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КРАТКА ОБОСНОВКА

След създаването на Европейската прокуратура, съществуващият Регламент 
№ 883/2013, уреждащ текущите разследвания от Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), трябва да бъде преразгледан, за да се адаптира сътрудничеството 
между двете институции, така че да се повиши ефективността на разследващите 
функции на OLAF, да се изяснят и опростят разпоредбите, предвидени в Регламент 
№ 883/2013.

Задачата за защитаване на финансовите интереси на Съюза е възложена едновременно 
на Европейската прокуратура и на OLAF в рамките на съответните им области на 
компетентност.

След като започне да функционира, Европейската прокуратура ще има правомощието 
да води наказателни разследвания и наказателно преследване пред националните 
съдилища по отношение на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. OLAF 
разследва случаи както на административни нередности, така и на престъпно 
поведение. Нейните административни правомощия обаче са ограничени в сравнение с 
наказателните разследвания. Поради това в предложението се предвижда двата органа 
да си сътрудничат възможно най-тясно, което ще доведе до повече случаи на 
наказателно преследване, осъдителни присъди и по-високо равнище на възстановяване 
на средства.

За да се осигури плавен преход към новата уредба, измененият регламент би следвало 
да влезе в сила преди Европейската прокуратура да започне да функционира, което се 
предвижда да стане в края на 2020 г.

Докладчикът подкрепя стремежа на Комисията да предвиди за момента само ограничен 
брой промени, които са от съществено значение според придружаващия предложението 
на Комисията аналитичен работен документ, който се основава на доклада за оценка, на 
външните проучвания и на резултата от консултацията със заинтересованите страни. 
Поради това той подкрепя предложението на Комисията да се постави акцент върху три 
области: отношенията между Европейската прокуратура и Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF), повишаването на ефективността на разследванията на OLAF 
и внасянето на яснота и опростяването.

I. Отношенията между Европейската прокуратура и OLAF

С предложението се въвеждат следните необходими разпоредби за регулиране на 
отношенията между OLAF и Европейската прокуратура:

 Задължението на OLAF да докладва своевременно на Европейската прокуратура 
за всяко поведение, спрямо което Прокуратурата може да упражнява своята 
компетентност; предоставяната на Европейската прокуратура информация 
трябва да бъде достатъчно обоснована и да съдържа необходимата информация;

 да не се допуска дублирането на разследвания: OLAF да не започва ненужно 
паралелно разследване на факти, идентични с тези, които се разследват от 
Европейската прокуратура;
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 специалните процедурни правила, приложими за искания от Европейската 
прокуратура към OLAF за подкрепа или допълване на работата на Европейската 
прокуратура.

II. Подобряване на ефективността на разследванията от страна на OLAF

С цел да се изпълни Решение на Съда T-48/16, Sigma Orionis SA/Европейска комисия, е 
важно да се поясни, че OLAF извършва проверки на място и инспекции въз основа на 
Регламент № 883/2013 и Регламент № 2185/1996, освен ако икономическият оператор 
не се противопоставя (член 3). Правото на Съюза има предимство пред националното 
право, когато даден въпрос е уреден с регламенти № 883/2013 и № 2185/1996. Освен 
това Съдът заяви, че противопоставянето на икономическия оператор не предполага 
наличието на „право на противопоставяне“, а просто има като последствие това, че 
проверката може да бъде наложена със съдействието на националните органи, въз 
основа на националното право. Що се отнася до процесуалните гаранции, OLAF трябва 
да зачита основните права, както са определени в правото на Съюза и в частност в 
Хартата на основните права. 

Докладчикът приветства предложените изменения във връзка с информацията за 
банковата сметка, които отразяват петата Директива относно борбата с изпирането на 
пари (член 7, параграф 3), обмена на информация относно ДДС въз основа на 
Регламент № 904/2010 (член 12, параграф 5), въвеждането на принцип на допустимост 
на събрания доказателствен материал от страна на OLAF (член 11, параграф 2), 
ролята на координационните служби за борба с измамите в държавите членки
(член 12а), както и разпоредбата за определяне на координационните дейности, които 
може да провежда OLAF (член 12б)

Докладчикът предлага изменения, чиято цел е да се увеличи още повече прозрачността 
и ефективността. Докладчикът също така предлага да се спомене защитата на лицата, 
подаващи сигнали за нередности в контекста на разследванията на OLAF.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед на общата си цел за 
запазване на целостта на бюджета на 
Съюза Службата и Европейската 
прокуратура следва да установят и да 
поддържат тесни отношения въз основа 
на лоялно сътрудничество, които се 

(4) С оглед на общата си цел за 
запазване на целостта на бюджета на 
Съюза Службата и Европейската 
прокуратура следва да установят и да 
поддържат тесни отношения въз основа 
на лоялно и ефикасно сътрудничество, 
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стремят да гарантират взаимното 
допълване на съответните им 
правомощия и координирането на 
техните действия, по-специално що се 
отнася до обхвата на засиленото 
сътрудничество за създаване на 
Европейската прокуратура. Принципно 
отношенията им следва да допринесат 
за това да се гарантира, че се използват 
всички средства за защита на 
финансовите интереси на Съюза и че се 
избягва ненужното дублиране на 
усилия.

които се стремят да гарантират 
взаимното допълване на съответните им 
правомощия и координирането на 
техните действия, по-специално що се 
отнася до обхвата на засиленото 
сътрудничество за създаване на 
Европейската прокуратура. Принципно 
отношенията им следва да допринесат 
за това да се гарантира, че се използват 
всички средства за защита на 
финансовите интереси на Съюза и че се 
избягва ненужното дублиране на 
усилия.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Сътрудничеството между 
Европейската прокуратура, 
Службата и участващите държави 
членки е от съществено значение. Тъй 
като обменът на информация между 
тях е от решаващо значение, 
необходимо е това сътрудничество да 
е редовно и да е съобразено със 
съответните им компетенции.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Службата не следва по 
принцип да започва административно 

(9) В съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/1939 Службата не следва по 
принцип да започва административно 
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разследване, успоредно на разследване, 
водено от Европейската прокуратура за 
същите факти. Въпреки това в 
определени случаи защитата на 
финансовите интереси на Съюза може 
да налага Службата да извърши 
допълващо административно 
разследване преди приключването на 
наказателно производство, образувано 
от Европейската прокуратура, с цел да 
се установи дали са необходими 
предпазни мерки, или следва да бъдат 
предприети финансови, дисциплинарни 
или административни мерки. Тези 
допълващи разследвания може да са 
целесъобразни, наред с другото, когато 
са необходими за събирането на суми, 
дължими на бюджета на Съюза, които 
подлежат на специални правила за 
давност, когато изложените на риск 
суми са много големи или когато е 
необходимо да се избегнат 
допълнителни разходи в рискови 
ситуации чрез административни мерки.

разследване, успоредно на разследване, 
водено от Европейската прокуратура за 
същите факти, освен в определени 
случаи, при които защитата на 
финансовите интереси на Съюза може 
да налага Службата да извърши 
допълващо административно 
разследване преди приключването на 
наказателно производство, образувано 
от Европейската прокуратура, с цел да 
се установи дали са необходими 
предпазни мерки, или следва да бъдат 
предприети финансови, дисциплинарни 
или административни мерки. Тези 
допълващи разследвания може да са 
целесъобразни, наред с другото, когато 
са необходими за събирането на суми, 
дължими на бюджета на Съюза, които 
подлежат на специални правила за 
давност, когато изложените на риск 
суми са много големи или когато е 
необходимо да се избегнат 
допълнителни разходи в рискови 
ситуации чрез административни мерки.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) 2017/1939 се 
предвижда, че Европейската 
прокуратура може да поиска от 
Службата да проведе такива допълващи 
разследвания. В случаите, когато 
Европейската прокуратура не поиска 
допълващо разследване, Службата 
следва да може да направи такова по 
собствено усмотрение, ако са изпълнени 
определени условия. По-специално, 
Европейската прокуратура следва да 
може да възрази срещу започването или 
продължаването на разследване от 

(10) В Регламент (ЕС) 2017/1939 се 
предвижда, че Европейската 
прокуратура може да поиска от 
Службата да проведе такива допълващи 
разследвания. В случаите, когато 
Европейската прокуратура не поиска 
допълващо разследване, Службата 
следва да може да направи такова по 
собствено усмотрение, ако са изпълнени 
определени условия. По-специално, 
Европейската прокуратура следва да 
може да възрази срещу започването или 
продължаването на разследване от 
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Службата или на извършването от нея 
на определени действия за разследване.
Основанията за това възражение 
следва да се базират на 
необходимостта да се опази 
ефективността на разследването на 
Европейската прокуратура и следва да 
бъдат пропорционални на тази цел. 
Службата следва да се въздържа от 
извършването на действието, срещу 
което Европейската прокуратура е 
възразила. Ако Европейската 
прокуратура не възрази, разследването 
на Службата следва да се проведе в 
тясна консултация с Европейската 
прокуратура.

Службата или на извършването от нея 
на определени действия за разследване, 
в случай че това би било в ущърб на 
ефективността на разследването на 
самата Европейска прокуратура. 
Такова възражение следва винаги да 
бъде надлежно обосновано и 
пропорционално. При такива случаи,
службата следва да се въздържа от 
извършването на действието, срещу 
което Европейската прокуратура е 
възразила. Ако Европейската 
прокуратура не възрази, разследването 
на Службата следва да се проведе в 
тясна консултация с Европейската 
прокуратура.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Този обмен на информация 
следва да предвижда възможност за 
обмен на файловете по процедурата в 
тяхната цялост, за да се гарантира, 
че сътрудничеството между 
Европейската прокуратура и 
Службата е ефективно.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тези промени не засягат 
процесуалните гаранции, приложими в 

(15) Тези промени не засягат 
процесуалните гаранции, приложими в 
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рамките на разследванията. Службата е 
длъжна да прилага процесуалните 
гаранции, установени в Регламент (ЕС, 
Евратом) № 883/2013 на Съвета, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/967 на 
Съвета и Хартата на основните права на 
Съюза. Съгласно тази уредба Службата 
провежда разследванията си обективно, 
безпристрастно и при условия на 
поверителност, като търси 
доказателства както в полза, така и 
срещу засегнатото лице, и извършва 
следствени действия въз основа на 
писмено разрешение и след проверка на 
законосъобразността. Службата трябва 
да гарантира спазването на правата на 
лицата, които са засегнати от нейните
разследвания, включително 
презумпцията за невиновност и правото 
на лицето да не дава показания срещу 
себе си. По време на събеседването 
засегнатите лица имат, наред с другото, 
право да бъдат подпомагани от избрано 
от тях лице, право да одобряват 
съдържанието на протокола от 
събеседването и право да използват 
всеки от официалните езици на Съюза. 
Засегнатите лица имат също така право 
да изразят становището си по фактите 
по случая, преди да се изготвят 
заключенията.

рамките на разследванията. Службата е 
длъжна да прилага процесуалните 
гаранции, установени в Регламент (ЕС, 
Евратом) № 883/2013 на Съвета, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/967 на 
Съвета и Хартата на основните права на 
Съюза. Съгласно тази уредба Службата 
провежда разследванията си обективно, 
безпристрастно и при условия на 
поверителност, като търси 
доказателства както в полза, така и 
срещу засегнатото лице, и извършва 
следствени действия въз основа на 
писмено разрешение и след проверка на 
законосъобразността. Европейската 
прокуратура и Службата трябва да 
гарантират спазването на правата на
лицата, които са засегнати от техните
разследвания, включително 
презумпцията за невиновност и правото 
на лицето да не дава показания срещу 
себе си. По време на събеседването 
засегнатите лица имат, наред с другото, 
право да бъдат подпомагани от избрано 
от тях лице, право да одобряват 
съдържанието на протокола от 
събеседването и право да използват 
всеки от официалните езици на Съюза. 
Засегнатите лица имат също така право 
да изразят становището си по фактите 
по случая, преди да се изготвят 
заключенията.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Участващите държави членки 
следва да се съгласят да сътрудничат 
на Европейската прокуратура и 
Службата с цел улесняване на 
ефикасното провеждане на 
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разследванията.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаи, в които Службата 
трябва да разчита на съдействие от 
страна на националните компетентни 
органи, особено когато икономически 
оператор се противопоставя на проверка 
или инспекция на място, държавите 
членки следва да гарантират, че 
действията на Службата са ефективни, и 
да осигурят нужното съдействие в 
съответствие с приложимите правила на 
националното процесуално право. 

(19) В случаи, в които Службата 
трябва да разчита на съдействие от 
страна на националните компетентни 
органи, особено когато икономически 
оператор се противопоставя на проверка 
или инспекция на място, държавите 
членки следва да гарантират, че 
действията на Службата са ефективни, и 
да обезпечат нужното съдействие в 
съответствие с приложимите правила на 
националното процесуално право. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Като част от това задължение за 
сътрудничество Службата следва да 
бъде в състояние да изиска от 
икономическите оператори, които може 
да са замесени в разследваната дейност 
или да разполагат с полезна 
информация, да предоставят тази 
информация. При изпълнението на 
такива искания икономическите 
оператори не са задължени да признаят, 
че са извършили незаконна дейност, но 
са задължени да отговорят на 
фактически въпроси и да предоставят 

(21) Като част от това задължение за 
сътрудничество Службата следва да 
бъде в състояние да изиска от 
икономическите оператори, които може 
да са замесени в разследваната дейност 
или да разполагат с полезна 
информация, да предоставят тази 
информация. Директива (ЕС) 2018/... 
[позоваване на Директива относно 
защитата на лица, подаващи сигнали 
за нарушения на правото на Съюза] се 
прилага по отношение на защитата 
на лица, подаващи сигнали за 
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документи дори ако тази информация 
може да бъде използвана за 
установяване на незаконна дейност, 
извършвана от тях или от друг оператор. 

нарушения на правото на Съюза. При 
изпълнението на такива искания 
икономическите оператори не са 
задължени да признаят, че са извършили 
незаконна дейност, но са задължени да 
отговорят на фактически въпроси. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Службата следва да разполага с 
необходимите средства за проследяване 
на пътя на парите с цел идентифициране 
на начина на действие, характерен за 
множество измами. Понастоящем тя е в 
състояние да получава банкова 
информация, която е от значение за 
воденото от нея разследване и която се 
съхранява от кредитните институции в 
редица държави членки, чрез 
сътрудничество с националните органи 
и оказване на съдействие от тяхна 
страна. За да се постигне ефективен 
подход в целия Съюз, в Регламента 
следва да се посочи задължението на 
компетентните национални органи да 
предоставят на Службата информация 
относно банкови и платежни сметки 
като част от общото им задължение да ѝ 
оказват съдействие. Това 
сътрудничество следва да се 
осъществява по правило чрез звената за 
финансово разузнаване на държавите 
членки. При оказването на съдействие 
на Службата националните органи 
следва да действат в съответствие с 
приложимите разпоредби на 
процесуалното право, предвидени в 
националното законодателство на 
засегнатата държава членка.

(26) Службата следва да разполага с 
необходимите средства за проследяване 
на пътя на парите с цел идентифициране 
на начина на действие, характерен за 
множество измами. Понастоящем тя е в 
състояние да получава банкова 
информация, която е от значение за 
воденото от нея разследване и която се 
съхранява от кредитните институции в 
редица държави членки, чрез 
сътрудничество с националните органи 
и оказване на съдействие от тяхна 
страна. За да се постигне ефективен 
подход в целия Съюз, в Регламента 
следва да се посочи задължението на 
компетентните национални органи да 
предоставят на Службата информация 
относно банкови и платежни сметки 
като част от общото им задължение да ѝ 
оказват съдействие. Това 
сътрудничество следва да се 
осъществява по правило чрез звената за 
финансово разузнаване на държавите 
членки. При оказването на съдействие 
на Службата националните органи 
следва да действат в съответствие с 
приложимите разпоредби на 
процесуалното право, предвидени в 
националното законодателство на 
засегнатата държава членка, като 
същевременно осигуряват 
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своевременно подходящо съобщаване 
на цялата информация, която е от 
значение за разследването, както на 
Европейската прокуратура, така и на 
Службата.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) За да се избегнат неоправдани 
забавяния, които биха могли да имат 
пагубни последствия за други 
разследвания, като например при 
някои случаи на снемане на 
имунитет, Европейската 
прокуратура и Службата следва да 
провеждат разследванията си 
своевременно;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Участващите държави членки 
гарантират, че съответните им 
национални органи обезпечават 
правилното и ефективно провеждане 
на разследванията на Европейската 
прокуратура и на Службата;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013
Член 3 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато персоналът на Службата 
установи, че икономически оператор се 
противопоставя на проверка или 
инспекция на място, разрешена съгласно 
настоящия регламент, засегнатата 
държава членка му предоставя
необходимата помощ чрез 
правоприлагащите органи, за да може 
Службата да извърши ефективно и без 
излишно забавяне проверката или 
инспекцията на място.

Когато персоналът на Службата 
установи, че икономически оператор се 
противопоставя на проверка или 
инспекция на място, разрешена съгласно 
настоящия регламент, засегнатата 
държава членка обезпечава
необходимата му помощ чрез 
правоприлагащите органи, за да може 
Службата да извърши ефективно и без 
излишно забавяне проверката или 
инспекцията на място.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква д
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

„8. Ако дадено разследване не може 
да бъде приключено в рамките на 12 
месеца след започването му, 
генералният директор докладва при 
изтичането на посочените 12 месеца и 
на всеки шест месеца след това на 
Надзорния съвет, като посочва 
причините и, когато е целесъобразно,
корективните мерки, предвидени за 
ускоряване на разследването.“;

„8. Ако дадено разследване не може 
да бъде приключено в рамките на 12 
месеца, генералният директор докладва 
при изтичането на посочените 12 месеца 
и на всеки шест месеца след това на 
Надзорния съвет, като посочва 
причините и корективните мерки, 
предвидени за ускоряване на 
разследването.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Тя може също така да предава 
информация на засегнатата институция, 
орган, служба или агенция.“;

„За да се избегнат неоправдани 
забавяния, които биха могли да имат 
пагубни последствия за други 
разследвания, като например при 
някои случаи на снемане на 
имунитет, при поискване тя може 
също така да предава информация на 
засегнатата институция, орган, служба 
или агенция.“;

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013
Член 12 в – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Службата не е задължена да докладва 
на Европейската прокуратура за явно 
необосновани твърдения.

Службата докладва на Европейската 
прокуратура единствено за явно 
обосновани твърдения.

Or. en
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