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LÜHISELGITUS

Euroopa Prokuratuuri (EPPO) asutamisest tulenevalt on vaja praegu kehtiv Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi käsitlev määrus nr 883/2013 läbi vaadata, et 
kohandada nende kahe institutsiooni vahelist koostööd, suurendada OLAFi juurdluste 
tulemuslikkust ning muuta määruse nr 883/2013 sätted selgemaks ja lihtsamaks.

Nii EPPO-l kui ka OLAFil on liidu finantshuvide kaitsmise volitused, kummalgi oma 
vastutusalas.

EPPO-l, kui see tööle hakkab, hakkavad olema volitused viia liidu eelarvet mõjutavate 
kuritegudega seoses läbi kriminaaljuurdlusi ja esitada liikmesriikide kohtutes süüdistusi. 
OLAF uurib halduslikke eeskirjade eiramisi, aga ka kuritegusid. Tema halduslikud volitused 
on kriminaaluurimisega võrreldes siiski piiratumad. Seetõttu nähakse ettepanekus ette, et need 
kaks organit teevad omavahel võimalikult tihedat koostööd, mis viib rohkemate süüdistuste ja 
rohkemate süüdimõistvate otsusteni ning suurendab raha tagasisaamist.

Et võimaldada sujuv üleminek uuele õigusraamistikule, peaks muudetud määrus nr 883/2013 
jõustuma enne, kui EPPO tegevust alustab, mis on kavandatud 2020. aasta lõpuks.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni püüdlusi teha praegu üksnes piiratud arvul muudatusi, 
mis on vajalikud ettepanekuga kaasasoleva komisjoni talituste analüütilise töödokumendi 
kohaselt, mis tugineb hindamisaruandele, välistele uuringutele ja sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemustele. Seetõttu toetab ta komisjoni ettepanekut keskenduda kolmele 
valdkonnale: EPPO ja OLAFi suhted, OLAFi juurdluste tõhustamine ning selgemaks ja 
lihtsamaks muutmine.

I. EPPO ja OLAFi suhted

Ettepanekuga kehtestatakse järgmised vajalikud sätted OLAFi ja EPPO suhete 
reguleerimiseks:

 OLAFi kohustus teavitada EPPOd põhjendamatu viivituseta igast kuriteost, mille 
puhul saab EPPO teostada oma pädevust; EPPO-le esitatav teave peab olema piisavalt 
tõendatud ja sisaldama kogu nõutavat teavet;

 juurdluste kattumise vältimine: OLAF ei tohi alustada asjatut paralleelset juurdlust 
asjaolude kohta, mis on identsed nendega, mida EPPO juba uurib;

 konkreetsed menetlusnormid EPPO-lt OLAFile esitatavate abi- ja täiendavustaotluste 
jaoks.

II. OLAFi juurdluste tõhustamine

Selleks et viia ellu kohtuotsus T-48/16, Sigma Orionis SA vs. Euroopa Komisjon, on oluline 
selgitada, et OLAF viib läbi määruste nr 883/2013 ja nr 2185/1996 kohaseid kohapealseid 
kontrolle ja inspekteerimisi, välja arvatud juhul, kui ettevõtja ei ole sellega nõus (art 3). Liidu 
õigus peatab riigisisese õiguse kehtivuse neis küsimustes, mille suhtes kohaldatakse määrusi 
nr 883/2013 ja nr 2185/1996. Peale selle nentis kohus, et ettevõtja võimalik vastuseis ei 
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tähenda, et ettevõtjal oleks keeldumise õigus, vaid lihtsalt et selle tagajärjeks on, et kontroll 
võidakse viia läbi ettevõtja tahtest olenemata riigisiseste ametiasutuste abil kooskõlas 
riigisisese õigusega. Menetluslike tagatistega seoses peab OLAF järgima liidu õiguses, eriti 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi. 

Arvamuse koostaja väljendab heameelt kavandatud muudatusettepanekute üle, mis 
puudutavad pangakonto andmeid, mis kajastavad viiendat rahapesuvastast direktiivi 
(artikli 7 lõige 3), käibemaksuteabe vahetamist määruse nr 904/2010 alusel (artikli 12 lõige 
5), OLAFi kogutud tõendite lubatavuse põhimõtte sisseviimist (artikli 11 lõige 2), 
liikmesriikide pettusevastaste koordineerimistalituste rolli (artikkel 12a) ning sätet, 
millega täpsustatakse koordineerimistegevus, mida OLAF võib teha (artikkel 12b).

Arvamuse koostaja esitab muudatusettepanekud, mille eesmärk on suurendada veelgi 
läbipaistvust ja tõhusust. Samuti soovitab arvamuse koostaja viia sisse viite rikkumisest 
teatajate kaitsele OLAFi juurdluste kontekstis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega 
on liit oluliselt tugevdanud liidu 
finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise 
võimalusi. Euroopa Prokuratuuril (EPPO) 
hakkavad olema volitused korraldada liidu 
eelarvega seotud kriminaaljuurdlusi ja 
esitada osalevate liikmesriikide kohtutes 
süüdistusi asjaomastes kuritegudes (vt 
direktiiv (EL) 2017/1371).

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2017/13713 ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/19394 vastuvõtmisega 
on liit oluliselt tugevdanud ühtlustatud 
õigusraamistikku, mis puudutab liidu 
finantshuvide kriminaalõigusliku kaitsmise 
võimalusi. Euroopa Prokuratuur (EPPO) 
on komisjoni üks olulisimaid prioriteete 
kriminaalõiguse ja pettusevastase poliitika 
valdkonnas, ning sellel hakkavad olema 
volitused korraldada liidu eelarvega seotud 
kriminaaljuurdlusi ja esitada osalevate 
liikmesriikide kohtutes süüdistusi 
asjaomastes kuritegudes (vt direktiiv 
(EL) 2017/1371).

_________________ _________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis 
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käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

käsitleb võitlust liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse 
abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1939, millega rakendatakse 
tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri 
asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

4 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1939, millega rakendatakse 
tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri 
asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Pettustevastane Amet 
(edaspidi „amet“) korraldab 
haldusrikkumiste ja süütegude 
haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus võib ta 
teha riigi prokuratuurile kohtuga seotud 
soovitusi, mille eesmärk on siseriiklik 
kohtumõistmine süüdlaste üle. Tulevikus 
esitab ta EPPOs osalevate liikmesriikide 
puhul süüteokahtluse EPPOsse ja teeb 
viimasega asja uurimisel koostööd.

(2) Et kaitsta liidu finantshuve, 
korraldab Euroopa Pettustevastane Amet 
(edaspidi „amet“) haldusrikkumiste ja 
süütegude haldusjuurdlusi. Juurdluse lõpus 
võib ta teha riigi prokuratuurile kohtuga 
seotud soovitusi, mille eesmärk on 
siseriiklik kohtumõistmine süüdlaste üle. 
Tulevikus esitab ta EPPOs osalevate 
liikmesriikide puhul süüteokahtluse 
EPPOsse ja teeb viimasega asja uurimisel 
koostööd, pakkudes näiteks tehnilist ja 
logistilist tuge.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sellepärast tuleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, 
Euratom) nr 883/20135 pärast määruse 
(EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta. EPPO 
ja ameti vaheliste suhete suhtes 
kohaldatavaid sätteid määruses (EL) 
2017/1939 peavad täiendama määruse (EL, 
Euratom) nr 883/2013 sätted, et nende kahe 
organi vahelise sünergiaga oleks tagatud 
liidu finantshuvide kõrgeim kaitsetase.

(3) Sellepärast tuleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, 
Euratom) nr 883/20135 pärast määruse 
(EL) 2017/1939 vastuvõtmist muuta ja 
vastavalt kohandada. EPPO ja ameti 
vaheliste suhete suhtes kohaldatavaid 
sätteid määruses (EL) 2017/1939 peavad 
täiendama määruse (EL, Euratom) 
nr 883/2013 sätted, et nende kahe organi 
vahelise sünergiaga oleks tagatud liidu 
finantshuvide kõrgeim kaitsetase, lähtudes 
tiheda koostöö, teabevahetuse, 
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vastastikuse täiendavuse ja kattuva töö 
vältimise põhimõtete rakendamisest.

_________________ _________________
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT 
L 248, 18.9.2013, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdlusi ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 
määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT 
L 248, 18.9.2013, lk 1).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna ametil ja EPPO-l on ühine 
eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad 
looma tihedad suhted, mis põhinevad 
ehtsal koostööl ning mille eesmärk on 
tagada nende volituste vastastikune 
täiendavus ja oma tegevuse koordineeritus, 
eriti seoses tõhustatud koostööga EPPO 
asutamisel. Lõpptulemusena peaksid nende 
suhted aitama tagada kõigi liidu 
finantshuvide kaitsmise võimaluste 
kasutamise ja töö tarbetu kattumise 
vältimise.

(4) Kuna ametil ja EPPO-l on ühine 
eesmärk – liidu eelarve kaitse – peavad nad 
looma tihedad suhted, mis põhinevad 
ehtsal ja tõhusal koostööl ning mille 
eesmärk on tagada nende volituste 
vastastikune täiendavus ja oma tegevuse 
koordineeritus, eriti seoses tõhustatud 
koostööga EPPO asutamisel. 
Lõpptulemusena peaksid nende suhted 
aitama tagada kõigi liidu finantshuvide 
kaitsmise ja tagamise võimaluste 
kasutamise ja töö tarbetu kattumise 
vältimise, samuti menetluslike tagatiste ja 
asjaomaste ettevõtjate õiguste täieliku 
järgimise. Selleks et edendada head 
koostööd, peaksid EPPO ja amet looma 
korrapärase teabevahetuse, et teha 
kindlaks suundumused ja võimalikud 
seosed eri juhtumite vahel, lähtudes oma 
erinevatest pädevusvaldkondadest. Kuna 
nende volitused on erinevad ning EPPO 
korraldab kriminaal- ja OLAF 
haldusjuurdlusi, ei pruugi nende tegevuse 
koordineerimine olla mõnel juhul vajalik.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruses (EL) 2017/1939 on 
sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu 
institutsioonid, organid, ametid ja asutused 
ning riigi pädevad ametiasutused peavad 
EPPOd kohe teavitama süütegudest, mille 
suhtes võib EPPO on pädevust teostada. 
Kuna ameti volitused piirduvad pettuste, 
korruptsiooni ja muude liidu finantshuve 
kahjustavate ebaseaduslike tegevustega, 
sobib see ideaalselt tegutsema EPPO 
loomuliku partneri ja eelistatud 
teabeallikana.

(5) Määruses (EL) 2017/1939 on 
sätestatud, et amet, nagu ka kõik liidu 
institutsioonid, organid, ametid ja asutused 
ning riigi pädevad ametiasutused peavad 
EPPOd kohe teavitama süüteokahtlustest, 
mille suhtes võib EPPO on pädevust 
teostada. Kuna ameti volitused piirduvad 
pettuste, korruptsiooni ja muude liidu 
finantshuve kahjustavate ebaseaduslike 
tegevustega, sobib see ideaalselt tegutsema 
EPPO loomuliku partneri ja eelistatud 
teabeallikana.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võimalikule süüteole viitavad 
asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, 
võivad tegelikkuses ilmneda kas algsetes 
ametile esitatud väidetes eeskirjade 
eiramise kohta või ameti algatatud 
haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab 
amet EPPO teavitamise kohustuse 
täitmiseks andma talle süüteost teada mis 
tahes juurdlusetapis, mil see selgub.

(6) Võimalikule süüteole viitavad 
asjaolud, mis kuuluvad EPPO pädevusse, 
võivad tegelikkuses ilmneda kas algsetes 
ametile esitatud väidetes eeskirjade 
eiramise kohta või ameti algatatud 
haldusjuurdluse käigus. Sellepärast peab 
amet EPPO teavitamise kohustuse 
täitmiseks andma talle süüteost kohe teada 
mis tahes juurdlusetapis, mil see selgub.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määruses (EL) 2017/1939 on 
esitatud miinimumteave, mis sellises 
teatises reeglina alati olema peab. Selleks 
võib ametil olla vaja anda süüteole 
viitavatele väidetele esialgne hinnang ja 

(7) Määruses (EL) 2017/1939 on 
esitatud miinimumteave, mis sellises 
teatises reeglina alati olema peab. Selleks 
võib ametil olla vaja anda süüteole 
viitavatele väidetele esialgne hinnang ja 
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koguda vajalikku teavet. Amet peab 
tegema sellise hindamise operatiivselt ja 
nii, et see ei ohustaks võimalikku tulevast 
kriminaaluurimist. Kui amet teeb 
hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO 
pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta 
hindamise lõpuks esitama EPPO-le 
sellesisulise teatise.

koguda vajalikku teavet. Amet peab 
tegema sellise hindamise operatiivselt, 
ilma põhjendamatu viivituseta ja nii, et see 
ei ohustaks võimalikku tulevast 
kriminaaluurimist. Kui amet teeb 
hindamisel kindlaks, et on olemas EPPO 
pädevusse kuuluv süüteokahtlus, peab ta 
hindamise lõpuks esitama EPPO-le ilma 
põhjendamatu viivituseta sellesisulise 
teatise.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kogu EPPO ja ameti vahel toimuv 
aruandlus või suhtlus peab olema 
kooskõlas andmekaitse ja 
konfidentsiaalsusnõuete valdkonnas 
kehtivate liidu õigusaktidega.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.

Selgitus

Ameti ja EPPO käsitletavate juhtumite olemuse tõttu tuleb nende suhtes kohaldada kõige 
rangemaid andmekaitse- ja konfidentsiaalsusnõudeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ameti oskusteavet arvestades peab 
liidu institutsioonidel, organitel, ametitel ja 
asutustel olema võimalus paluda ametil 
anda esialgne hinnang neile teada antud 
kahtlustustele.

(8) Et tagada tõhus koostöö ja 
arvestades ameti oskusteavet, kogemusi, 
mandaati ja volitusi, peab liidu 
institutsioonidel, organitel, ametitel ja 
asutustel olema võimalus paluda ametil 
anda esialgne hinnang neile teada antud 
kahtlustustele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kooskõlas määrusega 
(EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul 
alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO 
juurdlusega samade asjaolude kohta. 
Teatud juhtudel võib siiski liidu 
finantshuvide kaitsmiseks vaja olla, et amet 
tegeleks enne EPPO kriminaaluurimise 
lõpuleviimist täiendava haldusjuurdlusega, 
et teha kindlaks, kas on vaja 
kaitsemeetmeid või algatada finants-, 
distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised 
täiendavad juurdlused võivad olla 
asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja 
tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga 
eelarvevahendeid, ohus olevad summad on 
suured või on ohtlikus olukorras vaja 
vältida edasisi kulutusi.

(9) Kooskõlas määrusega 
(EL) 2017/1939 ei tohiks amet üldjuhul 
alustada haldusjuurdlust paralleelselt EPPO 
juurdlusega samade asjaolude kohta, välja 
arvatud teatud juhtudel, kus liidu 
finantshuvide kaitsmiseks võib vaja olla, et 
amet tegeleks enne EPPO 
kriminaaluurimise lõpuleviimist täiendava 
haldusjuurdlusega, et teha kindlaks, kas on 
vaja kaitsemeetmeid või algatada finants-, 
distsiplinaar- või haldusmenetlus. Sellised 
täiendavad juurdlused võivad olla 
asjakohased muu hulgas siis, kui on vaja 
tagasi nõuda teatud aegumistähtajaga 
eelarvevahendeid, ohus olevad summad on 
suured või on ohtlikus olukorras vaja 
vältida edasisi kulutusi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Määruses (EL) 2017/1939 on 
sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt 
selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO 
seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema 
teatud tingimustel võimalik ka ameti enda 
algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema 
võimalus esitada ameti juurdluse 
algatamisele, jätkamisele või teatud 
juurdlustoimingute tegemisele vastuväide. 
Vastuväite põhjus peab olema vajadus 
kaitsta EPPO uurimiste tulemuslikkust ja 
olema selle eesmärgiga võrdeline. Amet 
peab jätma tegemata toimingu, millele 
EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO 
vastuväidet ei esita, peab amet korraldama 
oma juurdluse EPPOga tihedalt 

(10) Määruses (EL) 2017/1939 on 
sätestatud, et EPPO võib paluda ametilt 
selliseid täiendavaid juurdlusi. Kui EPPO 
seda ei palu, peaks täiendav juurdlus olema 
teatud tingimustel võimalik ka ameti enda 
algatusel. Täpsemalt peaks EPPO-l olema 
võimalus esitada ameti juurdluse 
algatamisele, jätkamisele või teatud 
juurdlustoimingute tegemisele vastuväide, 
kui see vähendaks EPPO enda uurimiste 
tulemuslikkust. Selline vastuväide peaks 
alati olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 
proportsionaalne. Sellisel juhul peaks 
amet jätma tegemata toimingu, millele 
EPPO on esitanud vastuväite. Kui EPPO 
vastuväidet ei esita, peab amet korraldama 
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konsulteerides. oma juurdluse EPPOga tihedalt 
konsulteerides.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Amet peaks EPPO juurdlusi 
aktiivselt toetama. Selleks võib EPPO 
paluda ametil kriminaaluurimist käesoleva 
määrusega antud volitusi kasutades toetada 
või täiendada. Sel juhul peab amet 
tegutsema käesolevas määruses sätestatud 
õigusraamistiku ja oma volituste piires.

(11) Amet peaks EPPO juurdlusi 
aktiivselt ja tõhusalt toetama, näiteks 
pakkudes asjakohast tehnilist ja logistilist 
tuge. Selleks võib EPPO paluda ametil 
kriminaaluurimist käesoleva määrusega 
antud mandaati ja volitusi kasutades 
toetada või täiendada. Sel juhul peab amet 
tegutsema käesolevas määruses sätestatud 
õigusraamistiku ja oma volituste piires.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et ameti ja EPPO koostöö oleks 
tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt 
teavet vahetama. Enne ameti või EPPO 
juurdluse alustamist on teabevahetus eriti 
tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute 
koordineeritus ja ei tehtaks topelttööd. 
Amet ja EPPO peavad sellise 
teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama 
oma töökorralduses.

(12) Et ameti ja EPPO koostöö, 
koordineerimine ja läbipaistvus oleks 
tulemuslik, peavad nad omavahel pidevalt 
teavet vahetama. Enne ameti või EPPO 
juurdluse alustamist on teabevahetus eriti 
tähtis selleks, et oleks tagatud toimingute 
koordineeritus ja täiendavus ja ei tehtaks 
topelttööd. Amet ja EPPO peavad sellise 
teabevahetuse viisi ja tingimused sätestama 
oma töökorralduses, sealhulgas võimaluse 
vahetada täielikke menetlustoimikuid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(13) Komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta 
aruandes määruse (EL, Euratom) 
nr 883/2013 kohaldamise hindamise kohta6 
jõuti järeldusele, et 2013. aasta muudatused 
õigusraamistikus on toonud kaasa selge 
paranemise juurdluste läbiviimises, 
partneritega tehtavas koostöös ja 
juurdlusaluste isikute õiguste austamises. 
Samas tõi hinnang esile mõningaid 
puudusi, mis mõjutavad juurdluste 
tulemuslikkust ja tõhusust.

(13) Komisjoni 2. oktoobri 2017. aasta 
aruandes määruse (EL, Euratom) 
nr 883/2013 kohaldamise hindamise kohta6 
jõuti järeldusele, et 2013. aasta muudatused 
õigusraamistikus on toonud kaasa selge 
paranemise juurdluste läbiviimises, 
partneritega tehtavas koostöös ja 
juurdlusaluste isikute õiguste austamises. 
Samas tõi hinnang esile mõningaid 
puudusi, mis mõjutavad juurdluste 
tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks seoses 
volituste ja OLAFi juurdlusvahendite 
kasutamisega või sisejuurdluste 
läbiviimise ühtsete tingimustega, 
koostööga ühelt poolt liikmesriikide ja 
nende institutsioonide ning teiselt poolt 
ELi asutuste, ametite, organite ja 
institutsioonide vahel, samuti 
erinevustega liidu õigusraamistiku sätete 
kohaldamisel.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Aruandega oli kaasas 
komisjoni talituste hindamisteemaline 
töödokument SWD(2017) 332 ja ameti 
järelevalvekomitee arvamus nr 2/2017.

6 COM(2017) 589. Aruandega oli kaasas 
komisjoni talituste hindamisteemaline 
töödokument SWD(2017) 332 ja ameti 
järelevalvekomitee arvamus nr 2/2017.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Muudatused ei mõjuta juurdlustes 
kohaldatavaid menetluslikke tagatisi. Amet 
peab kohaldama menetluslikke tagatisi, mis 
on sätestatud määruses (EL, Euratom) 
nr 883/2013, nõukogu määruses (Euratom, 
EÜ) nr 2185/967 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Sellise õigusraamistiku 
kohaselt peavad ameti juurdlused olema 
objektiivsed, erapooletud ja 
konfidentsiaalsed, otsida tuleb nii 
süüdistajale kui ka kaitsjale kasutatavaid 
tõendeid, juurdlus peab toimuma kirjaliku 
volituse alusel ning sellele tuleb rakendada 
õiguspärasuse kontrolli. Amet peab 

(15) Muudatused ei mõjuta juurdlustes 
kohaldatavaid menetluslikke tagatisi. Amet 
peab kohaldama menetluslikke tagatisi, mis 
on sätestatud määruses (EL, Euratom) 
nr 883/2013, nõukogu määruses (Euratom, 
EÜ) nr 2185/967 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Sellise õigusraamistiku 
kohaselt peavad ameti juurdlused olema 
objektiivsed, erapooletud ja 
konfidentsiaalsed, otsida tuleb nii 
süüdistajale kui ka kaitsjale kasutatavaid 
tõendeid, juurdlus peab toimuma kirjaliku 
volituse alusel ning sellele tuleb rakendada 
õiguspärasuse kontrolli. Nii amet kui ka 
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jälgima, et juurdlustes austatakse 
juurdlusaluste isikute õigusi, sealhulgas 
süütuse presumptsiooni ja õigust keelduda 
enda vastu ütluste andmisest. 
Ülekuulamisega seoses on juurdlusalustel 
isikutel muu hulgas õigus kasutada enda 
valitud isiku abi, kinnitada ülekuulamise 
protokoll ja kasutada ükskõik millist liidu 
ametlikku keelt. Juurdlusalustel isikutel on 
ka õigus esitada enne järelduste tegemist 
märkusi juhtumi asjaolude kohta.

EPPO peavad jälgima, et nende 
juurdlustes austatakse juurdlusaluste 
isikute õigusi, sealhulgas süütuse 
presumptsiooni ja õigust keelduda enda 
vastu ütluste andmisest. Ülekuulamisega 
seoses on juurdlusalustel isikutel muu 
hulgas õigus kasutada enda valitud isiku 
abi, kinnitada ülekuulamise protokoll ja 
kasutada ükskõik millist liidu ametlikku 
keelt. Juurdlusalustel isikutel on ka õigus 
esitada enne järelduste tegemist märkusi 
juhtumi asjaolude kohta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Osalevad liikmesriigid peaksid 
nõustuma tegema EPPO ja ametiga 
koostööd, et hõlbustada juurdluste tõhusat 
läbiviimist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui amet peab aga toetuma riigi 
pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja 
ei ole kohapealse kontrolli ja 
inspekteerimisega nõus), peavad 
liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti 
tegevus oleks tulemuslik, ja andma 
vajalikku abi oma siseriiklikku 
menetlusõigust järgides. 

(19) Kui amet peab aga toetuma riigi 
pädevate asutuste abile (eriti kui ettevõtja 
ei ole kohapealse kontrolli ja 
inspekteerimisega nõus), peavad 
liikmesriigid hoolitsema selle eest, et ameti 
tegevus oleks tulemuslik, ja tagama 
vajaliku abi oma siseriiklikku 
menetlusõigust järgides. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selline koostöökohustus peab 
hõlmama seda, et amet saab nõuda uuritava 
asjaga võib-olla seotud või selle kohta 
teavet valdavatelt ettevõtjatelt asjakohast 
teavet. Sellise nõude korral ei ole 
ettevõtjatel kohustust oma süütegu 
tunnistada, aga nad peavad vastama 
faktiküsimustele ja esitama dokumente, 
isegi kui seda teavet võidakse kasutada 
nende või mõne teise ettevõtja vastu ja 
nende süüteo tuvastamiseks. 

(21) Selline koostöökohustus peab 
hõlmama seda, et amet saab nõuda uuritava 
asjaga võib-olla seotud või selle kohta 
teavet valdavatelt ettevõtjatelt selle teabe 
esitamist. Liidu õiguse rikkumistest, 
eelkõige ELi finantshuvidega seotud 
kuritegudest ja rikkumistest teatavate 
isikute kaitsega seoses kohaldatakse 
direktiivi (EL) 2018/... [viide direktiivile, 
mis käsitleb liidu õiguse rikkumisest 
teatavate isikute kaitset]. Sellise nõude 
korral ei ole ettevõtjatel kohustust oma 
süütegu tunnistada, aga nad peavad 
vastama faktiküsimustele. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ettevõtjatel peab kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimise ajal olema 
võimalus kasutada kontrollikoha 
liikmesriigi ametlikku keelt ja kasutada 
enda valitud isiku, sealhulgas välise 
õigusnõustaja abi. Õigusnõustaja kohalolek 
aga ei tohi olla õiguslik tingimus 
kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise 
kehtivaks tunnistamiseks. Kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimise 
tulemuslikkuse tagamiseks (eriti seoses 
tõendite kaotsimineku ohuga) peab ametil 
olema võimalik pääseda ettevõtja 
ruumidesse, maale, transpordivahenditesse 
ja muudesse tegevuskohtadesse 
viivitamata, ilma et peaks ootama, kuni 
ettevõtja oma õigusnõustajaga 
konsulteerib. Nõustuda võib ainult 
mõistlikult lühikese viivitusega, mille 
jooksul ettevõtja enne kontrolli algust 
õigusnõustajaga konsulteerib. Tuleb 
rangelt jälgida, et sellised viivitused oleks 
võimalikult lühikesed.

(22) Ettevõtjatel peab kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimise ajal olema 
võimalus kasutada kontrollikoha 
liikmesriigi ametlikku keelt ja kasutada 
enda valitud isiku, sealhulgas välise 
õigusnõustaja abi. Õigusnõustaja kohalolek 
aga ei tohi olla õiguslik tingimus 
kohapealsete kontrollide ja inspekteerimise 
kehtivaks tunnistamiseks. Kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimise 
tulemuslikkuse tagamiseks (eriti seoses 
tõendite kaotsimineku ohuga) peab ametil 
olema võimalik pääseda ettevõtja 
ruumidesse, maale, transpordivahenditesse 
ja muudesse tegevuskohtadesse 
viivitamata, ilma et peaks ootama, kuni 
ettevõtja oma õigusnõustajaga 
konsulteerib, kuid amet ei takista sellist 
konsulteerimist. Nõustuda võib ainult 
mõistlikult lühikese viivitusega, mille 
jooksul ettevõtja enne kontrolli algust 
õigusnõustajaga konsulteerib. Tuleb 
rangelt jälgida, et sellised viivitused oleks 
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võimalikult lühikesed, tingimusel et 
järgitakse nõuetekohaselt menetluslikke 
tagatisi ja asjaomase ettevõtja õigusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Ametil peavad olema raha 
liikumise jälgimiseks vajalikud 
võimalused, et paljastada paljudele 
pettustele iseloomulikud töömeetodid. 
Praegu saab amet juurdluseks vajalikke 
pangakonto andmeid paljude liikmesriikide 
krediidiasutustest koostöös riigi 
ametiasutustega ja nende abiga. Et 
tegutsemine oleks tulemuslik kogu liidus, 
peab määruses olema sätestatud siseriiklike 
pädevate asutuste kohustus anda ametile 
üldise abistamiskohustuse raames ka 
pangakonto ja makseandmeid. Selline 
koostöö peaks üldjuhul toimuma 
liikmesriikide rahapesu andmebüroode 
kaudu. Niimoodi ametit aidates peavad 
liikmesriigi ametiasutused tegutsema 
kooskõlas oma riigi menetlusõiguse 
asjaomaste sätetega. 

(26) Ametil peavad olema raha 
liikumise jälgimiseks vajalikud 
võimalused, et paljastada paljudele 
pettustele iseloomulikud töömeetodid. 
Praegu saab amet juurdluseks vajalikke 
pangakonto andmeid paljude liikmesriikide 
krediidiasutustest koostöös riigi 
ametiasutustega ja nende abiga. Et 
tegutsemine oleks tulemuslik kogu liidus, 
peab määruses olema sätestatud siseriiklike 
pädevate asutuste kohustus anda ametile 
üldise abistamiskohustuse raames ka 
pangakonto ja makseandmeid. Selline 
koostöö peaks üldjuhul toimuma 
liikmesriikide rahapesu andmebüroode 
kaudu. Niimoodi ametit aidates peavad 
liikmesriigi ametiasutused tegutsema 
kooskõlas oma riigi menetlusõiguse 
asjaomaste sätetega, tagades samal ajal 
kogu juurdluse suhtes asjakohase teabe 
nõuetekohase ja õigeaegse edastamise nii 
EPPO-le kui ka ametile.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ameti varajane teabeedastus 
kaitsemeetmete rakendamiseks on 
hädavajalik liidu finantshuvide kaitsmise 
vahend. Et tagada ameti ning liidu 
institutsioonide, organite, ametite ja 
asutuste sellesisuline tihe koostöö, peab 

(27) Ameti varajane ja viivituseta 
teabeedastus kaitsemeetmete 
rakendamiseks on hädavajalik liidu 
finantshuvide kaitsmise vahend. Et tagada 
ameti ning liidu institutsioonide, organite, 
ametite ja asutuste sellesisuline tihe 
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viimastel olema võimalus konsulteerida 
igal ajal ametiga, et otsustada sobivate 
kaitsemeetmete, sealhulgas tõendite 
kaitsmise üle.

koostöö, peab viimastel olema võimalus 
konsulteerida igal ajal ametiga, et otsustada 
sobivate kaitsemeetmete, sealhulgas 
tõendite kaitsmise üle.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Et vältida põhjendamatuid 
viivitusi, millel võiks olla kahjulikud 
tagajärjed muudele juurdlustele, nagu 
mõningad puutumatuse äravõtmise 
juhtumid, peaksid nii EPPO kui ka amet 
viima oma juurdlused läbi õigeaegselt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ameti volitused hõlmavad 
käibemaksu-omavahenditest tulenevate 
liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab 
amet saama toetada ja täiendada 
liikmesriikide sellesisulist tegevust oma 
volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike 
pädevate ametiasutuste tegevuse 
koordineerimisega keeruliste riikideüleste 
juhtumite uurimises ning samuti 
liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks 
peab ametil olema läbi nõukogu määrusega 
(EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci 
võrgustiku teabevahetuse võimalus, et 
edendada ja lihtsustada käibemaksupettuste 
vastast koostööd.

(29) Ameti volitused hõlmavad 
käibemaksu-omavahenditest tulenevate 
liidu eelarvetulude kaitset. Selleks peab 
amet saama toetada ja täiendada 
liikmesriikide sellesisulist tegevust oma 
volituste kohaste juurdlustega, siseriiklike 
pädevate ametiasutuste tegevuse 
koordineerimisega keeruliste riikideüleste 
juhtumite uurimises ning samuti 
liikmesriikide ja EPPO aitamisega. Selleks 
peab ametil olema läbi nõukogu määrusega 
(EL) nr 904/20109 loodud Eurofisci 
võrgustiku teabevahetuse võimalus, 
pidades seejuures silmas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
2018/17259a, et edendada ja lihtsustada 
käibemaksupettuste vastast koostööd. 

_________________ _________________
9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus 
(EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning 

9 Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus 
(EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning 
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maksupettuste vastase võitluse kohta 
käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 
12.10.2010, lk 1–18).

maksupettuste vastase võitluse kohta 
käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 
12.10.2010, lk 1–18).
9a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel 
liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes ning isikuandmete vaba 
liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018, lk 39). 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 1 – lõige 4a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Amet loob tihedad suhted Euroopa 
Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse 
tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu 
määrusele (EL) 2017/193913. Sellised 
suhted peavad tuginema vastastikusel 
koostööl ja teabevahetusel. Nende eesmärk 
on eelkõige ameti ja EPPO volituste 
vastastikune täiendavus ja ameti abi EPPO-
le, mis tagavad kõigi olemasolevate 
vahendite kasutamise liidu finantshuvide 
kaitsmisel.

4a. Amet loob tihedad suhted Euroopa 
Prokuratuuriga (EPPO), mis asutatakse 
tõhustatud koostöös vastavalt nõukogu 
määrusele (EL) 2017/193913. Sellised 
suhted peavad tuginema vastastikusel 
koostööl, täiendavusel, kattuva töö 
vältimisel ja teabevahetusel. Nende 
eesmärk on eelkõige ameti ja EPPO 
volituste vastastikune täiendavus ja ameti 
abi EPPO-le, sealhulgas tehniline ja 
logistiline tugi, mis tagavad kõigi 
olemasolevate vahendite kasutamise liidu 
finantshuvide kaitsmisel.

_________________ _________________
13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

13 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta 
määrus (EL) 2017/1939, millega 
rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa 
Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 
31.10.2017, lk 1).

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimist tuleb teha kooskõlas 
käesoleva määrusega ning selle 
kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel 
kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96.

2. Kohapealseid kontrolle ja 
inspekteerimist tuleb teha kooskõlas 
käesoleva määrusega ning selle 
kohaldamisalast välja jäävatel juhtudel 
kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96, samuti kooskõlas kõigi liidu 
andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtjad peavad juurdluste ajal 
ametiga koostööd tegema. Amet võib 
küsida ettevõtjatelt nii kirjalikku kui ka 
suulist teavet, sealhulgas ülekuulamisel.

3. Ettevõtjad on kohustatud 
juurdluste ajal ametiga koostööd tegema. 
Amet võib küsida ettevõtjatelt nii 
kirjalikku kui ka suulist teavet, sealhulgas 
ülekuulamisel, mida dokumenteeritakse ja 
töödeldakse nõuetekohaselt, järgides 
konfidentsiaalsusnõudeid ja 
andmekaitsealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Osalevad liikmesriigid tagavad, et 
nende asjaomased siseriiklikud 
ametiasutused garanteerivad EPPO ja 
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ameti juurdluste nõuetekohase ja tõhusa 
läbiviimise.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Nende volituste täitmisel peab amet 
järgima käesolevas määruses ja määruses 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud 
menetluslikke tagatisi. Kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimise ajal on 
ettevõtjal õigus kasutada enda valitud isiku 
abi ja mitte anda enda vastu ütlusi. 
Kohapealse kontrolli ajal ütluste andmisel 
võib ettevõtja kasutada oma asukohajärgse 
liikmesriigi ametlikku keelt. Enda valitud 
isiku abi kasutamise õigus ei takista ameti 
pääsu ettevõtja ruumidesse ega viivita 
tarbetult kontrolli algust.

5. Nende volituste täitmisel peab amet 
järgima käesolevas määruses ja määruses 
(Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud 
menetluslikke tagatisi, samuti määrust 
(EL) 2018/1725*. Kohapealsete kontrollide 
ja inspekteerimise ajal on ettevõtjal õigus 
kasutada enda valitud isiku abi ja mitte 
anda enda vastu ütlusi. Kohapealse 
kontrolli ajal ütluste andmisel peab 
ettevõtjal olema võimalik kasutada oma 
asukohajärgse liikmesriigi ametlikku keelt. 
Enda valitud isiku abi kasutamise õigus 
piiratud ja mõistliku ajavahemiku jooksul 
ei takista ameti pääsu ettevõtja ruumidesse 
ega viivita tarbetult kontrolli algust.

_________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2018. aasta määrus 
(EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste 
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel 
liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes ning isikuandmete vaba 
liikumist, ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja 
otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 
21.11.2018, lk 39). 
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti nõudel pakub asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus ameti töötajatele 
artikli 7 lõikes 2 osutatud kirjalikus 
volituses kindlaksmääratud ülesannete 
tulemuslikuks täitmiseks vajalikku abi.

Ameti nõudel garanteerib asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus viivitamata ameti 
töötajatele artikli 7 lõikes 2 osutatud 
kirjalikus volituses kindlaksmääratud 
ülesannete tulemuslikuks täitmiseks 
vajalikku abi.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik 
ameti töötajatele juurdepääsu kõigile 
juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele 
ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja 
tulemuslikuks kohapealseks kontrolliks ja 
inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta 
oma järelevalve alla andmed ja 
dokumendid nende kaotsimineku 
vältimiseks.

Kooskõlas määrusega (Euratom, EÜ) 
nr 2185/96 tagab asjaomane liikmesriik 
ameti töötajatele juurdepääsu kõigile 
juurdlusaluse juhtumiga seotud andmetele 
ja dokumentidele, mida on vaja tõhusaks ja 
tulemuslikuks ning proportsionaalseks 
kohapealseks kontrolliks ja 
inspekteerimiseks, ning suutlikkuse võtta 
oma järelevalve alla andmed ja 
dokumendid nende kaotsimineku 
vältimiseks. Seejuures austatakse 
täielikult põhiõigusi ja eelkõige õigust 
eraelu puutumatusele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ameti töötajad leiavad, et ettevõtja on 
käesoleva määruse kohase volitusega 

Kui ameti töötajad leiavad, et ettevõtja on 
käesoleva määruse kohase volitusega 
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kohapealse kontrolli või inspekteerimise 
vastu, peab asjaomane liikmesriik 
võimaldama neile õiguskaitseorganite abi, 
mida on ametil kohapealse kontrolli või 
inspekteerimise tõhusaks ja viivitamatuks 
tegemiseks vaja.

kohapealse kontrolli või inspekteerimise 
vastu, peab asjaomane liikmesriik 
garanteerima neile õiguskaitseorganite 
abi, mida on ametil kohapealse kontrolli 
või inspekteerimise tõhusaks ja 
viivitamatuks tegemiseks vaja.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Välisjuurdluse käigus võib amet 
saada juurdepääsu institutsioonide, 
organite, ametite ja asutuste käsutuses 
olevale asjakohasele teabele, olenemata 
sellest, millisel andmekandjal see on, kui 
seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis 
tahes muu liidu finantshuve kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks. 
Selleks kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 
4.

9. Välisjuurdluse käigus võib amet 
saada juurdepääsu institutsioonide, 
organite, ametite ja asutuste käsutuses 
olevale asjakohasele teabele, olenemata 
sellest, millisel andmekandjal see on, kui 
seda on vaja pettuse, korruptsiooni või mis 
tahes muu liidu finantshuve kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks, 
võttes arvesse nende juurdluste 
konfidentsiaalsust, asjaomaste isikute 
seaduslikke õigusi ning vajaduse korral 
kohtumenetluse suhtes kohaldatavaid 
siseriiklikke õigusnorme. Selleks 
kohaldatakse artikli 4 lõikeid 2 ja 4.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) amet võib nõuda ametnikelt, 
muudelt teenistujatelt, institutsioonide, 
organite, ametite ja asutuste liikmetelt, 
juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist 
teavet, sealhulgas ülekuulamisel.“;

b) amet võib nõuda ametnikelt, 
muudelt teenistujatelt, institutsioonide, 
organite, ametite ja asutuste liikmetelt, 
juhtidelt ja töötajatelt kirjalikku ja suulist 
teavet, sealhulgas ülekuulamisel; see teave 
dokumenteeritakse põhjalikult, järgides 
konfidentsiaalsusnõudeid ja liidu 
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andmekaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, 
võib peadirektor algatada juurdluse, kui on 
piisavalt suur kahtlus, mis võib põhineda 
ka kolmanda isiku esitatud või anonüümsel 
teabel, selle kohta, et on toimunud pettus, 
korruptsioon või muu liidu finantshuve 
kahjustav ebaseaduslik tegevus.;

Ilma et see piiraks artikli 12d kohaldamist, 
võib peadirektor algatada juurdluse, kui on 
piisavalt suur kahtlus või selgeid märke, 
mis võivad põhineda ka kolmanda isiku 
esitatud või anonüümsel teabel, selle kohta, 
et on toimunud pettus, korruptsioon või 
muu liidu finantshuve kahjustav 
ebaseaduslik tegevus.;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi pädevad asutused annavad 
ameti töötajatele nende ülesannete 
käesoleva määruse kohaseks tõhusaks ja 
põhjendamatu viivituseta täitmiseks 
vajalikku abi.;

Liikmesriigi pädevad asutused 
garanteerivad ameti töötajatele nende 
ülesannete käesoleva määruse kohaseks 
tõhusaks ja põhjendamatu viivituseta 
täitmiseks vajalikku abi.;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib 
asjaomane institutsioon, organ, amet või 

„Esimeses lõigus sätestatule lisaks võib 
asjaomane institutsioon, organ, amet või 
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asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et 
rakendada ametiga tihedas koostöös 
sobivaid kaitsemeetmeid, sealhulgas 
tõendite säilitamiseks, ja peab ametit 
sellisest otsusest viivitamata teavitama.;

asutus igal ajal ametiga konsulteerida, et 
rakendada ametiga tihedas koostöös ja 
selle tegevust dubleerimata sobivaid 
kaitsemeetmeid, sealhulgas tõendite 
säilitamiseks, ja peab ametit sellisest 
otsusest viivitamata teavitama.; Amet teeb 
konstruktiivselt ja täielikus sünergias 
koostööd asjaomase institutsiooni, organi 
või asutusega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt e
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 7 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„8. Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu 
jooksul alates selle algatamisest, esitab 
peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja 
lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant 
järelevalvekomiteele teatise, milles on 
märgitud juurdluse jätkamise põhjused 
ning vajaduse korral ka parandusmeetmed, 
mida on kavas juurdluse kiirendamiseks 
võtta.“

„8. Kui juurdlust ei saa lõpetada 12 kuu 
jooksul alates selle algatamisest, esitab 
peadirektor selle kaheteistkuulise tähtaja 
lõpuks ja seejärel iga kuue kuu tagant 
järelevalvekomiteele teatise, milles on 
märgitud juurdluse jätkamise põhjused 
ning parandusmeetmed, mida on kavas 
juurdluse kiirendamiseks võtta.“

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui institutsioonid, organid, ametid ja 
asutused teavitavad määruse (EL) 
2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, 
võivad nad ameti teavitamiseks edastada 
talle EPPO-le saadetud teatise koopia.;

„Kui institutsioonid, organid, ametid ja 
asutused teavitavad määruse (EL) 
2017/1939 artikli 24 kohaselt EPPOd, 
edastavad nad ameti teavitamiseks talle 
EPPO-le saadetud teatise koopia.;

Muudatusettepanek 39
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused 
ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis 
ka liikmesriikide pädevad asutused 
edastavad ametile selle taotlusel või omal 
algatusel nende valduses olevad 
dokumendid ja teabe, mis on seotud ameti 
käimasoleva juurdlusega.

Institutsioonid, organid, ametid ja asutused 
ning, kui siseriiklik õigus seda ei keela, siis 
ka liikmesriikide pädevad asutused 
edastavad viivitamata ametile selle 
taotlusel või omal algatusel nende valduses 
olevad dokumendid ja teabe, mis on seotud 
ameti käimasoleva juurdlusega.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Institutsioonid, organid, ametid ja 
asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei 
keela, siis ka liikmesriikide pädevad 
asutused edastavad ametile kõik muud 
nende valduses olevad dokumendid ja 
teabe, mis on seotud võitlusega pettuste, 
korruptsiooni ja muu liidu finantshuve 
kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.;

3. Institutsioonid, organid, ametid ja 
asutused ning, kui siseriiklik õigus seda ei 
keela, siis ka liikmesriikide pädevad 
asutused edastavad viivitamata ametile 
kõik muud nende valduses olevad 
dokumendid ja teabe, mis on seotud 
võitlusega pettuste, korruptsiooni ja muu 
liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku 
tegevuse vastu.;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a)  lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a.  „5 a. rikkumisest teatavad isikud, 
kes teatavad ELi finantshuve 
puudutavatest kuritegudest ja 
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rikkumistest, on täielikult kaitstud, 
eelkõige liidu õiguse rikkumisest teatavate 
isikute kaitset käsitlevate Euroopa 
õigusaktidega.“

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandele võib lisada peadirektori 
soovitused meetmete võtmise kohta. Kui 
see on asjakohane, märgitakse nendes 
soovitustes distsiplinaar-, haldus-, finants- 
ja/või kohtulikud meetmed, mida 
institutsioonid, organid, ametid ja asutused 
ning asjaomaste liikmesriikide pädevad 
asutused peaksid võtma, ning täpsemalt 
esitatakse sissenõudmist vajavate summade 
hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude 
esialgne õiguslik klassifikatsioon.;

Aruandele võib lisada peadirektori 
dokumenteeritud soovitused meetmete 
võtmise kohta. Kui see on asjakohane, 
märgitakse nendes soovitustes 
distsiplinaar-, haldus-, finants- ja/või 
kohtulikud meetmed, mida institutsioonid, 
organid, ametid ja asutused ning 
asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused 
peaksid võtma, ning täpsemalt esitatakse 
sissenõudmist vajavate summade 
hinnanguline suurus ja tuvastatud asjaolude 
esialgne õiguslik klassifikatsioon.;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võtab asjakohased sisemeetmed, et 
tagada lõpparuannete ja soovituste 
järjepidev kvaliteet, ning kaalub, kas on 
vaja juurdlusmenetlusi käsitlevad 
suunised läbi vaadata, et kõrvaldada 
võimalikud vastuolud.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti koostatud aruanded on liidu 
kohtutes ja liidu haldusmenetluses 
lubatavad tõendid.“;

Ameti koostatud aruanded on liidu 
kohtutes ja liidu haldusmenetluses 
lubatavad tõendid, tingimusel, et need on 
koostatud seaduspäraselt.“;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 12 – lõige 1 – teine lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Samuti võib ta edastada teavet 
asjaomasele institutsioonile, organile, 
ametile või asutusele.“;

„Et vältida põhjendamatuid viivitusi, 
millel võiks olla kahjulikud tagajärjed 
muudele juurdlustele, nagu mõningad 
puutumatuse äravõtmise juhtumid, võib ta 
edastada teavet taotluse korral ka 
asjaomasele institutsioonile, organile, 
ametile või asutusele.“;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 12c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet teavitab EPPOd viivitamata 
kõigist süütegudest, mille puhul EPPO 
saab määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 
lõigete 2 ja 3 kohaselt teostama oma 
pädevusi, mis on sätestatud sama määruse 
artiklis 22. Teatis saadetakse enne ameti 
juurdlust või selle ajal.

1. Amet teavitab EPPOd kohe kõigist 
süütegudest, mille puhul EPPO saab 
määruse (EL) 2017/1939 artikli 25 lõigete 
2 ja 3 kohaselt teostama oma pädevusi, mis 
on sätestatud sama määruse artiklis 22. 
Teatis saadetakse enne ameti juurdlust või 
selle ajal.

Muudatusettepanek 47



PE630.425v02-00 26/29 AD\1174932ET.docx

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 12c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatis sisaldab vähemalt asjaolude 
kirjeldust, sealhulgas tekitatud või 
tõenäoliselt tekitatava kahju hinnanguline 
suurus, kuriteo võimalik õiguslik 
klassifikatsioon ning kättesaadav teave 
võimalike kannatanute, kahtlusaluste ja 
teiste asjaga seotud isikute kohta.

2. Teatis sisaldab ametile 
teadaolevaid kõiki asjaolusid ja teavet, 
sealhulgas tekitatud või tõenäoliselt 
tekitatava kahju hinnanguline suurus, 
kuriteo võimalik õiguslik klassifikatsioon 
ning kättesaadav teave võimalike 
kannatanute, kahtlusaluste ja teiste asjaga 
seotud isikute kohta.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
 Määrus (EL) nr 883/2013
 Artikkel 12c – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametil ei ole kohustust teavitada EPPOd 
ilmselgelt põhjendamatutest süüdistavatest 
väidetest.

Amet teavitab EPPOd üksnes põhjendatud 
süüdistavatest väidetest ja esitab igal 
aastal andmed selliste väidete arvu ja sisu 
kohta.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 883/2013
Artikkel 12 f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 f a
Samaaegsed juurdlused

1. Juhul, kui juurdlus toimub EPPOs 
osalevas liikmesriigis ja liikmesriigis, mis 
EPPOs ei osale, sõlmivad amet ja EPPO 
koostöölepingu vastavalt nõukogu 
määruse (EL) nr 2017/1939 artikli 99 
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lõikele 3. Selline koostööleping sisaldab 
vähemalt sätteid kogu teabe vahetamise, 
tõendite ja aruannete vastastikuse 
aktsepteerimise, menetluslike tagatiste 
(mis on samaväärsed nendega, mis on 
loetletud nõukogu määruse (EL) nr 
2017/1939 VI peatükis) ja isikuandmete 
vahetamise kohta.
2. Liikmesriigid teevad koostööd nii 
ameti kui ka EPPOga ning toetavad neid 
nende tegevuses ja vastavates juurdlustes.
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