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KORT BEGRUNDELSE

Efter oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) skal den eksisterende 
forordning nr. 883/2013, som i dag regulerer de undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), revideres med henblik på at tilpasse 
samarbejdet mellem de to institutioner for at øge effektiviteten af OLAF's 
undersøgelsesfunktion og præcisere og forenkle bestemmelserne i forordning nr. 883/2013.

Både EPPO og OLAF har – inden for deres respektive kompetenceområder – mandat til at 
beskytte Unionens finansielle interesser.

EPPO vil, når den er blevet operationel, have kompetence til at foretage strafferetlige 
efterforskninger og anlægge sager ved de nationale domstole for så vidt angår 
lovovertrædelser, der skader Unionens budget. OLAF undersøger administrative 
uregelmæssigheder og kriminel adfærd. Dets administrative beføjelser er imidlertid 
begrænsede i forhold til strafferetlige efterforskninger. I henhold til forslaget skal de to 
organer derfor samarbejde så tæt som muligt, hvilket vil øge antallet af sager, der indbringes 
for domstolene og fører til domfældelse, og sikre en højere grad af tilbagesøgning.

For at muliggøre en gnidningsløs overgang til den nye ramme bør den ændrede forordning 
883/2013 træde i kraft, inden EPPO bliver operationel, hvilket efter planen skal ske ved 
udgangen af 2020.

Ordføreren støtter Kommissionens bestræbelser på indtil videre kun at foretage et begrænset 
antal ændringer, som er væsentlige ifølge det analytiske arbejdsdokument, der ledsager 
Kommissionens forslag, og som er baseret på evalueringsrapporten, eksterne undersøgelser og 
resultatet af høringen af interesserede parter. Han støtter derfor Kommissionens forslag om at 
fokusere på tre områder: forholdet mellem EPPO og OLAF, forbedring af effektiviteten af 
OLAF's undersøgelser og præciseringer og forenklinger.

I. Forholdet mellem EPPO og OLAF

Med forslaget indføres der følgende nødvendige bestemmelser for at regulere forholdet 
mellem OLAF og EPPO:

 OLAF's forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette EPPO om enhver adfærd, 
i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence; de oplysninger, der gives 
til EPPO, skal være tilstrækkeligt underbygget og indeholde de nødvendige elementer

 ikkeoverlappende undersøgelser: OLAF må ikke indlede en unødvendig parallel 
administrativ undersøgelse af de samme faktiske omstændigheder, som er genstand for 
en efterforskning ved EPPO

 de specifikke procedureregler, der gælder for anmodninger fra EPPO til OLAF om at 
støtte eller supplere EPPO's arbejde.

II. Forbedring af effektiviteten af OLAF’s undersøgelser
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Med henblik på at gennemføre Rettens dom i sag T-48/16, Sigma Orionis mod 
Kommissionen, er det vigtigt at præcisere, at OLAF foretager kontrol og inspektion på stedet 
på grundlag af forordning nr. 883/2013 og forordning nr. 2185/1996, medmindre den 
økonomiske beslutningstager gør indsigelse (artikel 3). EU-retten suspenderer national ret, når 
et spørgsmål er reguleret ved forordning nr. 883/2013 og 2185/1996. Retten fastslog 
endvidere, at den økonomiske beslutningstagers indsigelse ikke indebærer en "ret til at 
modsætte sig", men blot har den konsekvens, at kontrollen kan blive pålagt dem med bistand 
fra de nationale myndigheder i henhold til national lovgivning. Med hensyn til processuelle 
garantier skal OLAF respektere de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i EU-retten, 
navnlig i chartret om grundlæggende rettigheder. 

Ordføreren glæder sig over de foreslåede ændringer hvad angår bankkontooplysninger, som 
afspejler det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (artikel 7, stk. 3), 
udveksling af oplysninger om moms på grundlag af forordning nr. 904/2010 (artikel 12, stk. 
5), indførelsen af et princip om gyldigheden af bevismidler indsamlet af OLAF (artikel 11, 
stk. 2), den rolle, som koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig i medlemsstaterne 
spiller (artikel 12a), og bestemmelsen, der præciserer de koordineringsaktiviteter, som 
OLAF kan udføre (artikel 12b).

Ordføreren foreslår nogle ændringer, som skal øge gennemsigtigheden og effektiviteten 
yderligere. Ordføreren foreslår også en henvisning til beskyttelse af whistleblowere i 
forbindelse med OLAF's undersøgelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Med vedtagelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/13713 og Rådets forordning (EU) 
2017/19394 har Unionen i væsentlig grad 
styrket de midler, der er tilgængelige for 
strafferetligt at beskytte Unionens 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) vil få beføjelse 
til at foretage strafferetlig efterforskning og 
retsforfølgning i forbindelse med strafbare 
handlinger, der skader Unionens budget, jf. 
direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagende 

(1) Med vedtagelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2017/13713 og Rådets forordning (EU) 
2017/19394 har Unionen i væsentlig grad 
styrket de harmoniserede 
rammebestemmelser vedrørende de 
midler, der er tilgængelige for strafferetligt 
at beskytte Unionens finansielle interesser.  
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) er en af Kommissionens vigtigste 
prioriteter inden for strafferet og 
politikker til bekæmpelse af svig, da den 
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medlemsstater. har beføjelse til at foretage strafferetlig 
efterforskning og retsforfølgning i 
forbindelse med strafbare handlinger, der 
skader Unionens budget, jf. direktiv (EU) 
2017/1371, i de deltagende medlemsstater.

_________________ _________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

4 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

4 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig ("kontoret") foretager 
administrative undersøgelser af 
administrative uregelmæssigheder og 
kriminel adfærd. Det kan ved afslutningen 
af sine undersøgelser fremsætte retlige 
henstillinger til de nationale 
retsforfølgende myndigheder med henblik 
på at rejse tiltale og foretage 
retsforfølgning i medlemsstaterne. 
Fremover vil det i de medlemsstater, der 
deltager i EPPO, indberette sådanne 
formodede strafbare handlinger til EPPO 
og samarbejde med den i forbindelse med 
sine undersøgelser.

(2) For at beskytte Unionens 
finansielle interesser foretager Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig ("kontoret") administrative 
undersøgelser af administrative 
uregelmæssigheder og kriminel adfærd. 
Det kan ved afslutningen af sine 
undersøgelser fremsætte retlige 
henstillinger til de nationale 
retsforfølgende myndigheder med henblik 
på at rejse tiltale og foretage 
retsforfølgning i medlemsstaterne. 
Fremover vil det i de medlemsstater, der 
deltager i EPPO, indberette sådanne 
formodede strafbare handlinger til EPPO 
og samarbejde med den i forbindelse med 
sine undersøgelser, eksempelvis ved at 
tilbyde teknisk og logistik bistand.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør 
derfor ændres som følge af vedtagelsen af 
forordning (EU) nr. 2017/19395. 
Bestemmelserne om forholdet mellem 
EPPO og kontoret i forordning (EU) 
2017/1939 bør afspejles og suppleres af 
bestemmelserne i forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det 
højeste niveau for beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser ved hjælp af synergier 
mellem de to organer.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 bør 
derfor ændres og tilsvarende tilpasses som 
følge af vedtagelsen af forordning (EU) nr. 
2017/19395. Bestemmelserne om forholdet 
mellem EPPO og kontoret i forordning 
(EU) 2017/1939 bør afspejles og suppleres 
af bestemmelserne i forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 for at sikre det 
højeste niveau for beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser ved hjælp af synergier 
mellem de to organer, hvilket betyder 
gennemførelse af principperne om tæt 
samarbejde, udveksling af oplysninger, 
komplementaritet og undgåelse af 
overlapning.

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kontoret og EPPO bør i betragtning 
af deres fælles mål om at bevare EU-
budgettets integritet etablere og opretholde 
et nært forhold baseret på princippet om 
loyalt samarbejde og med henblik på at 
sikre deres respektive mandaters 
komplementaritet og koordineringen af 
deres indsats, navnlig for så vidt angår 

(4) Kontoret og EPPO bør i betragtning 
af deres fælles mål om at bevare EU-
budgettets integritet etablere og opretholde 
et nært forhold baseret på princippet om 
loyalt og effektivt samarbejde og med 
henblik på at sikre deres respektive 
mandaters komplementaritet og 
koordineringen af deres indsats, navnlig for 
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anvendelsesområdet for det forstærkede 
samarbejde om oprettelsen af EPPO. I 
sidste ende bør forholdet bidrage til at 
sikre, at alle midler anvendes til at beskytte 
Unionens finansielle interesser, og undgå 
unødvendigt dobbeltarbejde.

så vidt angår anvendelsesområdet for det 
forstærkede samarbejde om oprettelsen af 
EPPO. I sidste ende bør forholdet bidrage 
til at sikre, at alle midler anvendes til at 
beskytte og sikre Unionens finansielle 
interesser, og undgå unødvendigt 
dobbeltarbejde og sikre fuld overholdelse 
af de processuelle garantier og de berørte 
økonomiske beslutningstageres 
rettigheder. For at fremme et godt 
samarbejde bør EPPO og kontoret 
etablere en regelmæssig udveksling med 
henblik på at identificere tendenser og 
mulige forbindelser mellem forskellige 
sager med respekt for deres respektive 
kompetenceområder. Det vil måske i 
nogle tilfælde ikke være nødvendigt at 
koordinere OLAF's og EPPO's aktiviteter 
på grund af deres forskellige mandater, 
idet EPPO foretager strafferetlige 
efterforskninger og OLAF administrative 
undersøgelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til forordning (EU) 
2017/1939 skal kontoret samt alle 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer og de kompetente nationale 
myndigheder uden unødig forsinkelse 
underrette EPPO om strafbar adfærd, i 
forbindelse med hvilken EPPO kan udøve 
sin kompetence. Da OLAF har mandat til 
at foretage administrative undersøgelser af 
svig, korruption og enhver anden ulovlig 
aktivitet, der skader Unionens finansielle 
interesser, er det bedst egnet og udstyret til 
at fungere som en naturlig partner og 
privilegeret informationskilde for EPPO.

(5) I henhold til forordning (EU) 
2017/1939 skal kontoret samt alle 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer og de kompetente nationale 
myndigheder uden unødig forsinkelse 
underrette EPPO om mistanke om strafbar 
adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO 
kan udøve sin kompetence. Da OLAF har 
mandat til at foretage administrative 
undersøgelser af svig, korruption og enhver 
anden ulovlig aktivitet, der skader 
Unionens finansielle interesser, er det bedst 
egnet og udstyret til at fungere som en 
naturlig partner og privilegeret 
informationskilde for EPPO.

Ændringsforslag 6



PE630.425v02-00 8/31 AD\1174932DA.docx

DA

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Oplysninger, der tyder på en mulig 
strafbar adfærd, som henhører under 
EPPO's kompetence, kan i praksis findes i 
de oprindelige påstande, som kontoret har 
modtaget, eller først opstå i forbindelse 
med en administrativ undersøgelse, som 
kontoret har indledt på grund af mistanke 
om administrative uregelmæssigheder. 
Kontoret bør for at overholde sin 
indberetningspligt over for EPPO derfor i 
givet fald indberette kriminel adfærd på et 
hvilket som helst tidspunkt før eller under 
en undersøgelse.

(6) Oplysninger, der tyder på en mulig 
strafbar adfærd, som henhører under 
EPPO's kompetence, kan i praksis findes i 
de oprindelige påstande, som kontoret har 
modtaget, eller først opstå i forbindelse 
med en administrativ undersøgelse, som 
kontoret har indledt på grund af mistanke 
om administrative uregelmæssigheder. 
Kontoret bør for at overholde sin 
indberetningspligt over for EPPO derfor i 
givet fald straks indberette kriminel adfærd 
på et hvilket som helst tidspunkt før eller 
under en undersøgelse.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forordning (EU) 2017/1939 
fastlægger de minimumselementer, 
indberetninger som hovedregel skal 
indeholde. Det kan være nødvendigt for 
kontoret at foretage en foreløbig vurdering 
af påstandene for at fastslå disse elementer 
og indsamle de nødvendige oplysninger. 
Kontoret bør foretage denne vurdering 
hurtigst muligt og ved hjælp af midler, der 
ikke risikerer at bringe en eventuel 
fremtidig strafferetlig efterforskning i fare. 
Når vurderingen er afsluttet, bør det 
foretage indberetning til EPPO, hvis der 
identificeres en mistanke om en strafbar 
handling, der henhører under dets 
kompetenceområde.

(7) Forordning (EU) 2017/1939 
fastlægger de minimumselementer, 
indberetninger som hovedregel skal 
indeholde. Det kan være nødvendigt for 
kontoret at foretage en foreløbig vurdering 
af påstandene for at fastslå disse elementer 
og indsamle de nødvendige oplysninger. 
Kontoret bør foretage denne vurdering 
hurtigst muligt uden unødig forsinkelse og 
ved hjælp af midler, der ikke risikerer at 
bringe en eventuel fremtidig strafferetlig 
efterforskning i fare. Når vurderingen er 
afsluttet, bør det uden unødig forsinkelse 
foretage indberetning til EPPO, hvis der 
identificeres en mistanke om en strafbar 
handling, der henhører under dets 
kompetenceområde.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
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Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Al rapportering eller 
kommunikation fra og mellem EPPO og 
kontoret bør foregå under overholdelse af 
gældende EU-lovgivning om 
databeskyttelse og fortrolighed.
(Denne ændring gælder i hele teksten)

Begrundelse

På grund af typen af sager, der behandles af EPPO og kontoret, er de omfattet af de højeste 
standarder for databeskyttelse og fortrolighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I betragtning af kontorets ekspertise 
bør Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer have mulighed for at 
trække på kontoret med henblik på at 
foretage en sådan foreløbig vurdering af 
påstande, som er blevet indberettet til dem.

(8) Med henblik på at sikre effektivt 
samarbejde og i betragtning af kontorets 
ekspertise, erfaring, mandat og beføjelser 
bør Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer have mulighed for at 
trække på kontoret med henblik på at 
foretage en sådan foreløbig vurdering af 
påstande, som er blevet indberettet til dem.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med forordning 
(EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet 
ikke indlede en administrativ undersøgelse 
parallelt med en efterforskning, der udføres 
af EPPO vedrørende de samme faktiske 
omstændigheder. I visse tilfælde kan 
beskyttelsen af Unionens finansielle 

(9) I overensstemmelse med forordning 
(EU) 2017/1939 bør kontoret i princippet 
ikke indlede en administrativ undersøgelse 
parallelt med en efterforskning, der udføres 
af EPPO vedrørende de samme faktiske 
omstændigheder, undtagen i visse tilfælde, 
når beskyttelsen af Unionens finansielle 
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interesser imidlertid kræve, at kontoret 
foretager en supplerende administrativ 
undersøgelse før afslutningen af en 
straffesag, som er indledt af EPPO, med 
henblik på at fastslå, om der er behov for 
forebyggende foranstaltninger, eller om der 
bør træffes finansielle, disciplinære eller 
administrative foranstaltninger. Disse 
supplerende undersøgelser kan bl.a. være 
relevante, når det er nødvendigt at 
tilbagesøge skyldige beløb til Unionens 
budget, der er omfattet af særlige regler om 
forældelse, når de beløb, der står på spil, er 
meget høje, eller når der er behov for at 
undgå yderligere udgifter i risikosituationer 
gennem administrative foranstaltninger.

interesser kan kræve, at kontoret foretager 
en supplerende administrativ undersøgelse 
før afslutningen af en straffesag, som er 
indledt af EPPO, med henblik på at fastslå, 
om der er behov for forebyggende 
foranstaltninger, eller om der bør træffes 
finansielle, disciplinære eller 
administrative foranstaltninger. Disse 
supplerende undersøgelser kan bl.a. være 
relevante, når det er nødvendigt at 
tilbagesøge skyldige beløb til Unionens 
budget, der er omfattet af særlige regler om 
forældelse, når de beløb, der står på spil, er 
meget høje, eller når der er behov for at 
undgå yderligere udgifter i risikosituationer 
gennem administrative foranstaltninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om 
sådanne supplerende undersøgelser. I 
tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, 
bør en sådan supplerende undersøgelse på 
visse betingelser også kunne foretages på 
kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
indledningen eller fortsættelsen af en 
undersøgelse foretaget af kontoret eller 
mod dets gennemførelse af specifikke 
efterforskningsaktiviteter. Begrundelserne 
for denne indsigelse bør være baseret på 
nødvendigheden af at beskytte 
effektiviteten af EPPO's efterforskning og 
stå i et rimeligt forhold til dette mål. 
Kontoret bør afholde sig fra at udføre den 
handling, som EPPO har gjort indsigelse 
mod. Hvis EPPO ikke gør indsigelse, bør 
kontorets undersøgelse gennemføres i tæt 
samarbejde med EPPO.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2017/1939 kan EPPO anmode kontoret om 
sådanne supplerende undersøgelser. I 
tilfælde, hvor EPPO ikke anmoder om det, 
bør en sådan supplerende undersøgelse på 
visse betingelser også kunne foretages på 
kontorets initiativ. EPPO bør navnlig have 
mulighed for at gøre indsigelse mod 
indledningen eller fortsættelsen af en 
undersøgelse foretaget af kontoret eller 
mod dets gennemførelse af specifikke 
efterforskningsaktiviteter, hvis det vil 
modvirke effektiviteten af EPPO's egen 
efterforskning. En sådan indsigelse bør 
altid være behørigt begrundet og 
forholdsmæssig. Kontoret bør i så fald 
afholde sig fra at udføre den handling, som 
EPPO har gjort indsigelse mod. Hvis EPPO 
ikke gør indsigelse, bør kontorets 
undersøgelse gennemføres i tæt samarbejde 
med EPPO.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Kontoret bør aktivt støtte EPPO i 
dens undersøgelser. I den forbindelse kan 
EPPO anmode kontoret om at støtte eller 
supplere dens strafferetlige 
efterforskninger ved at udøve de 
beføjelser, der er omhandlet i denne 
forordning. I disse tilfælde bør kontoret 
udføre disse aktiviteter inden for rammerne 
af sine beføjelser og inden for de rammer, 
der er fastsat i denne forordning.

(11) Kontoret bør aktivt og effektivt 
støtte EPPO i dens undersøgelser, 
eksempelvis ved at yde relevant teknisk og 
logistisk bistand. I den forbindelse kan 
EPPO anmode kontoret om at støtte eller 
supplere dens strafferetlige 
efterforskninger ved at udøve sit mandat 
og sine beføjelser i henhold til denne 
forordning. I disse tilfælde bør kontoret 
udføre disse aktiviteter inden for rammerne 
af sine beføjelser og inden for de rammer, 
der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre en effektiv 
koordinering mellem kontoret og EPPO 
bør der løbende udveksles oplysninger 
mellem dem. Udvekslingen af oplysninger 
i de faser, der går forud for kontorets og 
EPPO's indledning af undersøgelser, er 
særlig relevant for at sikre en god 
koordinering mellem de forskellige 
foranstaltninger og undgå overlapning. 
Kontoret og EPPO bør fastsætte de 
nærmere regler og betingelser for denne 
udveksling af oplysninger i deres 
samarbejdsordninger.

(12) For at sikre en effektiv 
koordinering, samarbejde og 
gennemsigtighed mellem kontoret og 
EPPO bør der løbende udveksles 
oplysninger mellem dem. Udvekslingen af 
oplysninger i de faser, der går forud for 
kontorets og EPPO's indledning af 
undersøgelser, er særlig relevant for at 
sikre en god koordinering mellem de 
forskellige foranstaltninger for at sikre 
komplementaritet og undgå overlapning. 
Kontoret og EPPO bør fastsætte de 
nærmere regler og betingelser for denne 
udveksling af oplysninger i deres 
samarbejdsordninger, herunder mulighed 
for at udveksle omfattende sagsakter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionens rapport om 
evaluering af anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/20136, der blev vedtaget 
den 2. oktober 2017, konkluderede, at 
ændringerne i 2013 har betydet klare 
forbedringer med hensyn til 
gennemførelsen af undersøgelser, 
samarbejde med partnere og berørte 
personers rettigheder. Samtidig har 
evalueringen kastet lys over mangler, som 
påvirker effektiviteten af undersøgelserne.

(13) Kommissionens rapport om 
evaluering af anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 883/20136, der blev vedtaget 
den 2. oktober 2017, konkluderede, at 
ændringerne i 2013 har betydet klare 
forbedringer med hensyn til 
gennemførelsen af undersøgelser, 
samarbejde med partnere og berørte 
personers rettigheder. Samtidig har 
evalueringen kastet lys over mangler, som 
påvirker effektiviteten af undersøgelserne, 
f.eks. vedrørende udøvelsen af beføjelser 
og anvendelsen af OLAF’s 
efterforskningsressourcer eller for så vidt 
angår ensartede betingelser for udførelse 
af interne undersøgelser, samarbejde 
mellem medlemsstaterne og deres 
institutioner på den ene side og EU's 
kontorer, agenturer, organer og 
institutioner på den anden side samt 
forskelle med hensyn til anvendelsen af 
Unionens rammebestemmelser.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Rapporten blev ledsaget 
af et evalueringsarbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, SWD(2017) 
332, og en udtalelse fra kontorets 
Overvågningsudvalg, udtalelse 2/2017.

6 COM(2017) 589. Rapporten blev ledsaget 
af et evalueringsarbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, SWD(2017) 
332, og en udtalelse fra kontorets 
Overvågningsudvalg, udtalelse 2/2017.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Disse ændringer berører ikke de 
processuelle garantier, der gælder i 
forbindelse med undersøgelser. Kontoret er 
forpligtet til at anvende de processuelle 
garantier i forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013, Rådets forordning (Euratom, 

(15) Disse ændringer berører ikke de 
processuelle garantier, der gælder i 
forbindelse med undersøgelser. Kontoret er 
forpligtet til at anvende de processuelle 
garantier i forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013, Rådets forordning (Euratom, 
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EF) nr. 2185/967 og dem, der er indeholdt i 
chartret om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder. Denne ramme 
kræver, at kontoret udfører sine 
undersøgelser objektivt, upartisk og 
fortroligt, fremskaffer såvel belastende som 
diskulperende oplysninger om den berørte 
person og gennemfører 
efterforskningsforanstaltninger på grundlag 
af en skriftlig bemyndigelse og efter en 
legalitetskontrol. Kontoret skal sikre 
overholdelsen af rettighederne de for 
personer, der er berørt af dets 
undersøgelser, herunder 
uskyldsformodningen og retten til ikke at 
inkriminere sig selv. Når de berørte 
personer høres, har de bl.a. ret til at blive 
bistået af en person efter eget valg, til at 
godkende referatet af samtalen og til at 
benytte et hvilket som helst af de officielle 
EU-sprog. De berørte personer har også ret 
til at fremsætte bemærkninger om sagens 
faktiske omstændigheder, inden der drages 
konklusioner.

EF) nr. 2185/967 og dem, der er indeholdt i 
chartret om Den Europæiske Unions 
grundlæggende rettigheder. Denne ramme 
kræver, at kontoret udfører sine 
undersøgelser objektivt, upartisk og 
fortroligt, fremskaffer såvel belastende som 
diskulperende oplysninger om den berørte 
person og gennemfører 
efterforskningsforanstaltninger på grundlag 
af en skriftlig bemyndigelse og efter en 
legalitetskontrol. Både kontoret og EPPO 
skal sikre overholdelsen af rettighederne de 
for personer, der er berørt af deres 
undersøgelser, herunder 
uskyldsformodningen og retten til ikke at 
inkriminere sig selv. Når de berørte 
personer høres, har de bl.a. ret til at blive 
bistået af en person efter eget valg, til at 
godkende referatet af samtalen og til at 
benytte et hvilket som helst af de officielle 
EU-sprog. De berørte personer har også ret 
til at fremsætte bemærkninger om sagens 
faktiske omstændigheder, inden der drages 
konklusioner.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) De deltagende medlemsstater bør 
indvillige i at samarbejde med EPPO og 
kontoret for at fremme en effektiv 
gennemførelse af undersøgelserne.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I situationer, hvor kontoret skal 
basere sig på bistand fra de nationale 
kompetente myndigheder, især i sager, 

(19) I situationer, hvor kontoret skal 
basere sig på bistand fra de nationale 
kompetente myndigheder, især i sager, 
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hvor en økonomisk beslutningstager 
modsætter sig kontrol og inspektion på 
stedet, bør medlemsstaterne sikre, at 
kontorets indsats er effektiv, og yde den 
nødvendige bistand i overensstemmelse 
med de relevante nationale retsplejeregler. 

hvor en økonomisk beslutningstager 
modsætter sig kontrol og inspektion på 
stedet, bør medlemsstaterne sikre, at 
kontorets indsats er effektiv, og garantere 
den nødvendige bistand i 
overensstemmelse med de relevante 
nationale retsplejeregler. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som en del af denne 
samarbejdsforpligtelse bør kontoret kunne 
kræve, at økonomiske beslutningstagere, 
der kan have været involveret i det forhold, 
der undersøges, eller som kan ligge inde 
med relevante oplysninger, giver disse 
oplysninger. Ved imødekommelsen af 
sådanne anmodninger er de økonomiske 
beslutningstagere ikke forpligtet til at 
indrømme, at de har begået en ulovlig 
aktivitet, men er forpligtet til at besvare 
faktuelle spørgsmål og fremlægge 
dokumenter, selv om disse oplysninger 
kan blive brugt imod dem eller imod en 
anden beslutningstager til at bevise, at der 
foreligger en ulovlig aktivitet. 

(21) Som en del af denne 
samarbejdsforpligtelse bør kontoret kunne 
kræve, at økonomiske beslutningstagere, 
der kan have været involveret i det forhold, 
der undersøges, eller som kan ligge inde 
med relevante oplysninger, giver disse 
oplysninger. For så vidt angår beskyttelse 
af personer, der indberetter overtrædelser 
af EU-lovgivningen, navnlig forbrydelser 
og andre lovovertrædelser i forbindelse 
med EU's finansielle interesser, finder 
direktiv (EU) 2018/...  [henvisning til 
direktivet om beskyttelse af personer, der 
indberetter overtrædelser af EU-
lovgivningen] anvendelse.  Ved 
imødekommelsen af sådanne anmodninger 
er de økonomiske beslutningstagere ikke 
forpligtet til at indrømme, at de har begået 
en ulovlig aktivitet, men er forpligtet til at 
besvare faktuelle spørgsmål. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Økonomiske beslutningstagere bør 
have mulighed for at benytte et af de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
kontrollen finder sted, og ret til at blive 

(22) Økonomiske beslutningstagere bør 
have mulighed for at benytte et af de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
kontrollen finder sted, og ret til at blive 
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bistået af en person efter eget valg, 
herunder af en ekstern juridisk rådgiver, i 
forbindelse med kontrol og inspektion på 
stedet. Tilstedeværelsen af en juridisk 
rådgiver er imidlertid ikke en retlig 
forudsætning for gyldigheden af kontrollen 
og inspektionen på stedet. For at sikre 
effektiviteten af kontrollen og inspektionen 
på stedet, navnlig med hensyn til risikoen 
for, at bevismateriale kan forsvinde, bør 
kontoret kunne få adgang til lokaler, 
udendørsarealer, transportmidler eller 
andre områder, der anvendes i 
erhvervsmæssigt øjemed, uden at afvente, 
at beslutningstageren har rådført sig med 
sin juridiske rådgiver. Det bør kun 
acceptere en kort, rimelig udsættelse, for at 
beslutningstageren kan rådføre sig med sin 
juridiske rådgiver, inden det påbegynder 
udførelsen af kontrollen. Enhver sådan 
udsættelse skal begrænses til det strengt 
nødvendige.

bistået af en person efter eget valg, 
herunder af en ekstern juridisk rådgiver, i 
forbindelse med kontrol og inspektion på 
stedet. Tilstedeværelsen af en juridisk 
rådgiver er imidlertid ikke en retlig 
forudsætning for gyldigheden af kontrollen 
og inspektionen på stedet. For at sikre 
effektiviteten af kontrollen og inspektionen 
på stedet, navnlig med hensyn til risikoen 
for, at bevismateriale kan forsvinde, bør 
kontoret kunne få adgang til lokaler, 
udendørsarealer, transportmidler eller 
andre områder, der anvendes i 
erhvervsmæssigt øjemed, uden at afvente, 
at beslutningstageren har rådført sig med 
sin juridiske rådgiver, men uden at 
forhindre en sådan rådføring. Det bør kun 
acceptere en kort, rimelig udsættelse, for at 
beslutningstageren kan rådføre sig med sin 
juridiske rådgiver, inden det påbegynder 
udførelsen af kontrollen. Enhver sådan 
udsættelse skal begrænses til det strengt 
nødvendige, forudsat at de processuelle 
garantier og de berørte økonomiske 
beslutningstageres rettigheder respekteres 
behørigt.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kontoret bør råde over de 
nødvendige midler til at følge 
"pengesporet" med henblik på at afdække 
den modus operandi, der er typisk for 
mange former for svigagtige adfærd. Det 
kan i dag indhente bankoplysninger af 
betydning for dets undersøgelsesaktivitet, 
som kreditinstitutter besidder i en række 
medlemsstater, gennem samarbejde med og 
bistand fra de nationale myndigheder. For 
at sikre en effektiv tilgang i hele Unionen 
bør forordningen præcisere de kompetente 
nationale myndigheders pligt til at meddele 
kontoret oplysninger om bank- og 

(26) Kontoret bør råde over de 
nødvendige midler til at følge 
"pengesporet" med henblik på at afdække 
den modus operandi, der er typisk for 
mange former for svigagtige adfærd. Det 
kan i dag indhente bankoplysninger af 
betydning for dets undersøgelsesaktivitet, 
som kreditinstitutter besidder i en række 
medlemsstater, gennem samarbejde med og 
bistand fra de nationale myndigheder. For 
at sikre en effektiv tilgang i hele Unionen 
bør forordningen præcisere de kompetente 
nationale myndigheders pligt til at meddele 
kontoret oplysninger om bank- og 
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betalingskonti som led i deres generelle 
pligt til at bistå det. Dette samarbejde bør 
som hovedregel finde sted gennem de 
finansielle efterretningsenheder i 
medlemsstaterne. Når de nationale 
myndigheder yder denne bistand til 
kontoret, bør de handle i overensstemmelse 
med de relevante retsplejeregler, der er 
fastsat i den nationale lovgivning i den 
pågældende medlemsstat. 

betalingskonti som led i deres generelle 
pligt til at bistå det. Dette samarbejde bør 
som hovedregel finde sted gennem de 
finansielle efterretningsenheder i 
medlemsstaterne. Når de nationale 
myndigheder yder denne bistand til 
kontoret, bør de handle i overensstemmelse 
med de relevante retsplejeregler, der er 
fastsat i den nationale lovgivning i den 
pågældende medlemsstat, samtidig med at 
det sikres, at alle oplysninger, der er 
relevante for undersøgelsen, meddeles 
EPPO og kontoret rettidigt.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Tidlig fremsendelse af oplysninger 
fra kontoret med henblik på vedtagelse af 
forebyggende foranstaltninger er et vigtigt 
redskab til beskyttelse af Unionens 
finansielle interesser. For at sikre et tæt 
samarbejde på dette område mellem 
kontoret og Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer er det 
hensigtsmæssigt, at sidstnævnte har 
mulighed for til enhver tid at rådføre sig 
med kontoret med henblik på at træffe 
beslutning om alle hensigtsmæssige 
forebyggende foranstaltninger, herunder 
foranstaltninger til sikring af 
bevismateriale.

(27) Tidlig fremsendelse uden 
forsinkelse af oplysninger fra kontoret med 
henblik på vedtagelse af forebyggende 
foranstaltninger er et vigtigt redskab til 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser. For at sikre et tæt samarbejde på 
dette område mellem kontoret og Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer er det hensigtsmæssigt, at 
sidstnævnte har mulighed for til enhver tid 
at rådføre sig med kontoret med henblik på 
at træffe beslutning om alle 
hensigtsmæssige forebyggende 
foranstaltninger, herunder foranstaltninger 
til sikring af bevismateriale.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at undgå unødige forsinkelser, 
som kan have skadelige konsekvenser for 
andre undersøgelser, f.eks. visse sager om 
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ophævelse af immunitet, bør både EPPO 
og kontoret foretage deres undersøgelser 
rettidigt.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Kontorets mandat omfatter 
beskyttelse af indtægter for Unionens 
budget hidrørende fra egne 
momsindtægter. På dette område bør 
kontoret kunne støtte og supplere 
medlemsstaternes aktiviteter gennem 
undersøgelser, der foretages i 
overensstemmelse med dets mandat, 
koordinering af de nationale kompetente 
myndigheder i komplekse, tværnationale 
sager samt støtte og bistand til 
medlemsstaterne og EPPO. Med henblik 
herpå bør kontoret kunne udveksle 
oplysninger gennem Eurofiscnetværket, 
der er oprettet ved Rådets forordning (EU) 
nr. 904/20109 for at fremme og lette 
samarbejdet i kampen mod momssvig.

(29) Kontorets mandat omfatter 
beskyttelse af indtægter for Unionens 
budget hidrørende fra egne 
momsindtægter. På dette område bør 
kontoret kunne støtte og supplere 
medlemsstaternes aktiviteter gennem 
undersøgelser, der foretages i 
overensstemmelse med dets mandat, 
koordinering af de nationale kompetente 
myndigheder i komplekse, tværnationale 
sager samt støtte og bistand til 
medlemsstaterne og EPPO. Med henblik 
herpå bør kontoret kunne udveksle 
oplysninger gennem Eurofiscnetværket, 
der er oprettet ved Rådets forordning (EU) 
nr. 904/20109, under hensyn til 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/17259a for 
at fremme og lette samarbejdet i kampen 
mod momssvig. 

_________________ _________________
9 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. 
oktober 2010 om administrativt samarbejde 
og bekæmpelse af svig vedrørende 
merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, 
s. 1).

9 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. 
oktober 2010 om administrativt samarbejde 
og bekæmpelse af svig vedrørende 
merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, 
s. 1).
9a  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 
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21.11.2018, s. 39). 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 1 – stk. 4a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kontoret etablerer og opretholder et 
tæt samarbejde med Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO"), der er 
oprettet som led i et forstærket samarbejde 
ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. 
Dette forhold skal baseres på gensidigt 
samarbejde og udveksling af oplysninger. 
Det skal navnlig sikre, at alle disponible 
midler anvendes til at beskytte Unionens 
finansielle interesser gennem deres 
respektive mandaters komplementaritet og 
den støtte, som kontoret yder EPPO.

4a. Kontoret etablerer og opretholder et 
tæt samarbejde med Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO"), der er 
oprettet som led i et forstærket samarbejde 
ved Rådets forordning (EU) 2017/193913. 
Dette forhold skal baseres på gensidigt 
samarbejde, komplementaritet, undgåelse 
af overlapninger og udveksling af 
oplysninger. Det skal navnlig sikre, at alle 
disponible midler anvendes til at beskytte 
Unionens finansielle interesser gennem 
deres respektive mandaters 
komplementaritet og den støtte, som 
kontoret yder EPPO, herunder teknisk og 
logistisk bistand.

_________________ _________________
13 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

13 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Kontrol og inspektion på stedet 
foretages i overensstemmelse med 
nærværende forordning og, i det omfang et 
forhold ikke er omfattet heraf, med 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.

2. Kontrol og inspektion på stedet 
foretages i overensstemmelse med 
nærværende forordning og, i det omfang et 
forhold ikke er omfattet heraf, med 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og al 
relevant EU-lovgivning om 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Økonomiske beslutningstagere 
samarbejder med kontoret i forbindelse 
med dets undersøgelser. Kontoret kan 
anmode om mundtlige oplysninger, 
herunder gennem samtaler, og skriftlige 
oplysninger fra økonomiske 
beslutningstagere.

3. Økonomiske beslutningstagere er 
forpligtet til at samarbejde med kontoret i 
forbindelse med dets undersøgelser. 
Kontoret kan anmode om mundtlige 
oplysninger, herunder gennem samtaler, og 
skriftlige oplysninger fra økonomiske 
beslutningstagere, som er behørigt 
dokumenteret og behandlet i 
overensstemmelse med 
fortrolighedsstandarderne og 
databeskyttelseslovgivningen.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De deltagende medlemsstater 
sikrer, at deres respektive nationale 
myndigheder garanterer en korrekt og 
effektiv gennemførelse af EPPO's og 
kontorets undersøgelser.

Ændringsforslag 28



PE630.425v02-00 20/31 AD\1174932DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved udøvelsen af disse beføjelser 
skal kontoret overholde de processuelle 
garantier, der er fastsat i nærværende 
forordning og i forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96. I forbindelse med 
gennemførelsen af en kontrol og inspektion 
på stedet har den berørte økonomiske 
beslutningstager ret til ikke at fremsætte 
selvinkriminerende erklæringer og til at 
blive bistået af en person efter eget valg. 
Ved fremsættelsen af erklæringer under en 
kontrol på stedet skal den økonomiske 
beslutningstager have mulighed for at 
anvende et af de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor han befinder sig. Retten 
til at blive bistået af en person efter eget 
valg må ikke hindre kontorets adgang til 
den økonomiske beslutningstagers lokaler 
eller unødigt forsinke påbegyndelsen af 
kontrollen.

5. Ved udøvelsen af disse beføjelser 
skal kontoret overholde de processuelle 
garantier, der er fastsat i nærværende 
forordning og i forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, og forordning (EF) nr. 
2018/1725*. I forbindelse med 
gennemførelsen af en kontrol og inspektion 
på stedet har den berørte økonomiske 
beslutningstager ret til ikke at fremsætte 
selvinkriminerende erklæringer og til at 
blive bistået af en person efter eget valg. 
Ved fremsættelsen af erklæringer under en 
kontrol på stedet skal den økonomiske 
beslutningstager kunne anvende et af de 
officielle sprog i den medlemsstat, hvor 
han befinder sig. Retten til at blive bistået 
af en person efter eget valg i en begrænset 
og rimelig periode må ikke hindre 
kontorets adgang til den økonomiske 
beslutningstagers lokaler eller unødigt 
forsinke påbegyndelsen af kontrollen.

_________________

*  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse 
nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 
21.11.2018, s. 39). 
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 29
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra kontoret yder den 
berørte medlemsstats kompetente 
myndighed kontorets ansatte den 
nødvendige bistand, så de kan udføre deres 
opgaver effektivt som angivet i den 
skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2.

Efter anmodning fra kontoret garanterer 
den berørte medlemsstats kompetente 
myndighed straks kontorets ansatte den 
nødvendige bistand, så de kan udføre deres 
opgaver effektivt som angivet i den 
skriftlige bemyndigelse, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den berørte medlemsstat skal i 
overensstemmelse med forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at 
kontorets ansatte har adgang til alle de 
oplysninger og al den dokumentation 
vedrørende de forhold, der undersøges, 
som viser sig at være nødvendige for at 
foretage en effektiv kontrol og inspektion 
på stedet, og at de er i stand til at sikre sig 
disse dokumenter eller oplysninger for at 
undgå enhver risiko for, at de forsvinder.

Den berørte medlemsstat skal i 
overensstemmelse med forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 sørge for, at 
kontorets ansatte har adgang til alle de 
oplysninger og al den dokumentation 
vedrørende de forhold, der undersøges, 
som viser sig at være nødvendige for at 
foretage en effektiv og forholdsmæssig 
kontrol og inspektion på stedet, og at de er 
i stand til at sikre sig disse dokumenter 
eller oplysninger for at undgå enhver risiko 
for, at de forsvinder. De grundlæggende 
rettigheder, og navnlig retten til privatliv, 
skal fuldt ud respekteres.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kontorets ansatte konstaterer, at en 
økonomisk beslutningstager modsætter sig 
en kontrol eller inspektion på stedet, som 
er tilladt i henhold til denne forordning, 
yder den pågældende medlemsstat dem den 
nødvendige bistand fra de 
retshåndhævende myndigheder, så kontoret 
får mulighed for at foretage kontrollen eller 
inspektionen på stedet effektivt og uden 
unødig forsinkelse.

Hvis kontorets ansatte konstaterer, at en 
økonomisk beslutningstager modsætter sig 
en kontrol eller inspektion på stedet, som 
er tilladt i henhold til denne forordning, 
garanterer den pågældende medlemsstat 
dem den nødvendige bistand fra de 
retshåndhævende myndigheder, så kontoret 
får mulighed for at foretage kontrollen eller 
inspektionen på stedet effektivt og uden 
unødig forsinkelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Under en ekstern undersøgelse kan 
kontoret få adgang til alle relevante 
oplysninger og data, uanset på hvilken 
databærer de er lagret, som institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der har 
tilknytning til det forhold, der undersøges, 
er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt 
for at fastslå, om der har været tale om 
svig, bestikkelse eller anden ulovlig 
aktivitet, der skader Unionens finansielle 
interesser. Med henblik herpå finder artikel 
4, stk. 2 og 4, anvendelse.

9. Under en ekstern undersøgelse kan 
kontoret få adgang til alle relevante 
oplysninger og data, uanset på hvilken 
databærer de er lagret, som institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, der har 
tilknytning til det forhold, der undersøges, 
er i besiddelse af, hvis det er nødvendigt 
for at fastslå, om der har været tale om 
svig, bestikkelse eller anden ulovlig 
aktivitet, der skader Unionens finansielle 
interesser, under overholdelse af 
undersøgelsernes fortrolighed, de berørte 
personers legitime rettigheder og, i det 
omfang det er relevant, gældende 
nationale bestemmelser vedrørende 
retslige procedurer. Med henblik herpå 
finder artikel 4, stk. 2 og 4, anvendelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 4 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kan kontoret anmode om mundtlige 
oplysninger, herunder gennem samtaler, og 
skriftlige oplysninger fra tjenestemænd, 
øvrige ansatte, medlemmer af institutioner 
eller organer, ledere af kontorer eller 
agenturer eller personalemedlemmer.

b) kan kontoret anmode om mundtlige 
oplysninger, herunder gennem samtaler, og 
skriftlige oplysninger fra tjenestemænd, 
øvrige ansatte, medlemmer af institutioner 
eller organer, ledere af kontorer eller 
agenturer eller personalemedlemmer, som 
er nøje dokumenteret i henhold til 
almindelige EU-bestemmelser for 
fortrolighed og databeskyttelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generaldirektøren kan indlede en 
undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt 
begrundet mistanke, som også kan være 
baseret på oplysninger fra en tredjepart 
eller på anonyme oplysninger, om, at der 
foreligger svig, korruption eller enhver 
anden ulovlig aktivitet, der skader 
Unionens finansielle interesser, jf. dog 
artikel 12d.

Generaldirektøren kan indlede en 
undersøgelse, når der er en tilstrækkeligt 
begrundet mistanke eller stærke 
indikationer, som også kan være baseret på 
oplysninger fra en tredjepart eller på 
anonyme oplysninger, om, at der foreligger 
svig, korruption eller enhver anden ulovlig 
aktivitet, der skader Unionens finansielle 
interesser, jf. dog artikel 12d.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder yder den bistand til kontorets 
ansatte, der er nødvendig, for at de kan 
udføre deres opgaver effektivt og uden 
unødig forsinkelse.

Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder garanterer den bistand til 
kontorets ansatte, der er nødvendig, for at 
de kan udføre deres opgaver effektivt og 
uden unødig forsinkelse.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra d
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over bestemmelsen i første afsnit kan 
den pågældende institution eller det 
pågældende organ, kontor eller agentur på 
et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig 
med kontoret med henblik på i tæt 
samarbejde med dette at træffe med alle 
hensigtsmæssige forebyggende 
foranstaltninger, herunder foranstaltninger 
til sikring af bevismateriale, og underretter 
straks kontoret om en sådan beslutning.

Ud over bestemmelsen i første afsnit kan 
den pågældende institution eller det 
pågældende organ, kontor eller agentur på 
et hvilket som helst tidspunkt rådføre sig 
med kontoret med henblik på i tæt 
samarbejde med dette, og uden at det 
medfører dobbeltarbejde, at træffe med 
alle hensigtsmæssige forebyggende 
foranstaltninger, herunder foranstaltninger 
til sikring af bevismateriale, og underretter 
straks kontoret om en sådan beslutning. 
Kontoret skal samarbejde konstruktivt og i 
fuld synergi med den berørte institution 
eller det berørte organ, kontor eller 
agentur.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 6 – litra e
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"8. Hvis en undersøgelse ikke kan 
afsluttes inden 12 måneder, efter at den er 
blevet indledt, aflægger generaldirektøren 
ved udløbet af denne 12-måneders periode 
og hver sjette måned derefter rapport til 
Overvågningsudvalget, hvori årsagerne 
hertil og, hvis det er relevant, de planlagte 
afhjælpende foranstaltninger med henblik 
på at fremskynde undersøgelsen angives.

"8. Hvis en undersøgelse ikke kan 
afsluttes inden 12 måneder, efter at den er 
blevet indledt, aflægger generaldirektøren 
ved udløbet af denne 12-måneders periode 
og hver sjette måned derefter rapport til 
Overvågningsudvalget, hvori årsagerne 
hertil og de planlagte afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på at 
fremskynde undersøgelsen angives.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når institutionerne, organerne, kontorerne 
og agenturerne foretager indberetning til 
EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i 
forordning (EU) 2017/1939, kan de i stedet 
sende kontoret en kopi af den indberetning, 
der blev sendt til EPPO.

Når institutionerne, organerne, kontorerne 
og agenturerne foretager indberetning til 
EPPO i overensstemmelse med artikel 24 i 
forordning (EU) 2017/1939, skal de sende 
kontoret en kopi af den indberetning, der 
blev sendt til EPPO.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Institutionerne, organerne, kontorerne og 
agenturerne og, medmindre den nationale 
lovgivning er til hinder herfor, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sender på anmodning eller på 
eget initiativ kontoret alle de dokumenter 
og oplysninger, som de er i besiddelse af, 
om en igangværende undersøgelse, der 
foretages af OLAF.

Institutionerne, organerne, kontorerne og 
agenturerne og, medmindre den nationale 
lovgivning er til hinder herfor, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sender på anmodning eller på 
eget initiativ straks kontoret alle de 
dokumenter og oplysninger, som de er i 
besiddelse af, om en igangværende 
undersøgelse, der foretages af OLAF.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 7 – litra c
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Institutionerne, organerne, 
kontorerne og agenturerne og, medmindre 
den nationale ret er til hinder herfor, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sender kontoret alle andre 
dokumenter og oplysninger, der anses for 

3. Institutionerne, organerne, 
kontorerne og agenturerne og, medmindre 
den nationale ret er til hinder herfor, 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder sender straks kontoret alle 
andre dokumenter og oplysninger, der 
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at være relevante, og som de er i besiddelse 
af, om bekæmpelse af svig, bestikkelse og 
enhver anden ulovlig aktivitet, der skader 
Unionens finansielle interesser.

anses for at være relevante, og som de er i 
besiddelse af, om bekæmpelse af svig, 
bestikkelse og enhver anden ulovlig 
aktivitet, der skader Unionens finansielle 
interesser.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 9 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa)  Som stk. 5a tilføjes:
"5a. Personer, der indberetter 
forbrydelser og andre lovovertrædelser i 
forbindelse med EU's finansielle 
interesser til kontoret, beskyttes fuldt ud, 
navnlig gennem EU-lovgivningen om 
beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-lovgivningen."

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten kan ledsages af henstillinger fra 
generaldirektøren om de foranstaltninger, 
der skal træffes. Disse henstillinger skal i 
relevant omfang angive eventuelle 
disciplinære, administrative, finansielle 
og/eller juridiske foranstaltninger, som den 
berørte institution eller det berørte organ, 
kontor eller agentur eller de berørte 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
har truffet, og de skal navnlig angive de 
anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og 
den foreløbige juridiske vurdering af de 
konstaterede faktiske forhold.

Rapporten kan ledsages af dokumenterede 
henstillinger fra generaldirektøren om de 
foranstaltninger, der skal træffes. Disse 
henstillinger skal i relevant omfang angive 
eventuelle disciplinære, administrative, 
finansielle og/eller juridiske 
foranstaltninger, som den berørte 
institution eller det berørte organ, kontor 
eller agentur eller de berørte 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
har truffet, og de skal navnlig angive de 
anslåede beløb, der skal tilbagesøges, og 
den foreløbige juridiske vurdering af de 
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konstaterede faktiske forhold.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra b
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontoret træffer passende interne 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
en gennemgående kvalitet af de endelige 
rapporter og henstillinger og vurderer, om 
der er behov for at revidere 
retningslinjerne vedrørende 
undersøgelsesprocedurerne for at 
adressere eventuelle uoverensstemmelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 10 – litra b
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, 
udgør gyldige bevismidler i retslige 
procedurer ved Unionens retsinstanser og i 
administrative procedurer i Unionen.

Rapporter, der er udarbejdet af kontoret, 
udgør gyldige bevismidler i retslige 
procedurer ved Unionens retsinstanser og i 
administrative procedurer i Unionen, 
forudsat at de er udarbejdet på lovlig vis.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 11 – litra a
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 12 – stk. 1 – andet punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Det kan også videresende oplysninger til 
den berørte institution eller det berørte 

"For at undgå unødige forsinkelser, som 
kan have skadelige konsekvenser for 
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organ, kontor eller agentur." andre undersøgelser, f.eks. visse sager om 
ophævelse af immunitet, kan det også efter 
anmodning videresende oplysninger til 
den berørte institution eller det berørte 
organ, kontor eller agentur."

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 12c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontoret foretager uden unødig 
forsinkelse indberetning til EPPO om 
enhver strafbar adfærd, i forbindelse med 
hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i 
overensstemmelse med artikel 22 og 
artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) 
2017/1939. Indberetningen sendes på et 
hvilket som helst tidspunkt før eller under 
en undersøgelse, der foretages af kontoret. 
s2.

1. Kontoret foretager straks 
underretning og uden unødig forsinkelse 
indberetning til EPPO om enhver strafbar 
adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO 
kan udøve sin kompetence i 
overensstemmelse med artikel 22 og artikel 
25, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1939. 
Indberetningen sendes på et hvilket som 
helst tidspunkt før eller under en 
undersøgelse, der foretages af kontoret. s2.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 12c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indberetningen skal som minimum 
indeholde en beskrivelse af de faktiske 
omstændigheder, herunder en vurdering af 
den skade, der er forårsaget eller 
sandsynligvis vil blive forårsaget, den 
eventuelle retlige kvalifikation og alle 
tilgængelige oplysninger om potentielle 
ofre, mistænkte og eventuelle andre 
involverede personer.

2. Indberetningen skal indeholde alle 
de faktiske omstændigheder og 
oplysninger, der er kendt af kontoret, 
herunder en vurdering af den skade, der er 
forårsaget eller sandsynligvis vil blive 
forårsaget, den eventuelle retlige 
kvalifikation og alle tilgængelige 
oplysninger om potentielle ofre, mistænkte 
og eventuelle andre involverede personer.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
 Forordning (EU) nr. 883/2013
 Artikel 12c – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontoret er ikke forpligtet til at indberette 
åbenbart ubegrundede påstande til EPPO.

Kontoret indberetter kun begrundede 
påstande til EPPO og fremsender årlige 
data om antallet af og genstanden for 
sådanne påstande.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 883/2013
Artikel 12 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12fa
Sideløbende undersøgelser

1. I tilfælde, hvor der foregår en 
undersøgelse i en medlemsstat, der er en 
del af EPPO, og en medlemsstat, der ikke 
er en del af EPPO, indgår kontoret og 
EPPO en samarbejdsordning i henhold til 
artikel 99, stk. 3, i Rådets forordning (EU) 
2017/1939. En sådan samarbejdsordning 
skal som minimum indeholde 
bestemmelser vedrørende udveksling af 
alle oplysninger, gensidig anerkendelse af 
beviser og rapporter, processuelle 
garantier svarende til dem, der er angivet 
i kapitel VI i Rådets forordning (EU) 
2017/1939, og udveksling af 
personoplysninger.
2. Medlemsstaterne samarbejder med 
både kontoret og EPPO og støtter dem i 
deres arbejde og respektive undersøgelser.
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