
AD\1174932HU.docx PE630.425v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Jogi Bizottság

2018/0170(COD)

25.1.2019

VÉLEMÉNY
 a Jogi Bizottság részéről

 a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 
883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való 
együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

A vélemény előadója: Jean-Marie Cavada



PE630.425v02-00 2/32 AD\1174932HU.docx

HU

PA_Legam



AD\1174932HU.docx 3/32 PE630.425v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozását követően felül kell vizsgálni az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálatait szabályozó jelenleg hatályos 883/2013/EU rendeletet a két 
intézmény közötti együttműködés kiigazítása, az OLAF vizsgálati feladatköre 
hatékonyságának növelése, valamint a 883/2013/EU rendeletben foglalt rendelkezések 
egyértelműsítése és egyszerűsítése érdekében.

Mind az Európai Ügyészség, mind az OLAF megbízatása – saját hatáskörének keretein belül 
– az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére vonatkozik.

Az Európai Ügyészség, miután megkezdi működését, hatáskörrel fog rendelkezni arra, hogy 
az Unió költségvetését sértő bűncselekmények ügyében nyomozásokat folytasson le és vádat 
emeljen a nemzeti bíróságok előtt. Az OLAF igazgatási szabálytalanságokat, valamint a 
büntetőjog hatálya alá tartozó magatartásokat is kivizsgál. A bűnügyi nyomozáshoz képest 
azonban korlátozott hatáskörrel rendelkezik. A javaslat ezért azt irányozza elő, hogy a két 
testület a lehető legszorosabban működjön együtt, ami több vádemeléshez, több bűnösséget 
megállapító ítélethez és a nagyobb mértékű visszafizetéshez vezetne.

Az új jogi keretre való zökkenőmentes átmenet lehetővé tétele érdekében a módosított 
883/2013/EU rendeletnek még az Európai Ügyészség működésének megkezdése – a tervek 
szerint 2020 vége – előtt hatályba kell lépnie.

Az előadó támogatja a Bizottság arra irányuló törekvését, hogy egyelőre csak a bizottsági 
javaslatot kísérő – az értékelő jelentésen, külső tanulmányokon és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció eredményein alapuló – elemző szolgálati munkadokumentum szerint 
elengedhetetlen, korlátozott számú változtatást hajtson végre. Az előadó ezért támogatja a 
Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő három terület álljon a középpontban: az 
Európai Ügyészség és az OLAF viszonya, az OLAF-vizsgálatok hatékonyságának növelése, 
valamint pontosítások és egyszerűsítések.

I. Az Európai Ügyészség és az OLAF viszonya

A javaslat az alábbi szükséges rendelkezéseket vezeti be az OLAF és az Európai Ügyészség 
közötti kapcsolat szabályozására:

 az OLAF azon kötelezettségét, hogy indokolatlan késedelem nélkül jelentést tegyen az 
Európai Ügyészségnek minden olyan cselekményről, amellyel kapcsolatban az 
Európai Ügyészség hatáskört gyakorolhat: az Európai Ügyészségnek továbbított 
tájékoztatásnak kellőképpen megalapozottnak kell lennie és tartalmaznia kell minden 
szükséges információt;

 a vizsgálatok közötti átfedések elkerülése: az OLAF nem indíthat szükségtelen 
párhuzamos vizsgálatot olyan tényekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében az 
Európai Ügyészség már nyomozást folytat;

 konkrét eljárási szabályok az Európai Ügyészség által OLAF-hoz intézett, az Európai 
Ügyészség munkájának támogatására vagy kiegészítésére irányuló kérelmekre 
vonatkozóan.
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II. Az OLAF-vizsgálatok hatékonyságának javítása

A Bíróságnak a T-48/16. sz. Sigma Orionis SA kontra Európai Bizottság ügyben hozott 
ítéletének végrehajtása érdekében fontos tisztázni, hogy az OLAF a 883/2013/EU rendelet és 
a 2185/96/Euratom, EK rendelet alapján helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet, 
kivéve, ha az érintett gazdasági szereplő tiltakozik ez ellen (3. cikk). Az uniós jog elsőbbséget 
élvez a nemzeti joggal szemben, amennyiben egy kérdést a 883/2013/EU vagy a 
2185/96//Euratom, EK rendelet szabályoz. A Bíróság megállapította azt is, hogy a gazdasági 
szereplő tiltakozási lehetősége nem biztosítja számára az ellenzés jogát, hanem pusztán az 
következik belőle, hogy a nemzeti jogban előírt feltételek mellett a nemzeti bűnüldöző 
szervek segítségével kényszeríthető az ellenőrzés eltűrésére. Az eljárási garanciákat illetően 
az OLAF-nak tiszteletben kell tartania az uniós jogban, nevezetesen az Alapjogi Chartában 
megállapított alapjogokat. 

Az előadó üdvözli a bankszámla-információkkal kapcsolatos javasolt módosításokat, 
amelyek tükrözik a pénzmosás elleni ötödik irányelvben foglaltakat (7. cikk (3) bekezdés), a 
héainformációknak a 904/2010/EU rendeleten alapuló cseréjét (12. cikk (5) bekezdés), a 
Hivatal által beszerzett bizonyítékok elfogadhatóságának elvét (11. cikk (2) bekezdés), a 
csalásellenes koordinációs szolgálatokat a tagállamokban (12a. cikk), valamint a Hivatal 
által végezhető koordinációs tevékenységeket szabályozó rendelkezést (12b. cikk).

Az előadó olyan módosításokat javasol, amelyek célja az átláthatóság és a hatékonyság 
növelése. Az előadó javasolja továbbá, hogy a jogszabály utaljon a visszaélést bejelentő 
személyek védelmére az OLAF-vizsgálatokkal összefüggésben.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) 2017/1371 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3, valamint az 
(EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4 
elfogadásával az Unió jelentős mértékben 
megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
védelmére rendelkezésre álló eszközöket. 
Az Európai Ügyészség hatáskört kap 
bűnügyi nyomozások lefolytatására a 
résztvevő tagállamokban és vádemelésekre 

(1) Az (EU) 2017/1371 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3 , valamint 
az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet4, 
elfogadásával az Unió jelentős mértékben 
megerősítette az Unió pénzügyi érdekeinek 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
védelmére rendelkezésre álló eszközökkel 
kapcsolatos harmonizált jogi kereteket.  A 
Bizottság egyik legfőbb prioritása a 
büntető igazságszolgáltatás és a csalás 
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az Unió költségvetését sértő, az (EU) 
2017/1371 irányelvben meghatározott 
bűncselekményekkel kapcsolatban.

elleni küzdelemmel kapcsolatos politika 
terén az Európai Ügyészség, amely 
hatáskörrel rendelkezik bűnügyi 
nyomozások lefolytatására a résztvevő 
tagállamokban és vádemelésekre az Unió 
költségvetését sértő, az (EU) 2017/1371 
irányelvben meghatározott 
bűncselekményekkel kapcsolatban.

_________________ _________________
3 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) 
az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás 
ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

4 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a 
továbbiakban: a Hivatal) igazgatási 
vizsgálatokat folytat le igazgatási 
szabálytalanságok és bűnöző magatartás 
feltárása céljából. Vizsgálatai végén a 
Hivatal igazságügyi ajánlásokat tehet a 
nemzeti ügyészségeknek, amivel lehetővé 
kívánja tenni vádemelések és vádhatósági 
eljárások lefolytatását a tagállamokban. 
Azokat az eseteket, amelyek az Európai 
Ügyészségben résztvevő tagállamokban 
merültek fel és bűncselekmények 
gyanújára adnak okot, a jövőben az OLAF 
jelenteni fogja az Európai Ügyészségnek és 
együttműködik vele a nyomozásai 
keretében.

(2) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) 
igazgatási vizsgálatokat folytat le 
igazgatási szabálytalanságok és bűnöző 
magatartás feltárása céljából. Vizsgálatai 
végén a Hivatal igazságügyi ajánlásokat 
tehet a nemzeti ügyészségeknek, amivel 
lehetővé kívánja tenni vádemelések és 
vádhatósági eljárások lefolytatását a 
tagállamokban. Azokat az eseteket, 
amelyek az Európai Ügyészségben 
résztvevő tagállamokban merültek fel és 
bűncselekmények gyanújára adnak okot, a 
jövőben az OLAF jelenteni fogja az 
Európai Ügyészségnek és együttműködik 
vele a nyomozásai keretében, például 
technikai és logisztikai segítséget nyújtva 
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számára.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezért a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 
módosítani kell az (EU) 2017/1939 
rendelet elfogadását követően. A 
883/2013/EU, Euratom rendelet 
szabályainak tükrözniük kell és ki kell 
egészíteniük az (EU) 2017/1939 
rendeletben az Európai Ügyészség és a 
Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan 
meghatározott rendelkezéseket abból a 
célból, hogy biztosítani lehessen az Unió 
pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a 
két szerv közötti szinergiák révén történő 
védelmét.

(3) Ezért a 883/2013/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet5 
módosítani kell, illetve ennek megfelelően 
ki kell igazítani az (EU) 2017/1939 
rendelet elfogadását követően. A 
883/2013/EU, Euratom rendelet 
szabályainak tükrözniük kell és ki kell 
egészíteniük az (EU) 2017/1939 
rendeletben az Európai Ügyészség és a 
Hivatal közötti kapcsolatra vonatkozóan 
meghatározott rendelkezéseket abból a 
célból, hogy biztosítani lehessen az Unió 
pénzügyi érdekeinek legmagasabb szintű, a 
két szerv közötti szinergiák révén történő 
védelmét, ami a szoros együttműködés, az 
információcsere, a kiegészítő jelleg és az 
átfedések elkerülése elvének végrehajtását 
foglalja magában.

_________________ _________________
5 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 
Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Közös célkitűzésük, nevezetesen az (4) Közös célkitűzésük, nevezetesen az 
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uniós költségvetés integritásának 
megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az 
Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot 
kell kialakítania és fenntartania a lojális 
együttműködés alapján, melynek célja a 
megbízatásuk egymást kiegészítő 
jellegének biztosítása, továbbá az 
intézkedéseik koordinálása, elsősorban az 
Európai Ügyészség létrehozására 
vonatkozó megerősített együttműködés 
hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső 
soron hozzájárul annak biztosításához, 
hogy az összes eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére és elkerüljék az erőfeszítések 
közötti szükségtelen átfedéseket.

uniós költségvetés integritásának 
megőrzése érdekében, a Hivatalnak és az 
Európai Ügyészségnek szoros kapcsolatot 
kell kialakítania és fenntartania a lojális és 
hatékony együttműködés alapján, melynek 
célja a megbízatásuk egymást kiegészítő 
jellegének biztosítása, továbbá az 
intézkedéseik koordinálása, elsősorban az 
Európai Ügyészség létrehozására 
vonatkozó megerősített együttműködés 
hatóköre tekintetében. E kapcsolat végső 
soron hozzájárul annak biztosításához, 
hogy az összes eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére és biztosítására, és elkerüljék az 
erőfeszítések közötti szükségtelen 
átfedéseket, valamint ahhoz is, hogy 
biztosítsák az eljárási garanciák és az 
érintett gazdasági szereplők jogainak 
teljes körű tiszteletben tartását. A jó 
együttműködés előmozdítása érdekében az 
Európai Ügyészségnek és a Hivatalnak 
rendszeresen találkozókat kell tartaniuk 
különösen annak érdekében, hogy 
azonosítsák a tendenciákat és az eltérő 
hatásköreikbe tartozó különböző ügyek 
közötti lehetséges kapcsolatokat. 
Megbízatásaik azon eltéréséből adódóan, 
hogy az Európai Ügyészség bűnügyi, a 
Hivatal pedig közigazgatási vizsgálatokat 
folytat le, előfordulhat, hogy 
tevékenységük összehangolására egyes 
esetekben nincs szükség.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, 
hogy a Hivatal, valamint az Unió összes 
intézménye, szerve, hivatala és 
ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti 
hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 
jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek 
minden olyan büntetendő cselekményről, 

(5) Az (EU) 2017/1939 rendelet előírja, 
hogy a Hivatal, valamint az Unió összes 
intézménye, szerve, hivatala és 
ügynöksége, továbbá az illetékes nemzeti 
hatóságok indokolatlan késedelem nélkül 
jelentést tesznek az Európai Ügyészségnek 
minden olyan büntetendő cselekmény 
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amellyel kapcsolatban az Európai 
Ügyészség gyakorolhatná hatáskörét. 
Mivel a Hivatal megbízatása a csalásra, 
korrupcióra és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes 
tevékenységre irányuló igazgatási 
vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális 
helyzetben van és megfelelő eszközökkel 
rendelkezik ahhoz, hogy az Európai 
Ügyészség partnere és kiemelt 
információforrása legyen.

gyanújáról, amellyel kapcsolatban az 
Európai Ügyészség gyakorolhatná 
hatáskörét. Mivel a Hivatal megbízatása a 
csalásra, korrupcióra és az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bármely más jogellenes 
tevékenységre irányuló igazgatási 
vizsgálatok elvégzésére terjed ki, ideális 
helyzetben van és megfelelő eszközökkel 
rendelkezik ahhoz, hogy az Európai 
Ügyészség partnere és kiemelt 
információforrása legyen.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Európai Ügyészség hatáskörébe 
tartozó lehetséges büntetendő 
cselekményre utaló tényállási elemek a 
gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz 
beérkezett eredeti állításokban, illetve 
megállapítást nyerhetnek a Hivatal által 
igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján 
indított igazgatási vizsgálat során is. A 
Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget 
tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló 
jelentéstételi kötelezettségének, adott 
esettől függően jelentenie kell a büntetendő 
cselekményt bármelyik szakaszban a 
vizsgálat előtt vagy a vizsgálat lefolytatása 
során.

(6) Az Európai Ügyészség hatáskörébe 
tartozó lehetséges büntetendő 
cselekményre utaló tényállási elemek a 
gyakorlatban szerepelhetnek a Hivatalhoz 
beérkezett eredeti állításokban, illetve 
megállapítást nyerhetnek a Hivatal által 
igazgatási szabálytalanság gyanúja alapján 
indított igazgatási vizsgálat során is. A 
Hivatalnak annak érdekében, hogy eleget 
tegyen az Európai Ügynökség felé fennálló 
jelentéstételi kötelezettségének, adott 
esettől függően haladéktalanul jelentenie 
kell a büntetendő cselekményt bármelyik 
szakaszban a vizsgálat előtt vagy a 
vizsgálat lefolytatása során.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (EU) 2017/1939 rendelet 
meghatározza azokat az elemeket, 
amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek 
legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, 
hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása 

(7) Az (EU) 2017/1939 rendelet 
meghatározza azokat az elemeket, 
amelyeket, szabály szerint, a jelentéseknek 
legalább tartalmazniuk kell. Lehetséges, 
hogy a Hivatalnak ezen elemek azonosítása 
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céljából előzetesen értékelnie kell az 
állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a 
szükséges információt. A Hivatal ezt az 
értékelést haladéktalanul és olyan 
eszközökkel végzi el, amelyek nem 
veszélyeztetik a jövőbeni lehetséges 
bűnügyi nyomozást. A Hivatal, miután 
elvégezte az értékelést, jelenti az Európai 
Ügyészségnek a hatáskörébe tartozó 
bűncselekmény gyanúját.

céljából előzetesen értékelnie kell az 
állításokat és ehhez össze kell gyűjtenie a 
szükséges információt. A Hivatal ezt az 
értékelést indokolatlan késedelem nélkül, 
haladéktalanul és olyan eszközökkel végzi 
el, amelyek nem veszélyeztetik a jövőbeni 
lehetséges bűnügyi nyomozást. A Hivatal, 
miután elvégezte az értékelést, 
indokolatlan késedelem nélkül jelenti az 
Európai Ügyészségnek a hatáskörébe 
tartozó bűncselekmény gyanúját.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Ügyészség és a Hivatal 
minden – többek között az egymás közötti 
– beszámolási vagy kommunikációs 
tevékenységét a hatályos uniós 
adatvédelmi jogszabályokra és az adatok 
bizalmas kezelésére vonatkozó előírásokra 
való kellő figyelemmel végzi.
(Ez a módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)

Indokolás

A Hivatal és az Európai Ügyészség által kezelt ügyek természetéből kifolyólag a legmagasabb 
szintű adatvédelemi és titoktartási normákhoz kell tartaniuk magukat.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Tekintettel a Hivatal tapasztalatára, 
lehetővé kell tenni az Unió intézményei, 
szervei, hivatalai és ügynökségei számára a 
Hivatal igénybevételét a hozzájuk 
beérkezett állítások előzetes értékelésének 

(8) A hatékony együttműködés 
biztosítása érdekében, valamint tekintettel 
a Hivatal szakértelmére, tapasztalatára, 
megbízatására és hatásköreire, lehetővé 
kell tenni az Unió intézményei, szervei, 
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elvégzéséhez. hivatalai és ügynökségei számára a Hivatal 
igénybevételét a hozzájuk beérkezett 
állítások előzetes értékelésének 
elvégzéséhez.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az (EU) 2017/1939 rendeletnek 
megfelelően a Hivatal alapvetően nem 
indíthat párhuzamosan folyó igazgatási 
vizsgálatot olyan ügyben, amelyben az 
Európai Ügyészség nyomozást folytat. 
Azonban bizonyos esetekben az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme szükségessé 
teheti, hogy a Hivatal kiegészítő igazgatási 
vizsgálatot folytasson le az Európai 
Ügyészség által indított büntetőeljárás 
lezárása előtt annak megállapítása céljából, 
hogy szükség van-e óvintézkedésekre, 
vagy kell-e hozni pénzügyi, fegyelmi vagy 
igazgatási intézkedéseket. Az ilyen 
kiegészítő vizsgálatok megfelelőek 
lehetnek többek között az olyan esetekben, 
amikor elévülési szabályok alá tartozó, az 
Unió költségvetését megillető összegek 
behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően 
magasak az érintett összegek, vagy amikor 
kockázatos helyzetekben további források 
elvesztését kell elkerülni igazgatási 
intézkedésekkel.

(9) Az (EU) 2017/1939 rendeletnek 
megfelelően a Hivatal nem indíthat 
párhuzamosan folyó igazgatási vizsgálatot 
olyan ügyben, amelyben az Európai 
Ügyészség nyomozást folytat, kivéve 
bizonyos olyan esetekben, amelyekben az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelme 
szükségessé teheti, hogy a Hivatal 
kiegészítő igazgatási vizsgálatot folytasson 
le az Európai Ügyészség által indított 
büntetőeljárás lezárása előtt annak 
megállapítása céljából, hogy szükség van-e 
óvintézkedésekre, vagy kell-e hozni 
pénzügyi, fegyelmi vagy igazgatási 
intézkedéseket. Az ilyen kiegészítő 
vizsgálatok megfelelőek lehetnek többek 
között az olyan esetekben, amikor elévülési 
szabályok alá tartozó, az Unió 
költségvetését megillető összegek 
behajtásáról van szó, amikor kiemelkedően 
magasak az érintett összegek, vagy amikor 
kockázatos helyzetekben további források 
elvesztését kell elkerülni igazgatási 
intézkedésekkel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint 
az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól 
ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. 

(10) Az (EU) 2017/1939 rendelet szerint 
az Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól 
ilyen kiegészítő vizsgálatok lefolytatását. 
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Azokban az esetekben, amikor az Európai 
Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, 
lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő 
vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is 
le lehessen folytatni bizonyos feltételek 
mellett. Az Európai Ügyészség számára 
különösen biztosítani kell, hogy kifogást 
emelhessen az ellen, hogy a Hivatal 
vizsgálatot indítson vagy folytassa a 
vizsgálatot, illetve a Hivatal vizsgálatának 
bizonyos tevékenységeinek elvégzése 
ellen. A kifogásnak az Európai Ügyészség 
általi nyomozás hatékonyságának 
védelmén kell alapulnia és e céllal 
arányosnak kell lennie. A Hivatal 
tartózkodik az olyan intézkedéstől, 
amellyel szemben az Európai Ügynökség 
kifogást emelt. Amennyiben az Európai 
Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a 
vizsgálatát az Európai Ügyészséggel 
szorosan egyeztetve folytatja le.

Azokban az esetekben, amikor az Európai 
Ügyészség nem kér kiegészítő vizsgálatot, 
lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő 
vizsgálatot a Hivatal kezdeményezésére is 
le lehessen folytatni bizonyos feltételek 
mellett. Az Európai Ügyészség számára 
különösen biztosítani kell, hogy kifogást 
emelhessen az ellen, hogy a Hivatal 
vizsgálatot indítson vagy folytassa a 
vizsgálatot, illetve a Hivatal bizonyos 
vizsgálati cselekményeinek elvégzése 
ellen, ha ez hátráltatná az Európai 
Ügyészség saját nyomozásának 
eredményességét. Az ilyen kifogásnak 
mindig megfelelően indokoltnak és 
arányosnak kell lennie. Ilyen esetben a 
Hivatal tartózkodik attól az intézkedéstől, 
amellyel szemben az Európai Ügynökség 
kifogást emelt. Amennyiben az Európai 
Ügyészség nem emel kifogást, a Hivatal a 
vizsgálatát az Európai Ügyészséggel 
szorosan egyeztetve folytatja le.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Hivatalnak aktívan támogatnia 
kell az Európai Ügyészséget a nyomozásai 
során. E tekintetben az Európai Ügyészség 
kérheti a Hivataltól a bűnügyi nyomozásai 
támogatását vagy kiegészítését az e 
rendelet szerinti hatáskörök gyakorlásán 
keresztül. Ezekben az esetekben a Hivatal 
ezeket a műveleteket a hatáskörén belül és 
az e rendeletben meghatározott kereten 
belül végzi el.

(11) A Hivatalnak aktívan és 
hatékonyan támogatnia kell az Európai 
Ügyészséget a nyomozásai során, például 
megfelelő technikai és logisztikai 
segítségnyújtás révén. E tekintetben az 
Európai Ügyészség kérheti a Hivataltól a 
bűnügyi nyomozásai támogatását vagy 
kiegészítését az e rendelet szerinti 
megbízatása és hatáskörei gyakorlásán 
keresztül. Ezekben az esetekben a Hivatal 
ezeket a műveleteket a hatáskörén belül és 
az e rendeletben meghatározott kereten 
belül végzi el.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
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12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Hivatal és az Európai Ügyészség 
közötti hatékony koordináció biztosítása 
érdekében folyamatos információcserére 
van szükség a két intézmény között. A két 
intézmény intézkedései közötti megfelelő 
koordináció biztosítása és az átfedések 
elkerülése érdekében különösen fontos az 
információcsere a Hivatal vizsgálatainak és 
az Európai Ügyészség nyomozásainak 
elindítását megelőző szakaszokban. A 
Hivatal és az Európai Ügyészség az 
információcserére vonatkozó részletes 
szabályokat és feltételeket a 
munkamegállapodásaikban határozzák 
meg.

(12) A Hivatal és az Európai Ügyészség 
közötti hatékony koordináció, 
együttműködés és átláthatóság biztosítása 
érdekében folyamatos információcserére 
van szükség a két intézmény között. A két 
intézmény intézkedései közötti megfelelő 
koordináció biztosítása, a kiegészítő jelleg 
garantálása és az átfedések elkerülése 
érdekében különösen fontos az 
információcsere a Hivatal vizsgálatainak és 
az Európai Ügyészség nyomozásainak 
elindítását megelőző szakaszokban. A 
Hivatal és az Európai Ügyészség az 
információcserére vonatkozó részletes 
szabályokat és feltételeket a 
munkamegállapodásaikban határozzák 
meg, beleértve ügyiratok átfogó 
cseréjének lehetőségét.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 883/2013/EU, Euratom rendelet6 
alkalmazásának értékeléséről szóló, 2017. 
október 2-án elfogadott bizottsági jelentés 
következtetése szerint a jogi keret 2013-as 
módosításai egyértelmű javulást hoztak a 
vizsgálatok lefolytatása, a partnerekkel 
való együttműködés és az érintett 
személyek jogai tekintetében. Az értékelés 
ugyanakkor rámutatott olyan 
hiányosságokra, amelyek befolyásolják a 
vizsgálatok eredményességét és 
hatékonyságát.

(13) A 883/2013/EU, Euratom rendelet6 
alkalmazásának értékeléséről szóló, 2017. 
október 2-án elfogadott bizottsági jelentés 
következtetése szerint a jogi keret 2013-as 
módosításai egyértelmű javulást hoztak a 
vizsgálatok lefolytatása, a partnerekkel 
való együttműködés és az érintett 
személyek jogai tekintetében. Az értékelés 
ugyanakkor rámutatott olyan – például a 
hatáskörök gyakorlásában és az OLAF 
vizsgálati erőforrásainak 
felhasználásában, illetve a belső 
vizsgálatok lefolytatása során 
alkalmazandó egységes feltételek, a 
tagállamok és egyrészről az intézményeik, 
másrészről az uniós hivatalok, 
ügynökségek, szervek és intézmények 
közötti együttműködés, valamint az uniós 
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jogi keret rendelkezéseinek alkalmazása 
terén meglévő különbségek tekintetében 
megfigyelhető – hiányosságokra, amelyek 
befolyásolják a vizsgálatok 
eredményességét és hatékonyságát.

_________________ _________________
6 COM(2017)589. A jelentést az 
SWD(2017) 332 sz., értékelést tartalmazó 
bizottsági szolgálati munkadokumentum, 
valamint a Hivatal Felügyelő 
Bizottságának 2/2017. sz. véleménye 
kísérte.

6 COM(2017)589. A jelentést az 
SWD(2017) 332 sz., értékelést tartalmazó 
bizottsági szolgálati munkadokumentum, 
valamint a Hivatal Felügyelő 
Bizottságának 2/2017. sz. véleménye 
kísérte.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezek a módosítások nem érintik a 
vizsgálatok keretében alkalmazandó 
eljárási garanciákat. A Hivatal köteles 
alkalmazni a 883/2013/EU, Euratom 
rendeletben, a 2185/967/Euratom, EK 
tanácsi rendeletben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
eljárási garanciákat. Ez a keret előírja, 
hogy a Hivatalnak a vizsgálatait 
objektíven, pártatlanul és bizalmasan kell 
lefolytatnia, az érintett személy mellett és 
ellen szóló bizonyítékokat kell keresnie és 
a vizsgálati tevékenységeket írásos 
meghatalmazás alapján kell elvégeznie, a 
jogszerűség ellenőrzése mellett. A 
Hivatalnak biztosítania kell a vizsgálatai 
alá vont érintett személyeket megillető 
jogokat, többek között az ártatlanság 
vélelmét és az önvádra kötelezés tilalmát. 
A meghallgatás során az érintett 
személyeknek többek között joga van egy 
általuk választott személy jelenlétére, a 
meghallgatásról szóló jegyzőkönyv 
jóváhagyására, valamint az Unió bármelyik 
hivatalos nyelvének használatára. Továbbá, 
az érintett személyeknek joga van ahhoz, 
hogy a tényekkel kapcsolatban 

(15) Ezek a módosítások nem érintik a 
vizsgálatok keretében alkalmazandó 
eljárási garanciákat. A Hivatal köteles 
alkalmazni a 883/2013/EU, Euratom 
rendeletben, a 2185/967/Euratom, EK 
tanácsi rendeletben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
eljárási garanciákat. Ez a keret előírja, 
hogy a Hivatalnak a vizsgálatait 
objektíven, pártatlanul és bizalmasan kell 
lefolytatnia, az érintett személy mellett és 
ellen szóló bizonyítékokat kell keresnie és 
a vizsgálati tevékenységeket írásos 
meghatalmazás alapján kell elvégeznie, a 
jogszerűség ellenőrzése mellett. A 
Hivatalnak és az Európai Ügyészségnek 
egyaránt biztosítania kell a vizsgálatai alá 
vont érintett személyeket megillető 
jogokat, többek között az ártatlanság 
vélelmét és az önvádra kötelezés tilalmát. 
A meghallgatás során az érintett 
személyeknek többek között joga van egy 
általuk választott személy jelenlétére, a 
meghallgatásról szóló jegyzőkönyv 
jóváhagyására, valamint az Unió bármelyik 
hivatalos nyelvének használatára. Továbbá, 
az érintett személyeknek joga van ahhoz, 
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észrevételeket tegyenek azt megelőzően, 
hogy rögzítésre kerülnének a vizsgálat 
következtetései.

hogy a tényekkel kapcsolatban 
észrevételeket tegyenek azt megelőzően, 
hogy rögzítésre kerülnének a vizsgálat 
következtetései.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A vizsgálatok eredményes 
lefolytatásának megkönnyítése érdekében 
a részt vevő tagállamoknak bele kell 
egyezniük az Európai Ügyészséggel és a 
Hivatallal való együttműködésbe.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Azokban a helyzetekben, amikor a 
Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok 
segítségére van szüksége, különösen 
azokban az esetekben, amikor a gazdasági 
szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek 
és a szemlének, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a Hivatal intézkedésének 
hatékonyságát és a szükséges segítséget a 
nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival 
összhangban. 

(19) Azokban a helyzetekben, amikor a 
Hivatalnak a nemzeti illetékes hatóságok 
segítségére van szüksége, különösen 
azokban az esetekben, amikor a gazdasági 
szereplő ellenáll a helyszíni ellenőrzésnek 
és a szemlének, a tagállamoknak 
garantálniuk kell a Hivatal intézkedésének 
hatékonyságát és a szükséges segítséget a 
nemzeti eljárásjog vonatkozó szabályaival 
összhangban. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen együttműködési kötelezettség 
részeként biztosítani kell, hogy a Hivatal 
vizsgálat tárgyát képező üggyel 

(21) Ezen együttműködési kötelezettség 
részeként biztosítani kell, hogy a Hivatal 
vizsgálat tárgyát képező üggyel 
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kapcsolatos releváns információ 
benyújtására kötelezhesse azokat a 
gazdasági szereplőket, akik érintettek 
lehetnek a vizsgálatban, vagy akik releváns 
információ birtokában lehetnek. A 
gazdasági szereplők, amikor eleget tesznek 
az ilyen információkérésnek, nem 
kötelesek bevallani, hogy illegális 
tevékenységet folytattak, viszont kötelesek 
megválaszolni a tényszerű kérdéseket és 
dokumentumokat átadni még akkor is, ha 
ezek az információk felhasználhatók 
velük vagy egy másik gazdasági 
szereplővel szemben a jogellenes 
tevékenység fennállásának 
megállapításához. 

kapcsolatos releváns információ 
benyújtására kötelezhesse azokat a 
gazdasági szereplőket, akik érintettek 
lehetnek a vizsgálatban, vagy akik ilyen 
információ birtokában lehetnek. Az uniós 
jog megsértését és különösen az Unió 
pénzügyi érdekeivel kapcsolatos 
bűncselekményeket és jogsértéseket 
bejelentő személyek tekintetében az (EU) 
2018/... irányelvet [hivatkozás az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek 
védelméről szóló irányelvre] kell 
alkalmazni. A gazdasági szereplők, amikor 
eleget tesznek az ilyen információkérésnek, 
nem kötelesek bevallani, hogy illegális 
tevékenységet folytattak, viszont kötelesek 
megválaszolni a tényszerű kérdéseket. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A gazdasági szereplőknek a 
helyszíni ellenőrzések és a szemlék során 
lehetővé kell tenni az ellenőrzés szerinti 
tagállam bármely hivatalos nyelvének 
használatát, és biztosítani kell számukra az 
egy általuk választott személy jelenlétéhez 
– ideértve külső jogi tanácsadó jelenlétéhez 
– való jogot. A jogi tanácsadó jelenléte 
ugyanakkor nem jogi feltétele a helyszíni 
ellenőrzések és szemlék érvényességének. 
A helyszíni ellenőrzések és szemlék 
hatékonyságának – különösen a bizonyíték 
eltűnésének veszélye tekintetében való – 
biztosítása érdekében a Hivatal számára 
biztosítani kell a helyiségekbe, telkekre, 
közlekedési eszközökre vagy egyéb üzleti 
céllal használt területekre való bejutást 
anélkül, hogy a gazdasági szereplő jogi 
tanácsadóval való konzultációja késleltetné 
a bejutást. A Hivatal általi ellenőrzés 
lefolytatásának megkezdése csak rövid, 
észszerű ideig késhet a jogi tanácsadóval 
való konzultáció miatt. Az ilyen 

(22) A gazdasági szereplőknek a 
helyszíni ellenőrzések és a szemlék során 
lehetővé kell tenni az ellenőrzés szerinti 
tagállam bármely hivatalos nyelvének 
használatát, és biztosítani kell számukra az 
egy általuk választott személy jelenlétéhez 
– ideértve külső jogi tanácsadó jelenlétéhez 
– való jogot. A jogi tanácsadó jelenléte 
ugyanakkor nem jogi feltétele a helyszíni 
ellenőrzések és szemlék érvényességének. 
A helyszíni ellenőrzések és szemlék 
hatékonyságának – különösen a bizonyíték 
eltűnésének veszélye tekintetében való – 
biztosítása érdekében a Hivatal számára 
biztosítani kell a helyiségekbe, telkekre, 
közlekedési eszközökre vagy egyéb üzleti 
céllal használt területekre való bejutást 
anélkül, hogy a gazdasági szereplő jogi 
tanácsadóval való konzultációja késleltetné 
a bejutást, azonban az ilyen konzultációt 
nem szabad megakadályozni. A Hivatal 
általi ellenőrzés lefolytatásának 
megkezdése csak rövid, észszerű ideig 
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késedelmet a lehető legrövidebbre kell 
korlátozni.

késhet a jogi tanácsadóval való konzultáció 
miatt. Az ilyen késedelmet a lehető 
legrövidebbre kell korlátozni, feltéve, hogy 
az eljárási garanciákat és az érintett 
gazdasági szereplők jogait teljes körűen 
tiszteletben tartják.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Hivatalnak rendelkeznie kell 
azokkal az eszközökkel, amelyek 
szükségesek a pénz útjának 
visszakövetéséhez, ezáltal kideríthető sok 
csalárd magatartás esetében a jellemző 
elkövetési módozat. A nemzeti 
hatóságokkal való együttműködésnek és az 
általuk nyújtott segítségnek köszönhetően a 
Hivatal jelenleg több tagállamban hozzáfér 
a vizsgálati tevékenysége szempontjából 
releváns, a hitelintézetek birtokában lévő 
bankinformációkhoz. Annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen egy Unió-szerte 
hatékony megközelítés követését, a 
rendeletnek meg kell határoznia az 
illetékes nemzeti hatóságok azon 
kötelezettségét, hogy a Hivatal segítésére 
vonatkozó általános kötelezettségük 
részeként ellássák a Hivatalt a 
bankszámlákkal és a fizetési számlákkal 
kapcsolatos információkkal. Főszabályként 
ez az együttműködés a tagállamok 
pénzügyi információs egységein keresztül 
történik. Főszabályként ez az 
együttműködés a tagállamok pénzügyi 
információs egységein keresztül történik. 
Amikor a nemzeti hatóságok ilyen 
segítséget nyújtanak a Hivatalnak, az 
érintett tagállam nemzeti joga szerinti 
eljárásjog vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban járnak el. 

(26) A Hivatalnak rendelkeznie kell 
azokkal az eszközökkel, amelyek 
szükségesek a pénz útjának 
visszakövetéséhez, ezáltal kideríthető sok 
csalárd magatartás esetében a jellemző 
elkövetési módozat. A nemzeti 
hatóságokkal való együttműködésnek és az 
általuk nyújtott segítségnek köszönhetően a 
Hivatal jelenleg több tagállamban hozzáfér 
a vizsgálati tevékenysége szempontjából 
releváns, a hitelintézetek birtokában lévő 
bankinformációkhoz. Annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen egy Unió-szerte 
hatékony megközelítés követését, a 
rendeletnek meg kell határoznia az 
illetékes nemzeti hatóságok azon 
kötelezettségét, hogy a Hivatal segítésére 
vonatkozó általános kötelezettségük 
részeként ellássák a Hivatalt a 
bankszámlákkal és a fizetési számlákkal 
kapcsolatos információkkal. Főszabályként 
ez az együttműködés a tagállamok 
pénzügyi információs egységein keresztül 
történik. Amikor a nemzeti hatóságok ilyen 
segítséget nyújtanak a Hivatalnak, az 
érintett tagállam nemzeti joga szerinti 
eljárásjog vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban járnak el, és egyúttal 
biztosítják a vizsgálat szempontjából 
releváns minden információ megfelelő és 
időszerű közlését az Európai Ügyészséggel 
és a Hivatallal.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A Hivatal általi, óvintézkedések 
elfogadása céljából történő korai 
információ-továbbítás az Unió pénzügyi 
érdekei védelmének egyik alapvető 
eszköze. Annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen e tekintetben a Hivatal 
és az Unió intézményei, hivatalai, szervei 
és ügynökségei közötti szoros 
együttműködés, helyénvaló az utóbbiak 
számára lehetővé tenni, hogy bármikor 
konzultálhassanak a Hivatallal bármilyen 
megfelelő óvintézkedésről való döntés 
céljából, ideértve a bizonyítékok 
megóvását szolgáló intézkedéseket.

(27) A Hivatal általi, óvintézkedések 
elfogadása céljából történő korai és 
késedelem nélküli információ-továbbítás 
az Unió pénzügyi érdekei védelmének 
egyik alapvető eszköze. Annak érdekében, 
hogy biztosítható legyen e tekintetben a 
Hivatal és az Unió intézményei, hivatalai, 
szervei és ügynökségei közötti szoros 
együttműködés, helyénvaló az utóbbiak 
számára lehetővé tenni, hogy bármikor 
konzultálhassanak a Hivatallal bármilyen 
megfelelő óvintézkedésről való döntés 
céljából, ideértve a bizonyítékok 
megóvását szolgáló intézkedéseket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az indokolatlan késedelmek 
elkerülése érdekében, amelyek más 
vizsgálatokra is káros következményekkel 
járhatnak – mint például a mentelmi jog 
felfüggesztésévek kapcsolatos ügyek –, 
mind az Európai Ügyészségnek, mind a 
Hivatalnak időben kell lefolytatnia 
vizsgálatait.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A Hivatal megbízatása kiterjed az 
Unió héaalapú saját forrásokból származó 

(29) A Hivatal megbízatása kiterjed az 
Unió héaalapú saját forrásokból származó 
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bevételeinek védelmére. Ezen a területen a 
Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy 
támogassa és kiegészítse a tagállamok 
tevékenységeit a megbízatásával 
összhangban lefolytatott vizsgálatok, a 
nemzeti illetékes hatóságokkal határon 
átnyúló, összetett ügyekben történő 
koordináció, továbbá a tagállamok és az 
Európai Ügyészség támogatása és segítése 
révén. E célból lehetővé kell tenni a 
Hivatalnak a 904/2010/EU tanácsi 
rendelettel9 létrehozott Eurofisc hálózaton 
keresztüli információcserét a 
hozzáadottérték-adó területén történő 
csalás elleni küzdelem előmozdítása és 
megkönnyítése céljából.

bevételeinek védelmére. Ezen a területen a 
Hivatalnak képesnek kell lennie arra, hogy 
támogassa és kiegészítse a tagállamok 
tevékenységeit a megbízatásával 
összhangban lefolytatott vizsgálatok, a 
nemzeti illetékes hatóságokkal határon 
átnyúló, összetett ügyekben történő 
koordináció, továbbá a tagállamok és az 
Európai Ügyészség támogatása és segítése 
révén. E célból – az (EU) 2018/1725 
európai parlamenti és tanácsi rendelet9a 
rendelkezéseit szem előtt tartva – lehetővé 
kell tenni a Hivatalnak a 904/2010/EU 
tanácsi rendelettel9 létrehozott Eurofisc 
hálózaton keresztüli információcserét a 
hozzáadottérték-adó területén történő 
csalás elleni küzdelem előmozdítása és 
megkönnyítése céljából. 

_________________ _________________
9 A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. 
október 7.) a hozzáadottérték-adó területén 
történő közigazgatási együttműködésről és 
csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 
2010.10.12., 1. o.).

9 A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. 
október 7.) a hozzáadottérték-adó területén 
történő közigazgatási együttműködésről és 
csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 
2010.10.12., 1. o.).
9a  Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 
39. o.). 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
883/2013/EU rendelet
1 cikk – 4a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Hivatal szoros kapcsolatot alakít 
ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi 

(4a) A Hivatal szoros kapcsolatot alakít 
ki és tart fenn az (EU) 2017/1939 tanácsi 
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rendelettel13 megerősített együttműködés 
keretében létrehozott Európai 
Ügyészséggel. E kapcsolat kölcsönös 
együttműködésen és információcserén 
alapul. E kapcsolat célja különösen annak 
biztosítása, hogy a két intézmény 
megbízatásának egymást kiegészítő jellege 
és a Hivatal által az Európai Ügyészségnek 
nyújtott támogatás révén minden 
rendelkezésre álló eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére.

rendelettel13 megerősített együttműködés 
keretében létrehozott Európai 
Ügyészséggel. E kapcsolat a kölcsönös 
együttműködésen, a kiegészítő jellegen, az 
átfedések elkerülésén és az 
információcserén alapul. E kapcsolat célja 
különösen annak biztosítása, hogy a két 
intézmény megbízatásának egymást 
kiegészítő jellege és a Hivatal által az 
Európai Ügyészségnek nyújtott támogatás 
– beleértve a technikai és logisztikai 
segítségnyújtást – révén minden 
rendelkezésre álló eszköz felhasználásra 
kerüljön az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelmére.

_________________ _________________
13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

13 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A helyszíni ellenőrzések és szemlék 
lefolytatása e rendelettel összhangban 
történik, és amennyiben az adott kérdést e 
rendelet nem szabályozza, a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel 
összhangban.

(2) A helyszíni ellenőrzések és szemlék 
lefolytatása e rendelettel összhangban 
történik, és amennyiben az adott kérdést e 
rendelet nem szabályozza, a 
2185/96/Euratom, EK rendelettel és az 
összes vonatkozó uniós adatvédelmi 
jogszabállyal összhangban.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági szereplők 
együttműködnek a Hivatallal annak 
vizsgálatai során. A Hivatal írásbeli vagy – 
akár meghallgatás útján – szóbeli 
információkat kérhet a gazdasági 
szereplőktől.

(3) A gazdasági szereplők kötelesek 
együttműködni a Hivatallal annak 
vizsgálatai során. A Hivatal írásbeli vagy – 
akár meghallgatás útján – szóbeli 
információkat kérhet a gazdasági 
szereplőktől, amelyeket megfelelően 
dokumentálni kell a szokásos titoktartási 
normákkal és az adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A részt vevő tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy saját nemzeti 
hatóságaik garantálják az Európai 
Ügyészség és a Hivatal vizsgálatainak 
megfelelő és hatékony lefolytatását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E hatáskörök gyakorlása során a 
Hivatalnak be kell tartania az e rendeletben 
és a 2185/96/Euratom, EK rendeletben 
meghatározott eljárási garanciákat. 
Helyszíni ellenőrzés és szemle lefolytatása 
során az érintett gazdasági szereplő nem 
kötelezhető saját magára nézve terhelő 

(5) E hatáskörök gyakorlása során a 
Hivatalnak be kell tartania az e 
rendeletben, a 2185/96/Euratom, EK 
rendeletben, valamint az (EU) 2018/1725 
rendeletben* meghatározott eljárási 
garanciákat. Helyszíni ellenőrzés és szemle 
lefolytatása során az érintett gazdasági 
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nyilatkozatok megtételére és joga van egy 
általa választott személy jelenlétére. A 
gazdasági szereplőnek, amikor helyszíni 
ellenőrzés során nyilatkozatokat tesz, 
lehetővé kell tenni a letelepedés szerinti 
tagállam bármely hivatalos nyelvének 
használatát. A választott személy 
jelenlétéhez való jog nem akadályozhatja a 
Hivatalt abban, hogy belépjen a gazdasági 
szereplő helyiségeibe és indokolatlanul 
nem késleltetheti az ellenőrzés 
megkezdését.

szereplő nem kötelezhető saját magára 
nézve terhelő nyilatkozatok megtételére és 
joga van egy általa választott személy 
jelenlétére. A gazdasági szereplőnek, 
amikor helyszíni ellenőrzés során 
nyilatkozatokat tesz, lehetővé kell tenni a 
letelepedés szerinti tagállam bármely 
hivatalos nyelvének használatát. A 
választott személy korlátozott és észszerű 
ideig való jelenlétéhez való jog nem 
akadályozhatja a Hivatalt abban, hogy 
belépjen a gazdasági szereplő helyiségeibe 
és indokolatlanul nem késleltetheti az 
ellenőrzés megkezdését.

_________________
*  Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 45/2001/EK rendelet és az 
1247/2002/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 
39. o.). 
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal kérésére az érintett tagállam 
illetékes hatósága megadja a Hivatal 
alkalmazottainak a szükséges segítséget 
ahhoz, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett írásbeli meghatalmazásnak 
megfelelően a feladataikat hatékonyan 
láthassák el.

A Hivatal kérésére az érintett tagállam 
illetékes hatósága késedelem nélkül 
garantálja a Hivatal alkalmazottainak a 
szükséges segítséget ahhoz, hogy a 7. cikk 
(2) bekezdésében említett írásbeli 
meghatalmazásnak megfelelően a 
feladataikat hatékonyan láthassák el.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tagállamnak a 
2185/96/Euratom, EK rendeletnek 
megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy 
a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek 
valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára 
vonatkozó információhoz és 
dokumentumhoz, amely szükségesnek 
bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle 
hatékony és eredményes lefolytatásához, és 
arról, hogy megőrizhessék az ilyen 
dokumentumokat vagy adatokat annak 
biztosítása céljából, hogy azok ne 
tűnhessenek el.

Az érintett tagállamnak a 
2185/96/Euratom, EK rendeletnek 
megfelelően gondoskodnia kell arról, hogy 
a Hivatal alkalmazottai hozzáférhessenek 
valamennyi olyan, a vizsgálat tárgyára 
vonatkozó információhoz és 
dokumentumhoz, amely szükségesnek 
bizonyul a helyszíni ellenőrzések és szemle 
hatékony, eredményes és arányos 
lefolytatásához, és arról, hogy 
megőrizhessék az ilyen dokumentumokat 
vagy adatokat annak biztosítása céljából, 
hogy azok ne tűnhessenek el. Az alapvető 
jogokat és különösen a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogot teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Hivatal alkalmazottai megállapítják, 
hogy a gazdasági szereplő ellenáll az e 
rendelet szerint engedélyezett helyszíni 
ellenőrzésnek vagy szemlének, az érintett 
tagállam a nemzeti jogának megfelelően 
megadja a Hivatal alkalmazottainak a 
szükséges segítséget a bűnüldöző 
hatóságok részéről ahhoz, hogy a Hivatal 
hatékonyan és indokolatlan késedelem 
nélkül lefolytathassa a helyszíni 
ellenőrzését vagy szemléjét.

Ha a Hivatal alkalmazottai megállapítják, 
hogy a gazdasági szereplő ellenáll az e 
rendelet szerint engedélyezett helyszíni 
ellenőrzésnek vagy szemlének, az érintett 
tagállam a nemzeti jogának megfelelően 
garantálja a Hivatal alkalmazottainak a 
szükséges segítséget a bűnüldöző 
hatóságok részéről ahhoz, hogy a Hivatal 
hatékonyan és indokolatlan késedelem 
nélkül lefolytathassa a helyszíni 
ellenőrzését vagy szemléjét.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
883/2013/EU rendelet
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Külső vizsgálat során a Hivatal a 
csalás, korrupció és az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bármely más jogellenes 
tevékenység fennállásának 
megállapításához szükséges mértékben 
hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező 
üggyel kapcsolatos bármely, az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek birtokában lévő releváns 
információhoz és adathoz, függetlenül 
attól, hogy azokat milyen adathordozón 
tárolják. E célból a 4. cikk (2) és (4) 
bekezdése alkalmazandó.

(9) Külső vizsgálat során a Hivatal a 
csalás, korrupció és az Unió pénzügyi 
érdekeit sértő bármely más jogellenes 
tevékenység fennállásának 
megállapításához szükséges mértékben 
hozzáférhet a vizsgálat tárgyát képező 
üggyel kapcsolatos bármely, az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek birtokában lévő releváns 
információhoz és adathoz, függetlenül 
attól, hogy azokat milyen adathordozón 
tárolják, tiszteletben tartva azonban a 
vizsgálatok bizalmas jellegét, az érintett 
személyek legitim jogait, valamint adott 
esetben a bírósági eljárásokra 
alkalmazandó nemzeti rendelkezéseket. E 
célból a 4. cikk (2) és (4) bekezdése 
alkalmazandó.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – b albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Hivatal írásbeli vagy – akár 
meghallgatás útján – szóbeli információkat 
kérhet az intézmények vagy szervek 
tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, 
tagjaitól, a hivatal- vagy 
ügynökségvezetőktől vagy a személyzet 
tagjaitól.”;

b) a Hivatal írásbeli vagy – akár 
meghallgatás útján – szóbeli információkat 
kérhet az intézmények vagy szervek 
tisztviselőitől, egyéb alkalmazottjaitól, 
tagjaitól, a hivatal- vagy 
ügynökségvezetőktől vagy a személyzet 
tagjaitól, amelyeket a szokásos titoktartási 
és az uniós adatvédelmi előírásokkal 
összhangban részletesen dokumentálni 
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kell.”;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató 
vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely 
alapulhat bármely harmadik fél vagy 
névtelen forrás által nyújtott információn is 
– áll fenn arra vonatkozóan, hogy csalást, 
korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes 
tevékenységet követtek el.;

„A 12d. cikk sérelme nélkül a főigazgató 
vizsgálatot indíthat, ha kellő gyanú – amely 
alapulhat bármely harmadik fél vagy 
névtelen forrás által nyújtott információn is 
– áll fenn arra vonatkozóan vagy 
határozott jelek utalnak arra, hogy csalást, 
korrupciót és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes 
tevékenységet követtek el.;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok illetékes hatóságai 
megadják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel 
összhangban hatékonyan és indokolatlan 
késedelem nélkül teljesíthessék 
feladataikat.;

„A tagállamok illetékes hatóságai 
garantálják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy a Hivatal alkalmazottai e rendelettel 
összhangban hatékonyan és indokolatlan 
késedelem nélkül teljesíthessék 
feladataikat.;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – d pont
883/2013/EU rendelet
7 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az első albekezdésen túlmenően az érintett 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a 
célból, hogy a Hivatallal szorosan 
együttműködve megfelelő óvintézkedések 
meghozataláról határozzon, ideértve a 
bizonyítékok megóvását szolgáló 
intézkedéseket is, és haladéktalanul értesíti 
a Hivatalt az ilyen határozatról.;

Az első albekezdésen túlmenően az érintett 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
bármikor konzultálhat a Hivatallal abból a 
célból, hogy a Hivatallal szorosan 
együttműködve és az erőfeszítések 
megkettőzése nélkül megfelelő 
óvintézkedések meghozataláról határozzon, 
ideértve a bizonyítékok megóvását 
szolgáló intézkedéseket is, és 
haladéktalanul értesíti a Hivatalt az ilyen 
határozatról. A Hivatal tevékenyen és 
teljes összhangban együttműködik az 
érintett intézménnyel, szervvel vagy 
hivatallal.;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e pont
883/2013/EU rendelet
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(8) Amennyiben egy vizsgálat nem 
zárható le a megindítását követő 12 
hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos 
időtartam lejártakor és ezt követően 
hathavonta jelentést készít a Felügyelő 
Bizottság számára, amelyben ismerteti a 
vizsgálat elhúzódásának okait, és adott 
esetben a vizsgálat felgyorsítása érdekében 
a helyzet orvoslására tervezett 
intézkedéseket.”;

„(8) Amennyiben egy vizsgálat nem 
zárható le a megindítását követő 12 
hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos 
időtartam lejártakor és ezt követően 
hathavonta jelentést készít a Felügyelő 
Bizottság számára, amelyben ismerteti a 
vizsgálat elhúzódásának okait, és a 
vizsgálat felgyorsítása érdekében a helyzet 
orvoslására tervezett intézkedéseket.”;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei az Európai Ügyészségnek az 
(EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének 

Az Unió intézményei, szervei, hivatalai és 
ügynökségei az Európai Ügyészségnek az 
(EU) 2017/1939 rendelet 24. cikkének 
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megfelelő jelentéstétel során ehelyett 
továbbíthatják a Hivatalnak az Európai 
Ügyészségnek megküldött jelentés 
másolatát.;

megfelelő jelentéstétel során továbbítják a 
Hivatalnak az Európai Ügyészségnek 
megküldött jelentés másolatát.;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
883/2013/EU rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésükre 
továbbítanak a Hivatalnak minden olyan 
birtokukban lévő dokumentumot és 
információt, amely a Hivatal által végzett, 
folyamatban lévő vizsgálatra vonatkozik.

Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai a Hivatal 
kérésére vagy saját kezdeményezésükre 
késedelem nélkül továbbítanak a 
Hivatalnak minden olyan birtokukban lévő 
dokumentumot és információt, amely a 
Hivatal által végzett, folyamatban lévő 
vizsgálatra vonatkozik.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
883/2013/EU rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai továbbítanak 
a Hivatalnak minden egyéb, csalás, 
korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő bármely más jogellenes tevékenység 
elleni küzdelemmel összefüggésben 
birtokukban lévő, lényegesnek ítélt 
dokumentumot vagy információt.;

(3) Az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek, valamint – amennyiben az 
nem ellentétes a nemzeti joggal – a 
tagállamok illetékes hatóságai késedelem 
nélkül továbbítanak a Hivatalnak minden 
egyéb, csalás, korrupció és az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő bármely más 
jogellenes tevékenység elleni küzdelemmel 
összefüggésben birtokukban lévő, 
lényegesnek ítélt dokumentumot vagy 
információt.;
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)
883/2013/EU rendelet
10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa)  a szöveg a következő (5a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az EU pénzügyi érdekeit érintő 
bűncselekményeket vagy jogsértéseket a 
Hivatalnak bejelentő személyeket teljes 
körű védelemben kell részesíteni, 
különösen az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelmére vonatkozó 
uniós jogszabályok révén.”

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató 
meghozandó intézkedésre vonatkozó 
ajánlásai. Ezen ajánlásokban adott esetben 
fel kell tüntetni az intézmények, szervek, 
hivatalok vagy ügynökségek, illetve az 
érintett tagállamok illetékes hatóságainak 
fegyelmi, közigazgatási, pénzügyi és/vagy 
bírósági intézkedéseit, valamint meg kell 
jelölni különösen a becsült behajtandó 
összeget, valamint a megállapított tények 
előzetes jogi minősítését.;

A jelentéshez mellékelhetők a főigazgató 
meghozandó intézkedésre vonatkozó 
dokumentált ajánlásai. Ezen ajánlásokban 
adott esetben fel kell tüntetni az 
intézmények, szervek, hivatalok vagy 
ügynökségek, illetve az érintett tagállamok 
illetékes hatóságainak fegyelmi, 
közigazgatási, pénzügyi és/vagy bírósági 
intézkedéseit, valamint meg kell jelölni 
különösen a becsült behajtandó összeget, 
valamint a megállapított tények előzetes 
jogi minősítését.;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont
883/2013/EU rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal megteszi a szükséges belső 
intézkedéseket a zárójelentések és 
ajánlások állandó minőségének 
biztosítása érdekében, valamint mérlegeli, 
hogy az esetleges következetlenségek 
megszüntetése érdekében szükség van-e a 
belső eljárásokról szóló iránymutatás 
felülvizsgálatára.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont
883/2013/EU rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal által készített jelentések 
elfogadható bizonyítéknak minősülnek az 
uniós bíróságok előtti bírósági eljárásokban 
és az uniós közigazgatási eljárásokban.;

A Hivatal által készített jelentések 
elfogadható bizonyítéknak minősülnek az 
uniós bíróságok előtti bírósági eljárásokban 
és az uniós közigazgatási eljárásokban, 
feltéve, hogy azok kidolgozása jogszerűen 
történt.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont
883/2013/EU rendelet
12 cikk – 1 bekezdés – második mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Hivatal az érintett intézménynek, 
szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek 
is továbbíthat információt.”;

„Az olyan indokolatlan késedelmek 
elkerülése érdekében, amelyek más 
vizsgálatokra is káros következményekkel 
járhatnak – mint például a mentelmi jog 
felfüggesztésével kapcsolatos ügyek –, a 
Hivatal az érintett intézmény , szerv, vagy 
hivatal kérésére is továbbíthat 
információkat.”;
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU rendelet
12 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hivatal indokolatlan késedelem 
nélkül jelentést tesz az Európai 
Ügyészségnek minden olyan büntetendő 
cselekményről, amellyel kapcsolatban az 
Európai Ügyészség az (EU) 2017/1939 
rendelet 22. cikkével, továbbá 25. cikke (2) 
és (3) bekezdésével összhangban 
gyakorolhatná hatáskörét. A jelentést a 
Hivatal a vizsgálata előtt vagy annak során, 
bármelyik szakaszban megküldi.

(1) A Hivatal haladéktalanul értesíti 
az Európai Ügyészséget, illetve 
indokolatlan késedelem nélkül jelentést 
tesz az Európai Ügyészségnek minden 
olyan büntetendő cselekményről, amellyel 
kapcsolatban az Európai Ügyészség az 
(EU) 2017/1939 rendelet 22. cikkével, 
továbbá 25. cikke (2) és (3) bekezdésével 
összhangban gyakorolhatná hatáskörét. A 
jelentést a Hivatal a vizsgálata előtt vagy 
annak során, bármelyik szakaszban 
megküldi.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU rendelet
12 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell 
legalább a tények leírását, beleértve az 
okozott vagy valószínűsíthetően okozott 
kár értékelését, a lehetséges jogi 
minősítést, valamint minden rendelkezésre 
álló információt a potenciális sértettekről, a 
gyanúsítottakról, valamint minden más 
érintett személyről.

(2) A jelentésnek tartalmaznia kell a 
Hivatal tudomására jutott minden tényt és 
információt, beleértve az okozott vagy 
valószínűsíthetően okozott kár értékelését, 
a lehetséges jogi minősítést, valamint 
minden rendelkezésre álló információt a 
potenciális sértettekről, a gyanúsítottakról, 
valamint minden más érintett személyről.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
 883/2013/EU rendelet
 12c cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hivatal nem köteles jelenteni az 
Európai Ügyészségnek a nyilvánvalóan 
megalapozatlan állításokat.

A Hivatal az Európai Ügyészség felé csak 
megalapozott állításokkal kapcsolatban 
tesz jelentést, és éves adatokat szolgáltat 
az ilyen állítások számáról és tárgyáról.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
883/2013/EU rendelet
12 f a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12fa. cikk
Egyidejű vizsgálatok

(1) Olyan vizsgálat esetében, amely 
egy, az Európai Ügyészségben részt vevő 
tagállamban és egy, az Európai 
Ügyészségben részt nem vevő tagállamban 
zajlik, a Hivatal és az Európai Ügyészség 
munkamegállapodást köt az (EU) 
2017/1939 tanácsi rendelet 99. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban. E 
munkamegállapodásnak legalább az 
összes információ cseréjére, a 
bizonyítékok és jelentések kölcsönös 
elfogadására, az (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendelet VI. fejezetében felsoroltakkal 
egyenértékű eljárási biztosítékokra és a 
személyes adatok cseréjére vonatkozó 
rendelkezéseket kell tartalmaznia.
(2) A tagállamok a Hivatallal és az 
Európai Ügyészséggel egyaránt 
együttműködnek, valamint segítik őket 
tevékenységeik és vizsgálataik 
elvégzésében.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok 
az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai 
hatékonysága tekintetében

Hivatkozások COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)
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