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EU-forslagene om bekæmpelse af svig går ikke langt 
nok, siger revisorerne 
Ifølge en udtalelse, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, vil de foreslåede ændringer af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ikke være nok til at gøre dets undersøgelser væsentlig mere 
effektive. Revisorerne siger videre, at forslaget tydeligt afspejler principperne om samarbejde mellem OLAF og 
den fremtidige europæiske anklagemyndighed (EPPO), men at visse forhold kan hindre samarbejdet i at blive 
effektivt. Revisionsrettens udtalelse om EU's program for bekæmpelse af svig i 2021-2027 offentliggøres også i 
dag. 

De vigtigste mål med Europa-Kommissionens forslag er at tilpasse OLAF's arbejde i lyset af oprettelsen af EPPO 
og at forbedre OLAF's effektivitet.  

Revisorerne påpeger, at rettidighed og inddrivelse af midler er store udfordringer i forbindelse med OLAF-
undersøgelser. De glæder sig over de få målrettede foranstaltninger i forslaget, som bl.a. omhandler OLAF's nye 
beføjelser vedrørende momssvig, gyldigheden af indsamlede bevismidler og adgangen til bankkontooplysninger. 
Revisorerne anbefaler imidlertid, at OLAF's undersøgelser gennemgås af Domstolen for at sikre, at 
retssikkerhedsgarantierne er overholdt. Samlet set løser forslaget ikke de problemer, der knytter sig til 
effektiviteten af OLAF's administrative undersøgelser, advarer de. Dette anerkendes også af Kommissionen, men 
på nuværende tidspunkt mangler der både en tidsplan for yderligere reform af OLAF og en klar kortlægning af de 
problemer, der skal løses. 

"Det er fortsat en stor udfordring for OLAF at forbedre effektiviteten af sine undersøgelser," siger Eva Lindström, 
det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. "I sin nuværende form sikrer den 
foreslåede reform af OLAF ikke, at beskyttelsen af EU's finansielle interesser bliver styrket effektivt."  

Med hensyn til OLAF og EPPO bemærker revisorerne, at forslaget tydeligt afspejler principperne for disse 
aktørers fremtidige relationer hvad angår tæt samarbejde, udveksling af oplysninger, komplementaritet og 
ikkeoverlapning. De påpeger imidlertid også en række svagheder i denne sammenhæng. F.eks. omhandler 
forslaget ikke OLAF's rolle i forbindelse med efterforskning af strafbare handlinger, der påvirker EU's finansielle 
interesser, når disse handlinger både vedrører medlemsstater, der deltager i EPPO, og medlemsstater, der ikke 
gør.  
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I lyset af forslagets begrænsninger fremhæver revisorerne, at der er brug for yderligere tiltag. På kort sigt bør 
Europa-Kommissionen genoverveje OLAF's rolle og ansvarsopgaver vedrørende bekæmpelse af svig i forbindelse 
med EU-udgifter. Til dette formål anbefaler revisorerne, at OLAF får ansvar for strategi og tilsyn vedrørende EU's 
foranstaltninger til bekæmpelse af svig. På mellemlang sigt bør Kommissionen evaluere samarbejdet mellem 
OLAF og EPPO og, hvor det er relevant, foreslå yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at 
styrke EU's bekæmpelse af lovovertrædelser, der skader dets finansielle interesser. 

Samtidig offentliggør Den Europæiske Revisionsret en udtalelse om planerne for EU's næste program for 
bekæmpelse af svig. 

Kommissionens forslag til EU's program for bekæmpelse af svig i 2021-2027 støtter samarbejde mellem 
medlemsstaterne om beskyttelse af EU's finansielle interesser. Projekterne omfatter uddannelse og IT-systemer 
til indberetning af konstaterede (svigagtige og ikkesvigagtige) uregelmæssigheder vedrørende EU-midler. 

Revisorerne sætter spørgsmålstegn ved programmets merværdi og påpeger en risiko for overlapning og 
manglende synergi mellem programmer, der finansierer de samme typer aktioner, bl.a. på toldområdet. De 
mener også, at der er brug for mere specifikke og målbare mål med tilstrækkelig solide evalueringsindikatorer 
samt klarere regler for støtteberettigelse og præciseringer vedrørende medlemsstaternes 
medfinansieringsbidrag. 

 

Bemærkninger til redaktører 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blev oprettet i 1999 ved en kommissionsafgørelse. Det 
skal gennemføre administrative undersøgelser til bekæmpelse af svig og enhver anden ulovlig aktivitet, der 
skader EU's finansielle interesser, og bistå medlemsstaterne i kampen mod svig.  

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) bliver operationel i 2020, eller senest i begyndelsen af 2021. Den får 
beføjelser til at foretage strafferetlig efterforskning og retsforfølgning vedrørende lovovertrædelser, der skader 
EU's finansielle interesser. EPPO er oprettet efter modellen for forstærket samarbejde. Indtil videre deltager 22 
medlemsstater. 

Det foreslåede program for bekæmpelse af svig i 2021-2027 viderefører de fleste af bestemmelserne i det 
nuværende Hercule III-program. Derudover omfatter det finansiering af to centrale systemer: AFIS-systemet 
(Anti-Fraud Information System), som dækker toldapplikationer administreret af Kommissionen, og systemet til 
indberetning af uregelmæssigheder (IMS), som hjælper medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelse til 
at indberette konstaterede (svigagtige og ikkesvigagtige) uregelmæssigheder vedrørende EU-midler. 

Det samlede foreslåede budget for gennemførelsen af programmet er på 180 millioner euro for hele perioden. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 8/2018 om Kommissionens forslag om ændring af OLAF-forordningen 
nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's 
undersøgelser, foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil 
foreligge senere. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 9/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
EU-programmet for bekæmpelse af svig foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De 
øvrige sprogudgaver vil foreligge senere. 
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Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser 
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-
Parlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. 

 


