Úlohy OLAF-u

Viete, kto chráni
peniaze daòových poplatníkov
v Európskej únii?

■ chrániť finančné záujmy Európskej únie prostredníctvom
boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam
■ chrániť dobré meno európskych inštitúcií prostredníctvom
vyšetrovania závažného zneužívania právomoci ich členov a zamestnancov, ktoré môže vyústiť do disciplinárneho konania
■ poskytovať podporu Európskej komisii pri tvorbe a implementácii politík zameraných na prevenciu podvodov a ich
odhaľovanie
Zriadením OLAF-u v roku 1999 si európske inštitúcie vytvorili mechanizmus ako bojovať proti medzinárodnej ekonomickej a finančnej kriminalite, podvodom a korupcii, aby
takto ochraňovali finančné záujmy Európskej únie, obzvlášť
európske verejné financie - rozpočet Európskej únie.
Okrem úlohy chrániť európske verejné financie, teda
peniaze európskych daňových poplatníkov, je v kompetencii
OLAF-u taktiež bojovať proti falšovaniu meny euro.

Budova OLAF-u v Bruseli

Èo robí OLAF

Z rozpočtu Európskej únie je financovaných množstvo programov a projektov, ktorých cieľom je zlepšiť život občanov
členských štátov a tretích krajín. Protiprávne vynaloženie
prostriedkov Európskej únie alebo nezaplatenie daní, ciel
a poplatkov, z ktorých sa financuje rozpočet Únie, priamo
poškodzuje európskych občanov a ohrozuje celý projekt európskej integrácie.

OLAF vyšetruje prípady podvodov, pomáha orgánom Európskej únie a vnútroštátnym orgánom v ich boji proti podvodom a prispieva k vytváraniu právnych predpisov a politík
v oblasti boja proti podvodom v Európskej únii. OLAF má
vyčlenený vlastný rozpočet, ako aj administratívu, ktoré zabezpečujú jeho operatívnu nezávislosť pri napĺňaní svojho
poslania.

Európska komisia zriadila na účely zvýšenia účinnosti boja
proti podvodom v súvislosti s finančnými prostriedkami Európskej únie Európsky úrad pre boj proti podvodom
- OLAF (Officé européen de lutte anti-fraude(fr.), European
Anti-fraud office (angl.) so sídlo-m v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov,
korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia
úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

OLAF vykonáva
■ vnútorné administratívne vyšetrovania - v rámci inštitúcií
a orgánov Európskej únie súvisiacich s výkonom pracovných povinností
■ vonkajšie administratívne vyšetrovania - mimo inštitúcií a orgánov Európskej únie v rámci členského štátu
v prípadoch, kde ide o čerpanie prostriedkov z rozpočtu
Európskej únie. Na tento účel môže OLAF vykonávať kontroly na mieste a inšpekcie v priestoroch hospodárskych
subjektov v úzkej spolupráci s príslušným členským štátom
a orgánmi tretích krajín

Na čele OLAF-u je generálny riaditeľ. Za oblasť boja proti podvodom je súčasne zodpovedný aj eurokomisár pre
dane, colnú úniu, audit a boj proti podvodom.

OLAF získava informácie o možných podvodoch a nezrovnalostiach z rôznych zdrojov. Vo väčšine prípadov vyplývajú
tieto informácie z kontrol vykonávaných subjektmi zodpovednými za riadenie finančných prostriedkov Európskej únie
v európskych inštitúciách alebo členských štátoch, ale aj od
občanov a od súkromného sektora.
OLAF každoročne vypracováva Výročnú správu OLAF-u
a zverejňuje ju na svojom webovom sídle v časti:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/index_en.htm.
Ako môžete informovať OLAF o podozrení z podvodu, korupcie a inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej
finančné záujmy EÚ?
Ktokoľvek, kto má podozrenie na podvod, korupciu alebo
inú protiprávnu činnosť s dosahom na finančné záujmy Európskej únie, môže o svojom podozrení OLAF alebo jeho kontaktné pracovisko v členskom štáte Európskej únie informovať.
Ak má táto osoba akékoľvek dokumenty, ktoré potvrdzujú
uvedené informácie, je potrebné ich OLAF-u resp. jeho kontaktnému pracovisku v členskom štáte taktiež poskytnúť.
OLAF môžete kontaktovať vo všetkých úradných jazykoch
týmito spôsobmi:
■ písomne na adrese:
OLAF - European Commission
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
■ telefonicky: kontakty na jednotlivé riaditeľstvá (pre vyšetrovania, podporu vyšetrovaní, politiku a zdroje) sú
uvedené na webovej stránke OLAF-u v časti „Kontakty“
(http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_
en.htm)
■ e-mailom: cez elektronický systém oznamovania podvodov - FNS (Fraud notification system) na webovej stránke
OLAF-u. Systém je k dispozícií v anglickom, francúzskom,
nemeckom a holandskom jazyku, avšak správy môžu
byť vkladané do elektronického formulára vo všetkých
jazykoch Európskej únie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/
investigations/reports-fraud/index_sk.htm resp. http://fns.
olaf.europa.eu
Oficiálna webová stránka OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Viete, kto ochraòuje peniaze
daòových poplatníkov
Európskej únie na Slovensku?
Ochrana finančných záujmov Európskej únie je súbor
opatrení zameraných na zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ,
efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom Európskej únie, jej
inštitúcií a orgánov.
Ochrana finančných záujmov Európskej únie sa stala jednou z priorít Slovenskej republiky po jej vstupe do Európskej
únie.
V zmysle Dohody o spolupráci medzi Úradom vlády SR, sekciou kontroly a boja proti korupcii a Európskym úradom pre
boj proti podvodom (OLAF) je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a boja
proti korupcii Úradu vlády SR prvým miestom kontaktu pre
OLAF v Slovenskej republike.
Úlohy OCKÚ OLAF
OCKÚ OLAF koordinuje legislatívne, administratívne a operatívne činnosti zamerané na boj proti podvodom pri čerpaní
finančných prostriedkov Európskej únie. Na tento účel úzko
spolupracuje s orgánmi a inštitúciami v SR zapojenými do
systému tejto ochrany – sieť AFCOS (AFCOS – Anti- Fraud
COordination Service).

Sieť AFCOS je štruktúra spolupracujúcich orgánov v jednotlivých členských štátoch EÚ, ktorej hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných
záujmov EÚ a efektívna komunikácia s Európskym úradom
pre boj proti podvodom a s ostatnými členskými štátmi.

OCKÚ OLAF v rámci svojej činnosti prijíma, eviduje
a monitoruje všetky podania, ako aj zistené a odhalené
porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov
z fondov EÚ - takzvané nezrovnalosti. Tieto analyzuje
a nahlasuje OLAF-u.

S cieľom zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to prijímanie potrebných opatrení
s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie
rovnako dôslednú ochranu, akú Slovenská republika
poskytuje svojim vlastným finančným záujmom, OCKÚ
OLAF implementuje a pravidelne reviduje Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskej únie
v Slovenskej republike schválenú uznesením vlády SR
č. 547 z 27. júna 2007.

Nezrovnalosť vzniká nielen porušením ustanovenia práva
Európskej únie, ale aj porušením právnych predpisov Slovenskej republiky, medzinárodných dohovorov a príslušných
zmlúv, ktoré spôsobilo alebo by mohlo spôsobiť skutočnú
alebo potencionálnu ujmu na rozpočte Európskej únie a tým
ohroziť finančné záujmy EÚ.

OCKÚ OLAF prijíma a spracúva informácie od OLAF-u,
ktoré môžu indikovať podozrenie, že došlo k protiprávnemu konaniu ohrozujúcemu finančné záujmy Európskej únie,
ktorého riešenie patrí do právomoci orgánov Slovenskej
republiky. Poskytuje OLAF-u informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so zisťovaním
a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých
sú alebo mohli byť poškodené finančné záujmy Európskej únie. OCKÚ OLAF poskytuje aj súčinnosť OLAF-u pri
administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi
v Slovenskej republike.
Ïalšie úlohy OCKÚ OLAF
■ vykonáva kontrolu procesu poskytovania a využívania
prostriedkov Európskej únie podľa zákona č. 10/1996
Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
■ spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní prípadov trestnej činnosti súvisiacej s nezákonným nakladaním s prostriedkami EÚ
■ spravuje a aktualizuje Národný zoznam nezrovnalostí
v SR
■ koordinuje a realizuje činnosti stanovené v Národnej
stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie
v Slovenskej republike
■ v preventívnej oblasti organizuje školenia zamerané na
oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie

Kam nahlasovať podozrenia z podvodov a nezrovnalostí, týkajúcich sa prostriedkov Európskej únie?
Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil OCKÚ
OLAF e-mailovú adresu:
nezrovnalosti@vlada.gov.sk
Viac informácií nájdete na webovej stránke OCKÚ OLAF
sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR: http://
www.olaf.vlada.gov.sk
Kontakt:
Úrad vlády SR
Sekcia kontroly a boja proti korupcii
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 2 572 95 562 - sekretariát
Fax:+421 2 572 95 530

Budova Úradu vlády SR

