Unia Europejska wobec korupcji.
Przegl¹d najnowszych rozwi¹zañ
Agnieszka Grzelak, Filip Jasiñski*
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e Unia Europejska nie wkracza w zakres kompetencji pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych prawa karnego. Jednak od czasu przyjêcia w 1992 r. Traktatu z Maastricht prawo karne w wymiarze europejskim ewoluuje, i to korupcja jest obszarem, w którym Unia Europejska
przyjmuje w³asne zasady i definicje oraz okrela minimalne sankcje, które
winno siê nak³adaæ na sprawców w przypadku pope³nienia okrelonych czynów zabronionych. Wynika to z faktu, ¿e korupcja nale¿y do zasadniczych
zagro¿eñ dla w³aciwego funkcjonowania pañstwa i ca³ego ¿ycia publicznego. £atwoæ dokonywania takich przestêpstw, jak ³apownictwo, przekupstwo
czy p³atna protekcja, wp³ywa m.in. ma rozwój przestêpczoci zorganizowanej. Tym samym korupcja i zwi¹zane z ni¹ inne przestêpstwa bezporednio
uderzaj¹ w podstawê integracji europejskiej, czyli w funkcjonowanie Wspólnego Rynku, a tak¿e os³abiaj¹ pozycjê Unii Europejskiej w stosunkach miêdzynarodowych.

Wstêp
Traktat o Unii Europejskiej (TUE) tworzy architekturê trzech filarów,
na których opiera siê Unia. Do I filaru nale¿y w szczególnoci problematyka
uregulowana w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ (TWE),
dotykaj¹cym szerokiego zakresu polityk gospodarczych. Filar II to Wspólna
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Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa (WPZiB), natomiast filar III zajmuje siê wspó³prac¹ policyjn¹ i s¹dow¹ w sprawach karnych1. Ró¿nice miêdzy
filarami dotycz¹ stosowanych w ich ramach instrumentów prawnych (w I filarze s¹ to g³ównie rozporz¹dzenia, dyrektywy i decyzje, w III za  konwencje, decyzje ramowe, decyzje oraz wspólne stanowiska), charakteru
wspó³pracy (w I filarze ma ona charakter ponadnarodowy, a w III filarze
miêdzyrz¹dowy) czy jurysdykcji Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich (istotnie ograniczonej w odniesieniu do III filaru).
Zagadnienie korupcji nale¿y do obszaru materii uregulowanego w obu
filarach. W ramach filaru I Wspólnota chroni swoje interesy finansowe, z kolei celem III filaru jest stworzenie obszaru wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci, m.in. poprzez zwalczanie przestêpczoci zorganizowanej, w tym
korupcji2. Zagadnienie to zaczyna ponadto nabieraæ znaczenia w prowadzonych przez Uniê Europejsk¹ dzia³aniach w ramach WPZiB, w których Unia
promuje potrzebê walki z korupcj¹ na poziomie globalnym. Art. 29 TUE
wymienia zwalczanie i zapobieganie korupcji (w formie zorganizowanej lub
innej) jako sposób na stworzenie europejskiego obszaru wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci poprzez wspó³pracê s¹dow¹, policyjn¹ i celn¹
oraz  tam, gdzie to niezbêdne  poprzez zbli¿anie zasad prawa karnego.
Jest to jednoczenie podstawa prawna dla przyjmowania odpowiednich przepisów w tym zakresie.
W niniejszym opracowaniu autorzy podkrelaj¹, ¿e w doktrynie zagadnienia odnosz¹ce siê do ochrony interesów finansowych UE traktowane s¹
jako odrêbne od walki z korupcj¹ w rozumieniu walki z przestêpczoci¹ zorganizowan¹3. Podzia³ ten ma te¿ pewne negatywne konsekwencje, bowiem
nie przyczynia siê do jednolitej oceny dzia³añ antykorupcyjnych podejmowanych w ramach procesu integracji europejskiej. Autorzy zwracaj¹ rówWczeniej by³ to dzia³ dotycz¹cy ogólnie rozumianego wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych UE.
Traktat Amsterdamski z 1997 r. przeniós³ czêæ tej materii do filaru I, pozostawiaj¹c w filarze III wspó³pracê
policyjn¹ i s¹dow¹ w sprawach karnych.
2
Do czego odnosz¹ siê, odpowiednio w zakresie I i III filaru, art. 280 TWE i art. 29 TUE.
3
Wiêcej: A. Grzelak: Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Biuletyn UKIE, 2001,
nr 3.
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nie¿ uwagê na najnowszy komunikat Komisji Europejskiej dotycz¹cy walki
z korupcj¹.

Podstawy dzia³ania
W 1997 r. Rada przyjê³a Plan dzia³ania w zakresie zwalczania przestêpczoci zorganizowanej4, który zawiera³ postulat stworzenia polityki zwalczania korupcji, opartej na rodkach prewencyjnych oraz uwzglêdniaj¹cej
osi¹gniêcia innych organizacji miêdzynarodowych  w szczególnoci
w zwi¹zku z dzia³aniami na wspólnym rynku. Potrzeba walki z korupcj¹ zosta³a zaznaczona w wiedeñskim Planie dzia³ania z 3 grudnia 1998 r.5 oraz
konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej z Tampere (padziernik 1999 r.).
Z kolei w wydanej w 2000 r. Milenijnej strategii zapobiegania i kontroli przestêpczoci zorganizowanej6 wymieniono korupcjê w kontekcie przestêpstw
finansowych jako jeden z tych obszarów, w których Rada powinna przyjmowaæ rodki w celu harmonizacji ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich;
w szczególnoci wezwano w niej do ratyfikacji ju¿ istniej¹cych konwencji
miêdzynarodowych.
Pierwszym kompleksowym dokumentem w sprawie walki z korupcj¹
przyjêtym przez UE by³ komunikat Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu z 21 maja 1997 r.7 Stwierdzono w nim, i¿ Unia jest zainteresowana
okreleniem spójnej strategii antykorupcyjnej, która odnosi³aby siê do miêdzynarodowego handlu i polityki konkurencji, zarz¹dzania wspólnotowymi
wydatkami za granic¹ i z w³asnego bud¿etu, kontaktów z krajami rozwijaj¹cymi siê oraz strategii przedakcesyjnej. Istotn¹ przeszkod¹ w ujednoliceniu
polityk antykorupcyjnych na poziomie pañstw cz³onkowskich s¹, jak uzna³a
Komisja, kwestie metodologiczne i definicyjne, które w bardzo ró¿norodny
sposób traktuj¹ zjawisko korupcji (w tym problemy podmiotowoci i przedmiotowoci oraz zakresu terytorialnego). Z drugiej strony pañstwa cz³onJournal officiel des Communautés européennes (cyt. dalej jako JO) /C 251 z 1997 r.
JO/C 19 z 1999 r.
6
JO/C 124 z 2000 r.
7
COM(97) 192 final.
4
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kowskie stosuj¹ znacznie ró¿ni¹ce siê od siebie podejcia do form i instrumentów oraz zakresów przeciwdzia³ania i zwalczania korupcji, przede
wszystkim na poziomie kodeksów karnych i cywilnych. Istnieje te¿ potrzeba powi¹zania dzia³añ antykorupcyjnych z przeciwdzia³aniem i walk¹ z praniem pieniêdzy, szczególnie wa¿n¹ w kontekcie zwalczania przestêpczoci
zorganizowanej. Z punktu widzenia pañstw kandyduj¹cych do UE, wnioski
wynikaj¹ce z komunikatu dotyczy³y potrzeby opracowania w tych krajach
wyspecjalizowanych programów antykorupcyjnych8.
Wa¿ne uzupe³nienie Komunikatu stanowi dokument roboczy Parlamentu Europejskiego z marca 1998 r. w sprawie rodków przeciwdzia³ania korupcji w krajach cz³onkowskich UE9.
Z czasem na forum UE przyjêto nastêpuj¹ce konwencje dotycz¹ce korupcji:
_ Konwencjê w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 26 lipca 1995 r.10 (w skrócie Konwencja PIF)  wesz³a
w ¿ycie w dniu 17 padziernika 2002 r.;
_ dwa protoko³y dodatkowe do ww. Konwencji: z 27 wrzenia 1996 r.
oraz z 19 czerwca 1997 r.11  pierwszy protokó³ wszed³ w ¿ycie w dniu
17 padziernika 2002 r., drugi nie zosta³ jeszcze ratyfikowany przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie;
_ Konwencjê w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot
Europejskich lub funkcjonariuszy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej z 26 maja 1997 r.12
Nale¿y podkreliæ, ¿e Unia Europejska, na potrzeby przyst¹pienia nowych pañstw, zalicza do swojego dorobku prawnego równie¿ Konwencjê
Komisja zwraca³a uwagê m.in. na zwrot podatku dochodowego jako formê ukrytej korupcji, opracowywanie
tzw. czarnych list w celu usprawnienia wykrywania czêstych przypadków korupcji oraz ochronê osób informuj¹cych organy administracji pañstwowej o przypadkach korupcji w swoich miejscach pracy.
9
JURI 101 EN.
10
JO/C 316 z 1995 r.
11
I protokó³ dodatkowy opublikowany w JO/C 313 z 1996 r., II protokó³ dodatkowy opublikowany w JO/C
221 z 1997 r. Korupcji bezporednio dotyczy protokó³ pierwszy.
12
JO/C 195 z 25 czerwca 1997 r.; konwencja nie wesz³a jeszcze w ¿ycie.
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OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w miêdzynarodowych transakcjach handlowych z 17 grudnia 1997 r.
oraz Konwencjê karnoprawn¹ i Cywilnoprawn¹ konwencjê o korupcji Rady
Europy z 1999 r. Unia uczestniczy³a ponadto w prowadzonych na forum ONZ
pracach nad powszechn¹ Konwencj¹ przeciwko korupcji, która zosta³a przyjêta w Meridzie (Meksyk) w dn. 1012 grudnia 2003 r.13 Komisja prowadzi³a wówczas negocjacje w imieniu ca³ej Unii Europejskiej.
W ramach wspólnotowego porz¹dku prawnego wydano równie¿ szereg
aktów z zakresu ochrony interesów finansowych Wspólnot; stworzono m.in.
Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ (OLAF), który ma za zadanie prowadzenie postêpowañ w sprawach korupcyjnych14. Na podstawie art. 280
TWE tocz¹ siê prace nad dyrektyw¹ w sprawie zwalczania oszustw na szkodê interesów finansowych WE rodkami prawa karnego. Szeroko regulowane jest równie¿ zagadnienie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym: najpierw poprzez wspólne dzia³anie 98/742/WSiSW z 22 grudnia 1998 r., a obecnie przez decyzjê ramow¹ 2003/568/WSiSW w sprawie zwalczania korupcji
w sektorze prywatnym15.
Ponadto wszystkie przyjmowane plany dzia³añ i zalecenia uwzglêdniaj¹
osi¹gniêcia innych organizacji miêdzynarodowych i nakazuj¹ unikanie dublowania wysi³ków w tym zakresie. Komisja Europejska stoi na stanowisku,
¿e na forum unijnym nale¿y przyjmowaæ jedynie takie akty, które nie pokrywaj¹ siê z ju¿ istniej¹cymi; w szczególnoci dotyczy to aktów przyjmowanych na forum Narodów Zjednoczonych, OECD czy Rady Europy16.

Wiêcej: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html.
Kwestie dzia³ania OLAF reguluj¹ m.in. decyzja Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euroatom ustanawiaj¹ca
OLAF z 28 kwietnia 1999 r.; rozporz¹dzenie (WE) 1073/1999 Parlamentu i Rady dotycz¹ce dochodzeñ prowadzonych przez OLAF z 25 maja 1999 r.; porozumienie miêdzyinstytucjonalne Parlamentu, Rady i Komisji
o dochodzeniach wewnêtrznych prowadzonych przez OLAF z 25 maja 1999 r.
15
JO/L 192 z 2003 r.
16
M.in. Grupa Specjalna OCED ds. Przeciwdzia³ania Praniu Pieniêdzy (FATF), Grupa EGMONT ds. Agend
Wywiadu Finansowego, Specjalna Komisja Ekspertów Rady Europy ds. Oceny rodków Podjêtych w celu
Zapobiegania Praniu Pieniêdzy (PC-R-EV), Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestêpczoci w Regionie Morza Ba³tyckiego  BALTCOM oraz Grupa Pañstw przeciwko Korupcji (GRECO) w ramach Rady Europy.
13
14
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Terminologia
Dotychczas nie przyjêto jednolitej definicji wszystkich podstawowych
elementów zjawiska korupcji  definicje wprowadzane w poszczególnych
aktach odnosz¹ siê jedynie do tych aktów i nie maj¹ charakteru uogólniaj¹cego. Wszystkie unijne akty prawne definiuj¹ przy tym korupcjê wy³¹cznie
z punktu widzenia prawa karnego, nakazuj¹c penalizacjê zachowania, które
ogólnie okrela siê mianem czynnego i biernego ³apownictwa.
W komunikacie KE z maja 2003 r. (o czym dalej) podkrelono zreszt¹
koniecznoæ dokonania rozró¿nienia miêdzy korupcj¹ w wê¿szym znaczeniu prawa karnego oraz korupcj¹ w znaczeniu spo³eczno-ekonomicznym.
Zdaniem Komisji takie rozró¿nienie jest potrzebne, poniewa¿ prawo karne
wymaga cis³ego jednoznacznego jêzyka, natomiast dla celów np. zapobiegania temu zjawisku mo¿na u¿ywaæ szerszego znaczenia korupcji.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e pojêcie korupcja nie nale¿y do polskiego jêzyka prawnego ani prawniczego, natomiast funkcjonuje w jêzyku potocznym17. £apownictwo odnosi siê raczej do pojedynczych czynów aktów
przestêpstwa, podczas gdy korupcja oznacza raczej ca³okszta³t negatywnie
ocenianych zachowañ. W konwencjach pos³u¿ono siê jednak pojêciem korupcja na oznaczenie polskiego terminu ³apownictwo.

Konwencje przyjête na forum Unii Europejskiej
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich konwencjach unijnych przyjêto jednolity uk³ad: zasiêg odpowiedzialnoci za czyny stanowi¹ce ich przedmiot,
definicje tych czynów, sankcje przewidziane dla sprawców oraz zagadnienia
dotycz¹ce wspó³pracy pañstw. Konwencja o ochronie interesów finansowych
WE, przyjêta 26 lipca 1995 r., ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony
interesów finansowych Wspólnot poprzez systemy prawa karnego pañstw
cz³onkowskich. Konwencja pozostaje w cis³ym zwi¹zku z protoko³ami dodatkowymi, które bezporednio powo³uj¹ siê na przepisy innego aktu.
17
Por. O. Górniok: Komentarz do Konwencji i protoko³ów dodatkowych. [w:] E. Zieliñska (red.): Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne. Warszawa 2000.
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W Konwencji przyjêto definicje, obejmuj¹ce przedmiotem postêpowañ
wszystkie dzia³ania naruszaj¹ce interesy finansowe Wspólnot, korupcji za
dotyczy szczególnie pierwszy protokó³ dodatkowy.
Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy pañstw cz³onkowskich UE, przyjêta 26 maja 1997 r., nie wesz³a
jeszcze w ¿ycie. Akt ten powtarza wiêkszoæ postanowieñ z pierwszego protoko³u dodatkowego, zachowuj¹c jednak odrêbnoci przede wszystkim w zakresie definicji czynu zabronionego. Zrezygnowano z nastêpstwa zachowania sprawcy w postaci wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej szkody dla interesów finansowych WE.
We wszystkich wymienionych konwencjach zdefiniowano pojêcia korupcji biernej i czynnej oraz urzêdników (funkcjonariuszy) wspólnotowych
i krajowych. Omówione poni¿ej definicje stworzono na u¿ytek tych konkretnych aktów prawnych.
Zgodnie z art. 2 pierwszego protoko³u dodatkowego do Konwencji
o ochronie interesów finansowych Wspólnot (dalsze rozwa¿ania odnosz¹ siê
g³ównie do przepisów z tego protoko³u, o ile nie jest inaczej wskazane), korupcja bierna to zamierzone dzia³anie urzêdnika, który bezporednio lub za
porednictwem osób trzecich ¿¹da lub otrzymuje jak¹kolwiek korzyæ dla
siebie lub innej osoby, albo te¿ przyjmuje obietnicê takiej korzyci w zamian
za podjêcie dzia³ania lub jego zaniechanie w ramach swoich obowi¹zków,
b¹d wykonanie swej funkcji z naruszeniem oficjalnych obowi¹zków, powoduj¹cego lub mog¹cego spowodowaæ uszczerbek dla interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Korupcja czynna, zgodnie z art. 3, to zamierzone dzia³anie, podejmowane przez jak¹kolwiek osobê bezporednio lub za
porednictwem osób trzecich, polegaj¹ce na obietnicy udzielenia lub udzieleniu jakiejkolwiek korzyci urzêdnikowi dla niego samego lub na rzecz innej osoby, maj¹ce na celu nak³onienie go do dzia³ania lub zaniechania wykonania obowi¹zków, b¹d wykonania swej funkcji z naruszeniem oficjalnych obowi¹zków, powoduj¹cym lub mog¹cym spowodowaæ uszczerbek dla
interesów finansowych Wspólnot Europejskich.
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jako przedmiot czynu oba akty wymieniaj¹ korzyæ jakiegokolwiek rodzaju lub jej obietnicê. W obu definicjach wskazuje
siê równie¿ na zwi¹zek pomiêdzy przyjmowan¹ czy udzielan¹ korzyci¹ lub
jej obietnic¹ a oczekiwanym zachowaniem urzêdnika. Zachowanie mo¿e
polegaæ na dzia³aniu zgodnym z kompetencjami (np. oczekiwanie wyboru
w³anie tej konkretnej osoby w przetargu, przy spe³nieniu wszystkich kryteriów) lub z naruszeniem uprawnieñ (dzia³aniu wbrew kompetencjom).
Pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zano do uznania tych zachowañ za przestêpstwa w ustawodawstwie krajowym, jak równie¿ odniesienia ich zarówno do krajowych, jak i wspólnotowych urzêdników. W art. 1 stwierdzono
bowiem, ¿e pojêcie urzêdnik obejmuje tak urzêdnika krajowego, jak
i wspólnotowego. Zdefiniowano pojêcia urzêdnika (funkcjonariusza) wspólnotowego i urzêdnika krajowego, odwo³uj¹c siê jednak¿e do prawa wewnêtrznego pañstw cz³onkowskich. Urzêdnik krajowy jest to pojêcie interpretowane zgodnie z prawem krajowym jako funkcjonariusz publiczny. Znaczenie
nadane temu terminowi w jednym pañstwie nie wi¹¿e innego pañstwa cz³onkowskiego w prowadzonym postêpowaniu w zakresie, w jakim terminy te
nie pokrywaj¹ siê. Do grupy funkcjonariuszy wspólnotowych zalicza siê:
_ osoby zatrudnione w instytucjach UE na podstawie umowy,
_ innych pracowników zatrudnionych na podstawie wewnêtrznych przepisów instytucji,
_ osoby oddelegowane do WE przez pañstwa cz³onkowskie lub inne instytucje pañstwowe lub prywatne, które wykonuj¹ funkcje odpowiadaj¹ce pierwszej grupie osób.
Kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek ustanowienia swojej jurysdykcji
w przypadku, gdy przestêpstwo zosta³o pope³nione w ca³oci lub w czêci
na jego terytorium; sprawca jest obywatelem tego pañstwa lub urzêdnikiem;
przestêpstwo zosta³o pope³nione w stosunku do urzêdnika, który jest obywatelem tego pañstwa; sprawca jest urzêdnikiem wspólnotowym. Sankcje
za te zachowania, okrelone przez pañstwa cz³onkowskie, maj¹ byæ efektywne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce, w³¹czaj¹c karê pozbawienia wolno-
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ci, umo¿liwiaj¹c¹ ekstradycjê, niezale¿nie od postêpowania dyscyplinarnego przeciwko urzêdnikowi.
Wreszcie, wspomniana wczeniej Konwencja OECD nak³ada na jej strony obowi¹zek penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego dokonanego w zwi¹zku z prowadzeniem miêdzynarodowej dzia³alnoci gospodarczej. Zakres penalizacji zosta³ ograniczony przez
wymóg, by celem dzia³ania sprawcy by³o odniesienie korzyci ekonomicznej zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Nie ma tu znaczenia rozmiar korzyci przeznaczonej dla funkcjonariusza. Konwencja umo¿liwia wprowadzenie pewnych wy³¹czeñ w odniesieniu np. do drobnych op³at
u³atwiaj¹cych. Nie wy³¹cza jednak karalnoci fakt, ¿e oferta przekupuj¹cego by³a najkorzystniejsza, ani te¿ rezultat podjêtego dzia³ania.
Z kolei Prawnokarna konwencja o korupcji Rady Europy zobowi¹zuje
do spenalizowania czynnego i biernego przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego oraz funkcjonariusza publicznej organizacji miêdzynarodowej.

Korupcja w sektorze prywatnym
Zagadnienie korupcji w sektorze prywatnym uregulowane zosta³o w decyzji ramowej 2003/568/WSiSW z 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania
korupcji w sektorze prywatnym18.
W tym zakresie obowi¹zywa³o dotychczas wspólne dzia³anie z 22 grudnia 1998 r.19, wzywaj¹ce pañstwa cz³onkowskie do penalizacji zarówno czynnej, jak i biernej korupcji w sektorze prywatnym (w ramach prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej). Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ tylko 8 pañstw cz³onkowskich dokona³o pe³nej implementacji tego aktu, z tego zatem powodu
oraz ze wzglêdu na wiêksz¹ moc wi¹¿¹c¹ tego instrumentu Rada zdecydowa³a siê wydaæ decyzjê ramow¹.
18
JO/L 192 z 2003 r. Decyzja ramowa nazywana jest czêsto dyrektyw¹ III filaru, poniewa¿ wi¹¿e pañstwa co
do celu, pozostawiaj¹c mu wybór metod, jednak¿e w odró¿nieniu od dyrektyw nie wywo³uje skutków bezporednich.
19
JO/L 358 z 1998 r.
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W decyzji ramowej zdefiniowano pojêcie osoby prawnej oraz naruszenia obowi¹zków, odwo³uj¹c siê do znaczeñ przyjêtych w prawie krajowym
(je¿eli jakie zachowanie jest w nim uwa¿ane za naruszenie obowi¹zków).
Za naruszenie obowi¹zków uznano: nielojalne zachowanie, stanowi¹ce naruszenie obowi¹zków ustawowych lub naruszenie przepisów zawodowych
b¹d instrukcji w przypadku kierowania lub pracy na rzecz firmy prywatnej.
Decyzja ramowa odnosi siê do korupcji czynnej i biernej. Pañstwa cz³onkowskie musz¹ dokonaæ w swoim ustawodawstwie penalizacji umylnych
zachowañ, do których dochodzi w ramach dzia³alnoci gospodarczej.
Korupcja czynna w sektorze prywatnym zdefiniowana zosta³a jako obietnica, oferowanie lub udzielenie, bezporednio lub porednio, osobie, która
w jakiejkolwiek formie kieruje lub pracuje dla jednostki z sektora prywatnego, nienale¿nej korzyci dowolnego rodzaju dla tej osoby lub osoby trzeciej,
w celu podjêcia okrelonego dzia³ania b¹d powstrzymania siê od wykonania nale¿nych obowi¹zków.
Natomiast korupcja bierna w sektorze prywatnym zdefiniowana zosta³a
jako bezporednie lub porednie ¿¹danie lub otrzymanie nienale¿nej korzyci dowolnego rodzaju, b¹d zaakceptowanie obietnicy takiej korzyci, dla
siebie lub dla osoby trzeciej, podczas kierowania lub pracy na rzecz jednostki z sektora prywatnego, w celu dokonania lub powstrzymania siê od wykonania okrelonej czynnoci, z naruszeniem tym samym swoich obowi¹zków.
Powy¿sze definicje odnosz¹ siê zarówno do jednostek prowadz¹cych
dzia³alnoæ dochodow¹, jak i do jednostek non profit. Jednak¿e pañstwa
cz³onkowskie uzyska³y prawo do ograniczenia wymienionych czynów do
zachowañ stanowi¹cych naruszenie konkurencji w obrocie towarami lub us³ugami.
Decyzja ramowa okrela równie¿ zasady odpowiedzialnoci osób prawnych oraz sankcje  tj. wy³¹czenie z mo¿liwoci otrzymania pomocy, zakaz
dzia³alnoci, nadzór itp. Ostateczny termin wdro¿enia decyzji wyznaczono
na 22 lipca 2005 r.
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Propozycja nowej dyrektywy
Propozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich rodkami prawa
karnego zosta³a z³o¿ona przez Komisjê w maju 2001 r. na podstawie art. 280
TWE, nale¿y zatem do zakresu I filaru UE20. Zawarto w niej definicje urzêdnika, urzêdnika wspólnotowego, urzêdnika krajowego i osoby prawnej. Propozycja zosta³a przedstawiona w zwi¹zku z niezadowalaj¹cymi wynikami
ratyfikacji konwencji trzeciofilarowych.
Dyrektywa ma dotyczyæ przestêpstw oszustwa, korupcji czy prania pieniêdzy. Zawarte w niej definicje korupcji czynnej i biernej s¹ zgodne z definicjami Konwencji w sprawie interesów finansowych Wspólnot. Obowi¹zkiem pañstw cz³onkowskich stanie siê penalizacja takich zachowañ, a tak¿e
wprowadzenie zasad odpowiedzialnoci osób prawnych (w tym za czynne
³apownictwo). Projekt dyrektywy odnosi siê jedynie do zasad prawa karnego materialnego i nie dotyczy w ogóle prawa karnego proceduralnego.
Merytorycznie projekt dyrektywy zbiera wiele przepisów w jedn¹ ca³oæ, ale faktycznie nie tworzy niczego nowego. Dowodzi tego w szczególnoci tabela w uzasadnieniu do projektu, która zawiera odniesienie poszczególnych artyku³ów projektu do odpowiednich przepisów Konwencji. Jedyna
ró¿nica polega na rodzaju rodka prawnego, który ma zostaæ zastosowany,
co ma równie¿ zwi¹zek z moc¹ wi¹¿¹c¹, uprawnieniami kontrolnymi implementacji czy kompetencjami Trybuna³u Sprawiedliwoci. Nie wiadomo jednak¿e, czy projekt zostanie rozpatrzony w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie Konwencji i pierwszego protoko³u. Obecnie znajduje siê on przed drugim czytaniem w Parlamencie Europejskim.

Podsumowanie
W konkluzjach z najnowszego komunikatu przyjêtego 28 maja 2003 r.
Komisja podkreli³a szczególne znaczenie monitorowania wdra¿ania prawa
20

COM(2001) 272 final.
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wspólnotowego i wspierania przyst¹pienia Wspólnot do obydwu konwencji
Rady Europy o korupcji. Uznano, ¿e zobowi¹zania powinny pochodziæ od
najwy¿szych organów Wspólnot oraz osób zajmuj¹cych najwy¿sze stanowiska  bez poparcia ze strony polityków nawet najbardziej ambitne plany dzia³añ oraz najlepiej skonstruowane przepisy okazuj¹ siê nieskuteczne. Wielkim problemem w tym wzglêdzie jest nieratyfikowanie i niewdra¿anie wielu
konwencji miêdzynarodowych.
Komisja podkreli³a, ¿e chocia¿ prawo karne materialne w sprawie korupcji, odnosz¹ce siê zarówno do korupcji biernej, jak i czynnej w sektorze
prywatnym i publicznym ju¿ zosta³o lub wkrótce bêdzie przyjête we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, a tak¿e pañstwach przystêpuj¹cych do UE,
to prawdziwym problemem w walce z omawianymi zjawiskami jest raczej
kwestia wdra¿ania tego prawa, w tym zapobieganie korupcji, prowadzenie
dochodzeñ i os¹dzanie wykrytych przypadków.
Unia Europejska zwraca szczególn¹ uwagê na odpowiednie funkcjonowanie administracji publicznej, tak w wymiarze w³asnym, jak i pañstw cz³onkowskich, podkrelaj¹c fundamentalne znaczenie przeciwdzia³ania i walki
ze zjawiskiem korupcji (przy czym traktuje tê kwestiê w sposób horyzontalny, tj. tak¿e w wymiarze sektora prywatnego). Jakkolwiek wspólnotowy porz¹dek prawny oraz poszczególne polityki UE ograniczaj¹ siê do dzia³añ
cz¹stkowych oraz opieraj¹ w znacznej mierze na acquis opracowywanym
w ramach Rady Europy, OECD czy WTO, to mo¿na uznaæ istnienie tzw.
europejskich standardów antykorupcyjnych. Sk³adaj¹ siê na nie rozwi¹zania
legislacyjne oraz zalecenia praktyczne zawarte w szeregu dokumentów wi¹¿¹cych prawnie i politycznie, opracowanych przez organizacje miêdzynarodowe, jak np. Bank wiatowy, MFW, Rada Europy, ONZ, OPA, OECD,
WTO, lecz tak¿e NGOs (organizacje pozarz¹dowe).
Nale¿y wreszcie podkreliæ, ¿e drugi wyspecjalizowany komunikat antykorupcyjny Komisji Europejskiej w zasadzie nie ró¿ni siê zasadniczo od
swego poprzednika z 1997 r. Na 26 stronach dokumentu Unia podsumowa³a
bowiem jedynie swoje dotychczasowe wysi³ki w zakresie walki z korupcj¹,
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podkrelaj¹c potrzebê realizacji ju¿ podjêtych zobowi¹zañ i tylko w ograniczonym stopniu proponuj¹c nowe zadania.
Do komunikatu do³¹czono listê 10 zasad antykorupcyjnych skierowanych do pañstw przystêpuj¹cych i kandyduj¹cych do UE oraz do krajów trzecich:
1. Opracowanie krajowych strategii antykorupcyjnych (w zwi¹zku z niemo¿noci¹ przyjêcia uniwersalnego wzorca w tym zakresie).
2. Dostosowanie legislacji w nowych krajach cz³onkowskich i kandydackich do przepisów antykorupcyjnych acquis oraz ratyfikacja
i wdro¿enie g³ównych instrumentów prawnomiêdzynarodowych
w tym zakresie (tych ostatnich równie¿ przez kraje trzecie).
3. Sprawne wdra¿anie prawa antykorupcyjnego (a nie tylko jego przyjmowanie) przez odpowiednie instytucje pañstwowe, w tym w ramach
wymiaru sprawiedliwoci. Powi¹zanie dzia³añ antykorupcyjnych
z walk¹ z oszustwami, przestêpstwami podatkowymi i praniem pieniêdzy.
4. Wolny dostêp do s³u¿by cywilnej. Usprawnienie procedur zwi¹zanych
z rekrutacj¹ i awansowaniem pracowników. Dostosowanie wysokoci zarobków i zakresu praw socjalnych. Zobowi¹zanie urzêdników
pañstwowych do ujawniania swoich zasobów. Wprowadzenie systemu rotacyjnego na poziomie wra¿liwych stanowisk w administracji.
5. Zapewnienie integralnoci, odpowiedzialnoci i przejrzystoci w administracji publicznej (w ramach s¹downictwa, policji, s³u¿b celnych,
administracji fiskalnej, sektora zdrowotnego, zamówieñ publicznych)
poprzez poprawê narzêdzi nadzoru, oceny dzia³ania i standardów monitorowania kadr.
6. Opracowanie i monitorowanie realizacji kodeksów postêpowania
w sektorze publicznym.
7. Wypracowanie przejrzystych zasad sk³adania skarg na pracodawcê
przez pracownika i zg³aszania nieprawid³owoci w funkcjonowaniu
firmy.
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8. Prowadzenie kampanii informacyjnych w mediach na temat zjawiska
korupcji, zwiêkszanie wiadomoci spo³ecznej w zakresie wagi tego
problemu. Podkrelanie kryminalnego charakteru korupcji.
9. Przyjêcie przejrzystych zasad finansowania partii politycznych oraz
kontroli zewnêtrznej dzia³alnoci partii.
10. Popieranie praktyk antykorupcyjnych w sektorze prywatnym, jak np.
przyjmowanie kodeksów postêpowania przeciwko korupcji.
W powy¿szym kontekcie warto na zakoñczenie zwróciæ uwagê na
przyjêcie 17 wrzenia 2001 r. rz¹dowej Strategii antykorupcyjnej. W programie zaproponowano przedsiêwziêcia legislacyjne, organizacyjne i edukacyjno-informacyjne w omiu obszarach ¿ycia publicznego: (1) zamówienia publiczne, (2) s³u¿ba cywilna, (3) procesy prywatyzacyjne i gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, (4) administracja szczebla centralnego i administracja samorz¹dowa, (5) wymiar sprawiedliwoci i organy zajmuj¹ce
siê walk¹ z korupcj¹, (6) us³ugi publiczne, (7) ochrona zdrowia, (8) finanse
publiczne. Program ma charakter otwarty (dlatego przewiduje siê jego kontynuacjê) i w znacznej mierze opiera siê na zobowi¹zaniach wyp³ywaj¹cych
z procesu integracji europejskiej oraz realizacji zaleceñ GRECO. Monitorowanie Strategii realizowane jest przez specjalnie powo³any w tym celu Zespó³ Antykorupcyjny przy ministrze spraw wewnêtrznych i administracji.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e walka z korupcj¹ to nie tylko realizacja zadañ legislacyjnych i organizacyjnych, lecz równie¿ podejmowanie licznych
inicjatyw spo³ecznych, maj¹cych na celu zmianê podejcia przeciêtnego obywatela do zjawiska korupcji. Trzeba doprowadziæ do sytuacji, w której korupcja bêdzie uwa¿ana za przestêpstwo, a nie szansê na ominiêcie przepisów prawa. I na to w³anie przede wszystkim zwraca uwagê krajom przystêpuj¹cym i kandyduj¹cym Unia Europejska, która  jak wynika z powy¿szego  skupia siê przede wszystkim na dzia³aniach koordynacyjnych i podejmuje wysi³ki na rzecz poprawienia spójnoci walki z korupcj¹ na poziomie
europejskim. Rozszerzenie UE z pewnoci¹ bêdzie powa¿nym sprawdzianem skutecznoci realizacji unijnych standardów antykorupcyjnych.



