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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Nakon osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) potrebno je revidirati postojeću 
Uredbu br. 883/2013 kojom su trenutačno uređene istrage koje provodi Europski ured za 
borbu protiv prijevara (OLAF) kako bi se prilagodila suradnja između te dvije institucije, 
ojačala djelotvornost istražne funkcije OLAF-a te pojasnile i pojednostavnile odredbe Uredbe 
br. 883/2013.

U okviru svojih nadležnosti i EPPO i OLAF ovlašteni su za zaštitu financijskih interesa Unije.

Čim počne raditi, EPPO će imati ovlast za provedbu kaznenih istraga i pokretanje postupaka 
pred nacionalnim sudovima u pogledu kaznenih djela kojima se šteti proračunu Unije. OLAF 
istražuje administrativne nepravilnosti i kažnjivo ponašanje. Međutim, njegove su upravne 
ovlasti ograničene u usporedbi s kaznenim istragama. Stoga se Prijedlogom predviđa što bliža 
suradnja tih dvaju tijela, što će dovesti do većeg broja kaznenih progona, presuda i više razine 
povrata sredstava.

Kako bi se omogućio nesmetan prelazak na novi okvir, izmijenjena Uredba 883/2013 trebala 
bi stupiti na snagu do početka rada EPPO-a, koji je predviđen za kraj 2020.

Izvjestitelj podupire napore Komisije, koja za sada predviđa samo ograničen broj ključnih 
promjena, u skladu s analitičkim radnim dokumentom službi koji je priložen Prijedlogu 
Komisije i temelji se na evaluacijskom izvješću, vanjskim studijama i rezultatima 
savjetovanja s dionicima. Stoga podupire Prijedlog Komisije koji je usredotočen na tri 
područja: na odnos između EPPO-a i OLAF-a, jačanje djelotvornosti istraga koje provodi 
OLAF te pojašnjenja i pojednostavnjenja.

I. Odnos između EPPO-a i OLAF-a

Prijedlogom se uvode sljedeće odredbe potrebne za uređenje odnosa između OLAF-a i EPPO-
a:

 obveza u skladu s kojom OLAF bez nepotrebne odgode mora izvješćivati EPPO o 
svakom postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost; 
informacije koje se dostavljaju EPPO-u dovoljno su utemeljene te sadržavaju potrebne 
elemente;

 izbjegavanje udvostručavanja istraga: OLAF ne pokreće nepotrebne usporedne istrage 
o istim činjenicama koje su predmet istrage koju provodi EPPO;

 posebna postupovna pravila koja se primjenjuju na zahtjeve EPPO-a upućene OLAF-u 
u kojima se od OLAF-a traži da podupre ili dopuni aktivnosti EPPO-a.

II. Jačanje djelotvornosti OLAF-ovih istraga

Kako bi se provela presuda Suda u predmetu T-48/16, Sigma Orionis SA protiv Europske 
komisije, važno je pojasniti da OLAF provodi na licu mjesta provjere i inspekcije na 
temelju Uredbe br. 883/2013 i Uredbe br. 2185/1996, osim ako se gospodarski subjekt tome 
protivi (članak 3.). Pravo Unije ima prednost pred nacionalnim pravom ako je pitanje uređeno 
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Uredbom br. 883/2013 i Uredbom br. 2185/1996. Nadalje, Sud je naveo da protivljenje 
gospodarskog subjekta ne uključuje „pravo na protivljenje”, nego samo ima za posljedicu da 
mu se provjera može nametnuti uz pomoć nacionalnih tijela na temelju nacionalnog prava. U 
pogledu postupovnih jamstava OLAF mora poštovati temeljna prava, kako je utvrđeno 
pravom Unije, odnosno Poveljom o temeljnim pravima. 

Izvjestitelj pozdravlja predložene izmjene u pogledu informacija o bankovnim računima 
koje su odraz Pete direktive o sprečavanju pranja novca (članak 7. stavak 3.), razmjene 
informacija o PDV-u na temelju Uredbe br. 904/2010 (članak 12. stavak 5.), uvođenja načela 
prihvatljivosti dokaza koje prikupi OLAF (članak 11. stavak 2.), uloge službe za 
usklađivanje borbe protiv prijevara u državama članicama (članak 12.a) i odredbe kojom 
se određuju aktivnosti usklađivanja koje OLAF može izvršavati (članak 12.b).

Izvjestitelj predlaže izmjene kojima se nastoji još više povećati transparentnost i učinkovitost. 
Izvjestitelj predlaže i upućivanje na zaštitu zviždača u okviru istraga koje provodi OLAF.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor uzme u 
obzir sljedeće amandmane: 

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Donošenjem Direktive 
(EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i 
Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 
Unija je znatno ojačala raspoloživa 
sredstva za zaštitu financijskih interesa 
Unije kaznenopravnim sredstvima. Ured 
europskog javnog tužitelja („EPPO”) bit će 
ovlašten u državama članicama 
sudionicama provoditi kaznene istrage i 
podizati optužnice povezane s kaznenim 
djelima koja štete proračunu Unije, kako je 
definirano u Direktivi (EU) 2017/1371.

(1) Donošenjem Direktive 
(EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i 
Vijeća3 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/19394 
Unija je znatno ojačala odredbe 
usklađenog pravnog okvira za raspoloživa 
sredstva za zaštitu financijskih interesa 
Unije kaznenopravnim sredstvima.  Ured 
europskog javnog tužitelja („EPPO”) 
ključan je prioritet Komisije u području 
kaznenog pravosuđa i politike za borbu 
protiv prijevara te je ovlašten u državama 
članicama sudionicama provoditi kaznene 
istrage i podizati optužnice povezane s 
kaznenim djelima koja štete proračunu 
Unije, kako je definirano u Direktivi 
(EU) 2017/1371.

_________________ _________________
3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog 3 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog 
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parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o 
suzbijanju prijevara počinjenih protiv 
financijskih interesa Unije kaznenopravnim 
sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o 
suzbijanju prijevara počinjenih protiv 
financijskih interesa Unije kaznenopravnim 
sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 
12. listopada 2017. o provedbi pojačane 
suradnje u vezi s osnivanjem Ureda 
europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 
283, 31.10.2017., str. 1.).

4 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 
12. listopada 2017. o provedbi pojačane 
suradnje u vezi s osnivanjem Ureda 
europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 
283, 31.10.2017., str. 1.).

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Europski ured za borbu protiv 
prijevara („Ured”) provodi administrativne 
istrage o administrativnim nepravilnostima 
te o kažnjivom ponašanju. Po završetku 
svojih istraga može nacionalnim tijelima 
nadležnima za progon dati preporuke za 
pokretanje sudskih postupaka kako bi se 
omogućilo podizanje optužnica i kazneni 
progon u državama članicama. Države 
članice koje sudjeluju u radu EPPO-a 
ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna 
kaznena djela te će s njime surađivati na 
njegovim istragama.

(2) Radi zaštite financijskih interesa 
Unije Europski ured za borbu protiv 
prijevara („Ured”) provodi administrativne 
istrage o administrativnim nepravilnostima 
te o kažnjivom ponašanju. Po završetku 
svojih istraga može nacionalnim tijelima 
nadležnima za progon dati preporuke za 
pokretanje sudskih postupaka kako bi se 
omogućilo podizanje optužnica i kazneni 
progon u državama članicama. Države 
članice koje sudjeluju u radu EPPO-a 
ubuduće će tom tijelu prijavljivati navodna 
kaznena djela te će s njime surađivati u 
njegovim istragama, na primjer pružanjem 
tehničke i logističke potpore.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Stoga bi nakon donošenja Uredbe 
(EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti Uredbu 
(EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u 
Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos 
EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u 
pravilima Uredbe (EU, Euratom) 

(3) Stoga bi nakon donošenja Uredbe 
(EU) 2017/1939 trebalo izmijeniti i na 
odgovarajući način prilagoditi Uredbu 
(EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća5. Odredbe kojima se u 
Uredbi (EU) 2017/1939 uređuje odnos 
EPPO-a i Ureda trebale bi se odražavati u 
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br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako 
bi se zajamčila najviša razina zaštite 
financijskih interesa Unije postizanjem 
sinergija između ta dva tijela.

pravilima Uredbe (EU, Euratom) 
br. 883/2013 i dopuniti tim pravilima kako 
bi se zajamčila najviša razina zaštite 
financijskih interesa Unije postizanjem 
sinergija između ta dva tijela, što 
podrazumijeva primjenu načela bliske 
suradnje, razmjene informacija, 
komplementarnosti i izbjegavanja 
udvostručavanja.

_________________ _________________
5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 
2013. o istragama koje provodi Europski 
ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i 
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 
br. 1073/1999 Europskog parlamenta i 
Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) 
br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., 
str. 1.).

5 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 
2013. o istragama koje provodi Europski 
ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i 
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 
br. 1073/1999 Europskog parlamenta i 
Vijeća te Uredbe Vijeća (EURATOM) 
br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., 
str. 1.).

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Kako bi ostvarili svoj zajednički 
cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, 
Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i 
održavati blizak odnos na temelju iskrene 
suradnje, usmjeren na osiguravanje 
komplementarnosti njihovih mandata i 
usklađivanje njihova djelovanja, a posebno 
u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi 
s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi 
odnos trebao doprinijeti osiguravanju 
upotrebe svih raspoloživih sredstava za 
zaštitu financijskih interesa Unije i 
sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja 
uloženog truda.

(4) Kako bi ostvarili svoj zajednički 
cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, 
Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i 
održavati blizak odnos na temelju iskrene i 
učinkovite suradnje, usmjeren na 
osiguravanje komplementarnosti njihovih 
mandata i usklađivanje njihova djelovanja, 
a posebno u pogledu opsega pojačane 
suradnje u vezi s osnivanjem EPPO-a. 
Konačno, taj bi odnos trebao doprinijeti 
osiguravanju upotrebe svih raspoloživih 
sredstava za zaštitu i očuvanje financijskih 
interesa Unije i sprečavanju nepotrebnog 
udvostručavanja uloženog truda te 
osiguravanju potpune sukladnosti s 
postupovnim jamstvima i pravima 
predmetnih gospodarskih subjekata. Radi 
poticanja dobre suradnje, EPPO i Ured 
trebali bi uspostaviti redovitu razmjenu 
informacija kako bi uz poštovanje 
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različitih nadležnosti koje imaju utvrdili 
trendove i moguće veze između različitih 
slučajeva. Zbog različitih mandata koje 
imaju, pri čemu EPPO provodi kaznene, a 
OLAF administrativne istrage, u nekim bi 
slučajevima mogla biti potrebna 
koordinacija njihovih aktivnosti.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Uredbom (EU) 2017/1939 
propisuje se da Ured kao i sve institucije, 
tijela, uredi i agencije Unije te nadležna 
nacionalna tijela bez nepotrebne odgode 
izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u 
pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju 
nadležnost. Budući da Ured ima mandat za 
provođenje administrativnih istraga o 
prijevarama, korupciji i svim drugim 
nezakonitim aktivnostima kojima se šteti 
financijskim interesima Unije, u najboljem 
je položaju i raspolaže potrebnim resursima 
da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i 
njegov povlašteni izvor informacija.

(5) Uredbom (EU) 2017/1939 
propisuje se da Ured kao i sve institucije, 
tijela, uredi i agencije Unije te nadležna 
nacionalna tijela bez nepotrebne odgode 
izvješćuju EPPO o navodnom kažnjivom 
postupanju u pogledu kojeg EPPO može 
izvršavati svoju nadležnost. Budući da 
Ured ima mandat za provođenje 
administrativnih istraga o prijevarama, 
korupciji i svim drugim nezakonitim 
aktivnostima kojima se šteti financijskim 
interesima Unije, u najboljem je položaju i 
raspolaže potrebnim resursima da djeluje 
kao EPPO-ov prirodni partner i njegov 
povlašteni izvor informacija.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Prvotni navodi koje Ured primi 
mogu u praksi sadržavati elemente koji 
upućuju na moguće kažnjivo postupanje u 
nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu 
izaći na vidjelo tek tijekom administrativne 
istrage koju Ured pokrene na temelju 
sumnje na administrativnu nepravilnost. 
Kako bi ispunio svoju dužnost 
izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao 

(6) Prvotni navodi koje Ured primi 
mogu u praksi sadržavati elemente koji 
upućuju na moguće kažnjivo postupanje u 
nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu 
izaći na vidjelo tek tijekom administrativne 
istrage koju Ured pokrene na temelju 
sumnje na administrativnu nepravilnost. 
Kako bi ispunio svoju dužnost 
izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao 
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prijaviti kažnjivo postupanje u bilo kojoj 
fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o 
slučaju.

odmah prijaviti kažnjivo postupanje u bilo 
kojoj fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o 
slučaju.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Uredbom (EU) 2017/1939 određuju 
se minimalni elementi koje bi izvješća u 
pravilu trebala sadržavati. Ured će možda 
trebati provesti preliminarnu evaluaciju 
navoda kako bi potvrdio te elemente i 
prikupio potrebne informacije. Ured bi 
trebao tu evaluaciju žurno provesti na 
način kojim se ne ugrožava eventualna 
buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka 
svoje evaluacije Ured bi, u slučaju 
postojanja sumnje na kazneno djelo iz 
njegove nadležnosti, trebao o tome 
obavijestiti EPPO.

(7) Uredbom (EU) 2017/1939 određuju 
se minimalni elementi koje bi izvješća u 
pravilu trebala sadržavati. Ured će možda 
trebati provesti preliminarnu evaluaciju 
navoda kako bi potvrdio te elemente i 
prikupio potrebne informacije. Ured bi 
trebao tu evaluaciju provesti žurno i bez 
neopravdanog kašnjenja, na način kojim 
se ne ugrožava eventualna buduća kaznena 
istraga. Nakon dovršetka svoje evaluacije 
Ured bi, u slučaju postojanja sumnje na 
kazneno djelo iz njegove nadležnosti, 
trebao o tome bez neopravdanog kašnjenja 
obavijestiti EPPO.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Svi postupci izvješćivanja ili 
priopćavanja od strane EPPO-a odnosno 
između EPPO-a i Ureda trebali bi se 
provoditi uz poštovanje važećeg 
zakonodavstva Unije o zaštiti podataka i 
standardima povjerljivosti.
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 
tekstu.)

Obrazloženje

Zbog prirode predmeta koje obrađuju Ured i EPPO moraju se poštovati najviši standardi 
zaštite podataka i povjerljivosti.
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Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) S obzirom na to da Ured ima 
stručno znanje, institucije, tijela, uredi i 
agencije Unije trebali bi moći Uredu 
povjeriti izvršenje takvih preliminarnih 
evaluacija navoda koji su im prijavljeni.

(8) Kako bi se zajamčila učinkovita 
suradnja i s obzirom na to da Ured ima 
stručno znanje, iskustvo, mandat i ovlasti, 
institucije, tijela, uredi i agencije Unije 
trebali bi moći Uredu povjeriti izvršenje 
takvih preliminarnih evaluacija navoda koji 
su im prijavljeni.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) U skladu s Uredbom 
(EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi 
trebao pokretati administrativnu istragu 
usporedno s istragom koju EPPO provodi o 
istim činjenicama. Međutim, radi zaštitite 
financijskih interesa Unije u nekim će 
slučajevima Ured možda trebati provesti 
dopunsku administrativnu istragu prije 
okončanja kaznenog postupka koji pokrene 
EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne 
mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti 
financijske, stegovne ili administrativne 
mjere. Te dopunske istrage mogu biti 
primjerene, među ostalim, kad je potrebno 
osigurati povrat iznosa u proračun Unije, 
podložno posebnim prekluzivnim 
pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki 
ili ako postoji potreba da se u rizičnim 
situacijama primjenom administrativnih 
mjera izbjegnu daljnji troškovi.

(9) U skladu s Uredbom 
(EU) 2017/1939 Ured ne bi trebao 
pokretati administrativnu istragu usporedno 
s istragom koju EPPO provodi o istim 
činjenicama, osim kad će radi zaštitite 
financijskih interesa Unije u nekim 
slučajevima Ured možda trebati provesti 
dopunsku administrativnu istragu prije 
okončanja kaznenog postupka koji pokrene 
EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne 
mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti 
financijske, stegovne ili administrativne 
mjere. Te dopunske istrage mogu biti 
primjerene, među ostalim, kad je potrebno 
osigurati povrat iznosa u proračun Unije, 
podložno posebnim prekluzivnim 
pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki 
ili ako postoji potreba da se u rizičnim 
situacijama primjenom administrativnih 
mjera izbjegnu daljnji troškovi.
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Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) U Uredbi (EU) 2017/1939 
propisano je da EPPO može od Ureda 
zatražiti provedbu takvih dopunskih 
istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku 
istragu, provedba takve dopunske istrage 
trebala bi biti moguća i na inicijativu 
Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, 
EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na 
to da Ured otvori ili nastavi provoditi 
istragu, ili na to da poduzima posebne 
istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj 
prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi 
da se zaštiti djelotvornost istraga u 
nadležnosti EPPO-a i trebali bi biti 
proporcionalni tom cilju. Ured bi se trebao 
suzdržati od izvršenja radnje u pogledu 
koje je EPPO uložio prigovor. Ako EPPO 
ne podnese prigovor, Ured bi istragu trebao 
provoditi uz blisko savjetovanje s EPPO-
om.

(10) U Uredbi (EU) 2017/1939 
propisano je da EPPO može od Ureda 
zatražiti provedbu takvih dopunskih 
istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku 
istragu, provedba takve dopunske istrage 
trebala bi biti moguća i na inicijativu 
Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, 
EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na 
to da Ured otvori ili nastavi provoditi 
istragu, ili na to da poduzima posebne 
istražne radnje u vezi s njom ako bi to 
negativno utjecalo na djelotvornost 
vlastite istrage EPPO-a. Takav bi prigovor 
uvijek trebao biti propisno opravdan i 
proporcionalan. U tom bi se slučaju Ured 
trebao suzdržati od izvršenja radnje u 
pogledu koje je EPPO uložio prigovor. 
Ako EPPO ne podnese prigovor, Ured bi 
istragu trebao provoditi uz blisko 
savjetovanje s EPPO-om.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Ured bi trebao aktivno podupirati 
EPPO u njegovim istragama. U tom 
pogledu, EPPO može od Ureda zatražiti da 
podupre ili dopuni njegove kaznene istrage 
izvršavanjem ovlasti na temelju ove 
Uredbe. U takvim bi slučajevima Ured 
trebao izvršiti te radnje u granicama svojih 
ovlasti te u okviru predviđenom ovom 
Uredbom.

(11) Ured bi trebao aktivno i učinkovito 
podupirati EPPO u njegovim istragama, na 
primjer pružanjem odgovarajuće tehničke 
i logističke potpore. U tom pogledu, EPPO 
može od Ureda zatražiti da podupre ili 
dopuni njegove kaznene istrage 
izvršavanjem svojeg mandata i ovlasti na 
temelju ove Uredbe. U takvim bi 
slučajevima Ured trebao izvršiti te radnje u 
granicama svojih ovlasti te u okviru 
predviđenom ovom Uredbom.
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Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Kako bi se omogućila djelotvorna 
koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela 
trebala neprekidno razmjenjivati 
informacije. Posebno je važna razmjena 
informacija u fazama prije nego što Ured i 
EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala 
odgovarajuća usklađenost predmetnih 
aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. Ured 
i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o 
radu (radnim dogovorima) odrediti načine i 
uvjete takve razmjene informacija.

(12) Kako bi se omogućila djelotvorna 
koordinacija, suradnja i transparentnost 
Ureda i EPPO-a, ta bi tijela trebala 
neprekidno razmjenjivati informacije. 
Posebno je važna razmjena informacija u 
fazama prije nego što Ured i EPPO 
pokrenu istragu kako bi se osigurala 
odgovarajuća usklađenost predmetnih 
aktivnosti, zajamčila komplementarnost i 
izbjeglo udvostručavanje. Ured i EPPO 
trebali bi u svojim sporazumima o radu 
(radnim dogovorima) odrediti načine i 
uvjete takve razmjene informacija, 
uključujući mogućnost za razmjenu 
sveobuhvatnih postupovnih predmeta.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) U Izvješću Komisije o evaluaciji 
primjene Uredbe (EU, Euratom) 
br. 883/20136, donesenom 2. listopada 
2017., zaključeno je da su se zbog 
promjena zakonodavnog okvira uvedenih 
2013. vidljivo poboljšali provedba istraga, 
suradnja s partnerima i prava predmetnih 
osoba. U evaluaciji su istodobno istaknuti 
određeni nedostaci koji utječu na 
učinkovitost i djelotvornost istraga.

(13) U Izvješću Komisije o evaluaciji 
primjene Uredbe (EU, Euratom) 
br. 883/20136, donesenom 2. listopada 
2017., zaključeno je da su se zbog 
promjena zakonodavnog okvira uvedenih 
2013. vidljivo poboljšali provedba istraga, 
suradnja s partnerima i prava predmetnih 
osoba. U evaluaciji su istodobno istaknuti 
određeni nedostaci koji utječu na 
učinkovitost i djelotvornost istraga, na 
primjer u izvršavanju ovlasti i upotrebi 
istražnih resursa OLAF-a ili u pogledu 
jedinstvenih uvjeta za provedbu 
unutarnjih istraga, suradnje između 
država članica i njihovih institucija, s 
jedne strane, i ureda, agencija, tijela i 
institucija EU-a, s druge strane, kao i 
razlika u primjeni odredbi pravnog okvira 
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Unije.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Izvješću su priloženi 
Radni dokument službi Komisije o 
evaluaciji, SWD(2017) 332, i Mišljenje 
nadzornog odbora Ureda, Mišljenje 
2/2017.

6 COM(2017) 589. Izvješću su priloženi 
Radni dokument službi Komisije o 
evaluaciji, SWD(2017) 332, i Mišljenje 
nadzornog odbora Ureda, Mišljenje 
2/2017.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Te promjene ne utječu na 
postupovna jamstva koja se primjenjuju u 
okviru istraga. Ured je obvezan primijeniti 
postupovna jamstva iz Uredbe (EU, 
Euratom) br. 883/2013, Uredbe Vijeća 
(Euratom, EZ) br. 2185/967 i Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima. U 
skladu s tim okvirom Ured svoje istrage 
provodi objektivno, nepristrano i 
povjerljivo, prikuplja dokaze u korist 
predmetnih osoba i protiv njih te provodi 
istražne postupke na temelju pisanog 
odobrenja i nakon provjere zakonitosti. 
Ured mora osigurati poštovanje prava 
osoba na koje se njegove istrage odnose, 
uključujući pretpostavku nedužnosti te 
pravo na izbjegavanje samookrivljavanja. 
Prilikom ispitivanja predmetne osobe, 
među ostalim, imaju pravo na pomoć osobe 
po vlastitom izboru, na odobrenje 
zapisnika obavijesnog razgovora te se 
imaju pravo koristiti bilo kojim službenim 
jezikom Unije. Predmetne osobe ujedno 
imaju pravo izjasniti se o činjenicama u 
predmetu prije donošenja zaključaka.

(15) Te promjene ne utječu na 
postupovna jamstva koja se primjenjuju u 
okviru istraga. Ured je obvezan primijeniti 
postupovna jamstva iz Uredbe (EU, 
Euratom) br. 883/2013, Uredbe Vijeća 
(Euratom, EZ) br. 2185/967 i Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima. U 
skladu s tim okvirom Ured svoje istrage 
provodi objektivno, nepristrano i 
povjerljivo, prikuplja dokaze u korist 
predmetnih osoba i protiv njih te provodi 
istražne postupke na temelju pisanog 
odobrenja i nakon provjere zakonitosti. 
Oboje, i Ured i EPPO moraju osigurati 
poštovanje prava osoba na koje se njihove 
istrage odnose, uključujući pretpostavku 
nedužnosti te pravo na izbjegavanje 
samookrivljavanja. Prilikom ispitivanja 
predmetne osobe, među ostalim, imaju 
pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru, 
na odobrenje zapisnika obavijesnog 
razgovora te se imaju pravo koristiti bilo 
kojim službenim jezikom Unije. Predmetne 
osobe ujedno imaju pravo izjasniti se o 
činjenicama u predmetu prije donošenja 
zaključaka.

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16a) Države članice sudionice trebale bi 
pristati surađivati s EPPO-om i Uredom 
kako bi se olakšala učinkovita provedba 
istraga.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) U situacijama u kojima se Ured 
treba osloniti na pomoć nacionalnih 
nadležnih tijela, posebno ako se 
gospodarski subjekt protivi provjeri i 
inspekciji na licu mjesta, države članice 
trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja 
Ureda te bi trebale pružiti potrebnu pomoć 
u skladu s relevantnim pravilima 
nacionalnog postupovnog prava. 

(19) U situacijama u kojima se Ured 
treba osloniti na pomoć nacionalnih 
nadležnih tijela, posebno ako se 
gospodarski subjekt protivi provjeri i 
inspekciji na licu mjesta, države članice 
trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja 
Ureda te bi trebale zajamčiti potrebnu 
pomoć u skladu s relevantnim pravilima 
nacionalnog postupovnog prava. 

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) U okviru te obveze u pogledu 
suradnje Ured bi trebao moći zatražiti 
dostavu važnih informacija od 
gospodarskih subjekata koji su možda 
umiješani u predmet istrage ili koji možda 
raspolažu važnim informacijama. Pri 
ispunjavanju takvih zahtjeva gospodarski 
subjekti nisu dužni priznati da su počinili 
nezakonitu aktivnost, ali dužni su 
odgovoriti na činjenična pitanja i dostaviti 
dokumente, čak i ako se te informacije 
mogu iskoristiti protiv njih ili nekog 
drugog subjekta za dokazivanje postojanja 
nezakonite aktivnosti. 

(21) U okviru te obveze u pogledu 
suradnje Ured bi trebao moći zatražiti 
dostavu važnih informacija od 
gospodarskih subjekata koji su možda 
umiješani u predmet istrage ili koji možda 
raspolažu takvim informacijama. U 
pogledu zaštite osoba koje prijavljuju 
povrede prava Unije, osobito kaznena 
djela i kršenja povezana s financijskim 
interesima EU-a, primjenjuje se Direktiva 
(EU) 2018/... [upućivanje na Direktivu o 
zaštiti pojedinaca koji prijavljuju povrede 
prava Unije]. Pri ispunjavanju takvih 
zahtjeva gospodarski subjekti nisu dužni 
priznati da su počinili nezakonitu 
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aktivnost, ali dužni su odgovoriti na 
činjenična pitanja. 

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Gospodarski subjekti trebali bi 
tijekom provjera i inspekcija na licu mjesta 
imati mogućnost upotrebe bilo kojeg 
službenog jezika države članice u kojoj se 
provjera provodi te pravo na pomoć osobe 
po vlastitom izboru, uključujući vanjskog 
pravnog savjetnika. Međutim, prisutnost 
pravnog savjetnika ne bi trebao biti pravni 
uvjet za valjanost provjera i inspekcija na 
licu mjesta. Kako bi se osigurala 
učinkovitost provjera i inspekcija na licu 
mjesta, posebno s obzirom na rizik od 
nestajanja dokaza, Ured bi trebao imati 
pristup prostorijama, zemljištu, 
prijevoznim sredstvima ili ostalim 
područjima koja se koriste u poslovne 
svrhe, bez čekanja da se subjekt 
posavjetuje sa svojim pravnim 
savjetnikom. Prije nego što počne provoditi 
provjeru, trebao bi prihvatiti samo kratku 
razumnu odgodu u iščekivanju 
savjetovanja s pravnim savjetnikom. Svaka 
takva odgoda mora se ograničiti na 
najmanju moguću mjeru.

(22) Gospodarski subjekti trebali bi 
tijekom provjera i inspekcija na licu mjesta 
imati mogućnost upotrebe bilo kojeg 
službenog jezika države članice u kojoj se 
provjera provodi te pravo na pomoć osobe 
po vlastitom izboru, uključujući vanjskog 
pravnog savjetnika. Međutim, prisutnost 
pravnog savjetnika ne bi trebao biti pravni 
uvjet za valjanost provjera i inspekcija na 
licu mjesta. Kako bi se osigurala 
učinkovitost provjera i inspekcija na licu 
mjesta, posebno s obzirom na rizik od 
nestajanja dokaza, Ured bi trebao imati 
pristup prostorijama, zemljištu, 
prijevoznim sredstvima ili ostalim 
područjima koja se koriste u poslovne 
svrhe, bez čekanja da se subjekt 
posavjetuje sa svojim pravnim 
savjetnikom, ali bez sprečavanja takvih 
savjetovanja. Prije nego što počne 
provoditi provjeru, trebao bi prihvatiti 
samo kratku razumnu odgodu u iščekivanju 
savjetovanja s pravnim savjetnikom. Svaka 
takva odgoda mora se ograničiti na 
najmanju moguću mjeru, pod uvjetom da 
se propisno poštuju postupovna jamstva i 
prava dotičnog gospodarskog subjekta.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Ured bi trebao imati na 
raspolaganju potrebna sredstva za praćenje 

(26) Ured bi trebao imati na 
raspolaganju potrebna sredstva za praćenje 
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traga novca kako bi se otkrio modus 
operandi uobičajen za brojne slučajeve 
protupravnog ponašanja. Surađujući s 
nacionalnim tijelima i uz njihovu pomoć 
Ured sada može doći do bankovnih 
informacija koje su važne za njegove 
istražne aktivnosti a koje su u posjedu 
kreditnih institucija u brojnim državama 
članicama. Kako bi se osigurao djelotvoran 
pristup diljem Unije, u Uredbi bi trebalo 
odrediti zadaću nadležnih nacionalnih tijela 
da Uredu dostavljaju informacije o 
bankovnim računima i računima za 
plaćanja u okviru svojih općenitih zadaća 
pomaganja tom tijelu. Ta bi se suradnja u 
pravilu trebala ostvarivati posredstvom 
financijsko-obavještajnih jedinica u 
državama članicama. Pri pružanju pomoći 
Uredu nacionalna tijela trebala bi postupati 
u skladu s relevantnim odredbama 
postupovnog prava predviđenima u 
nacionalnom zakonodavstvu predmetne 
države članice. 

traga novca kako bi se otkrio modus 
operandi uobičajen za brojne slučajeve 
protupravnog ponašanja. Surađujući s 
nacionalnim tijelima i uz njihovu pomoć 
Ured sada može doći do bankovnih 
informacija koje su važne za njegove 
istražne aktivnosti a koje su u posjedu 
kreditnih institucija u brojnim državama 
članicama. Kako bi se osigurao djelotvoran 
pristup diljem Unije, u Uredbi bi trebalo 
odrediti zadaću nadležnih nacionalnih tijela 
da Uredu dostavljaju informacije o 
bankovnim računima i računima za 
plaćanja u okviru svojih općenitih zadaća 
pomaganja tom tijelu. Ta bi se suradnja u 
pravilu trebala ostvarivati posredstvom 
financijsko-obavještajnih jedinica u 
državama članicama. Pri pružanju pomoći 
Uredu nacionalna tijela trebala bi postupati 
u skladu s relevantnim odredbama 
postupovnog prava predviđenima u 
nacionalnom zakonodavstvu predmetne 
države članice i osigurati pravilno i 
pravodobno dostavljanje svih informacija 
relevantnih za istragu EPPO-u i Uredu.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27) Ključno je u zaštiti financijskih 
interesa Unije da Ured u ranoj fazi 
proslijedi informacije radi donošenja mjera 
predostrožnosti. Kako bi se u tom području 
osigurala bliska suradnja između Ureda i 
institucija, ureda, tijela i agencija Unije, 
prikladno je toj drugoj strani omogućiti da 
se u svakom trenutku može obratiti Uredu 
radi odlučivanja o poduzimanju 
odgovarajućih mjera predostrožnosti, 
uključujući mjere za zaštitu dokaza.

(27) Ključno je u zaštiti financijskih 
interesa Unije da Ured u ranoj fazi i bez 
odgode proslijedi informacije radi 
donošenja mjera predostrožnosti. Kako bi 
se u tom području osigurala bliska suradnja 
između Ureda i institucija, ureda, tijela i 
agencija Unije, prikladno je toj drugoj 
strani omogućiti da se u svakom trenutku 
može obratiti Uredu radi odlučivanja o 
poduzimanju odgovarajućih mjera 
predostrožnosti, uključujući mjere za 
zaštitu dokaza.
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Amandman 22

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27a) Kako bi se izbjegle nepotrebne 
odgode koje bi mogle imati štetne 
posljedice na druge istrage, kao što su 
određeni slučajevi ukidanja imuniteta, 
EPPO i Ured trebali bi pravodobno 
provesti svoje istrage.

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Ured, među ostalim, ima mandat za 
zaštitu prihoda proračuna Unije koji 
potječu iz vlastitih sredstava koja se 
temelje na PDV-u. U tom bi području Ured 
trebao moći poduprijeti i dopuniti 
aktivnosti država članica provođenjem 
istraga u skladu sa svojim mandatom, 
usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih 
tijela na složenim, transnacionalnim 
predmetima te pružanjem potpore i pomoći 
državama članicama i EPPO-u. U tu bi 
svrhu Ured trebao moći razmjenjivati 
informacije u okviru mreže Eurofisc, 
uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) 
br. 904/20109, kako bi se promicala i 
olakšala suradnja u borbi protiv prijevara 
povezanih s PDV-om.

(29) Ured, među ostalim, ima mandat za 
zaštitu prihoda proračuna Unije koji 
potječu iz vlastitih sredstava koja se 
temelje na PDV-u. U tom bi području Ured 
trebao moći poduprijeti i dopuniti 
aktivnosti država članica provođenjem 
istraga u skladu sa svojim mandatom, 
usklađivanjem rada nadležnih nacionalnih 
tijela na složenim, transnacionalnim 
predmetima te pružanjem potpore i pomoći 
državama članicama i EPPO-u. U tu bi 
svrhu Ured trebao moći razmjenjivati 
informacije u okviru mreže Eurofisc, 
uspostavljene Uredbom Vijeća (EU) 
br. 904/20109, imajući na umu odredbe 
Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog 
parlamenta i Vijeća9a kako bi se 
promicala i olakšala suradnja u borbi protiv 
prijevara povezanih s PDV-om. 

_________________ _________________
9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 
7. listopada 2010. o administrativnoj 
suradnji i suzbijanju prijevare u području 
poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 
12.10.2010., str. 1.–18.

9 Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010 od 
7. listopada 2010. o administrativnoj 
suradnji i suzbijanju prijevare u području 
poreza na dodanu vrijednost, SL L 268, 
12.10.2010., str. 1.–18.
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9a Uredba (EU) 2018/1725 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. 
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka u institucijama, 
tijelima, uredima i agencijama Unije i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o 
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 
br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ 
(SL L 295, 21.11.2018., str. 39.). 

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 1. – stavak 4.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Ured uspostavlja i održava blizak 
odnos s Uredom europskog javnog tužitelja 
(‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji 
osnovan Uredbom Vijeća 
(EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na 
međusobnoj suradnji i razmjeni 
informacija. Taj odnos posebno je 
usmjeren na osiguravanje upotrebe svih 
raspoloživih sredstava za zaštitu 
financijskih interesa Unije putem 
komplementarnosti njihovih mandata i 
potpore koju Ured pruža EPPO-u.

4a. Ured uspostavlja i održava blizak 
odnos s Uredom europskog javnog tužitelja 
(‚EPPO’) koji je u pojačanoj suradnji 
osnovan Uredbom Vijeća 
(EU) 2017/193913. Taj se odnos temelji na 
međusobnoj suradnji, komplementarnosti, 
izbjegavanju udvostručenja i razmjeni 
informacija. Taj odnos posebno je 
usmjeren na osiguravanje upotrebe svih 
raspoloživih sredstava za zaštitu 
financijskih interesa Unije putem 
komplementarnosti njihovih mandata i 
potpore koju Ured pruža EPPO-u, 
uključujući tehničku i logističku pomoć.

_________________ _________________
13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 
12. listopada 2017. o provedbi pojačane 
suradnje u vezi s osnivanjem Ureda 
europskog javnog tužitelja (‚EPPO’) (SL L 
283, 31.10.2017., str. 1.).

13 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 
12. listopada 2017. o provedbi pojačane 
suradnje u vezi s osnivanjem Ureda 
europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL 
L 283, 31.10.2017., str. 1.).

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 
tekstu. Ako bude prihvaćena bit će 
potrebno unijeti tehničke promjene u 
cijelom tekstu.)

Amandman 25
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Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Provjere i inspekcije na licu mjesta 
provode se u skladu s ovom Uredbom te, 
ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom 
Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96.

2. Provjere i inspekcije na licu mjesta 
provode se u skladu s ovom Uredbom te, 
ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom 
Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 i svim relevantnim 
zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka.

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Gospodarski subjekti surađuju s 
Uredom tijekom istraga koje on provodi. 
Ured od gospodarskih subjekata može 
zatražiti usmene informacije, među ostalim 
u obavijesnim razgovorima, te pisane 
informacije.

3. Gospodarski subjekti moraju 
surađivati s Uredom tijekom istraga koje 
on provodi. Ured od gospodarskih 
subjekata može zatražiti usmene 
informacije, među ostalim u obavijesnim 
razgovorima, te pisane informacije, koje su 
propisno dokumentirane i obrađene u 
skladu sa standardima povjerljivosti i 
zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Države članice sudionice 
osiguravaju da njihova nacionalna tijela 
jamče pravilnu i efikasnu provedbu 
istraga EPPO-a i Ureda.
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Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Ured pri izvršenju tih ovlasti 
poštuje postupovna jamstva predviđena 
ovom Uredbom i Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96. Pri provedbi provjere i 
inspekcije na licu mjesta predmetni 
gospodarski subjekt ima pravo na 
izbjegavanje samookrivljavanja i pravo na 
pomoć osobe po vlastitom izboru. Prilikom 
davanja izjava tijekom provjere na licu 
mjesta gospodarskom se subjektu 
omogućuje upotreba bilo kojeg službenog 
jezika države članice u kojoj se nalazi. 
Pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru 
ne sprečava Ured da pristupi prostorima 
gospodarskog subjekta te to pravo ne smije 
nepropisno odgoditi početak provjere.

5. Ured pri izvršenju tih ovlasti 
poštuje postupovna jamstva predviđena 
ovom Uredbom i Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 te Uredbom (EU) 2018/1725*. 
Pri provedbi provjere i inspekcije na licu 
mjesta predmetni gospodarski subjekt ima 
pravo na izbjegavanje samookrivljavanja i 
pravo na pomoć osobe po vlastitom izboru. 
Prilikom davanja izjava tijekom provjere 
na licu mjesta gospodarski subjekt može 
upotrijebiti bilo koji službeni jezik države 
članice u kojoj se nalazi. Pravo na pomoć 
osobe po vlastitom izboru u ograničenom i 
razumnom razdoblju ne sprečava Ured da 
pristupi prostorima gospodarskog subjekta 
te to pravo ne smije nepropisno odgoditi 
početak provjere.

_________________
* Uredba (EU) 2018/1725 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. 
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka u institucijama, 
tijelima, uredima i agencijama Unije i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o 
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 
br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ 
(SL L 295, 21.11.2018., str. 39.). 
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom 
tekstu. Ako bude prihvaćena bit će 
potrebno unijeti tehničke promjene u 
cijelom tekstu.)

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 6. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo 
predmetne države članice pruža osoblju 
Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno 
obavljanje njegovih zadaća, kako je 
navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. 
stavka 2.

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo 
predmetne države članice bez odgode 
jamči osoblju Ureda potrebnu pomoć za 
djelotvorno obavljanje njegovih zadaća, 
kako je navedeno u pisanom odobrenju iz 
članka 7. stavka 2.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predmetna država članica osigurava u 
skladu s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten 
pristup svim informacijama i dokumentima 
povezanima s predmetom koji se istražuje 
za koje se pokaže da su potrebni za 
provedbu učinkovitih i djelotvornih 
provjera i inspekcija na licu mjesta te da 
osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata 
ili podataka kako bi se osiguralo da ne 
postoji opasnost da će ti dokumenti ili 
podaci nestati.

Predmetna država članica osigurava u 
skladu s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten 
pristup svim informacijama i dokumentima 
povezanima s predmetom koji se istražuje 
za koje se pokaže da su potrebni za 
provedbu učinkovitih, efikasnih i 
razmjernih provjera i inspekcija na licu 
mjesta te da osoblje može preuzeti čuvanje 
dokumenata ili podataka kako bi se 
osiguralo da ne postoji opasnost da će ti 
dokumenti ili podaci nestati. U potpunosti 
se poštuju temeljna prava, a posebno 
pravo na privatnost.

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako osoblje Ureda utvrdi da se 
gospodarski subjekt protivi provjeri ili 
inspekciji na licu mjesta odobrenoj u 
skladu s ovom Uredbom, predmetna država 

Ako osoblje Ureda utvrdi da se 
gospodarski subjekt protivi provjeri ili 
inspekciji na licu mjesta odobrenoj u 
skladu s ovom Uredbom, predmetna država 
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članica odobrava mu potrebnu pomoć tijela 
za izvršavanje zakonodavstva kako bi 
omogućila Uredu da svoje provjere ili 
inspekcije na licu mjesta provodi 
djelotvorno i bez nepotrebne odgode.

članica jamči mu potrebnu pomoć tijela za 
izvršavanje zakonodavstva kako bi 
omogućila Uredu da svoje provjere ili 
inspekcije na licu mjesta provodi 
djelotvorno i bez nepotrebne odgode.

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

9. Tijekom vanjske istrage Ured može 
imati pristup svim relevantnim 
informacijama i podacima koje posjeduju 
institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno 
o tome na kojem su mediju informacije i 
podaci pohranjeni, a koji su povezani s 
predmetom koji se istražuje kako bi se 
prema potrebi utvrdilo je li došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije. U tu se 
svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

9. Tijekom vanjske istrage Ured može 
imati pristup svim relevantnim 
informacijama i podacima koje posjeduju 
institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno 
o tome na kojem su mediju informacije i 
podaci pohranjeni, a koji su povezani s 
predmetom koji se istražuje kako bi se 
prema potrebi utvrdilo je li došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije, uz 
poštovanje povjerljivosti istraga, 
legitimnih prava dotičnih osoba i po 
potrebi nacionalnih odredbi koje važe za 
sudske postupke. U tu se svrhu primjenjuje 
članak 4. stavci 2. i 4.

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 4. – stavak 2. – podstavak b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) Ured od dužnosnika, ostalih 
službenika, članova institucija ili tijela, 
voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika 
može zatražiti usmene informacije, među 
ostalim u obavijesnim razgovorima, te 
pisane informacije.

(b) Ured od dužnosnika, ostalih 
službenika, članova institucija ili tijela, 
voditelja ureda ili agencija ili zaposlenika 
može zatražiti usmene informacije, među 
ostalim u obavijesnim razgovorima, te 
pisane informacije, koje su detaljno 
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dokumentirane u skladu s uobičajenim 
standardima povjerljivosti i standardima 
Unije za zaštitu podataka.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni 
direktor može pokrenuti istragu ako postoji 
dovoljno utemeljena sumnja, koja se isto 
tako može temeljiti na informacijama koje 
je dala treća strana ili anonimnim 
informacijama, da je došlo do prijevare, 
korupcije ili bilo koje druge nezakonite 
aktivnosti kojom se šteti financijskim 
interesima Unije.

Ne dovodeći u pitanje članak 12.d, glavni 
direktor može pokrenuti istragu ako postoji 
dovoljno utemeljena sumnja ili snažne 
indicije, koje se isto tako mogu temeljiti na 
informacijama koje je dala treća strana ili 
anonimnim informacijama, da je došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije.

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Nadležna tijela država članica pružaju 
potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju 
Ureda djelotvorno izvršenje njegovih 
zadaća u skladu s ovom Uredbom i bez 
nepotrebne odgode.;

„Nadležna tijela država članica jamče 
potrebnu pomoć kojom omogućuju osoblju 
Ureda djelotvorno izvršenje njegovih 
zadaća u skladu s ovom Uredbom i bez 
nepotrebne odgode.;

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka d
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 7. – stavak 6. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osim onoga što se predviđa prvim 
podstavkom, predmetna institucija, tijelo, 
ured ili agencija mogu se u svakom 
trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj 
suradnji s Uredom poduzeli sve 
odgovarajuće mjere predostrožnosti, 
uključujući mjere za osiguranje dokaza, te 
bez odgađanja obavješćuju Ured o toj 
odluci.;

Osim onoga što se predviđa prvim 
podstavkom, predmetna institucija, tijelo, 
ured ili agencija mogu se u svakom 
trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj 
suradnji s Uredom i bez dupliciranja 
svojih napora poduzeli sve odgovarajuće 
mjere predostrožnosti, uključujući mjere za 
osiguranje dokaza, te bez odgađanja 
obavješćuju Ured o toj odluci. Ured 
surađuje konstruktivno i u potpunoj 
sinergiji s dotičnom institucijom, tijelom, 
uredom ili agencijom.;

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka e
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„8. Ako se istraga ne može zatvoriti u 
roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, 
glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i 
svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje 
nadzorni odbor, pri čemu navodi razloge 
te, prema potrebi, predviđene korektivne 
mjere za ubrzavanje istrage.”;

„8. Ako se istraga ne može zatvoriti u 
roku od 12 mjeseci od njezina otvaranja, 
glavni direktor po isteku tih 12 mjeseci i 
svakih šest mjeseci nakon toga izvješćuje 
nadzorni odbor, pri čemu navodi razloge te 
predviđene korektivne mjere za ubrzavanje 
istrage.”;

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije 
izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. 
Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto 
prethodno navedenog mogu Uredu 
proslijediti primjerak izvješća poslanog 
EPPO-u.;

„Kada institucije, tijela, uredi i agencije 
izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. 
Uredbe (EU) 2017/1939, Uredu 
prosljeđuju primjerak izvješća poslanog 
EPPO-u.;
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Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to 
nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, 
nadležna tijela država članica na zahtjev 
Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju 
Uredu sve raspoložive dokumente ili 
informacije koje se odnose na istragu 
Ureda koja je u tijeku.

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to 
nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, 
nadležna tijela država članica na zahtjev 
Ureda ili na vlastitu inicijativu bez odgode 
dostavljaju Uredu sve raspoložive 
dokumente ili informacije koje se odnose 
na istragu Ureda koja je u tijeku.

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka c
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Institucije, tijela, uredi i agencije te, 
ako to nije u suprotnosti s nacionalnim 
pravom, nadležna tijela država članica 
dostavljaju Uredu sve ostale važne 
raspoložive dokumente ili informacije koje 
se odnose na borbu protiv prijevara, 
korupcije i bilo koje druge nezakonite 
aktivnosti kojom se šteti financijskim 
interesima Unije.;

3. Institucije, tijela, uredi i agencije te, 
ako to nije u suprotnosti s nacionalnim 
pravom, nadležna tijela država članica bez 
odgode dostavljaju Uredu sve ostale važne 
raspoložive dokumente ili informacije koje 
se odnose na borbu protiv prijevara, 
korupcije i bilo koje druge nezakonite 
aktivnosti kojom se šteti financijskim 
interesima Unije.;

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(aa)  dodaje se sljedeći stavak 5.a:
„5.a Osobe koje Uredu prijavljuju 
kaznena djela i kršenja povezana s 
financijskim interesima EU-a u 
potpunosti su zaštićene, osobito na 
temelju europskog zakonodavstva koje se 
odnosi na zaštitu osoba koje prijavljuju 
povrede prava Unije.”

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješću se mogu priložiti preporuke 
glavnog direktora o mjerama koje treba 
poduzeti. U tim se preporukama prema 
potrebi navode sve stegovne, upravne, 
financijske i/ili sudske mjere institucija, 
tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela 
predmetnih država članica, te se posebno 
naznačuje procjena iznosa za povrat i 
preliminarna zakonska ocjena utvrđenih 
činjenica.;

Izvješću se mogu priložiti dokumentirane 
preporuke glavnog direktora o mjerama 
koje treba poduzeti. U tim se preporukama 
prema potrebi navode sve stegovne, 
upravne, financijske i/ili sudske mjere 
institucija, tijela, ureda i agencija te 
nadležnih tijela predmetnih država članica, 
te se posebno naznačuje procjena iznosa za 
povrat i preliminarna zakonska ocjena 
utvrđenih činjenica.;

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ured poduzima odgovarajuće interne 
mjere kako bi se osigurala dosljedna 
kvaliteta završnih izvješća i preporuka te 
razmatra je li potrebno revidirati 
smjernice o istražnim postupcima kako bi 
se uklonile moguće nedosljednosti.
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Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu 
prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima 
koji se vode pred sudovima Unije i u 
upravnim postupcima u Uniji.;

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu 
prihvatljivog dokaza u sudskim postupcima 
koji se vode pred sudovima Unije i u 
upravnim postupcima u Uniji pod uvjetom 
da su sastavljena u skladu sa zakonom.;

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11. − podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12. – stavak 1. – druga rečenica

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Informacije može proslijediti i 
predmetnoj instituciji, tijelu, uredu ili 
agenciji.”;

„Kako bi se izbjegle nepotrebne odgode 
koje bi mogle imati štetne posljedice na 
druge istrage, kao što su određeni 
slučajevi ukidanja imuniteta, informacije 
može na zahtjev proslijediti i predmetnoj 
instituciji, tijelu, uredu ili agenciji.”;

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ured bez nepotrebne odgode 
izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom 
postupanju u pogledu kojeg EPPO može 
izvršavati svoju nadležnost u skladu s 
člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. 
Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se 
dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom 

1. Ured odmah obavješćuje i bez 
nepotrebne odgode izvješćuje EPPO o 
svakom kažnjivom postupanju u pogledu 
kojeg EPPO može izvršavati svoju 
nadležnost u skladu s člankom 22. i 
člankom 25. stavcima 2. i 3. Uredbe 
(EU) 2017/1939. Izvješće se dostavlja u 
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istrage u nadležnosti Ureda. bilo kojoj fazi prije ili tijekom istrage u 
nadležnosti Ureda.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Izvješće sadržava barem opis 
činjenica, među ostalim procjenu 
prouzročene štete ili štete koja bi mogla 
biti prouzročena, moguću pravnu 
kvalifikaciju te sve dostupne informacije o 
potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i 
svim drugim uključenim osobama.

2. Izvješće sadržava sve činjenice i 
informacije koje su Uredu poznate, među 
ostalim procjenu prouzročene štete ili štete 
koja bi mogla biti prouzročena, moguću 
pravnu kvalifikaciju te sve dostupne 
informacije o potencijalnim žrtvama, 
osumnjičenicima i svim drugim uključenim 
osobama.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
 Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ured nema obvezu EPPO izvijestiti o 
navodima za koje je očito da su 
neosnovani.

Ured izvješćuje EPPO samo o osnovanim 
navodima i dostavlja godišnje podatke o 
broju i predmetu takvih navoda.

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.f (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 12.fa
Istodobne istrage
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1. U slučaju istrage u državi članici 
koja sudjeluje u radu EPPO-a i državi 
članici koja ne sudjeluje u njegovu radu, 
Ured i EPPO sklapaju radni dogovor u 
skladu s člankom 99. stavkom 3. Uredbe 
Vijeća (EU) 2017/1939. Takav radni 
dogovor sadrži barem odredbe o razmjeni 
svih podataka, uzajamnom prihvaćanju 
dokaza i izvješća, postupovnim jamstvima 
koja su jednakovrijedna onima koja su 
navedena u poglavlju VI. Uredbe Vijeća 
(EU) 2017/1939 i razmjeni osobnih 
podataka.
2. Države članice surađuju s Uredom 
i EPPO-om i podupiru ih u njihovim 
aktivnostima i istragama.
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