jego sprawca posiada im-

munitet, przekroczone zostały terminy przedawnienia 

(wynikające, co warto przypomnieć, z regulacji kra-

jowych), podejrzany był stroną postępowania prowa-

dzonego w tej samej sprawie w innym kraju UE. 

Prokurator Europejski może również umorzyć 

śledztwo, jeśli zgodnie z prawem krajowym imple-

mentującym „dyrektywę o walce przeciwko intere-

som finansowym UE za pomocą środków karnych” 

czyn, w związku z którym śledztwo jest prowadzone, 

stanowi jedynie wykroczenie. Podobne uprawnienie 

towarzyszy prokuratorowi, jeśli zebrany materiał do-

wodowy nie jest wystarczający. Jednocześnie zebrany 

materiał może być przekazany odpowiednim organom 

w państwach członkowskich. 

Na uwagę zasługuje art. 29 projektu rozporządze-

nia wprowadzający instytucję przypominającą kon-

strukcję umorzenia restytucyjnego. Zgodnie z ust. 1 

wyżej wymienionego przepisu, „jeśli sprawa nie zo-

stała umorzona (…), Urząd Europejskiego Oskarży-
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ciela Publicznego może, po naprawieniu wyrządzonej 

szkody, zaproponować podejrzanemu zapłatę należ-

ności publicznoprawnej, po której następuje oddalenie 

sprawy”. Jeśli podejrzany zgadza się, zobowiązany jest 

zapłacić tę kwotę na rzecz Unii Europejskiej. Postano-

wienie w tej sprawie nie może być przedmiotem kon-

troli sądowej, co może rodzić pytania dotyczące prak-

tycznego funkcjonowania tego przepisu w przyszłości, 

jako ewentualnego pola do porozumień pozwalają-

cych sprawcom uniknąć konsekwencji dalszych czyn-

ności śledczych. 

4. Przyszłość Eurojustu
Analizując projekt rozporządzenia Rady w spra-

wie utworzenia instytucji Europejskiego Oskarżycie-

la Publicznego, nie sposób nie dotknąć kwestii relacji 

projektowanej instytucji z ciałem, które dotychczas 

odgrywało najistotniejszą rolę na obszarze walki 

z przestępczością przeciwko interesom UE, czyli z Eu-

rojustem. Projekt rozporządzenia zakłada ścisłą współ-

pracę obu organów. Eurojust zobowiązany został do 

wspierania organów krajowych w zakresie prowadze-

nia czynności śledczych w ramach ścigania przestępstw 

będących przedmiotem kompetencji Prokuratury Euro-

pejskiej. Z uwagi na istnienie przypadków skompliko-

wanych, tj. związanych zarówno z przestępstwami wo-

bec UE, jak i innymi, potrzebna będzie stała, codzienna 

współpraca Prokuratury Europejskiej z Eurojustem. 

W związku z tym zmiany obejmą obie instytucje – tak 

by wzajemnie wykorzystywać mogły swoje możliwości. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Euro-

pejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwo-

ści w Sprawach Karnych28 stanie się Eurojust ciałem 

wspierającym Prokuraturę Europejską w zakresie jej 

zadań, m.in poprzez wymianę informacji czy współ-

pracę operacyjną, szczególnie poprzez pośredniczenie 

w kontaktach z krajowymi organami ścigania. Udo-

stępnianie informacji osobowych następować będzie 

jedynie w celu, w związku z którym zostały uzyskane. 

Dla osiągnięcia wydajności przy zachowaniu odpo-

wiednich kosztów, Eurojust będzie zapewniał Proku-

raturze Europejskiej pomoc w sprawach administra-

cyjnych, technicznych, finansowych czy kadrowych. 

Sprawy prowadzone dotychczas przez Eurojust, w za-

kresie przewidzianym dla Prokuratury Europejskiej – 

przejdą do jej kompetencji. Szczegóły współpracy 

określi porozumienie, które zawrą między sobą obie 

instytucje. 

Reformy dotkną również Europejskiego Urzędu ds. 

Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)29. W związ-

ku z utworzeniem Prokuratury Europejskiej OLAF nie 

będzie już prowadził spraw w zakresie kryminalnym, 

a jego działalność będzie miała charakter bardziej ad-

 28 Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Spra-

wiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), KOM (2003) 535 

wersja ostateczna. 

 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń pro-

wadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) i uchylające rozporządzenie (EURATOM) 

nr 1074/1999, SEK(2011) 343 wersja ostateczna, 17 marca 2011 r.

Nadzór Prokuratora Europejskiego daje 

szanse na skoordynowane, międzypaństwowe 

działania, pozwalające na skuteczne 

ścigania przestępstw, które niejednokrotnie 

mają charakter transgraniczny.
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ministracyjny. Jeśli jednak podejmie on podejrzenia co 

do wystąpienia czynów przestępczych, będzie zobo-

wiązany poinformować o tym Prokuraturę Europejską. 

Pozwoli to uniknąć dublowania się obowiązków i dzia-

łań obu instytucji. Podobnie jak Eurojust, OLAF będzie 

służył Prokuraturze Europejskiej informacjami będą-

cymi w jego posiadaniu, stanowiąc niejako zaplecze 

merytoryczne. By tak się stało, potrzebne są zmiany 

w prawie o OLAF, które Komisja powinna przedstawić 

w niedalekiej przyszłości30. 

Podsumowanie
W  zaprezentowanym projekcie rozporządzenia 

ustanawiającego Urząd Europejskiego Oskarżyciela 

Publicznego dostrzec należy kilka kluczowych cech. 

Przede wszystkim instytucja ta opiera się na strukturze 

 30 Zob. również V. Covolo, From Europol to Eurojust – towards 

a European Public Prosecutor. Where does OLAF fit In?, „Eucrim” 

2012, nr 2, s. 83 i n; Zob. na ten temat J.F.H. Inghelram, Legal and 

Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF). 

An Analysis with a Look Forward to a European Public Prosecutor’s 

Office, Groningen–Amsterdam 2011, s. 270 i n; A. Staicu, The Re-

form of OLAF. Legal Framework and the Proposal for a Regulation 

Amending the OLAF Regulation, „Eucrim” 2008, nr 3–4.

prokuratorów delegowanych, co wraz z innymi szcze-

gółowymi przepisami sprawia, że związana jest mocno 

z warunkami prawnymi państw członkowskich. Jed-

nocześnie zaś nadzór Prokuratora Europejskiego daje 

szanse na skoordynowane, międzypaństwowe działa-

nia, pozwalające na skuteczne ściganie przestępstw, 

które niejednokrotnie mają charakter transgraniczny. 

Może to jednak nastąpić tylko pod warunkiem sensow-

nego rozwiązania konkurencji jurysdykcji i wprowa-

dzenia mechanizmu selekcji spraw przekazywanych 

Prokuraturze Europejskiej. Jest jeszcze wiele innych, 

konkretnych problemów prawnych, o fundamental-

nym znaczeniu praktycznym, takich jak choćby kwe-

stia dopuszczalności i przeprowadzania dowodów – 

ze względu na duże różnice między tymi regulacjami 

procesowymi w państwach członkowskich. Mimo wi-

docznego nacisku Komisji Europejskiej na pilny tryb 

prac nad rzeczonym projektem, co stwarza atmosferę 

pozwalającą omijać szczegółowe wątpliwości, trzeba 

jasno powiedzieć, że tylko skuteczne rozwiązanie kon-

kretnych problemów jurysdykcyjnych i procesowych – 

i to już na etapie projektu – daje szansę na sprawne 

funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej i rzeczywi-

stą realizację celów, które legły u podstaw prac Komisji 

Europejskiej.


