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Pozmeňujúci návrh  1 

 Ingeborg Gräßle 

v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu 

 

Správa A8-0188/2016 

Ingeborg Gräßle 

Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF 

COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD) 

Návrh nariadenia 

– 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU* 

k návrhu Komisie 

--------------------------------------------------------- 

NARIADENIE  

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/... 

z, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát 

dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 325,  

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na 

jej článok 106a, 

                                                 
* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa 

označujú symbolom ▌. 
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so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov1, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2, 

                                                 
1  Stanovisko z 5. apríla 2016 (Ú. v. EÚ C 150, 27.4.2016, s. 1). 
2  Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a 

rozhodnutie Rady z ... (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). 
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keďže: 

(1) V súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 883/20131 dozorný výbor Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(ďalej len „úrad“) má za úlohu pravidelne monitorovať vykonávanie vyšetrovacej 

funkcie úradu s cieľom posilniť nezávislosť úradu. 

(2) Rámec pre vykonávanie rozpočtových prostriedkov týkajúci sa členov dozorného 

výboru by mal byť vytvorený takým spôsobom, aby sa zabránilo výskytu možnosti 

zasahovania úradu pri plnení ich povinností. Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

by sa malo upraviť tak, aby bolo takýto rámec možné vytvoriť a aby bola súčasne 

zaručená rovnaká transparentnosť rozpočtových prostriedkov na činnosť 

dozorného výboru ako v minulosti.  

(3) S cieľom zaručiť účinné a efektívne fungovanie dozorného výboru by jeho 

sekretariát ▌mala zaisťovať priamo Komisia nezávisle od úradu a sekretariátu by 

mala poskytnúť primerané prostriedky na plnenie jeho funkcií. S cieľom zaručiť 

nezávislosť dozorného výboru, Komisia by sa mala zdržať zasahovania do jeho 

monitorovacích funkcií. 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 

11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 

18.9.2013, s. 1). 
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(4) Ak úrad vymenuje úradníka pre ochranu údajov v súlade s článkom 10 ods. 4 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, tento úradník pre ochranu údajov by mal byť 

naďalej zodpovedný za spracúvanie údajov zo strany sekretariátu dozorného výboru.  

(5) Povinnosti zamestnancov sekretariátu dozorného výboru týkajúce sa dôvernosti by 

sa mali uplatňovať naďalej. 

(6) S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s 

článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011 a 

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa 18. marca 2016 rozhodol, že 

nevydá stanovisko, 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 

o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami 

a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 

12.1.2001, s. 1). 
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Článok 1 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa mení takto: 

1. Článok 10 sa mení takto: 

a) v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek: 

„Úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za spracúvanie údajov úradom a 

sekretariátom dozorného výboru.“; 

b) v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto: 

„V súlade so služobným poriadkom sa zamestnanci úradu a zamestnanci 

sekretariátu dozorného výboru zdržia akéhokoľvek nepovoleného zverejnenia 

informácií, ktoré získali pri výkone svojich funkcií, pokiaľ takéto informácie 

už neboli zákonne zverejnené alebo sprístupnené verejnosti, pričom sú 

uvedenou povinnosťou viazaní aj po ukončení zamestnaneckého pomeru. 

Členovia dozorného výboru sú pri vykonávaní svojich funkcií viazaní 

rovnakou povinnosťou dodržiavania služobného tajomstva a touto 

povinnosťou sú viazaní aj po ukončení svojho mandátu.“ 
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2. V článku 15 sa odsek 8 nahrádza takto: 

„8. Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, 

ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade a 

Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia 

dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. 

Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma rozhodnutia 

väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia, 

nezávisle od úradu a v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním 

akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s 

dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov 

dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej 

kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do 

monitorovacích funkcií dozorného výboru.  

V súvislosti s výkonom monitorovacích funkcií dozorného výboru úradníci 

pridelení sekretariátu dozorného výboru nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od 

žiadnej vlády či inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry.“  
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3. Článok 18 sa nahrádza takto: 

„Článok 18 

Financovanie 

Celková suma rozpočtových prostriedkov pridelených úradu sa vyčlení v osobitnej 

rozpočtovej položke v rámci oddielu všeobecného rozpočtu Európskej únie 

týkajúceho sa Komisie a podrobne sa stanoví v prílohe k uvedenému oddielu. 

Rozpočtové prostriedky pre dozorný výbor a jeho sekretariát sa zahrnú do oddielu 

všeobecného rozpočtu Európskej únie týkajúceho sa Komisie. 

Plán pracovných miest úradu sa pripojí k plánu pracovných miest Komisie. Plán 

pracovných miest Komisie zahŕňa sekretariát dozorného výboru.“. 
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie.  

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.  

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

 

V …  

Za Európsky parlament    Za Radu 

predseda      predseda 

 

 

Or. en 

 


