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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisen seurauksena on tarkistettava voimassa 
olevaa asetusta N:o 883/2013, jolla tällä hetkellä säännellään Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksia, jotta OLAFin tutkintatehtävien tehokkuutta 
voidaan lisätä sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa asetuksessa N:o 883/2013 vahvistettuja 
säännöksiä.

Sekä EPPOlle että OLAFille on annettu tehtäväksi suojata unionin taloudellisia etuja 
toimeksiantojensa rajoissa.

Kun EPPO on toimintavalmis, sillä on valtuudet suorittaa rikostutkintaa ja nostaa kansallisissa 
tuomioistuimissa syytteitä unionin talousarvioon vaikuttavista rikoksista. OLAF tutkii 
hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia ja rikollista toimintaa. Sen hallinnolliset valtuudet ovat 
kuitenkin rajalliset rikostutkintaan verrattuna. Sen vuoksi ehdotuksella pyritään siihen, että 
molemmat elimet tekevät yhdessä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä, joka lisää 
syytetoimien ja tuomioiden määrää ja parantaa takaisinperintää.

Jotta mahdollistetaan sujuva siirtyminen uuteen kehykseen, muutetun asetuksen 883/2013 
olisi tultava voimaan ennen suunnitelmien mukaista EPPOn toiminnan alkamista vuoden 
2020 lopussa.

Valmistelija tukee komission pyrkimyksiä tehdä toistaiseksi vain rajallinen määrä muutoksia, 
jotka ovat arviointiraporttiin, ulkoisiin tutkimukseen ja sidosryhmien kuulemisen tuloksiin 
perustuvaan komission ehdotukseen liitetyn komission yksiköiden analyyttisen 
valmisteluasiakirjan mukaan olennaisia. Sen vuoksi valmistelija kannattaa sitä, että komission 
ehdotuksessa keskitytään kolmeen seuraavaan alueeseen: EPPOn ja OLAFin välinen suhde, 
OLAFin tutkimusten tehokkuuden lisääminen sekä selvennykset ja yksinkertaistukset.

I. EPPOn ja OLAFin välinen suhde

Ehdotuksessa otetaan käyttöön seuraavat tarpeelliset säännökset, joilla säännellään OLAFin ja 
EPPOn välistä suhdetta:

 OLAFin velvollisuus ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta toiminnasta, 
jonka osalta viimeksi mainittu voi käyttää toimivaltaansa; EPPOlle toimitettujen tietojen 
on oltava asianmukaisesti perusteltuja ja niiden on sisällettävä tarvittavat tiedot;

 tutkimusten päällekkäisyyden välttäminen: OLAF ei aloita EPPOn tutkinnan kohteena 
olevia samoja tosiseikkoja koskevaa tarpeetonta rinnakkaista tutkimusta;

 erityisiä menettelysääntöjä sovelletaan pyyntöihin, joita EPPO esittää OLAFille EPPOn 
työn tukemiseksi tai täydentämiseksi.

II. OLAFin tutkimusten tehokkuuden lisääminen

Unionin tuomioistuimen asiassa T-48/16, Sigma Orionis SA v. komissio, antaman tuomion 
täytäntöönpanemiseksi on tärkeää selventää, että OLAF suorittaa paikan päällä tarkastuksia 
ja todentamisia, jotka perustuvat asetukseen N:o 883/2013 ja asetukseen N:o 2185/1996, ellei 
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talouden toimija vastusta niitä (3 artikla). Unionin lainsäädäntö menee kansallisen 
lainsäädännön edelle, jos asiasta säännellään asetuksessa N:o 883/2013 ja asetuksessa N:o 
2185/1996. Tuomioistuin totesi lisäksi, että talouden toimijan vastustus ei tarkoita ”oikeutta 
vastustaa”, vaan siitä pelkästään seuraa, että tarkastuksen voivat määrätä kansallisten 
viranomaisten avustajat kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Prosessuaalisten takeiden 
osalta OLAFin on kunnioitettava unionin lainsäädännössä ja erityisesti perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja perusoikeuksia. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tilitietoja koskeviin ehdotettuihin muutoksiin, joissa 
otetaan huomioon viides rahanpesun vastainen direktiivi (7 artiklan 3 kohta), sekä 
ehdotettuihin muutoksiin, jotka koskevat arvonlisäverotietojen vaihtamista asetuksen N:o 
904/2010 perusteella (12 artiklan 5 kohta), OLAFin keräämien todisteiden hyväksymisen 
periaatteen käyttöönottoa (11 artiklan 2 kohta), jäsenvaltioiden petostentorjunnan 
koordinointiyksiköiden roolia (12 a artikla) ja säännöstä, jossa eritellään 
koordinointitoimet, jota OLAF ei voi suorittaa (12 b artikla).

Valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä entisestään avoimuutta ja 
tehokkuutta. Valmistelija ehdottaa myös viittausta väärinkäytöksistä ilmoittajien suojeluun 
OLAFin tutkimusten yhteydessä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen 
myötä unioni on vahvistanut merkittävästi 
sen taloudellisten etujen suojaamiseksi 
rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä 
keinoja. Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) 
saa valtuudet toteuttaa osallistuvissa 
jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja 
syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät 
unionin talousarvioon vaikuttaviin 
rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 
määritellyn mukaisesti.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2017/13713 ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/19394 hyväksymisen 
myötä unioni on vahvistanut merkittävästi 
sen taloudellisten etujen suojaamiseksi 
rikosoikeudellisin keinoin käytettäviä 
keinoja koskevaa yhdenmukaista 
lainsäädäntökehystä. Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) on yksi komission 
keskeisistä painopisteistä rikosoikeuden ja 
petostentorjuntapolitiikan alalla, ja sillä 
on valtuudet toteuttaa osallistuvissa 
jäsenvaltioissa rikostutkintaa ja 
syytteeseenpanotoimia, jotka liittyvät 
unionin talousarvioon vaikuttaviin 
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rikoksiin direktiivissä (EU) 2017/1371 
määritellyn mukaisesti.

_________________ _________________
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

4 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan petostentorjuntavirasto, 
jäljempänä ’virasto’, suorittaa 
hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä 
rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä 
hallinnollisia tutkimuksia. Se voi 
tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille 
syyttäjäviranomaisille oikeudellisia 
suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan 
toteuttaa syytteeseenpanotoimia. 
Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa 
rikosepäilyistä EPPOlle siihen 
osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee 
yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa 
yhteydessä.

(2) Euroopan petostentorjuntavirasto, 
jäljempänä ’virasto’, suorittaa 
hallinnollisiin sääntöjenvastaisuuksiin sekä 
rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä 
hallinnollisia tutkimuksia unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi. Se voi 
tutkimustensa päätteeksi antaa kansallisille 
syyttäjäviranomaisille oikeudellisia 
suosituksia, jotta jäsenvaltioissa voidaan 
toteuttaa syytteeseenpanotoimia. 
Tulevaisuudessa virasto ilmoittaa 
rikosepäilyistä EPPOlle siihen 
osallistuvissa jäsenvaltioissa ja tekee 
yhteistyötä sen kanssa tutkimustensa 
yhteydessä, esimerkiksi tarjoamalla 
teknistä ja logistista tukea.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi 
näin ollen muutettava asetuksen (EU) 
2017/1939 hyväksymisen myötä. EPPOn ja 
viraston yhteistyötä koskevat asetuksen 
(EU) 2017/1939 säännökset olisi otettava 
huomioon ja niitä olisi täydennettävä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
säännöissä, jotta varmistetaan unionin 
taloudellisten etujen suojan 
mahdollisimman korkea taso 
hyödyntämällä näiden virastojen välisiä 
synergioita.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU, Euratom) N:o 883/20135 olisi 
näin ollen muutettava ja mukautettava 
vastaavasti asetuksen (EU) 2017/1939 
hyväksymisen myötä. EPPOn ja viraston 
yhteistyötä koskevat asetuksen (EU) 
2017/1939 säännökset olisi otettava 
huomioon ja niitä olisi täydennettävä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 
säännöissä, jotta varmistetaan unionin 
taloudellisten etujen suojan 
mahdollisimman korkea taso 
hyödyntämällä näiden virastojen välisiä 
synergioita. Tämä merkitsee tiivistä 
yhteistyötä, tiedonvaihtoa, täydentävyyttä 
ja päällekkäisyyksien välttämistä 
koskevien periaatteiden noudattamista.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Viraston ja EPPOn olisi unionin 
talousarvion koskemattomuuden 
säilyttämistä koskevan yhteisen 
tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä 
tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle 
yhteistyölle ja jonka tarkoituksena on 
varmistaa kahden elimen toimeksiantojen 
täydentävyys ja toiminnan koordinointi, 
erityisesti kun otetaan huomioon 
tiiviimmän yhteistyön soveltamisala 

(4) Viraston ja EPPOn olisi unionin 
talousarvion koskemattomuuden 
säilyttämistä koskevan yhteisen 
tavoitteensa vuoksi luotava ja säilytettävä 
tiivis suhde, joka perustuu vilpittömälle ja 
tehokkaalle yhteistyölle ja jonka 
tarkoituksena on varmistaa kahden elimen 
toimeksiantojen täydentävyys ja toiminnan 
koordinointi, erityisesti kun otetaan 
huomioon tiiviimmän yhteistyön 
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EPPOn perustamisen yhteydessä. Suhteella 
olisi edistettävä sitä, että kaikkia keinoja 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi 
käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä 
vältetään.

soveltamisala EPPOn perustamisen 
yhteydessä. Suhteella olisi edistettävä sitä, 
että kaikkia keinoja unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi ja turvaamiseksi 
käytetään ja tarpeetonta päällekkäistä työtä 
vältetään ja että varmistetaan 
prosessuaalisten takeiden ja 
asianomaisten talouden toimijoiden 
oikeuksien noudattaminen kaikilta osin. 
Hyvän yhteistyön edistämiseksi EPPOn ja 
viraston olisi käynnistettävä säännöllinen 
tietojenvaihto kehityssuuntien ja eri 
tapausten välisten mahdollisten 
yhteyksien kartoittamiseksi erilaisten 
toimivaltuuksiensa puitteissa. Erilaisista 
toimivaltuuksista johtuen – EPPO 
suorittaa rikostutkintaa ja OLAF 
hallinnollisia tutkimuksia – niiden 
toiminnan koordinointi voi joissakin 
tapauksissa olla tarpeetonta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
edellytetään, että virasto sekä unionin 
toimielimet, elimet, laitokset ja virastot 
sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä 
EPPOlle rikollisesta toiminnasta, jonka 
osalta se voisi käyttää toimivaltaansa. 
Koska viraston tehtävänä on suorittaa 
hallinnollisia tutkimuksia petoksista, 
lahjonnasta ja mistä tahansa muusta 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavasta 
laittomasta toiminnasta, sillä on parhaat 
mahdolliset edellytykset ja välineet toimia 
EPPOn luonnollisena kumppanina ja 
ensisijaisena tietolähteenä.

(5) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
edellytetään, että virasto sekä unionin 
toimielimet, elimet, laitokset ja virastot 
sekä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ilmoittavat ilman aiheetonta viivytystä 
EPPOlle epäillystä rikollisesta toiminnasta, 
jonka osalta se voisi käyttää 
toimivaltaansa. Koska viraston tehtävänä 
on suorittaa hallinnollisia tutkimuksia 
petoksista, lahjonnasta ja mistä tahansa 
muusta unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavasta laittomasta toiminnasta, 
sillä on parhaat mahdolliset edellytykset ja 
välineet toimia EPPOn luonnollisena 
kumppanina ja ensisijaisena tietolähteenä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tekijät, jotka viittaavat 
mahdolliseen EPPOn toimivaltaan 
kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat 
käytännössä esiintyä viraston saamissa 
alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat 
syntyä vasta viraston hallinnollista 
sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn 
perusteella aloittaman hallinnollisen 
tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle 
ilmoittamista koskevan velvollisuutensa 
viraston on näin ollen ilmoitettava 
rikollisesta toiminnasta missä tahansa 
vaiheessa ennen tutkimuksia tai niiden 
aikana.

(6) Tekijät, jotka viittaavat 
mahdolliseen EPPOn toimivaltaan 
kuuluvaan rikolliseen toimintaan, voivat 
käytännössä esiintyä viraston saamissa 
alkuperäisissä väitteissä, tai ne voivat 
syntyä vasta viraston hallinnollista 
sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn 
perusteella aloittaman hallinnollisen 
tutkimuksen aikana. Täyttääkseen EPPOlle 
ilmoittamista koskevan velvollisuutensa 
viraston on näin ollen ilmoitettava 
rikollisesta toiminnasta viipymättä missä 
tahansa vaiheessa ennen tutkimuksia tai 
niiden aikana.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten 
on vähintään sisällettävä. Virasto voi 
joutua suorittamaan väitteiden alustavan 
arvioinnin näiden osatekijöiden 
varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat 
tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi 
ripeästi ja sellaisin keinoin, jotka eivät 
vaaranna mahdollista tulevaa 
rikostutkintaa. Arvioinnin päätteeksi sen 
olisi ilmoitettava EPPOlle tämän 
toimivaltaan kuuluvista havaituista 
rikosepäilyistä.

(7) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
täsmennetään osatekijät, jotka ilmoitusten 
on vähintään sisällettävä. Virasto voi 
joutua suorittamaan väitteiden alustavan 
arvioinnin näiden osatekijöiden 
varmistamiseksi ja keräämään tarvittavat 
tiedot. Sen olisi toteutettava arviointi 
ripeästi, ilman aiheetonta viivytystä ja 
sellaisin keinoin, jotka eivät vaaranna 
mahdollista tulevaa rikostutkintaa. 
Arvioinnin päätteeksi sen olisi ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava EPPOlle 
tämän toimivaltaan kuuluvista havaituista 
rikosepäilyistä.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kaikissa EPPOn ja viraston 
laatimissa kertomuksissa ja 
tiedonannoissa ja niiden keskinäisessä 
raportoinnissa ja viestinnässä olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
voimassa oleva unionin 
tietosuojalainsäädäntö ja 
luottamuksellisuutta koskevat 
vaatimukset.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.

Perustelu

Viraston ja EPPOn käsittelemissä tapauksissa on niiden luonteen vuoksi noudatettava erittäin 
tiukkoja tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen olisi voitava 
hyödyntää viraston asiantuntemusta niin, 
että virasto arvioisi alustavasti niille 
ilmoitetut väitteet.

(8) Tehokkaan yhteistyön 
varmistamiseksi unionin toimielinten, 
elinten, laitosten ja virastojen olisi voitava 
hyödyntää viraston asiantuntemusta, 
kokemusta, toimeksiantoa ja valtuuksia 
niin, että virasto arvioisi alustavasti niille 
ilmoitetut väitteet.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan 
virasto ei periaatteessa saisi aloittaa 
hallinnollista tutkimusta, joka on 
rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, 
samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan 
kanssa. Joissakin tapauksissa unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen voi 
kuitenkin edellyttää, että virasto suorittaa 
täydentävän hallinnollisen tutkimuksen 
ennen EPPOn aloittaman 
rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä 
sen selvittämiseksi, ovatko 
turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko 
toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai 
hallinnollisia toimia. Tutkimusten 
täydentäminen voi olla asianmukaista 
muun muassa silloin, kun on perittävä 
takaisin unionin talousarvioon summia, 
joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun 
asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai 
kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia 
riskitilanteissa hallinnollisten 
toimenpiteiden avulla.

(9) Asetuksen (EU) 2017/1939 mukaan 
virasto ei periaatteessa saisi aloittaa 
hallinnollista tutkimusta, joka on 
rinnakkainen EPPOssa toteutettavan, 
samoja tosiseikkoja koskevan tutkinnan 
kanssa, paitsi joissakin tapauksissa, joissa 
unionin taloudellisten etujen suojaaminen 
voi edellyttää, että virasto suorittaa 
täydentävän hallinnollisen tutkimuksen 
ennen EPPOn aloittaman 
rikosoikeudellisen menettelyn päättämistä 
sen selvittämiseksi, ovatko 
turvaamistoimenpiteet tarpeen tai olisiko 
toteutettava taloudellisia, kurinpidollisia tai 
hallinnollisia toimia. Tutkimusten 
täydentäminen voi olla asianmukaista 
muun muassa silloin, kun on perittävä 
takaisin unionin talousarvioon summia, 
joihin sovelletaan vanhentumisaikaa, kun 
asianomaiset summat ovat hyvin suuria tai 
kun on tarpeen välttää lisäkustannuksia 
riskitilanteissa hallinnollisten 
toimenpiteiden avulla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa 
suorittamaan tällaisia täydentäviä 
tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa 
EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, 
viraston olisi tietyin edellytyksin myös 
voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. 
EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus 
vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista 
tai jatkamista taikka sen tutkimukseen 
liittyvien tiettyjen toimien suorittamista. 
Vastustuksen syyn olisi perustuttava 
tarpeeseen suojata EPPOn tutkinnan 
tuloksellisuus ja oltava tähän 

(10) Asetuksessa (EU) 2017/1939 
säädetään, että EPPO voi pyytää virastoa 
suorittamaan tällaisia täydentäviä 
tutkimuksia. Sellaisissa tapauksissa, joissa 
EPPO ei pyydä täydentäviä tutkimuksia, 
viraston olisi tietyin edellytyksin myös 
voitava tehdä aloite niiden suorittamiseen. 
EPPOlla olisi etenkin oltava mahdollisuus 
vastustaa viraston tutkimuksen aloittamista 
tai jatkamista taikka sen tutkimukseen 
liittyvien tiettyjen toimien suorittamista, 
jos se heikentää EPPOn omien 
tutkimusten tehokkuutta. Tällaisen 
vastustuksen olisi aina oltava 
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tavoitteeseen nähden oikeasuhteinen. 
Viraston olisi pidättäydyttävä toteuttamasta 
toimia, joita EPPO on vastustanut. Jos 
EPPO ei vastusta viraston tutkimusta, 
tutkimus olisi suoritettava tiiviissä 
yhteistyössä EPPOn kanssa.

asianmukaisesti perusteltu ja 
oikeasuhteinen. Siinä tapauksessa viraston 
olisi pidättäydyttävä toteuttamasta toimia, 
joita EPPO on vastustanut. Jos EPPO ei 
vastusta viraston tutkimusta, tutkimus olisi 
suoritettava tiiviissä yhteistyössä EPPOn 
kanssa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viraston on aktiivisesti tuettava 
EPPOa tämän tutkinnoissa. EPPO voi tältä 
osin pyytää virastoa tukemaan tai 
täydentämään sen rikostutkintaa tämän 
asetuksen mukaisten valtuuksien nojalla. 
Tällaisissa tapauksissa viraston olisi 
suoritettava nämä toimet valtuuksiensa 
rajoissa ja tässä asetuksessa säädetyn 
kehyksen mukaisesti.

(11) Viraston on aktiivisesti ja 
tehokkaasti tuettava EPPOa tämän 
tutkinnoissa, esimerkiksi tarjoamalla 
asianmukaista teknistä ja logistista tukea. 
EPPO voi tältä osin pyytää virastoa 
tukemaan tai täydentämään sen 
rikostutkintaa tämän asetuksen mukaisen 
toimeksiantonsa ja valtuuksiensa nojalla. 
Tällaisissa tapauksissa viraston olisi 
suoritettava nämä toimet valtuuksiensa 
rajoissa ja tässä asetuksessa säädetyn 
kehyksen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta koordinointi viraston ja 
EPPOn välillä olisi tehokasta, niiden olisi 
vaihdettava tietoja keskenään jatkuvasti. 
Tietojenvaihto ennen kuin virastot 
aloittavat tutkimuksensa on erityisen 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimien 
asianmukainen koordinointi ja välttää 
päällekkäisyydet. Viraston ja EPPOn olisi 
täsmennettävä työjärjestelyissään 
tietojenvaihdon toteutustavat ja 
edellytykset.

(12) Jotta koordinointi, yhteistyö ja 
avoimuus viraston ja EPPOn välillä olisi 
tehokasta, niiden olisi vaihdettava tietoja 
keskenään jatkuvasti. Tietojenvaihto ennen 
kuin virastot aloittavat tutkimuksensa on 
erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa 
toimien asianmukainen koordinointi, taata 
täydentävyys ja välttää päällekkäisyydet. 
Viraston ja EPPOn olisi täsmennettävä 
työjärjestelyissään tietojenvaihdon 
toteutustavat ja edellytykset, mukaan 
lukien mahdollisuus vaihtaa 
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menettelyasiakirjoja kokonaisvaltaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Asetuksen (EU, Euratom) N:o 
883/20136 soveltamista koskevasta 
arvioinnista 2 päivänä lokakuuta 2017 
annetussa komission kertomuksessa 
todettiin, että lainsäädäntökehykseen 
vuonna 2013 tehdyt muutokset ovat 
johtaneet selkeisiin parannuksiin, jotka 
koskevat tutkimusten suorittamista, 
yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja 
tutkimusten kohteena olevien henkilöiden 
oikeuksia. Arviointi toi samalla esiin 
joitakin puutteita, jotka vaikuttavat 
tutkimusten tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen.

(13) Asetuksen (EU, Euratom) N:o 
883/20136 soveltamista koskevasta 
arvioinnista 2 päivänä lokakuuta 2017 
annetussa komission kertomuksessa 
todettiin, että lainsäädäntökehykseen 
vuonna 2013 tehdyt muutokset ovat 
johtaneet selkeisiin parannuksiin, jotka 
koskevat tutkimusten suorittamista, 
yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja 
tutkimusten kohteena olevien henkilöiden 
oikeuksia. Arviointi toi samalla esiin 
joitakin puutteita, jotka vaikuttavat 
tutkimusten tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen ja jotka liittyvät 
esimerkiksi OLAFin valtuuksien ja 
tutkintaresurssien käyttöön, sisäisten 
tutkimusten yhdenmukaisiin edellytyksiin, 
jäsenvaltioiden ja niiden toimielinten sekä 
unionin laitosten, virastojen, elinten ja 
toimielinten väliseen yhteistyöhön sekä 
eroihin unionin lainsäädäntökehyksen 
soveltamisessa.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Kertomukseen oli 
liitetty arviointia koskeva komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja 
SWD(2017) 332 sekä viraston 
valvontakomitean lausunto 2/2017.

6 COM(2017) 589. Kertomukseen oli 
liitetty arviointia koskeva komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja 
SWD(2017) 332 sekä viraston 
valvontakomitean lausunto 2/2017.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Muutokset eivät vaikuta (15) Muutokset eivät vaikuta 
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tutkimusten yhteydessä sovellettaviin 
prosessuaalisiin takeisiin. Viraston on 
sovellettava asetuksessa (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
prosessuaalisia takeita. Tässä kehyksessä 
edellytetään, että virasto suorittaa 
tutkimuksensa objektiivisesti, 
puolueettomasti ja luottamuksellisesti 
etsien todisteita asianomaisen henkilön 
puolesta ja häntä vastaan ja toteuttaa 
tutkintatoimia kirjallisen valtuutuksen 
perusteella oikeudellisen tarkastuksen 
jälkeen. Viraston on varmistettava, että sen 
tutkimusten kohteena olevien henkilöiden 
oikeuksia kunnioitetaan, mukaan lukien 
syyttömyysolettama ja oikeus olla 
saattamatta itseään syytteen vaaraan. 
Asianomaisilla henkilöillä on kuulemisen 
yhteydessä muun muassa oikeus itse 
valitsemaansa avustajaan, oikeus hyväksyä 
kuulemisesta laadittu pöytäkirja ja oikeus 
käyttää mitä tahansa unionin virallista 
kieltä. Heillä on myös oikeus esittää 
huomautuksia tapausta koskevista 
tosiseikoista ennen päätelmien tekoa.

tutkimusten yhteydessä sovellettaviin 
prosessuaalisiin takeisiin. Viraston on 
sovellettava asetuksessa (EU, Euratom) 
N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
prosessuaalisia takeita. Tässä kehyksessä 
edellytetään, että virasto suorittaa 
tutkimuksensa objektiivisesti, 
puolueettomasti ja luottamuksellisesti 
etsien todisteita asianomaisen henkilön 
puolesta ja häntä vastaan ja toteuttaa 
tutkintatoimia kirjallisen valtuutuksen 
perusteella oikeudellisen tarkastuksen 
jälkeen. Sekä viraston että EPPOn on 
varmistettava, että niiden tutkimusten 
kohteena olevien henkilöiden oikeuksia 
kunnioitetaan, mukaan lukien 
syyttömyysolettama ja oikeus olla 
saattamatta itseään syytteen vaaraan. 
Asianomaisilla henkilöillä on kuulemisen 
yhteydessä muun muassa oikeus itse 
valitsemaansa avustajaan, oikeus hyväksyä 
kuulemisesta laadittu pöytäkirja ja oikeus 
käyttää mitä tahansa unionin virallista 
kieltä. Heillä on myös oikeus esittää 
huomautuksia tapausta koskevista 
tosiseikoista ennen päätelmien tekoa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi 
sovittava yhteistyön tekemisestä EPPOn ja 
viraston kanssa tutkimusten tehokkaan 
suorittamisen helpottamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Tilanteissa, joissa viraston on 
tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin 
viranomaisiin, erityisesti kun talouden 
toimija vastustaa paikan päällä tehtävää 
tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta, ja tarjottava 
tarvittavaa tukea kansallisen 
prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen 
mukaisesti. 

(19) Tilanteissa, joissa viraston on 
tukeuduttava kansallisiin toimivaltaisiin 
viranomaisiin, erityisesti kun talouden 
toimija vastustaa paikan päällä tehtävää 
tarkastusta ja todentamista, jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta, ja varmistettava 
tarvittava tuki kansallisen 
prosessioikeuden asianomaisten sääntöjen 
mukaisesti. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Yhteistyövelvoitteen myötä 
viraston olisi voitava vaatia talouden 
toimijoita, jotka ovat saattaneet olla 
osallisina tutkittavassa asiassa tai joilla 
saattaa olla merkityksellisiä tietoja, 
toimittamaan asiaankuuluvat tiedot. 
Talouden toimijat eivät tällaisia pyyntöjä 
noudattaessaan ole velvollisia 
myöntämään, että ne ovat syyllistyneet 
laittomaan toimintaan, mutta ne ovat 
kuitenkin velvollisia vastaamaan 
asiakysymyksiin ja toimittamaan 
asiakirjoja, vaikka tällaisia tietoja 
saatetaan käyttää niitä tai toista toimijaa 
vastaan sen toteamiseksi, että rikos on 
tapahtunut. 

(21) Yhteistyövelvoitteen myötä 
viraston olisi voitava vaatia talouden 
toimijoita, jotka ovat saattaneet olla 
osallisina tutkittavassa asiassa tai joilla 
saattaa olla merkityksellisiä tietoja, 
toimittamaan tällaiset tiedot. Unionin 
oikeuden rikkomisesta ja erityisesti 
unionin taloudellisiin etuihin liittyvistä 
rikoksista ja loukkauksista ilmoittavien 
henkilöiden suojeluun sovelletaan 
direktiiviä (EU) 2018/... [viittaus unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien 
henkilöiden suojelusta annettuun 
direktiiviin]. Talouden toimijat eivät 
tällaisia pyyntöjä noudattaessaan ole 
velvollisia myöntämään, että ne ovat 
syyllistyneet laittomaan toimintaan, mutta 
ne ovat kuitenkin velvollisia vastaamaan 
asiakysymyksiin. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Talouden toimijoilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen 
jäsenvaltion virallista kieltä, jossa tarkastus 
tehdään, ja niillä olisi oltava oikeus itse 
valitsemaansa avustajaan, mukaan lukien 
ulkopuoliseen lainopilliseen 
neuvonantajaan, paikan päällä tehtävien 
tarkastusten ja todentamisten aikana. 
Lainopillisen neuvonantajan läsnäolon ei 
kuitenkaan tulisi olla oikeudellinen 
edellytys paikan päällä tehtävien 
tarkastusten ja todentamisten pätevyydelle. 
Virastolla olisi oltava paikan päällä 
tehtävien tarkastusten ja todentamisten 
vaikuttavuuden varmistamiseksi, erityisesti 
kun otetaan huomioon todistusaineiston 
häviämisen vaara, pääsy toimitiloihin, 
maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja muihin 
ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin, 
ilman että sen on odotettava, että toimija 
pyytää neuvoja lainopilliselta 
neuvonantajaltaan. Sen olisi hyväksyttävä 
ainoastaan lyhyt, kohtuullinen viive 
odotettaessa lainopillisen neuvonantajan 
vastausta ennen tarkastuksen aloitusta. 
Tällaiset viiveet on rajoitettava 
mahdollisimman lyhyiksi.

(22) Talouden toimijoilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen 
jäsenvaltion virallista kieltä, jossa tarkastus 
tehdään, ja niillä olisi oltava oikeus itse 
valitsemaansa avustajaan, mukaan lukien 
ulkopuoliseen lainopilliseen 
neuvonantajaan, paikan päällä tehtävien 
tarkastusten ja todentamisten aikana. 
Lainopillisen neuvonantajan läsnäolon ei 
kuitenkaan tulisi olla oikeudellinen 
edellytys paikan päällä tehtävien 
tarkastusten ja todentamisten pätevyydelle. 
Virastolla olisi oltava paikan päällä 
tehtävien tarkastusten ja todentamisten 
vaikuttavuuden varmistamiseksi, erityisesti 
kun otetaan huomioon todistusaineiston 
häviämisen vaara, pääsy toimitiloihin, 
maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja muihin 
ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin, 
ilman että sen on odotettava, että toimija 
pyytää neuvoja lainopilliselta 
neuvonantajaltaan, estämättä kuitenkaan 
tällaista neuvojen pyytämistä. Sen olisi 
hyväksyttävä ainoastaan lyhyt, 
kohtuullinen viive odotettaessa 
lainopillisen neuvonantajan vastausta 
ennen tarkastuksen aloitusta. Tällaiset 
viiveet on rajoitettava mahdollisimman 
lyhyiksi, edellyttäen että prosessuaalisia 
takeita ja asianomaisen talouden toimijan 
oikeuksia noudatetaan asianmukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Virastolla olisi oltava 
käytettävissään tarvittavat välineet rahan 
liikkeiden seuraamiseen, jotta se voi 
selvittää moniin petoksiin liittyvät 
tyypilliset toimintatavat. Nyt sen on 
mahdollista saada tutkimustoimintansa 
kannalta oleellisia luottolaitosten hallussa 

(26) Virastolla olisi oltava 
käytettävissään tarvittavat välineet rahan 
liikkeiden seuraamiseen, jotta se voi 
selvittää moniin petoksiin liittyvät 
tyypilliset toimintatavat. Nyt sen on 
mahdollista saada tutkimustoimintansa 
kannalta oleellisia luottolaitosten hallussa 
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olevia pankkitietoja useissa jäsenvaltioissa 
tekemällä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa ja hyödyntämällä 
niiden tarjoamaa apua. Jotta voidaan 
varmistaa tehokas lähestymistapa koko 
unionissa, asetuksessa olisi määritettävä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
velvollisuus antaa virastolle pankki- ja 
maksutilitietoja osana niiden yleistä 
velvollisuutta avustaa sitä. Tämä yhteistyö 
olisi pääsääntöisesti toteutettava 
jäsenvaltioiden rahanpesun 
selvittelykeskusten välityksellä. 
Kansallisten viranomaisten olisi virastoa 
avustaessaan noudatettava asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen prosessioikeuden 
säännöksiä. 

olevia pankkitietoja useissa jäsenvaltioissa 
tekemällä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa ja hyödyntämällä 
niiden tarjoamaa apua. Jotta voidaan 
varmistaa tehokas lähestymistapa koko 
unionissa, asetuksessa olisi määritettävä 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
velvollisuus antaa virastolle pankki- ja 
maksutilitietoja osana niiden yleistä 
velvollisuutta avustaa sitä. Tämä yhteistyö 
olisi pääsääntöisesti toteutettava 
jäsenvaltioiden rahanpesun 
selvittelykeskusten välityksellä. 
Kansallisten viranomaisten olisi virastoa 
avustaessaan noudatettava asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen prosessioikeuden 
säännöksiä ja varmistettava samalla 
kaikkien tutkinnan kannalta tärkeiden 
tietojen asianmukainen ilmoittaminen 
hyvissä ajoin sekä EPPOlle että virastolle.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi on olennaista, että virasto 
lähettää ajoissa tiedot 
turvaamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 
Jotta voidaan varmistaa tiivis yhteistyö 
tältä osin viraston ja toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen välillä, on aiheellista, 
että viimeksi mainituilla on mahdollisuus 
pyytää virastolta neuvoja milloin tahansa 
päätettäessä soveltuvista 
turvaamistoimenpiteistä, mukaan lukien 
toimenpiteet todistusaineiston 
säilyttämiseksi.

(27) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi on olennaista, että virasto 
lähettää ajoissa ja viivytyksettä tiedot 
turvaamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 
Jotta voidaan varmistaa tiivis yhteistyö 
tältä osin viraston ja toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen välillä, on aiheellista, 
että viimeksi mainituilla on mahdollisuus 
pyytää virastolta neuvoja milloin tahansa 
päätettäessä soveltuvista 
turvaamistoimenpiteistä, mukaan lukien 
toimenpiteet todistusaineiston 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jotta vältetään tarpeettomat 
viivästykset, joista voi aiheutua haitallisia 
vaikutuksia muille tutkimuksille, kuten 
joissakin koskemattomuuden poistamista 
koskevissa tapauksissa, sekä EPPOn että 
viraston olisi suoritettava oikea-aikaisesti 
omat tutkimuksensa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Viraston toimeksiantoon sisältyy 
arvonlisäveroon perustuvista omista 
varoista peräisin olevien unionin 
talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston 
olisi voitava tukea ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla 
tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, 
koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia monimutkaisissa 
rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja 
avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. 
Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa 
tietoja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-
verkoston kautta edistääkseen ja 
helpottaakseen yhteistyötä alv-petosten 
torjunnassa.

(29) Viraston toimeksiantoon sisältyy 
arvonlisäveroon perustuvista omista 
varoista peräisin olevien unionin 
talousarvion tulojen suojaaminen. Viraston 
olisi voitava tukea ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimintoja toteuttamalla 
tutkimuksia toimeksiantonsa mukaisesti, 
koordinoimalla kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia monimutkaisissa 
rajatylittävissä tapauksissa ja tukemalla ja 
avustamalla jäsenvaltioita ja EPPOa. 
Viraston olisi näin ollen voitava vaihtaa 
tietoja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 904/20109 perustetun Eurofisc-
verkoston kautta, ottaen huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/17259 a säännökset, 
edistääkseen ja helpottaakseen yhteistyötä 
alv-petosten torjunnassa. 

_________________ _________________
9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, 
annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, 
hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten 
torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla, 
EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18.

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, 
annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, 
hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten 
torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla, 
EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1–18.
9 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
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toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39). 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
1 artikla – 4 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”4a. Virasto luo läheisen suhteen 
tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla 
neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 
perustetun Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. 
Suhteen on perustuttava keskinäiseen 
yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Sen 
tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että 
kaikkia käytettävissä olevia keinoja 
käytetään, jotta unionin taloudellisia etuja 
suojataan viraston ja EPPOn 
toimeksiantojen keskinäisellä 
täydentävyydellä ja viraston EPPOlle 
tarjoamalla tuella.

”4 a. Virasto luo läheisen suhteen 
tiiviimmästä yhteistyöstä annetulla 
neuvoston asetuksella (EU) 2017/193913 
perustetun Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) kanssa ja ylläpitää tätä suhdetta. 
Suhteen on perustuttava keskinäiseen 
yhteistyöhön, täydentävyyteen, 
päällekkäisyyksien välttämiseen ja 
tiedonvaihtoon. Sen tarkoituksena on 
erityisesti varmistaa, että kaikkia 
käytettävissä olevia keinoja käytetään, jotta 
unionin taloudellisia etuja suojataan 
viraston ja EPPOn toimeksiantojen 
keskinäisellä täydentävyydellä ja viraston 
EPPOlle tarjoamalla tuella, myös 
teknisellä ja logistisella tuella.

_________________ _________________
13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

13 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (’EPPO’) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikan päällä tehtävät tarkastukset 
ja todentamiset suoritetaan tämän 
asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia 
ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 
mukaisesti.

2. Paikan päällä tehtävät tarkastukset 
ja todentamiset suoritetaan tämän 
asetuksen mukaisesti ja, siltä osin kuin asia 
ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, 
asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
kaiken asiaankuuluvan unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden on tehtävä 
yhteistyötä viraston kanssa sen tutkimusten 
yhteydessä. Virasto voi pyytää talouden 
toimijoilta suullisia tietoja, myös 
kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja.

3. Talouden toimijat ovat velvollisia 
tekemään yhteistyötä viraston kanssa sen 
tutkimusten yhteydessä. Virasto voi pyytää 
talouden toimijoilta suullisia tietoja, myös 
kuulusteluin, sekä kirjallisia tietoja, jotka 
on kirjattava ja käsiteltävä 
asianmukaisesti tavanomaisia 
luottamuksellisuutta koskevia 
vaatimuksia ja tietosuojalainsäädäntöä 
noudattaen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että niiden kansalliset 
viranomaiset takaavat EPPOn ja viraston 
tutkimusten asianmukaisen ja tehokkaan 
suorittamisen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Viraston on näitä valtuuksia 
käyttäessään noudatettava tässä asetuksessa 
ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 
säädettyjä prosessuaalisia takeita. 
Asianomaisella talouden toimijalla on 
paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja 
todentamisen aikana oikeus olla antamatta 
omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja sekä 
oikeus itse valitsemaansa avustajaan. 
Talouden toimijalle on annettava 
mahdollisuus käyttää mitä tahansa sen 
jäsenvaltion virallista kieltä, jossa toimija 
sijaitsee, tämän antaessa lausuntoa paikan 
päällä tehtävän tarkastuksen aikana. Itse 
valittavaa avustajaa koskevan oikeuden 
käyttäminen ei saa estää viraston pääsyä 
talouden toimijan toimitiloihin, eikä se saa 
perusteettomasti viivästyttää tarkastuksen 
aloitusta.

5. Viraston on näitä valtuuksia 
käyttäessään noudatettava tässä asetuksessa 
ja asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 
sekä asetuksessa (EU) 2018/1725* 
säädettyjä prosessuaalisia takeita. 
Asianomaisella talouden toimijalla on 
paikan päällä tehtävän tarkastuksen ja 
todentamisen aikana oikeus olla antamatta 
omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja sekä 
oikeus itse valitsemaansa avustajaan. 
Talouden toimijan on voitava käyttää mitä 
tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, 
jossa toimija sijaitsee, tämän antaessa 
lausuntoa paikan päällä tehtävän 
tarkastuksen aikana. Itse valittavaa 
avustajaa koskevan oikeuden käyttäminen 
rajallisen ja kohtuullisen ajan ei saa estää 
viraston pääsyä talouden toimijan 
toimitiloihin, eikä se saa perusteettomasti 
viivästyttää tarkastuksen aloitusta.

_________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39). 
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(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viraston pyynnöstä 
annettava sen työntekijöille apu, jonka he 
tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä 
tehokkaasti 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa kirjallisessa valtuutuksessa 
esitetyn mukaisesti.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on viraston pyynnöstä 
taattava viipymättä sen työntekijöille apu, 
jonka he tarvitsevat suorittaakseen 
tehtävänsä tehokkaasti 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa 
valtuutuksessa esitetyn mukaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on 
huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston 
henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin 
ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen 
kohteena olevaan asiaan ja ovat 
välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä 
tarkastus tai todentaminen voidaan 
suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja 
että he voivat ottaa haltuunsa asiakirjoja tai 
tietoja sen varmistamiseksi, etteivät ne 
katoa.

Asianomaisen jäsenvaltion on 
huolehdittava asetuksen (Euratom, EY) 
N:o 2185/96 mukaisesti siitä, että viraston 
henkilökunnalla on pääsy kaikkiin tietoihin 
ja asiakirjoihin, jotka liittyvät tutkimuksen 
kohteena olevaan asiaan ja ovat 
välttämättömiä, jotta paikan päällä tehtävä 
tarkastus tai todentaminen voidaan 
suorittaa tosiasiallisesti ja tehokkaasti ja 
oikeasuhteisesti, ja että he voivat ottaa 
haltuunsa asiakirjoja tai tietoja sen 
varmistamiseksi, etteivät ne katoa. 
Perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 
yksityisyyteen, on kunnioitettava kaikilta 
osin.



PE630.425v02-00 22/31 AD\1174932FI.docx

FI

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos viraston henkilökunnan tietoon tulee, 
että talouden toimija vastustaa tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyä paikan 
päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, 
asianomaisen jäsenvaltion on tarjottava 
henkilökunnalle lainvalvontaviranomaisten 
apua, jotta virasto voi suorittaa 
tarkastuksen tai todentamisen tehokkaasti 
ja ilman aiheetonta viivytystä.

Jos viraston henkilökunnan tietoon tulee, 
että talouden toimija vastustaa tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyä paikan 
päällä tehtävää tarkastusta tai todentamista, 
asianomaisen jäsenvaltion on taattava 
henkilökunnalle lainvalvontaviranomaisten 
apu, jotta virasto voi suorittaa tarkastuksen 
tai todentamisen tehokkaasti ja ilman 
aiheetonta viivytystä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
3 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Ulkoisen tutkimuksen aikana 
virasto voi saada toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen hallussa olevia, 
tutkimuksen kohteena olevan asian 
kannalta merkityksellisiä tietoja, 
riippumatta siitä, millaiselle välineelle 
tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen 
sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, 
lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavasta muusta laittomasta 
toiminnasta. Tällöin sovelletaan 4 artiklan 
2 ja 4 kohtaa.

9. Ulkoisen tutkimuksen aikana 
virasto voi saada toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen hallussa olevia, 
tutkimuksen kohteena olevan asian 
kannalta merkityksellisiä tietoja, 
riippumatta siitä, millaiselle välineelle 
tiedot on tallennettu, jos ne ovat tarpeen 
sen osoittamiseksi, että kyse on petoksesta, 
lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavasta muusta laittomasta 
toiminnasta, ja samalla on huolehdittava 
tutkimusten luottamuksellisuudesta, 
kunnioitettava asianomaisten henkilöiden 
laillisia oikeuksia ja noudatettava 
tapauksen mukaan oikeuskäsittelyyn 
sovellettavia kansallisia säännöksiä. 
Tällöin sovelletaan 4 artiklan 2 ja 4 kohtaa.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virasto voi pyytää virkamiehiltä tai 
muuhun henkilöstöön kuuluvilta, 
toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen 
tai viraston päälliköiltä taikka näiden 
työntekijöiltä suullisia tietoja, myös 
kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja.”

b) virasto voi pyytää virkamiehiltä tai 
muuhun henkilöstöön kuuluvilta, 
toimielimen tai elimen jäseniltä, laitoksen 
tai viraston päälliköiltä taikka näiden 
työntekijöiltä suullisia tietoja, myös 
kuulusteluin, ja kirjallisia tietoja, jotka on 
kirjattava perusteellisesti tavanomaisia 
luottamuksellisuutta koskevia 
vaatimuksia ja unionin 
tietosuojavaatimuksia noudattaen.”

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun 
on riittävä epäily, joka voi perustua myös 
kolmannen osapuolen toimittamiin tai 
nimettömästi toimitettuihin tietoihin, 
petoksesta, lahjonnasta tai unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta muusta 
laittomasta toiminnasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 12 d artiklan 
soveltamista.”

”Pääjohtaja voi aloittaa tutkimuksen, kun 
on riittävä epäily tai vahvoja viitteitä, jotka 
voivat perustua myös kolmannen 
osapuolen toimittamiin tai nimettömästi 
toimitettuihin tietoihin, petoksesta, 
lahjonnasta tai unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavasta muusta laittomasta 
toiminnasta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 12 d artiklan soveltamista.”

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava viraston 
henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta 
he voivat suorittaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman 
aiheetonta viivytystä.”

”Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on taattava viraston 
henkilöstöön kuuluville tarvittava apu, jotta 
he voivat suorittaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä tehokkaasti ja ilman 
aiheetonta viivytystä.”

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 
lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos 
tai virasto voi milloin tahansa pyytää 
neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, 
tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa, 
aiheellisiin turvaamistoimenpiteisiin, 
mukaan lukien toimenpiteet 
todistusaineiston säilyttämiseksi, ja sen on 
ilmoitettava viipymättä virastolle tällaisesta 
päätöksestä.”

”Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 
lisäksi asianomainen toimielin, elin, laitos 
tai virasto voi milloin tahansa pyytää 
neuvoja virastolta aikomuksenaan ryhtyä, 
tiiviissä yhteistyössä viraston kanssa ja 
päällekkäistä työtä välttäen, aiheellisiin 
turvaamistoimenpiteisiin, mukaan lukien 
toimenpiteet todistusaineiston 
säilyttämiseksi, ja sen on ilmoitettava 
viipymättä virastolle tällaisesta 
päätöksestä. Virasto tekee rakentavaa 
yhteistyötä asianomaisen toimielimen, 
elimen, laitoksen tai viraston kanssa, 
synergiaa täysimittaisesti hyödyntäen.”

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

”8. Jos tutkimusta ei saada päätökseen 
12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, 
pääjohtaja ilmoittaa asiasta 
valvontakomitealle tämän 12 kuukauden 
jakson päättyessä ja sen jälkeen aina 

”8. Jos tutkimusta ei saada päätökseen 
12 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, 
pääjohtaja ilmoittaa asiasta 
valvontakomitealle tämän 12 kuukauden 
jakson päättyessä ja sen jälkeen aina 
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kuuden kuukauden välein ja mainitsee 
tilanteen syyt sekä tarvittaessa 
tutkimuksen nopeuttamiseksi suunnitellut 
korjaavat toimenpiteet.”

kuuden kuukauden välein ja mainitsee 
tilanteen syyt sekä tutkimuksen 
nopeuttamiseksi suunnitellut korjaavat 
toimenpiteet.”

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja 
virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen 
(EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, ne 
voivat edellä mainitun sijaan toimittaa 
virastolle jäljennöksen EPPOlle lähetetystä 
ilmoituksesta.”

”Kun toimielimet, elimet, laitokset ja 
virastot antavat EPPOlle tietoja asetuksen 
(EU) 2017/1939 24 artiklan mukaisesti, 
niiden on toimitettava virastolle jäljennös 
EPPOlle lähetetystä ilmoituksesta.”

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen 
sekä, ellei niiden kansallisessa 
lainsäädännössä sitä kielletä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on viraston pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan toimitettava virastolle 
kaikki hallussaan olevat asiakirjat ja tiedot, 
jotka liittyvät käynnissä olevaan viraston 
tutkimukseen.

Toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen 
sekä, ellei niiden kansallisessa 
lainsäädännössä sitä kielletä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on viraston pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan toimitettava virastolle 
viipymättä kaikki hallussaan olevat 
asiakirjat ja tiedot, jotka liittyvät käynnissä 
olevaan viraston tutkimukseen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa 
lainsäädännössä sitä kielletä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava virastolle 
kaikki muut niiden hallussa olevat 
merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, jotka 
liittyvät petosten, lahjonnan tai unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavan muun 
laittoman toiminnan torjuntaan.”

3. Toimielinten, elinten, laitosten ja 
virastojen sekä, ellei niiden kansallisessa 
lainsäädännössä sitä kielletä, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava virastolle 
viipymättä kaikki muut niiden hallussa 
olevat merkitykselliset asiakirjat ja tiedot, 
jotka liittyvät petosten, lahjonnan tai 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavan 
muun laittoman toiminnan torjuntaan.”

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a)  lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Henkilöitä, jotka ilmoittavat 
virastolle unionin taloudellisiin etuihin 
liittyvistä rikoksista ja loukkauksista, on 
suojeltava kattavasti etenkin unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien 
henkilöiden suojelua koskevalla unionin 
lainsäädännöllä.”

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan 
suositukset toteutettavista toimista. Näissä 
suosituksissa on mainittava tarvittaessa 
toimielinten, elinten ja laitosten sekä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 

”Kertomukseen voidaan liittää pääjohtajan 
dokumentoidut suositukset toteutettavista 
toimista. Näissä suosituksissa on 
mainittava tarvittaessa toimielinten, 
elinten, laitosten ja virastojen sekä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
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kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset 
ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä 
erityisesti arvioidut takaisin perittävät 
määrät sekä esitettävä todettujen 
tosiseikkojen alustava oikeudellinen 
arviointi.”

toimivaltaisten viranomaisten 
kurinpidolliset, hallinnolliset, taloudelliset 
ja/tai oikeudelliset toimet sekä eriteltävä 
erityisesti arvioidut takaisin perittävät 
määrät sekä esitettävä todettujen 
tosiseikkojen alustava oikeudellinen 
arviointi.”

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston on toteutettava asianmukaisia 
sisäisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
loppukertomusten ja suositusten 
yhtenäinen laatu, ja harkittava, onko 
tarpeen tarkistaa tutkintamenettelyjä 
koskevia ohjeita mahdollisten 
epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
11 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viraston laatimat kertomukset ovat 
sallittua todistusaineistoa unionin 
tuomioistuinten oikeudenkäynneissä ja 
unionin hallinnollisissa menettelyissä.”

Viraston laatimat kertomukset ovat 
sallittua todistusaineistoa unionin 
tuomioistuinten oikeudenkäynneissä ja 
unionin hallinnollisissa menettelyissä 
edellyttäen, että ne on laadittu laillisesti.”

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 artikla – 1 kohta – toinen virke
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Komission teksti Tarkistus

”Se voi toimittaa tietoja myös 
asianomaiselle toimielimelle, elimelle, 
laitokselle tai virastolle.”

”Jotta vältetään tarpeettomat viivästykset, 
joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia 
muille tutkimuksille, kuten joissakin 
koskemattomuuden poistamista 
koskevissa tapauksissa, se voi toimittaa 
pyynnöstä tietoja myös asianomaiselle 
toimielimelle, elimelle, laitokselle tai 
virastolle.”

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viraston on ilmoitettava ilman 
aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta 
rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO 
voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 
2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä 
missä tahansa vaiheessa ennen viraston 
tutkimuksia tai niiden aikana.

1. Viraston on ilmoitettava heti ilman 
aiheetonta viivytystä EPPOlle kaikesta 
rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO 
voi käyttää toimivaltaansa asetuksen (EU) 
2017/1939 22 artiklan ja 25 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti. Ilmoitus on lähetettävä 
missä tahansa vaiheessa ennen viraston 
tutkimuksia tai niiden aikana.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoituksen on sisällettävä 
vähintäänkin tosiseikkojen kuvaus, 
mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai 
todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, 
mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä 
kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista 
uhreista, epäillyistä henkilöistä ja 
mahdollisista muista asianosaisista.

2. Ilmoituksen on sisällettävä kaikki 
viraston tiedossa olevat tosiseikat ja tiedot, 
mukaan lukien arvio aiheutuneesta tai 
todennäköisesti aiheutuvasta vahingosta, 
mahdollinen oikeudellinen luokittelu sekä 
kaikki saatavilla olevat tiedot mahdollisista 
uhreista, epäillyistä henkilöistä ja 
mahdollisista muista asianosaisista.



AD\1174932FI.docx 29/31 PE630.425v02-00

FI

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
 Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
 12 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virasto ei ole velvollinen ilmoittamaan 
EPPOlle ilmeisen perusteettomia väitteitä.

Viraston on ilmoitettava EPPOlle 
ainoastaan perustellut väitteet ja sen on 
toimitettava vuosittain tietoja tällaisten 
väitteiden määrästä ja kohteesta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013
12 f a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 f a artikla
Samanaikaiset tutkimukset

1. Tilanteissa, joissa tutkintaa 
suoritetaan EPPOon osallistuvassa 
jäsenvaltiossa ja EPPOon 
osallistumattomassa jäsenvaltiossa, 
virasto ja EPPO sopivat työjärjestelyistä 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 99 
artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällaisiin 
työjärjestelyihin sisältyvät ainakin 
määräykset kaikkien tietojen 
vaihtamisesta, todistusaineiston ja 
raporttien keskinäisestä hyväksymisestä, 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 VI 
luvussa lueteltuja menettelytakeita 
vastaavista prosessuaalisista takeista ja 
henkilötietojen vaihtamisesta.
2. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
yhteistyötä sekä viraston että EPPOn 
kanssa ja tuettava niitä niiden 
toiminnassa ja tutkimuksissa.
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