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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ο ισχύων κανονισμός αριθ. 
883/2013, που διέπει επί του παρόντος τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) πρέπει να αναθεωρηθεί, προκειμένου να προσαρμοστεί 
η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων, για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της 
ερευνητικής λειτουργίας της OLAF, και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευθούν οι 
διατάξεις του κανονισμού αριθ. 883/2013.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η OLAF είναι και οι δύο, εντός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων 
τους, επιφορτισμένες με το καθήκον της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα έχει την εξουσία να διενεργεί 
ποινικές έρευνες και να ασκεί διώξεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά 
εγκλήματα που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η OLAF διερευνά διοικητικές 
παρατυπίες καθώς και αξιόποινες συμπεριφορές. Ωστόσο, οι διοικητικές της εξουσίες είναι 
περιορισμένες σε ό,τι αφορά τις ποινικές έρευνες. Ως εκ τούτου, η πρόταση προβλέπει ότι τα 
δύο όργανα συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο στενά μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί σε 
περισσότερες διώξεις, καταδίκες και σε υψηλότερο επίπεδο ανάκτησης ποσών.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο, ο τροποποιημένος κανονισμός 
883/2013 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, η οποία προβλέπεται για το τέλος του 2020.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να προβλέψει 
προς το παρόν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό αλλαγών, οι οποίες είναι απαραίτητες, 
σύμφωνα με το αναλυτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει 
την πρόταση της Επιτροπής, το οποίο βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης, τις εξωτερικές 
μελέτες και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς: τη σχέση μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνών 
της OLAF και ορισμένες διευκρινίσεις και απλουστεύσεις.

I. Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και OLAF

Η πρόταση εισάγει τις ακόλουθες αναγκαίες διατάξεις για τη ρύθμιση της σχέσης μεταξύ της 
OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

 την υποχρέωση της OLAF να αναφέρει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε συμπεριφορά επί της οποίας η τελευταία δύναται να 
ασκήσει την αρμοδιότητά της· οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες·

 την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων των ερευνών· η OLAF δεν μπορεί να κινήσει 
περιττή παράλληλη έρευνα σχετικά με πραγματικά γεγονότα πανομοιότυπα με εκείνα 
που αποτελούν αντικείμενο έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·
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 τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα αιτήματα της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την OLAF για την υποστήριξη ή τη συμπλήρωση των 
εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

II. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ερευνών της OLAF

Προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του Δικαστηρίου T-48/16, Sigma Orionis SA κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η OLAF διενεργεί επιτόπιους 
ελέγχους και επιθεωρήσεις βάσει του κανονισμού αριθ. 883/2013 και του κανονισμού αριθ. 
2185/1996, εκτός εάν προβάλλει αντίρρηση ο οικονομικός φορέας (άρθρο 3). Το δίκαιο της 
Ένωσης υπερισχύει του εθνικού δικαίου, όταν ένα ζήτημα ρυθμίζεται από τους κανονισμούς 
αριθ. 883/2013 και αριθ. 2185/1996. Επιπλέον, το Δικαστήριο δήλωσε ότι η αντίρρηση του 
οικονομικού φορέα δεν συνεπάγεται την ύπαρξη «δικαιώματος εναντίωσης», αλλά επιφέρει 
απλώς τη συνέπεια ότι ο έλεγχος ενδέχεται να επιβληθεί με τη βοήθεια των εθνικών αρχών 
βάσει του εθνικού δικαίου. Όσον αφορά τις διαδικαστικές εγγυήσεις, η OLAF πρέπει να 
σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προτεινόμενες τροπολογίες όσον αφορά τις 
πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, που αποτυπώνουν την 5η οδηγία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 7 
παράγραφος 3), την ανταλλαγή πληροφοριών ΦΠΑ βάσει του κανονισμού αριθ. 904/2010 
(άρθρο 12 παράγραφος 5), την εισαγωγή της αρχής του παραδεκτού των αποδεικτικών 
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την OLAF (άρθρο 11 παράγραφος 2), τον ρόλο της 
υπηρεσίας συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης στα κράτη μέλη (άρθρο 12α) 
και τη διάταξη που προσδιορίζει τις δραστηριότητες συντονισμού που μπορεί να 
πραγματοποιήσει η OLAF (άρθρο 12β).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες, οι οποίες αποσκοπούν στην 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Προτείνει, επίσης, να 
πραγματοποιηθεί αναφορά στην προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο 
πλαίσιο των ερευνών της OLAF.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου του κοινού τους στόχου 
που συνίσταται στη διαφύλαξη της 
ακεραιότητας του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή 

(4) Δεδομένου του κοινού τους στόχου 
που συνίσταται στη διαφύλαξη της 
ακεραιότητας του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, η Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή 
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Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να 
διατηρήσουν στενή σχέση που θα 
βασίζεται στην ειλικρινή συνεργασία και 
θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητας των αντίστοιχων 
εντολών τους και του συντονισμού της 
δράσης τους, ειδικότερα όσον αφορά το 
πεδίο εφαρμογής της ενισχυμένη 
συνεργασίας για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η σχέση 
θα πρέπει να συμβάλει στο να 
διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα 
τα μέσα για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και ότι αποφεύγονται περιττές 
αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών.

Εισαγγελία θα πρέπει να συνάψουν και να 
διατηρήσουν στενή σχέση που θα 
βασίζεται στην ειλικρινή και αποδοτική 
συνεργασία και θα αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της συμπληρωματικότητας 
των αντίστοιχων εντολών τους και του 
συντονισμού της δράσης τους, ειδικότερα 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της 
ενισχυμένη συνεργασίας για τη σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντέλει, η 
σχέση θα πρέπει να συμβάλει στο να 
διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται όλα 
τα μέσα για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και ότι αποφεύγονται περιττές 
αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Υπηρεσίας 
και των συμμετεχόντων κρατών μελών 
είναι θεμελιώδης. Δεδομένου ότι η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους 
είναι ζωτικής σημασίας, είναι αναγκαίο η 
συνεργασία αυτή να είναι τακτική και να 
σέβεται τους αντίστοιχους στόχους τους.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) (9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
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2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει 
καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα 
εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται 
από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια 
πραγματικά περιστατικά. Ωστόσο, σε
ορισμένες περιπτώσεις, για την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης ενδέχεται να απαιτηθεί η 
Υπηρεσία να διεξαγάγει συμπληρωματική 
διοικητική έρευνα πριν από την 
ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας που 
έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 
σκοπό να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η 
λήψη προληπτικών μέτρων ή η εκτέλεση 
δημοσιονομικών, πειθαρχικών ή 
διοικητικών ενεργειών. Οι 
συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να 
είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν 
είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων 
ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν 
τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ 
υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να 
αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε 
καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών 
μέτρων.

2017/1939, η Υπηρεσία θα πρέπει 
καταρχήν να μην κινεί διοικητική έρευνα 
εκ παραλλήλου με έρευνα που διεξάγεται 
από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα ίδια 
πραγματικά περιστατικά, εκτός από
ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες
για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης ενδέχεται να 
απαιτηθεί η Υπηρεσία να διεξαγάγει 
συμπληρωματική διοικητική έρευνα πριν 
από την ολοκλήρωση της ποινικής 
διαδικασίας που έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία με σκοπό να διαπιστωθεί αν 
είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών 
μέτρων ή η εκτέλεση δημοσιονομικών, 
πειθαρχικών ή διοικητικών ενεργειών. Οι 
συμπληρωματικές αυτές έρευνες μπορεί να 
είναι ενδεδειγμένες, μεταξύ άλλων, όταν 
είναι αναγκαία η ανάκτηση οφειλόμενων 
ποσών στον προϋπολογισμό της Ένωσης 
λόγω ειδικών κανόνων παραγραφής, όταν 
τα ποσά που διακυβεύονται είναι πολύ 
υψηλά ή όταν υπάρχει ανάγκη να 
αποφευχθούν περαιτέρω δαπάνες σε 
καταστάσεις κινδύνου μέσω διοικητικών 
μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 
προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη 
διεξαγωγή τέτοιου είδους 
συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση 
που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει 
κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι 
δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής 
έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

(10) Στον κανονισμό (EE) 2017/1939 
προβλέπεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
μπορεί να ζητήσει από την Υπηρεσία τη 
διεξαγωγή τέτοιου είδους 
συμπληρωματικών ερευνών. Σε περίπτωση 
που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητήσει 
κάτι τέτοιο, θα πρέπει και πάλι να είναι 
δυνατή η διενέργεια συμπληρωματικής 
έρευνας με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
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θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη 
συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή 
στην εκτέλεση συγκεκριμένων 
ερευνητικών ενεργειών από αυτήν. Οι 
λόγοι για την προβολή αντίρρησης θα 
πρέπει να βασίζονται στην ανάγκη 
προστασίας της αποτελεσματικότητας
της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
και θα πρέπει να είναι αναλογικοί προς 
τον σκοπό αυτό. Η Υπηρεσία δεν θα 
πρέπει να προβαίνει σε ενέργεια για την 
οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 
προβάλει αντίρρηση. Εάν η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία δεν προβάλει αντίρρηση, η 
έρευνα της Υπηρεσίας θα πρέπει να 
διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση με την 
Εισαγγελία.

θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
προβάλει αντίρρηση στην κίνηση ή τη 
συνέχιση έρευνας από την Υπηρεσία, ή 
στην εκτέλεση συγκεκριμένων 
ερευνητικών ενεργειών από αυτήν, σε 
περίπτωση που θα μπορούσε να τεθεί σε 
κίνδυνο η αποτελεσματικότητα των 
ερευνών της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας. Τέτοια αντίρρηση θα πρέπει
πάντα να είναι δεόντως αιτιολογημένη και 
αναλογική. Στην περίπτωση αυτή, η 
Υπηρεσία δεν θα πρέπει να προβαίνει σε 
ενέργεια για την οποία η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία έχει προβάλει αντίρρηση. Εάν 
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προβάλει 
αντίρρηση, η έρευνα της Υπηρεσίας θα 
πρέπει να διεξαχθεί σε στενή διαβούλευση 
με την Εισαγγελία.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών 
θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να 
ανταλλάσσονται οι πλήρεις φάκελοι των 
διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και 
της Υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι 
εφαρμοστέες στο πλαίσιο των ερευνών. Η 
Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/967 
του Συμβουλίου και εκείνες που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία 
οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της κατά 
τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και 
με εμπιστευτικότητα, να αναζητά 
αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή 
της αθωότητας του ενδιαφερομένου και να 
αναλαμβάνει ερευνητική δράση βάσει 
γραπτής εξουσιοδότησης και κατόπιν 
ελέγχου νομιμότητας. Η Υπηρεσία πρέπει 
να διασφαλίζει τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο 
πλαίσιο των ερευνών της, 
συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου της 
αθωότητας και του δικαιώματος αποφυγής 
της αυτοενοχοποίησης. Όταν εξετάζονται, 
οι ενδιαφερόμενοι έχουν, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο 
της επιλογής τους, να εγκρίνουν τα 
πρακτικά της εξέτασης και να 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης επιθυμούν. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης το 
δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις 
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της 
υπόθεσης προτού συναχθούν 
συμπεράσματα.

(15) Οι αλλαγές αυτές δεν θίγουν τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι 
εφαρμοστέες στο πλαίσιο των ερευνών. Η 
Υπηρεσία οφείλει να εφαρμόζει τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/967 
του Συμβουλίου και εκείνες που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. 
Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία 
οφείλει να διεξάγει τις έρευνές της κατά 
τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο και 
με εμπιστευτικότητα, να αναζητά 
αποδείξεις για τη διαπίστωση της ενοχής ή 
της αθωότητας του ενδιαφερομένου και να 
αναλαμβάνει ερευνητική δράση βάσει 
γραπτής εξουσιοδότησης και κατόπιν 
ελέγχου νομιμότητας. Τόσο η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία όσο και η Υπηρεσία πρέπει να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων στο 
πλαίσιο των ερευνών τους, 
συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου της 
αθωότητας και του δικαιώματος αποφυγής 
της αυτοενοχοποίησης. Όταν εξετάζονται, 
οι ενδιαφερόμενοι έχουν, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα να επικουρούνται από πρόσωπο 
της επιλογής τους, να εγκρίνουν τα 
πρακτικά της εξέτασης και να 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης επιθυμούν. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης το 
δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις 
σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της 
υπόθεσης προτού συναχθούν 
συμπεράσματα.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συμφωνήσουν να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία και την Υπηρεσία, 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σε περιπτώσεις στις οποίες η 
Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη 
συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, 
και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου 
οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη 
διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και 
εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας 
είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να 
παρέχουν την αναγκαία συνδρομή 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του 
εθνικού διαδικαστικού δικαίου. 

(19) Σε περιπτώσεις στις οποίες η 
Υπηρεσία χρειάζεται να βασιστεί στη 
συνδρομή των εθνικών αρμόδιων αρχών, 
και ειδικότερα σε υποθέσεις όπου 
οικονομικός φορέας αντιτίθεται στη 
διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και 
εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η δράση της Υπηρεσίας 
είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την αναγκαία συνδρομή 
σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του 
εθνικού διαδικαστικού δικαίου. 

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης 
συνεργασίας, η Υπηρεσία θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ζητεί από οικονομικούς 
φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στην 

(21) Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης 
συνεργασίας, η Υπηρεσία θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ζητεί από οικονομικούς 
φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται στην 
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υπό έρευνα υπόθεση, ή οι οποίοι ενδέχεται 
να κατέχουν σχετικές πληροφορίες, να 
παράσχουν τις σχετικές αυτές 
πληροφορίες. Κατά τη συμμόρφωση με τα 
αιτήματα αυτά, οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να παραδεχθούν ότι έχουν 
διαπράξει παράνομη δραστηριότητα, αλλά 
υποχρεούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικά με πραγματικά περιστατικά και να 
παράσχουν έγγραφα, ακόμη και αν οι 
πληροφορίες αυτές ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθούν για να στοιχειοθετηθεί 
εναντίον τους ή εναντίον άλλου φορέα η 
ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας. 

υπό έρευνα υπόθεση, ή οι οποίοι ενδέχεται 
να κατέχουν σχετικές πληροφορίες, να 
παράσχουν τέτοιες πληροφορίες. Η 
οδηγία (ΕΕ) 2018/... [παραπομπή στην 
οδηγία σχετικά με την προστασία των 
ατόμων που καταγγέλλουν παραβιάσεις 
του δικαίου της Ένωσης] εφαρμόζεται σε 
ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων 
που καταγγέλλουν παραβιάσεις του 
δικαίου της Ένωσης. Κατά τη 
συμμόρφωση με τα αιτήματα αυτά, οι 
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
παραδεχθούν ότι έχουν διαπράξει 
παράνομη δραστηριότητα, αλλά 
υποχρεούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικά με πραγματικά περιστατικά. 

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να 
παρακολουθεί την πορεία του χρήματος 
προκειμένου να αποκαλύπτει τις συνήθεις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορους τύπους δόλιας συμπεριφοράς. 
Επί του παρόντος, μπορεί να λαμβάνει 
τραπεζικά στοιχεία που είναι συναφή για 
την ερευνητική της δραστηριότητα και τα 
οποία τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε 
διάφορα κράτη μέλη, μέσω της 
συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και της 
συνδρομής που της χορηγούν αυτές. Για να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική 
προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση, στον 
κανονισμό θα πρέπει να καθοριστεί η 
υποχρέωση των εθνικών αρχών να 
παρέχουν στην Υπηρεσία πληροφορίες 
σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και 
λογαριασμούς πληρωμών, στο πλαίσιο της 
γενικής υποχρέωσης που υπέχουν να 

(26) Η Υπηρεσία θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή της τα απαραίτητα μέσα για να 
παρακολουθεί την πορεία του χρήματος 
προκειμένου να αποκαλύπτει τις συνήθεις 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορους τύπους δόλιας συμπεριφοράς. 
Επί του παρόντος, μπορεί να λαμβάνει 
τραπεζικά στοιχεία που είναι συναφή για 
την ερευνητική της δραστηριότητα και τα 
οποία τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα σε 
διάφορα κράτη μέλη, μέσω της 
συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και της 
συνδρομής που της χορηγούν αυτές. Για να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική 
προσέγγιση σε ολόκληρη την Ένωση, στον 
κανονισμό θα πρέπει να καθοριστεί η 
υποχρέωση των εθνικών αρχών να 
παρέχουν στην Υπηρεσία πληροφορίες 
σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και 
λογαριασμούς πληρωμών, στο πλαίσιο της 
γενικής υποχρέωσης που υπέχουν να 
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συνδράμουν την Υπηρεσία. Η συνεργασία 
αυτή θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
πραγματοποιείται μέσω των Μονάδων 
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στα 
κράτη μέλη. Κατά την παροχή της 
συνδρομής αυτής στην Υπηρεσία, οι 
εθνικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σε 
συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις 
διαδικαστικού δικαίου που προβλέπονται 
στην εθνική νομοθεσία του εκάστοτε 
κράτους μέλους. 

συνδράμουν την Υπηρεσία. Η συνεργασία 
αυτή θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
πραγματοποιείται μέσω των Μονάδων 
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στα 
κράτη μέλη. Κατά την παροχή της 
συνδρομής αυτής στην Υπηρεσία, οι 
εθνικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σε 
συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις 
διαδικαστικού δικαίου που προβλέπονται 
στην εθνική νομοθεσία του εκάστοτε 
κράτους μέλους και ταυτόχρονα να 
διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη 
γνωστοποίηση οποιασδήποτε 
πληροφορίας αφορά την έρευνα τόσο 
προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και 
προς την Υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Προς αποφυγή αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να 
έχουν επιζήμιες συνέπειες για άλλες 
έρευνες, όπως ορισμένες υποθέσεις άρσης 
ασυλίας, τόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
όσο και η Υπηρεσία θα πρέπει να 
διεξάγουν τις έρευνές τους εγκαίρως.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες εθνικές 
αρχές τους εγγυώνται την ορθή και 
αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της 
Υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας διαπιστώσουν ότι οικονομικός 
φορέας αντιτίθεται σε επιτόπιο έλεγχο ή 
εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος 
μέλος παρέχει την αναγκαία συνδρομή των 
αρχών επιβολής του νόμου ώστε να 
μπορέσει η Υπηρεσία να διεξαγάγει τον 
επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση 
αποτελεσματικά και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας διαπιστώσουν ότι οικονομικός 
φορέας αντιτίθεται σε επιτόπιο έλεγχο ή 
εξακρίβωση που έχει εγκριθεί δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος 
μέλος εξασφαλίζει την αναγκαία συνδρομή 
των αρχών επιβολής του νόμου ώστε να 
μπορέσει η Υπηρεσία να διεξαγάγει τον 
επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση 
αποτελεσματικά και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"8. Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να "8. Εάν μια έρευνα δεν μπορεί να 
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ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση 
δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο 
γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη 
λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη 
συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην 
επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας τους 
σχετικούς λόγους και, κατά περίπτωση, τα 
μελετώμενα διορθωτικά μέτρα για την 
επίσπευση της έρευνας.»

ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση 
δωδεκαμήνου από την έναρξή της, ο 
γενικός διευθυντής υποβάλλει, κατά τη 
λήξη της δωδεκάμηνης προθεσμίας και στη 
συνέχεια ανά εξάμηνο, έκθεση στην 
επιτροπή εποπτείας, αναφέροντας τους 
σχετικούς λόγους και τα μελετώμενα 
διορθωτικά μέτρα για την επίσπευση της 
έρευνας.»

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Μπορεί επίσης να διαβιβάζει 
πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο θεσμικό ή 
άλλο όργανο ή οργανισμό.»

«Προς αποφυγή αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων που θα μπορούσαν να 
έχουν επιζήμιες συνέπειες για άλλες 
έρευνες, όπως ορισμένες υποθέσεις άρσης 
ασυλίας, μπορεί επίσης να διαβιβάζει, 
κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες στο 
ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο ή 
οργανισμό.»

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013
Άρθρο 12 γ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
προδήλως ανυπόστατους ισχυρισμούς.

Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία μόνον προδήλως 
τεκμηριωμένους ισχυρισμούς.
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