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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návaznosti na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce je třeba, aby nařízení (EU, 
Euratom) č. 883/2013, jímž se v současné době řídí vyšetřování prováděné Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), bylo přezkoumáno a přizpůsobeno spolupráci mezi 
oběma orgány s cílem posílit účinnost vyšetřování úřadu OLAF a vyjasnit a zjednodušit 
ustanovení stanovená v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013.

Úřad evropského veřejného žalobce i úřad OLAF jsou v rámci svých příslušných pravomocí 
pověřeny ochranou finančních zájmů Unie.

Jakmile Úřad evropského veřejného žalobce začne vykonávat svou činnost, bude mít 
pravomoc provádět vyšetřování v trestních věcech a stíhání před vnitrostátními soudy, pokud 
jde o trestné činy, které mají dopad na rozpočet Unie. Úřad OLAF vyšetřuje administrativní 
nesrovnalosti i trestné jednání. Jeho administrativní pravomoci jsou však oproti vyšetřování 
trestné činnosti omezené. Návrh proto předpokládá co nejužší spolupráci obou orgánů, což 
povede k více případům stíhání a odsouzení a a vyšší úrovni zpět získaných prostředků.

Aby se umožnil hladký přechod na nový rámec, pozměněné nařízení by mělo vstoupit v 
platnost předtím, než začne Úřad evropského veřejného žalobce fungovat (podle předpokladu 
koncem roku 2020).

Zpravodaj podporuje snahu Komise, která v tomto okamžiku předpokládá pouze omezené 
množství změn, jež označil za zásadní analytický pracovní dokument útvarů Komise 
připojený k návrhu Komise, založený na hodnotící zprávě, externích studiích a výsledcích 
konzultací se zúčastněnými stranami. Zpravodaj proto podporuje návrh Komise zaměřit se na 
tři oblasti: vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF, posílení 
účinnosti vyšetřování úřadu OLAF a vysvětlení a zjednodušení.

I. Vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a úřadem OLAF

Návrh zavádí následující nezbytná opatření upravující vztah mezi úřadem OLAF a Úřadem 
evropského veřejného žalobce:

 úřad OLAF je povinen ohlásit bez zbytečného odkladu Úřadu evropského veřejného 
žalobce jakékoli jednání, u něhož může Úřad evropského veřejného žalobce uplatnit 
svou pravomoc; údaje poskytnuté Úřadu evropského veřejného žalobce jsou 
dostatečně podložené a obsahují nezbytné informace;

 vyšetřování se nezdvojují: úřad OLAF nezahájí zbytečné souběžné vyšetřování týchž 
skutečností, které jsou předmětem vyšetřování vedeného Úřadem evropského 
veřejného žalobce;

 na žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce podané úřadu OLAF se vztahují 
zvláštní procesní pravidla, aby se podpořila nebo doplnila činnost Úřadu evropského 
veřejného žalobce.

II. Posílení účinnosti vyšetřování úřadu OLAF
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Za účelem provedení rozsudku Tribunálu ve věci T-48/16, Sigma Orionis SA v. Evropská 
komise, je třeba objasnit, že úřad OLAF provádí kontrolu a inspekce na místě podle nařízení 
(EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (ES) č. 2185/1996, pokud hospodářský subjekt 
nevznese námitku (článek 3). Je-li dotyčná záležitost upravena nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 nebo (ES) č. 2185/1996, nahrazuje právo Unie vnitrostátní právo. Tribunál dále 
konstatoval, že námitka hospodářského subjektu neznamená „právo podat námitku“, ale má 
pouze ten důsledek, že kontrola může být uložena prostřednictvím asistentů vnitrostátních 
orgánů na základě vnitrostátního práva. Co se týká procesních záruk, úřad OLAF musí 
respektovat základní práva stanovená v právu Unie, zejména v Listině základních práv. 

Zpravodaj vítá předložené pozměňovací návrhy, pokud jde o informace o bankovním účtu, 
které odrážejí pátou směrnici o boji proti praní peněz (čl. 7 odst. 3), výměnu informací o DPH 
na základě nařízení (EU) č. 904/2010 (čl. 12 odst. 5), zavedení zásady přípustnosti důkazů 
shromážděných v členských státech (článek 12a) a ustanovení o koordinační činnosti, již 
může úřad OLAF provádět (článek 12b).

Zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je dále posílit transparentnost a 
účinnost. Zpravodaj také doporučuje odkaz na ochranu oznamovatelů v souvislosti s 
vyšetřováním úřadu OLAF.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Přijetím směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 a 
nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila 
Unie významně dostupné prostředky pro 
ochranu finančních zájmů Unie 
trestněprávní cestou. Úřad evropského 
veřejného žalobce bude mít pravomoc vést 
v zúčastněných členských státech trestní 
vyšetřování a podávat obžaloby v 
souvislosti s trestními činy poškozujícími 
nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou 
vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.

(1) Přijetím směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/13713 
a nařízení Rady (EU) 2017/19394 posílila 
Unie významně ustanovení 
harmonizovaného právního rámce týkající 
se dostupných prostředků pro ochranu 
finančních zájmů Unie trestněprávní 
cestou. Úřad evropského veřejného žalobce 
je pro Komisi klíčovou prioritou v oblasti 
trestního soudnictví a politiky boje proti 
podvodům, má totiž pravomoc vést 
v zúčastněných členských státech trestní 
vyšetřování a podávat obžaloby 
v souvislosti s trestními činy poškozujícími 
nebo ohrožujícími rozpočet Unie, jak jsou 
vymezeny ve směrnici (EU) 2017/1371.
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_________________ _________________
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o 
boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy 
Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o 
boji vedeném trestněprávní cestou proti 
podvodům poškozujícím finanční zájmy 
Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropský úřad proti podvodům 
(dále jen „úřad“ nebo „úřad OLAF“) vede 
správní vyšetřování administrativních 
nesrovnalostí i trestného jednání. Na konci 
vyšetřování může vnitrostátním orgánům 
pověřeným trestním stíháním vydat 
doporučení k přijetí soudních opatření, 
která mají umožnit podání obžaloby a 
trestní stíhání v členských státech. V 
budoucnu bude úřad v členských státech, 
které se účastní spolupráce na Úřadu 
evropského veřejného žalobce, ohlašovat 
Úřadu evropského veřejného žalobce 
podezření na trestné činy a spolupracovat s 
ním v rámci jeho vyšetřování.

(2) V zájmu ochrany finančních 
zájmů Unie Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (dále jen „úřad“ nebo „úřad 
OLAF“) vede správní vyšetřování 
administrativních nesrovnalostí i trestného 
jednání. Na konci vyšetřování může 
vnitrostátním orgánům pověřeným trestním 
stíháním vydat doporučení k přijetí 
soudních opatření, která mají umožnit 
podání obžaloby a trestní stíhání v 
členských státech. V budoucnu bude úřad 
v členských státech, které se účastní 
spolupráce na Úřadu evropského veřejného 
žalobce, ohlašovat Úřadu evropského 
veřejného žalobce podezření na trestné 
činy a spolupracovat s ním v rámci jeho 
vyšetřování, například nabízením 
technické a logistické podpory.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Evropského parlamentu a (3) Nařízení Evropského parlamentu 
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Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by proto 
mělo být po přijetí nařízení (EU) 
2017/1939 pozměněno. Ustanovení 
upravující vztah mezi Úřadem evropského 
veřejného žalobce a úřadem obsažená v 
nařízení (EU) 2017/1939 by měla být 
zohledněna a doplněna pravidly v nařízení 
(EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla 
zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
finančních zájmů Unie prostřednictvím 
součinnosti obou subjektů.

a Rady (EU, Euratom) č. 883/20135 by 
proto mělo být po přijetí nařízení (EU) 
2017/1939 pozměněno a příslušným 
způsobem upraveno. Ustanovení 
upravující vztah mezi Úřadem evropského 
veřejného žalobce a úřadem obsažená 
v nařízení (EU) 2017/1939 by měla být 
zohledněna a doplněna pravidly v nařízení 
(EU, Euratom) č. 883/2013, aby byla 
zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany 
finančních zájmů Unie prostřednictvím 
součinnosti obou subjektů, což znamená 
provádění zásad úzké spolupráce, výměny 
informací, doplňkovosti a zamezení 
zdvojenému úsilí.

_________________ _________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 
11. září 2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady 
(EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. 
L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, EURATOM) č. 883/2013 ze dne 
11. září 2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady 
(EURATOM) č. 1074/1999 (Úř. věst. 
L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k jejich společnému cíli, 
kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, 
by úřad a Úřad evropského veřejného 
žalobce měly navázat a udržovat úzký 
vztah založený na loajální spolupráci, který 
zajišťuje doplňkovost jejich příslušných 
mandátů a koordinaci jejich opatření, 
zejména co se týká rozsahu posílené 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce. Tento vztah 
by měl v konečném důsledku přispět k 
zajištění toho, aby byly na ochranu 
finančních zájmů Unie využity všechny 
prostředky a aby se zamezilo zbytečnému 

(4) Vzhledem k jejich společnému cíli, 
kterým je ochrana integrity rozpočtu Unie, 
by úřad a Úřad evropského veřejného 
žalobce měly navázat a udržovat úzký 
vztah založený na loajální a účinné 
spolupráci, který zajišťuje doplňkovost 
jejich příslušných mandátů a koordinaci 
jejich opatření, zejména co se týká rozsahu 
posílené spolupráce za účelem zřízení 
Úřadu evropského veřejného žalobce. 
Tento vztah by měl v konečném důsledku 
přispět k zajištění toho, aby byly na 
ochranu a zajištění finančních zájmů Unie 
využity všechny prostředky a aby se 
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zdvojování úsilí. zamezilo zbytečnému zdvojování úsilí 
a aby bylo zajištěno úplné 
dodržování procesních záruk a práv 
dotčených hospodářských subjektů. 
V zájmu podpory dobré spolupráce by 
Úřad evropského veřejného žalobce 
a úřad měly být v pravidelném kontaktu, 
aby mohly odhalit trendy a možné vazby 
mezi různými případy z hlediska jejich 
různých pravomocí. S ohledem na jejich 
různé mandáty, kdy Úřad evropského 
veřejného žalobce vede trestní vyšetřování 
a úřad OLAF správní vyšetřování, je 
možné, že v některých případech nemusí 
být koordinace jejich činností nutná.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, 
aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní 
orgány ohlašovaly Úřadu evropského 
veřejného žalobce bez zbytečného odkladu 
jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl 
vykonat svou pravomoc. Jelikož je úřad 
pověřen prováděním správních vyšetřování 
případů podvodů, úplatkářství a jiného 
protiprávního jednání ohrožujícího finanční 
zájmy Unie, má ideální předpoklady a 
prostředky k tomu, aby jednal jako 
přirozený partner a privilegovaný zdroj 
informací pro Úřad evropského veřejného 
žalobce.

(5) Nařízení (EU) 2017/1939 vyžaduje, 
aby úřad, jakož i všechny orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie a příslušné vnitrostátní 
orgány ohlašovaly Úřadu evropského 
veřejného žalobce bez zbytečného odkladu 
jakékoli podezření na trestné jednání, 
u něhož by mohl vykonat svou pravomoc. 
Jelikož je úřad pověřen prováděním 
správních vyšetřování případů podvodů, 
úplatkářství a jiného protiprávního jednání 
ohrožujícího finanční zájmy Unie, má 
ideální předpoklady a prostředky k tomu, 
aby jednal jako přirozený partner a 
privilegovaný zdroj informací pro Úřad 
evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Prvky naznačující možné trestné (6) Prvky naznačující možné trestné 
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jednání spadající do pravomoci Úřadu 
evropského veřejného žalobce mohou být v 
praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která 
úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit 
teprve v průběhu správního vyšetřování, 
které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na 
administrativní nesrovnalost. Aby úřad 
plnil svou povinnost týkající se ohlašování 
Úřadu evropského veřejného žalobce, měl 
by ohlásit trestné jednání v kterékoli fázi 
před zahájením vyšetřování nebo v jeho 
průběhu v závislosti na konkrétním 
případu.

jednání spadající do pravomoci Úřadu 
evropského veřejného žalobce mohou být v 
praxi obsaženy v prvotních tvrzeních, která 
úřad OLAF obdrží, nebo se mohou objevit 
teprve v průběhu správního vyšetřování, 
které úřad OLAF zahájí kvůli podezření na 
administrativní nesrovnalost. Aby úřad 
plnil svou povinnost týkající se ohlašování 
Úřadu evropského veřejného žalobce, měl 
by neprodleně ohlásit trestné jednání 
v kterékoli fázi před zahájením vyšetřování 
nebo v jeho průběhu v závislosti na 
konkrétním případu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje 
minimální prvky, které by ohlášení měla 
zpravidla obsahovat. Úřad musí případně 
provést předběžné posouzení tvrzení, aby 
tyto prvky zjistil a aby získal potřebné 
informace. Úřad by měl toto posouzení 
provést urychleně a způsobem, který 
neohrozí případné trestní vyšetřování v 
budoucnu. Po dokončení posouzení by měl 
Úřad evropského veřejného žalobce 
informovat v případě, bylo-li zjištěno 
podezření na trestný čin spadající do jeho 
pravomoci.

(7) Nařízení (EU) 2017/1939 upřesňuje 
minimální prvky, které by ohlášení měla 
zpravidla obsahovat. Úřad musí případně 
provést předběžné posouzení tvrzení, aby 
tyto prvky zjistil a aby získal potřebné 
informace. Úřad by měl toto posouzení 
provést urychleně, bez neodůvodněného 
prodlení a způsobem, který neohrozí 
případné trestní vyšetřování v budoucnu. 
Po dokončení posouzení by měl Úřad 
evropského veřejného žalobce bez 
neodůvodněného prodlení informovat 
v případě, bylo-li zjištěno podezření na 
trestný čin spadající do jeho pravomoci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Veškeré zprávy od Úřadu 
evropského veřejného žalobce a úřadu a 
veškerá komunikace mezi nimi by měla 
probíhat s náležitým zřetelem k platným 
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právním předpisům Unie o ochraně údajů 
a normách důvěrnosti.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
na celý text.)

Odůvodnění

Vzhledem k povaze případů, kterými se úřad a Úřad evropského veřejného ochránce práv 
zabývají, musí být tyto případy zpracovávány při dodržení nejvyšších norem ochrany dat 
a důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k odborným znalostem 
úřadu by orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie měly mít možnost využít úřad k 
provedení tohoto předběžného posouzení 
tvrzení, která jim byla předložena.

(8) Za účelem zajištění účinné 
spolupráce a vzhledem k odborným 
znalostem, zkušenostem, mandátu 
a pravomocím úřadu by orgány, instituce 
a jiné subjekty Unie měly mít možnost 
využít úřad k provedení tohoto 
předběžného posouzení tvrzení, která jim 
byla předložena.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu s nařízením (EU) 
2017/1939 by úřad neměl v zásadě 
zahajovat správní vyšetřování souběžně s 
vyšetřováním týchž skutečností, které 
provádí Úřad evropského veřejného 
žalobce. V určitých případech však může 
ochrana finančních zájmů Unie vyžadovat, 
aby úřad provedl doplňující správní 
vyšetřování před uzavřením trestního řízení 
zahájeného Úřadem evropského veřejného 
žalobce za účelem zjištění toho, zda jsou 
zapotřebí preventivní opatření, nebo zda by 

(9) V souladu s nařízením (EU) 
2017/1939 by úřad neměl zahajovat 
správní vyšetřování souběžně s 
vyšetřováním týchž skutečností, které 
provádí Úřad evropského veřejného 
žalobce, kromě určitých případů, kdy 
může ochrana finančních zájmů Unie 
vyžadovat, aby úřad provedl doplňující 
správní vyšetřování před uzavřením 
trestního řízení zahájeného Úřadem 
evropského veřejného žalobce za účelem 
zjištění toho, zda jsou zapotřebí 
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měla být přijata finanční, disciplinární či 
správní opatření. Tato doplňující 
vyšetřování mohou být vhodná mimo jiné 
tehdy, je-li nutné vymáhat částky, které 
mají být uhrazeny do rozpočtu Unie a na 
něž se vztahují určitá pravidla týkající se 
promlčení, pokud jsou ohrožené částky 
velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v 
rizikových situacích dalším výdajům 
prostřednictvím správních opatření.

preventivní opatření, nebo zda by měla být 
přijata finanční, disciplinární či správní 
opatření. Tato doplňující vyšetřování 
mohou být vhodná mimo jiné tehdy, je-li 
nutné vymáhat částky, které mají být 
uhrazeny do rozpočtu Unie a na něž se 
vztahují určitá pravidla týkající se 
promlčení, pokud jsou ohrožené částky 
velmi vysoké, nebo je-li nutné zabránit v 
rizikových situacích dalším výdajům 
prostřednictvím správních opatření.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, 
že Úřad evropského veřejného žalobce 
může požádat úřad o tato doplňující 
vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského 
veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být 
takovéto doplňující vyšetřování za určitých 
podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad 
evropského veřejného žalobce by měl mít 
zejména možnost podat námitku proti 
zahájení nebo pokračování vyšetřování 
vedeného úřadem nebo proti provedení 
určitých úkonů v rámci vyšetřování ze 
strany úřadu. Důvody pro podání této 
námitky by měly být založeny na nutnosti 
chránit účinnost vyšetřování Úřadu 
evropského veřejného žalobce a měly by 
být úměrné tomuto cíli. Úřad by se měl 
zdržet provedení úkonu, proti němuž 
vznesl Úřad evropského veřejného žalobce 
námitku. Pokud Úřad evropského 
veřejného žalobce námitku nevznese, mělo 
by být vyšetřování úřadu provedeno v úzké 
konzultaci s Úřadem evropského veřejného 
žalobce.

(10) Nařízení (EU) 2017/1939 stanoví, 
že Úřad evropského veřejného žalobce 
může požádat úřad o tato doplňující 
vyšetřování. Pokud si je Úřad evropského 
veřejného žalobce nevyžádá, mělo by být 
takovéto doplňující vyšetřování za určitých 
podmínek možné i z podnětu úřadu. Úřad 
evropského veřejného žalobce by měl mít 
zejména možnost podat námitku proti 
zahájení nebo pokračování vyšetřování 
vedeného úřadem nebo proti provedení 
určitých úkonů v rámci vyšetřování ze 
strany úřadu, pokud je to v rozporu s 
účinností vlastního vyšetřování Úřadu 
evropského veřejného žalobce. Tato 
námitka by měla být vždy řádně 
zdůvodněna a měla by být úměrná. V 
tomto případě by se úřad měl zdržet 
provedení úkonu, proti němuž vznesl Úřad 
evropského veřejného žalobce námitku. 
Pokud Úřad evropského veřejného žalobce 
námitku nevznese, mělo by být vyšetřování 
úřadu provedeno v úzké konzultaci s 
Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Úřad OLAF by měl Úřad 
evropského veřejného žalobce v jeho 
vyšetřování aktivně podporovat. V tomto 
ohledu může Úřad evropského veřejného 
žalobce úřad požádat, aby podpořil nebo 
doplnil jeho trestní vyšetřování výkonem 
pravomocí podle tohoto nařízení. V těchto 
případech by měl úřad provést tyto činnosti 
v mezích svých pravomocí a podle rámce 
stanoveného v tomto nařízení.

(11) Úřad OLAF by měl Úřad 
evropského veřejného žalobce v jeho 
vyšetřování aktivně a účinně podporovat, 
například poskytnutím vhodné technické 
a logistické podpory. V tomto ohledu může 
Úřad evropského veřejného žalobce úřad 
požádat, aby podpořil nebo doplnil jeho 
trestní vyšetřování výkonem svého 
mandátu a pravomocí podle tohoto 
nařízení. V těchto případech by měl úřad 
provést tyto činnosti v mezích svých 
pravomocí a podle rámce stanoveného v 
tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byla zajištěna účinná 
koordinace mezi úřadem a Úřadem 
evropského veřejného žalobce, měly by být 
informace mezi nimi vyměňovány 
průběžně. Obzvláště důležitá je výměna 
informací ve fázích před zahájením 
vyšetřování úřadem a Úřadem evropského 
veřejného žalobce, aby byla zajištěna 
náležitá koordinace mezi příslušnými 
opatřeními a vyloučeno zdvojování 
činností. Úřad a Úřad evropského 
veřejného žalobce by měly upřesnit 
způsoby a podmínky této výměny 
informací ve svých pracovních ujednáních.

(12) Aby byla zajištěna účinná 
koordinace, spolupráce a transparentnost 
mezi úřadem a Úřadem evropského 
veřejného žalobce, měly by být informace 
mezi nimi vyměňovány průběžně. 
Obzvláště důležitá je výměna informací ve 
fázích před zahájením vyšetřování úřadem 
a Úřadem evropského veřejného žalobce, 
aby byla zajištěna náležitá koordinace mezi 
příslušnými opatřeními za účelem zajištění 
doplňkovosti a vyloučeno zdvojování 
činností. Úřad a Úřad evropského 
veřejného žalobce by měly upřesnit 
způsoby a podmínky této výměny 
informací ve svých pracovních ujednáních, 
včetně možnosti výměny komplexních 
procesních spisů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zpráva Komise o hodnocení 
uplatňování nařízení (EU, Euratom) 
č. 883/20136, která byla přijata dne 
2. října 2017, dospěla k závěru, že změny 
právního rámce z roku 2013 znamenaly 
jasné zlepšení, pokud jde o vedení 
vyšetřování, spolupráci s partnery a práva 
dotčených osob. Hodnocení současně 
upozornilo na některé nedostatky, které 
negativně ovlivňují účelnost a efektivnost 
vyšetřování.

(13) Zpráva Komise o hodnocení 
uplatňování nařízení (EU, Euratom) 
č. 883/20136, která byla přijata dne 
2. října 2017, dospěla k závěru, že změny 
právního rámce z roku 2013 znamenaly 
jasné zlepšení, pokud jde o vedení 
vyšetřování, spolupráci s partnery a práva 
dotčených osob. Hodnocení současně 
upozornilo na některé nedostatky, které 
negativně ovlivňují účelnost a efektivnost 
vyšetřování, například při výkonu 
pravomocí a využívání zdrojů úřadu 
OLAF pro vyšetřování nebo co se týče 
jednotných podmínek pro provádění 
interního vyšetřování, spolupráce mezi 
členskými státy a jejich orgány na straně 
jedné a orgány, institucemi a jinými 
subjekty EU na straně druhé a rozdílech 
v uplatňování ustanovení právního rámce 
Unie.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Ke zprávě byl připojen 
pracovní dokument útvarů Komise 
SWD(2017) 332 o hodnocení a stanovisko 
dozorčího výboru úřadu OLAF č. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Ke zprávě byl připojen 
pracovní dokument útvarů Komise 
SWD(2017) 332 o hodnocení a stanovisko 
dozorčího výboru úřadu OLAF č. 2/2017.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tyto změny se nedotýkají 
procesních záruk, které jsou použitelné v 
rámci vyšetřování. Úřad musí uplatňovat 
procesní záruky stanovené v nařízení (EU, 
Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady 
(Euratom, ES) č. 2185/967 a procesní 
záruky obsažené v Listině základních práv 
Unie. Tento rámec vyžaduje, aby úřad 
prováděl vyšetřování objektivně, nestranně 
a důvěrně, shromáždil důkazy ve prospěch 
i v neprospěch dotčené osoby a prováděl 

(15) Tyto změny se nedotýkají 
procesních záruk, které jsou použitelné v 
rámci vyšetřování. Úřad musí uplatňovat 
procesní záruky stanovené v nařízení (EU, 
Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady 
(Euratom, ES) č. 2185/967 a procesní 
záruky obsažené v Listině základních práv 
Unie. Tento rámec vyžaduje, aby úřad 
prováděl vyšetřování objektivně, nestranně 
a důvěrně, shromáždil důkazy ve prospěch 
i v neprospěch dotčené osoby a prováděl 
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vyšetřovací úkony na základě písemného 
zmocnění a po kontrole souladu s právem. 
Úřad musí zajistit dodržování práv osob, 
jichž se jeho vyšetřování týkají, včetně 
presumpce neviny a práva nevypovídat ve 
svůj neprospěch. Při výslechu mají dotčené 
osoby mimo jiné právo na pomoc osoby, 
kterou si zvolí, na potvrzení záznamu 
výslechu a na používání jednoho z 
úředních jazyků Unie. Dotčené osoby mají 
rovněž právo vyjádřit se ke skutečnostem 
daného případu předtím, než jsou 
vypracovány závěry.

vyšetřovací úkony na základě písemného 
zmocnění a po kontrole souladu s právem. 
Úřad OLAF i Úřad evropského veřejného 
žalobce musí zajistit dodržování práv osob, 
jichž se jejich vyšetřování týkají, včetně 
presumpce neviny a práva nevypovídat ve 
svůj neprospěch. Při výslechu mají dotčené 
osoby mimo jiné právo na pomoc osoby, 
kterou si zvolí, na potvrzení záznamu 
výslechu a na používání jednoho z 
úředních jazyků Unie. Dotčené osoby mají 
rovněž právo vyjádřit se ke skutečnostem 
daného případu předtím, než jsou 
vypracovány závěry.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Zúčastněné členské státy by měly 
souhlasit se spoluprací s Úřadem 
evropského veřejného žalobce a úřadem 
OLAF s cílem usnadnit účinné vedení 
vyšetřování.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V situacích, kdy se úřad musí 
spolehnout na pomoc příslušných 
vnitrostátních orgánů, zejména v 
případech, kdy hospodářský subjekt vznese 
proti kontrole a inspekci na místě námitku, 
by členské státy měly zajistit, aby byla 
opatření úřadu účinná, a měly by 
poskytnout potřebnou pomoc v souladu s 
příslušnými pravidly vnitrostátního 
procesního práva. 

(19) V situacích, kdy se úřad musí 
spolehnout na pomoc příslušných 
vnitrostátních orgánů, zejména v 
případech, kdy hospodářský subjekt vznese 
proti kontrole a inspekci na místě námitku, 
by členské státy měly zajistit, aby byla 
opatření úřadu účinná, a měly by zaručit 
potřebnou pomoc v souladu s příslušnými 
pravidly vnitrostátního procesního práva. 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V rámci této povinnosti týkající se 
spolupráce by měl být úřad schopen 
vyžadovat poskytnutí příslušných 
informací od hospodářských subjektů, 
kterých se mohly týkat vyšetřované 
skutečnosti nebo které mohou mít 
příslušné informace v držení. Při 
vyřizování těchto žádostí nemají 
hospodářské subjekty povinnost přiznat, 
že se dopustily protiprávního jednání, 
musí však zodpovědět věcné otázky a 
poskytnout dokumenty, a to i tehdy, 
mohou-li být tyto informace použity k 
zjištění existence protiprávního jednání, 
jehož se dopustily ony samy či jiný 
subjekt. 

(21) V rámci této povinnosti týkající se 
spolupráce by měl být úřad schopen 
vyžadovat poskytnutí příslušných 
informací od hospodářských subjektů, 
kterých se mohly týkat vyšetřované 
skutečnosti nebo které mohou mít takové 
informace v držení. Co se týče ochrany 
osob, které oznamují porušení práva Unie, 
zejména trestné činy a porušení předpisů 
týkající se finančních zájmů EU, použije 
se směrnice (EU) 2018/... [odkaz na 
směrnici o ochraně osob oznamujících 
porušení práva Unie]. Při vyřizování 
těchto žádostí nemají hospodářské 
subjekty povinnost přiznat, že se dopustily 
protiprávního jednání, musí však 
zodpovědět věcné otázky. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Během kontrol a inspekcí na místě 
by měly mít hospodářské subjekty možnost 
používat některý z úředních jazyků 
členského státu, v němž se kontrola 
uskutečňuje, a právo na pomoc osoby 
podle své volby, včetně externího právního 
poradce. Přítomnost právního poradce by 
však neměla představovat právní podmínku 
pro platnost kontrol a inspekcí na místě. 
Aby byla zajištěna účinnost kontrol a 
inspekcí na místě, zejména co se týká 
rizika zmizení důkazů, měl by mít úřad 
přístup do prostor, na pozemky, do 
dopravních prostředků nebo jiných míst 
používaných pro účely výkonu povolání, 
aniž by bylo nutné čekat, než se 

(22) Během kontrol a inspekcí na místě 
by měly mít hospodářské subjekty možnost 
používat některý z úředních jazyků 
členského státu, v němž se kontrola 
uskutečňuje, a právo na pomoc osoby 
podle své volby, včetně externího právního 
poradce. Přítomnost právního poradce by 
však neměla představovat právní podmínku 
pro platnost kontrol a inspekcí na místě. 
Aby byla zajištěna účinnost kontrol 
a inspekcí na místě, zejména co se týká 
rizika zmizení důkazů, měl by mít úřad 
přístup do prostor, na pozemky, do 
dopravních prostředků nebo jiných míst 
používaných pro účely výkonu povolání, 
aniž by bylo nutné čekat, než se 
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hospodářský subjekt poradí se svým 
právním poradcem. Před zahájením 
kontroly by měl být pro poradu s právním 
poradcem povolen pouze krátký přiměřený 
odklad. Takovýto odklad však musí být 
omezen na nezbytné minimum.

hospodářský subjekt poradí se svým 
právním poradcem, ale aniž by takové 
poradě bránil. Před zahájením kontroly by 
měl být pro poradu s právním poradcem 
povolen pouze krátký přiměřený odklad. 
Takovýto odklad však musí být omezen na 
nezbytné minimum za předpokladu, že 
jsou náležitě dodržovány procesní záruky 
a práva dotčeného hospodářského 
subjektu..

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Úřad by měl mít k dispozici 
potřebné prostředky ke sledování stopy 
peněz za účelem odhalování způsobů 
činnosti, jež jsou typické pro mnoho 
podvodných jednání. V současnosti lze 
bankovní údaje, které jsou důležité pro 
jeho vyšetřovací činnost a které mají v 
držení úvěrové instituce, v řadě členských 
států získat prostřednictvím spolupráce s 
vnitrostátními orgány a s jejich pomocí. 
Aby byl zajištěn účinný postup v celé Unii, 
měla by být v nařízení upřesněna povinnost 
příslušných vnitrostátních orgánů 
poskytnout úřadu informace o bankovních 
a platebních účtech v rámci jejich obecné 
povinnosti týkající se poskytování pomoci 
úřadu. Tato spolupráce by se měla 
zpravidla uskutečňovat prostřednictvím 
finančních zpravodajských jednotek v 
členských státech. Při poskytování této 
pomoci úřadu by měly vnitrostátní orgány 
jednat v souladu s příslušnými 
ustanoveními procesního práva 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech dotčeného členského státu. 

(26) Úřad by měl mít k dispozici 
potřebné prostředky ke sledování stopy 
peněz za účelem odhalování způsobů 
činnosti, jež jsou typické pro mnoho 
podvodných jednání. V současnosti lze 
bankovní údaje, které jsou důležité pro 
jeho vyšetřovací činnost a které mají v 
držení úvěrové instituce, v řadě členských 
států získat prostřednictvím spolupráce s 
vnitrostátními orgány a s jejich pomocí. 
Aby byl zajištěn účinný postup v celé Unii, 
měla by být v nařízení upřesněna povinnost 
příslušných vnitrostátních orgánů 
poskytnout úřadu informace o bankovních 
a platebních účtech v rámci jejich obecné 
povinnosti týkající se poskytování pomoci 
úřadu. Tato spolupráce by se měla 
zpravidla uskutečňovat prostřednictvím 
finančních zpravodajských jednotek v 
členských státech. Při poskytování této 
pomoci úřadu by měly vnitrostátní orgány 
jednat v souladu s příslušnými 
ustanoveními procesního práva 
obsaženými ve vnitrostátních právních 
předpisech dotčeného členského státu a 
zajišťovat včasné sdělování všech 
informací důležitých pro vyšetřování 
Úřadu evropského veřejného žalobce a 
úřadu OLAF.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Včasné předání informací úřadem 
za účelem přijetí preventivních opatření 
představuje nezbytný nástroj pro ochranu 
finančních zájmů Unie. Aby byla zajištěna 
úzká spolupráce v tomto ohledu mezi 
úřadem a orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, je vhodné, aby orgány, 
instituce a jiné subjekty měly možnost úřad 
kdykoli konzultovat za účelem rozhodnutí 
o vhodných preventivních opatřeních, 
včetně opatření na ochranu důkazů.

(27) Včasné a bezodkladné předání 
informací úřadem za účelem přijetí 
preventivních opatření představuje 
nezbytný nástroj pro ochranu finančních 
zájmů Unie. Aby byla zajištěna úzká 
spolupráce v tomto ohledu mezi úřadem a 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, 
je vhodné, aby orgány, instituce a jiné 
subjekty měly možnost úřad kdykoli 
konzultovat za účelem rozhodnutí o 
vhodných preventivních opatřeních, včetně 
opatření na ochranu důkazů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Aby nedocházelo ke zbytečným 
prodlevám, které by mohly mít neblahé 
dopady na jiná vyšetřování, jako jsou 
například případy zbavení imunity, měly 
by Úřad evropského veřejného žalobce a 
úřad OLAF vést svá vyšetřování včas.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Mandát úřadu zahrnuje ochranu 
příjmů rozpočtu Unie plynoucích z 
vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této 
oblasti by měl být úřad schopen 

(29) Mandát úřadu zahrnuje ochranu 
příjmů rozpočtu Unie plynoucích z 
vlastních zdrojů odvozených z DPH. V této 
oblasti by měl být úřad schopen 
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podporovat a doplňovat činnosti členských 
států prostřednictvím vyšetřování vedených 
v souladu s jeho mandátem, koordinace s 
příslušnými vnitrostátními orgány ve 
složitých, nadnárodních věcech a podpory 
a pomoci poskytované členským státům a 
Úřadu evropského veřejného žalobce. Za 
tímto účelem by měl být úřad schopen 
vyměňovat si informace prostřednictvím 
sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) 
č. 904/20109 k prosazování a usnadňování 
spolupráce v boji proti podvodům v oblasti 
DPH.

podporovat a doplňovat činnosti členských 
států prostřednictvím vyšetřování vedených 
v souladu s jeho mandátem, koordinace s 
příslušnými vnitrostátními orgány ve 
složitých, nadnárodních věcech a podpory 
a pomoci poskytované členským státům a 
Úřadu evropského veřejného žalobce. Za 
tímto účelem by měl být úřad schopen 
vyměňovat si informace prostřednictvím 
sítě Eurofisc zřízené nařízením Rady (EU) 
č. 904/20109, při zohlednění ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/17259a k prosazování 
a usnadňování spolupráce v boji proti 
podvodům v oblasti DPH. 

_________________ _________________
9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 
7. října 2010 o správní spolupráci a boji 
proti podvodům v oblasti daně z přidané 
hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–
18.

9 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 
7. října 2010 o správní spolupráci a boji 
proti podvodům v oblasti daně z přidané 
hodnoty, Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1–
18.
9a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 
2018 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 
a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. 
L 295, 21.11.2018, s. 39). 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 1 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Úřad naváže a udržuje úzký vztah s 
Úřadem evropského veřejného žalobce, 
který byl v rámci posílené spolupráce 
zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. 
Tento vztah je založen na vzájemné 
spolupráci a výměně informací. Má 
zejména zajistit, aby na ochranu finančních 

4a. Úřad naváže a udržuje úzký vztah s 
Úřadem evropského veřejného žalobce, 
který byl v rámci posílené spolupráce 
zřízen nařízením Rady (EU) 2017/193913. 
Tento vztah je založen na vzájemné 
spolupráci, doplňkovosti, zamezování 
zdvojení a výměně informací. Má zejména 
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zájmů Unie byly využity veškeré dostupné 
prostředky, a to prostřednictvím 
doplňkovosti jejich příslušných mandátů a 
podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu 
Evropského veřejného žalobce.

zajistit, aby na ochranu finančních zájmů 
Unie byly využity veškeré dostupné 
prostředky, a to prostřednictvím 
doplňkovosti jejich příslušných mandátů 
a podpory, kterou úřad poskytuje Úřadu 
Evropského veřejného žalobce, včetně 
technické a logistické podpory.

_________________ _________________
13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly a inspekce na místě se 
provádějí v souladu s tímto nařízením a v 
případě, že se toto nařízení na danou 
záležitost nevztahuje, v souladu s 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96.

2. Kontroly a inspekce na místě se 
provádějí v souladu s tímto nařízením a 
v případě, že se toto nařízení na danou 
záležitost nevztahuje, v souladu 
s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
a veškerými příslušnými právními 
předpisy Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty spolupracují 
s úřadem v průběhu jeho vyšetřování. Úřad 
může od hospodářských subjektů 

3. Hospodářské subjekty mají 
povinnost spolupracovat s úřadem 
v průběhu jeho vyšetřování. Úřad může od 
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požadovat ústní poskytnutí informací, 
mimo jiné i formou výslechu, a písemné 
poskytnutí informací.

hospodářských subjektů požadovat ústní 
poskytnutí informací, mimo jiné i formou 
výslechu, a písemné poskytnutí informací, 
řádně zdokumentovaných a zpracovaných 
v souladu s normami důvěrnosti 
a právními předpisy pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zúčastněné členské státy zajistí, 
aby jejich příslušné vnitrostátní orgány 
zaručily řádné a účinné vedení 
vyšetřování Úřadu evropského veřejného 
žalobce a úřadu OLAF;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při výkonu těchto pravomocí 
dodržuje úřad procesní záruky stanovené v 
tomto nařízení a v nařízení (Euratom, ES) 
č. 2185/96. Při provádění kontroly a 
inspekce na místě má dotčený hospodářský 
subjekt právo nevypovídat ve svůj 
neprospěch a právo na pomoc osoby podle 
své volby. Při prohlášeních během kontrol 
na místě může hospodářský subjekt 
používat některý z úředních jazyků 
členského státu, v němž je usazen. Právo 
na pomoc zvolené osoby nebrání úřadu v 
přístupu do prostor hospodářského 
subjektu a nesmí vést k nepřiměřenému 
odkladu zahájení kontroly.

5. Při výkonu těchto pravomocí 
dodržuje úřad procesní záruky stanovené v 
tomto nařízení a v nařízení (Euratom, ES) 
č. 2185/96 a také v nařízení (EU) 
2018/1725*. Při provádění kontroly a 
inspekce na místě má dotčený hospodářský 
subjekt právo nevypovídat ve svůj 
neprospěch a právo na pomoc osoby podle 
své volby. Při prohlášeních během kontrol 
na místě má hospodářský subjekt možnost 
používat některý z úředních jazyků 
členského státu, v němž je usazen. Právo 
na pomoc zvolené osoby po omezenou 
a přiměřenou dobu nebrání úřadu 
v přístupu do prostor hospodářského 
subjektu a nesmí vést k nepřiměřenému 
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odkladu zahájení kontroly.

_________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 
a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. 
L 295, 21.11.2018, s. 39). 
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost úřadu poskytne příslušný orgán 
dotčeného členského státu zaměstnancům 
úřadu pomoc, která je nezbytná k 
účinnému plnění jejich úkolů, jak je 
stanoveno v písemném zmocnění 
uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Na žádost úřadu zaručí příslušný orgán 
dotčeného členského státu zaměstnancům 
úřadu neprodleně pomoc, která je nezbytná 
k účinnému plnění jejich úkolů, jak je 
stanoveno v písemném zmocnění 
uvedeném v čl. 7 odst. 2.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát v souladu s nařízením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl 
zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke 
všem informacím a dokumentům týkajícím 
se skutečností, které jsou předmětem 
vyšetřování, jež jsou nezbytné pro 

Dotčený členský stát v souladu s nařízením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 zajistí, aby byl 
zaměstnancům úřadu umožněn přístup ke 
všem informacím a dokumentům týkajícím 
se skutečností, které jsou předmětem 
vyšetřování, jež jsou nezbytné pro 
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efektivní a účinné provedení kontrol a 
inspekce na místě, a aby si mohli tyto 
dokumenty nebo informace ponechat a 
zamezit tak nebezpečí jejich zmizení.

efektivní a účinné a úměrné provedení 
kontrol a inspekce na místě, a aby si mohli 
tyto dokumenty nebo informace ponechat 
a zamezit tak nebezpečí jejich zmizení. 
Základní práva, zejména právo na 
soukromí, jsou plně dodržována.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zaměstnanci úřadu zjistí, že se 
hospodářský subjekt kontrole nebo 
inspekci na místě povolené podle tohoto 
nařízení brání, poskytne jim dotčený 
členský stát nezbytnou pomoc ze strany 
donucovacích orgánů, aby mohl úřad 
provést kontrolu nebo inspekci na místě 
účinně a bez zbytečného odkladu.

Pokud zaměstnanci úřadu zjistí, že se 
hospodářský subjekt kontrole nebo 
inspekci na místě povolené podle tohoto 
nařízení brání, zaručí jim dotčený členský 
stát nezbytnou pomoc ze strany 
donucovacích orgánů, aby mohl úřad 
provést kontrolu nebo inspekci na místě 
účinně a bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě, že je to nutné pro účely 
zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství 
nebo jinému protiprávnímu jednání 
ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má 
úřad v průběhu vnějšího vyšetřování 
přístup ke všem relevantním informacím a 
údajům, které souvisejí s vyšetřovanými 
skutečnostmi a které mají v držení orgány, 
instituce a subjekty, a to bez ohledu na 
nosič, na němž jsou uloženy. Za tímto 
účelem se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 
a 4.

9. V případě, že je to nutné pro účely 
zjištění, zda došlo k podvodu, úplatkářství 
nebo jinému protiprávnímu jednání 
ohrožujícímu finanční zájmy Unie, má 
úřad v průběhu vnějšího vyšetřování 
přístup ke všem relevantním informacím 
a údajům, které souvisejí s vyšetřovanými 
skutečnostmi a které mají v držení orgány, 
instituce a subjekty, a to bez ohledu na 
nosič, na němž jsou uloženy, přičemž bude 
respektována důvěrnost vyšetřování, 
legitimní práva dotčených osob a případně 
vnitrostátní ustanovení týkající se 
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soudních řízení. Za tímto účelem se 
použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 a 4.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může úřad od úředníků, jiných 
zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, 
vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků 
požadovat ústní poskytnutí informací, 
mimo jiné i formou výslechu, a písemné 
poskytnutí informací.“;

b) může úřad od úředníků, jiných 
zaměstnanců, členů orgánů nebo institucí, 
vedoucích jiných subjektů nebo pracovníků 
požadovat ústní poskytnutí informací, 
mimo jiné i formou výslechu, a písemné 
poskytnutí informací, které jsou důkladně 
zdokumentovány v souladu s obvyklými 
normami důvěrnosti a ochrany údajů 
v Unii.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, 
může generální ředitel zahájit vyšetřování 
v případě, že existuje dostatečně závažné 
podezření, které může být založeno i na 
informacích od třetí osoby nebo na 
anonymních informacích, že došlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie.;

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 12d, 
může generální ředitel zahájit vyšetřování 
v případě, že existuje dostatečně závažné 
podezření nebo silné náznaky, které 
mohou být založeny i na informacích od 
třetí osoby nebo na anonymních 
informacích, že došlo k podvodu, 
úplatkářství nebo jinému protiprávnímu 
jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
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Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států poskytují 
zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, 
aby jim umožnily efektivně a bez 
zbytečného odkladu plnit jejich úkoly v 
souladu s tímto nařízením.;

Příslušné orgány členských států zaručují 
zaměstnancům úřadu nezbytnou pomoc, 
aby jim umožnily efektivně a bez 
zbytečného odkladu plnit jejich úkoly 
v souladu s tímto nařízením.;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. d
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle prvního pododstavce může dotčený 
orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv 
úřad konzultovat za účelem přijetí 
jakýchkoli vhodných preventivních 
opatření v úzké spolupráci s úřadem, 
včetně opatření na ochranu důkazů, a o 
těchto opatřeních neprodleně informují 
úřad.;

Vedle prvního pododstavce může dotčený 
orgán, instituce nebo jiný subjekt kdykoliv 
úřad konzultovat za účelem přijetí 
jakýchkoli vhodných preventivních 
opatření v úzké spolupráci s úřadem, aniž 
by docházelo ke zdvojení úsilí, včetně 
opatření na ochranu důkazů, a o těchto 
opatřeních neprodleně informují úřad. 
Úřad bude konstruktivně a v plné 
součinnosti spolupracovat s dotčeným 
orgánem, institucí nebo jiným subjektem.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. e
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„8. Nelze-li vyšetřování skončit do 
dvanácti měsíců od zahájení, podává 
generální ředitel po uplynutí této lhůty 
dvanácti měsíců a poté každých šest 
měsíců dozorčímu výboru zprávu 
obsahující důvody a případně nápravná 
opatření navrhována s cílem vyšetřování 

„8. Nelze-li vyšetřování skončit do 
dvanácti měsíců od zahájení, podává 
generální ředitel po uplynutí této lhůty 
dvanácti měsíců a poté každých šest 
měsíců dozorčímu výboru zprávu 
obsahující důvody a nápravná opatření 
navrhována s cílem vyšetřování urychlit.“
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urychlit.“

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty 
podávají ohlášení Úřadu evropského 
veřejného žalobce v souladu s článkem 24 
nařízení (EU) 2017/1939, mohou místo 
toho předat úřadu kopii ohlášení zaslaného 
Úřadu evropského veřejného žalobce.;

Pokud orgány, instituce a jiné subjekty 
podávají ohlášení Úřadu evropského 
veřejného žalobce v souladu s článkem 24 
nařízení (EU) 2017/1939, předají úřadu 
kopii ohlášení zaslaného Úřadu evropského 
veřejného žalobce.;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány, instituce a jiné subjekty a v 
případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní 
právo, příslušné orgány členských států 
předají úřadu na jeho žádost nebo z 
vlastního podnětu všechny dokumenty a 
informace, které mají v držení a které 
souvisejí s vyšetřováním, jež úřad provádí.

Orgány, instituce a jiné subjekty a 
v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní 
právo, příslušné orgány členských států 
bezodkladně předají úřadu na jeho žádost 
nebo z vlastního podnětu všechny 
dokumenty a informace, které mají 
v držení a které souvisejí s vyšetřováním, 
jež úřad provádí.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány, instituce a jiné subjekty a v 3. Orgány, instituce a jiné subjekty a 
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případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní 
právo, příslušné orgány členských států 
předají úřadu další dokumenty nebo 
informace, které považují za významné, 
které mají v držení a které se týkají boje 
proti podvodům, úplatkářství a jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie.;

v případě, že jim v tom nebrání vnitrostátní 
právo, příslušné orgány členských států 
bezodkladně předají úřadu další 
dokumenty nebo informace, které považují 
za významné, které mají v držení a které se 
týkají boje proti podvodům, úplatkářství 
a jinému protiprávnímu jednání 
ohrožujícímu finanční zájmy Unie.;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa)  doplňuje se nový odstavec 5a, 
který zní:
„5a. Osoby oznamující trestné činy 
a další porušení týkající se finančních 
zájmů EU úřadu musejí být plně 
chráněny, zejména prostřednictvím 
evropských právních předpisů týkajících 
se ochrany osob oznamujících porušení 
práva Unie.“

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke zprávě mohou být připojena doporučení 
generálního ředitele ohledně opatření, která 
mají být přijata. V těchto doporučeních 
jsou v příslušných případech uvedena 
veškerá disciplinární, správní, finanční 
nebo soudní opatření dotčených orgánů, 
institucí a jiných subjektů a příslušných 
orgánů dotčených členských států, a 
zejména upřesněny odhadované částky, 
které mají být vymáhány, a předběžná 

Ke zprávě mohou být připojena 
zdokumentovaná doporučení generálního 
ředitele ohledně opatření, která mají být 
přijata. V těchto doporučeních jsou v 
příslušných případech uvedena veškerá 
disciplinární, správní, finanční nebo soudní 
opatření dotčených orgánů, institucí a 
jiných subjektů a příslušných orgánů 
dotčených členských států, a zejména 
upřesněny odhadované částky, které mají 
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právní kvalifikace zjištěných skutečností.; být vymáhány, a předběžná právní 
kvalifikace zjištěných skutečností.;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad přijme odpovídající interní opatření, 
aby zajistil konzistentní kvalitu 
závěrečných zpráv a doporučení, a zváží, 
zda je nezbytné revidovat pokyny tykající 
se vyšetřovacích postupů, aby byly 
odstraněny jakékoli případné 
nesrovnalosti.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy vypracované úřadem představují 
přípustné důkazy v soudních řízeních u 
soudů Unie a ve správních řízeních v Unii.;

Zprávy vypracované úřadem představují 
přípustné důkazy v soudních řízeních 
u soudů Unie a ve správních řízeních 
v Unii, pokud byly vypracovány v souladu 
se zákonem.;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 12 – odst. 1 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Může předat informace rovněž dotčenému 
orgánu, instituci nebo jinému subjektu.“;

„Aby nedocházelo ke zbytečným 
prodlevám, které by mohly mít neblahé 
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dopady na jiná vyšetřování, jako jsou 
například případy zbavení imunity, může 
na požádání předat informace rovněž 
dotčenému orgánu, instituci nebo jinému 
subjektu.“;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 12 c – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřad ohlásí Úřadu evropského 
veřejného žalobce bez zbytečného odkladu 
jakékoli trestné jednání, u něhož by mohl 
Úřad evropského veřejného žalobce 
vykonat svou pravomoc v souladu s 
článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení 
(EU) 2017/1939. Ohlášení je zasláno v 
kterékoli fázi před zahájením vyšetřování 
úřadu nebo v jeho průběhu.

1. Úřad ihned sdělí a ohlásí Úřadu 
evropského veřejného žalobce bez 
zbytečného odkladu jakékoli trestné 
jednání, u něhož by mohl Úřad evropského 
veřejného žalobce vykonat svou pravomoc 
v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 
nařízení (EU) 2017/1939. Ohlášení je 
zasláno v kterékoli fázi před zahájením 
vyšetřování úřadu nebo v jeho průběhu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Čl. 12 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ohlášení musí obsahovat alespoň 
popis skutečností, včetně posouzení škody, 
která byla nebo by mohla být způsobena, 
možné právní kvalifikace, jakož i veškeré 
dostupné informace o potenciálních 
obětech, podezřelých a dalších dotčených 
osobách.

2. Ohlášení musí obsahovat veškeré 
skutečnosti a informace, které jsou úřadu 
známy, včetně posouzení škody, která byla 
nebo by mohla být způsobena, možné 
právní kvalifikace, jakož i veškeré 
dostupné informace o potenciálních 
obětech, podezřelých a dalších dotčených 
osobách.



PE630.425v02-00 28/30 AD\1174932CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
 Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
 Čl. 12 c – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad není povinen ohlásit Úřadu 
evropského veřejného žalobce tvrzení, 
která jsou zjevně nepodložená.

Úřad ohlásí Úřadu evropského veřejného 
žalobce pouze podložená tvrzení a 
poskytne roční údaje o počtu a předmětu 
těchto tvrzení.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013
Článek 12 f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 fa
Souběžné vyšetřování

1. Při vyšetřování vedeném 
v členském státě, který se účastní 
spolupráce s Úřadem evropského 
veřejného žalobce, a v členském státě, 
který se spolupráce s Úřadem evropského 
veřejného žalobce neúčastní, uzavře úřad 
a Úřad evropského veřejného žalobce 
pracovní ujednání podle čl. 99 odst. 3 
nařízení Rady (EU) 2017/1939. Toto 
pracovní ujednání bude obsahovat 
alespoň ustanovení o výměně všech 
informací, vzájemné akceptaci důkazů 
a zpráv, procesních zárukách 
rovnocenných s procesními zárukami 
uvedenými v kapitole VI nařízení Rady 
(EU) 2017/1939, výměně osobních údajů.
2. Členské státy spolupracují 
s úřadem a Úřadem evropského veřejného 
žalobce a podporují je v jejich činnosti a 
v jejich vyšetřováních.
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