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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma instituirii Parchetului European (EPPO), actualul Regulament (UE, Euratom) nr. 
883/2013, care reglementează în prezent investigațiile Oficiului European de Luptă 
Antifraudă (OLAF), trebuie revizuit pentru a adapta colaborarea dintre cele două instituții, a 
spori eficacitatea funcției de investigare a OLAF și pentru a clarifica și a simplifica 
dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Atât EPPO, cât și OLAF au mandatul de a proteja interesele financiare ale Uniunii, fiecare în 
cadrul sferei sale de competență.

După ce va deveni operațional, EPPO va avea competența de a efectua anchete penale și de a 
trimite în instanțele naționale infracțiunile care afectează bugetul Uniunii. OLAF 
investighează cazurile de nereguli administrative, precum și comportamentele infracționale. 
Cu toate acestea, competențele sale administrative sunt limitate în comparație cu anchetele 
penale. Prin urmare, propunerea prevede ca cele două organisme să coopereze cât mai strâns 
posibil, pentru a mări numărul trimiterilor în judecată, al condamnărilor și gradul de 
recuperare a daunelor.

Pentru a permite o tranziție lină către noul cadru, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
modificat ar trebui să intre în vigoare înainte ca EPPO să devină operațional, ceea ce este 
prevăzut să se întâmple la sfârșitul anului 2020.

Raportorul sprijină eforturile Comisiei de a prevedea, pentru moment, numai un număr limitat 
de modificări, care sunt esențiale, în conformitate cu documentul de lucru analitic al 
serviciilor care însoțește propunerea Comisiei și care se bazează pe raportul de evaluare, pe 
studiile externe și pe rezultatul consultării părților interesate. Prin urmare, raportorul sprijină 
propunerea Comisiei de a se concentra pe trei domenii: relația dintre EPPO și OLAF, sporirea 
eficacității investigațiilor OLAF, precum și mai multe clarificări și simplificări.

I. Relația dintre EPPO și OLAF

Propunerea introduce următoarele dispoziții necesare pentru a reglementa relația dintre OLAF 
și EPPO:

 obligația OLAF de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament în 
legătură cu care acesta din urmă își poate exercita competența; informațiile furnizate 
EPPO sunt suficient de fondate și conțin informațiile necesare;

 nesuprapunerea investigațiilor: OLAF nu deschide o investigație paralelă inutilă 
asupra unor fapte identice investigate de EPPO;

 normele procedurale specifice aplicabile cererilor EPPO adresate OLAF de a sprijini 
sau de a completa activitatea EPPO.

II. Sporirea eficacității investigațiilor OLAF

În vederea punerii în aplicare a hotărârii Curții T-48/16, Sigma Orionis SA/Comisia 
Europeană, este important să se clarifice faptul că OLAF desfășoară verificări și inspecții la 
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fața locului în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 și al Regulamentului 
(Euratom, CE) nr. 2185/1996, cu excepția cazului în care operatorul economic se opune 
(articolul 3). Dreptul Uniunii prevalează asupra dreptului național în cazul în care o chestiune 
este reglementată de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 sau Regulamentul (Euratom, 
CE) nr. 2185/1996. Curtea a mai statuat că opoziția operatorului economic nu presupune un 
„drept de a se opune”, ci are drept consecință doar faptul că verificarea ar putea fi impusă cu 
sprijinul autorităților naționale, în conformitate cu legislația națională. În ceea ce privește 
garanțiile procedurale, OLAF trebuie să respecte drepturile fundamentale, astfel cum sunt 
prevăzute în dreptul Uniunii, în special în Carta drepturilor fundamentale. 

Raportorul salută amendamentele propuse despre informațiile privind conturile bancare
care reflectă cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor [articolul 7 alineatul 
(3)], schimbul informațiilor privind TVA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 
[articolul 12 alineatul (5)], introducerea principiului admisibilității probelor colectate de 
OLAF [articolul 11 alineatul (2)], rolul pe care îl joacă serviciile de coordonare antifraudă 
din statele membre (articolul 12a) și dispoziția care stipulează activitățile de coordonare pe 
care le poate desfășura OLAF (articolul 12b).

Raportorul propune amendamente menite să sporească transparența și eficiența. Raportorul 
sugerează, de asemenea, o trimitere la protecția avertizorilor de integritate în contextul 
investigațiilor OLAF.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Având în vedere obiectivul lor 
comun de a proteja integritatea bugetului 
Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să 
stabilească și să mențină o relație strânsă 
bazată pe cooperare loială și menită să 
asigure complementaritatea mandatelor lor 
respective și coordonarea acțiunii lor, în 
special în ceea ce privește domeniul de 
aplicare al cooperării consolidate pentru 
instituirea EPPO. În cele din urmă, această 
relație ar trebui să contribuie la garantarea 
faptului că sunt utilizate toate mijloacele 
pentru a proteja interesele financiare ale 
Uniunii, evitându-se totodată duplicarea 

(4) Având în vedere obiectivul lor 
comun de a proteja integritatea bugetului 
Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să 
stabilească și să mențină o relație strânsă 
bazată pe cooperare loială și eficientă și 
menită să asigure complementaritatea 
mandatelor lor respective și coordonarea 
acțiunii lor, în special în ceea ce privește 
domeniul de aplicare al cooperării 
consolidate pentru instituirea EPPO. În 
cele din urmă, această relație ar trebui să 
contribuie la garantarea faptului că sunt 
utilizate toate mijloacele pentru a proteja 
interesele financiare ale Uniunii, evitându-
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inutilă a eforturilor. se totodată duplicarea inutilă a eforturilor.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este esențială cooperarea între 
EPPO, oficiu și statele membre 
participante. Schimbul de informații între 
acestea fiind esențial, este necesar ca 
această cooperare să fie sistematică și să 
respecte sferele lor de activitate respective.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în 
principiu, să înceapă o investigație 
administrativă paralelă cu o investigație 
desfășurată de EPPO referitor la aceleași 
fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri,
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
poate necesita efectuarea de către oficiu, 
înainte de încheierea procedurilor penale 
inițiate de EPPO, a unei investigații 
administrative complementare cu scopul de 
a verifica dacă ar trebui luate măsuri 
asigurătorii sau acțiuni financiare, 
disciplinare sau administrative. 
Desfășurarea unor astfel de investigații 
complementare ar putea fi adecvată, printre 
altele, atunci când este necesară pentru a se 
recupera sume datorate bugetului Uniunii 

(9) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în 
principiu, să înceapă o investigație 
administrativă paralelă cu o investigație 
desfășurată de EPPO referitor la aceleași 
fapte, cu excepția anumitor cazuri în care
protecția intereselor financiare ale Uniunii 
poate necesita efectuarea de către oficiu, 
înainte de încheierea procedurilor penale 
inițiate de EPPO, a unei investigații 
administrative complementare cu scopul de 
a verifica dacă ar trebui luate măsuri 
asigurătorii sau acțiuni financiare, 
disciplinare sau administrative. 
Desfășurarea unor astfel de investigații 
complementare ar putea fi adecvată, printre 
altele, atunci când este necesară pentru a se 
recupera sume datorate bugetului Uniunii 
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care fac obiectul unor termene de 
prescripție, atunci când sumele expuse 
riscului sunt foarte ridicate sau atunci când 
este necesar să se evite cheltuieli 
suplimentare în situații de risc prin măsuri 
administrative.

care fac obiectul unor termene de 
prescripție, atunci când sumele expuse 
riscului sunt foarte ridicate sau atunci când 
este necesar să se evite cheltuieli 
suplimentare în situații de risc prin măsuri 
administrative.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (UE) 2017/1939 
prevede că EPPO poate solicita oficiului să 
desfășoare astfel de investigații 
complementare. În situațiile în care EPPO 
nu solicită o investigație complementară, ar 
trebui totuși ca o astfel de investigație să 
poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în 
anumite condiții. În special, EPPO ar trebui 
să poată formula obiecții cu privire la 
începerea sau continuarea unei investigații 
de către oficiu sau la realizarea de către 
oficiu a unor acțiuni de investigare 
specifice. Motivele acestei obiecții ar 
trebui să se bazeze pe necesitatea de a 
proteja eficacitatea investigației EPPO și 
ar trebui să fie proporționale cu acest 
obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să 
realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO 
a formulat o obiecție. În cazul în care 
EPPO nu formulează obiecții, investigația 
oficiului ar trebui să se desfășoare în 
strânsă consultare cu EPPO.

(10) Regulamentul (UE) 2017/1939 
prevede că EPPO poate solicita oficiului să 
desfășoare astfel de investigații 
complementare. În situațiile în care EPPO 
nu solicită o investigație complementară, ar 
trebui totuși ca o astfel de investigație să 
poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în 
anumite condiții. În special, EPPO ar trebui 
să poată formula obiecții cu privire la 
începerea sau continuarea unei investigații 
de către oficiu sau la realizarea de către 
oficiu a unor acțiuni de investigare 
specifice, dacă ar contraveni eficacității 
investigației EPPO. O astfel de obiecție ar 
trebui să fie întotdeauna justificată în 
mod corespunzător și proporțională. În
acest caz, oficiul ar trebui să se abțină să 
realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO 
a formulat o obiecție. În cazul în care 
EPPO nu formulează obiecții, investigația 
oficiului ar trebui să se desfășoare în 
strânsă consultare cu EPPO.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Acest schimb de informații ar 
trebui să prevadă posibilitatea de a face 
schimb de dosare complete ale 
procedurilor pentru a asigura o 
cooperarea eficientă între EPPO și oficiu.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Aceste modificări nu afectează 
garanțiile procedurale aplicabile în cadrul 
investigațiilor. Oficiul este obligat să aplice 
garanțiile procedurale prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
și Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/967 al Consiliului, precum și 
garanțiile procedurale cuprinse în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest cadru prevede obligația 
oficiului de a realiza investigații în mod 
obiectiv, imparțial și confidențial, căutând 
probe în favoarea și împotriva persoanei 
vizate, și de a desfășura activități de 
investigație pe baza unei autorizații scrise 
și în urma unui control al legalității. Oficiul 
trebuie să asigure respectarea drepturilor 
persoanelor vizate de investigațiile sale, 
inclusiv prezumția de nevinovăție și 
dreptul de a evita autoincriminarea. Atunci 
când sunt audiate, persoanele vizate au, 
printre altele, dreptul de a fi asistate de o 
persoană la alegerea lor, de a aproba 
procesul-verbal al audierii și de a utiliza 
oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii. 
Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul 
de a formula observații privind faptele 
cazului înainte de redactarea concluziilor.

(15) Aceste modificări nu afectează 
garanțiile procedurale aplicabile în cadrul 
investigațiilor. Oficiul este obligat să aplice 
garanțiile procedurale prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 
și Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/967 al Consiliului, precum și 
garanțiile procedurale cuprinse în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest cadru prevede obligația 
oficiului de a realiza investigații în mod 
obiectiv, imparțial și confidențial, căutând 
probe în favoarea și împotriva persoanei 
vizate, și de a desfășura activități de 
investigație pe baza unei autorizații scrise 
și în urma unui control al legalității. Atât 
EPPO, cât și oficiul trebuie să asigure 
respectarea drepturilor persoanelor vizate 
de investigațiile lor, inclusiv prezumția de 
nevinovăție și dreptul de a evita 
autoincriminarea. Atunci când sunt audiate, 
persoanele vizate au, printre altele, dreptul 
de a fi asistate de o persoană la alegerea 
lor, de a aproba procesul-verbal al audierii 
și de a utiliza oricare dintre limbile oficiale 
ale Uniunii. Persoanele vizate au, de 
asemenea, dreptul de a formula observații 
privind faptele cazului înainte de 
redactarea concluziilor.
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Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre participante ar 
trebui să convină să coopereze cu EPPO 
și cu oficiul pentru a facilita desfășurarea 
eficientă a investigațiilor.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În situațiile în care oficiul trebuie să 
se bazeze pe asistența autorităților 
naționale competente, în special în cazul în 
care un agent economic se opune verificării 
și inspecției la fața locului, statele membre 
ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului 
este eficace și să ofere asistența necesară în 
conformitate cu normele relevante ale 
dreptului procedural național. 

(19) În situațiile în care oficiul trebuie să 
se bazeze pe asistența autorităților 
naționale competente, în special în cazul în 
care un agent economic se opune verificării 
și inspecției la fața locului, statele membre 
ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului 
este eficace și să garanteze asistența 
necesară în conformitate cu normele 
relevante ale dreptului procedural național. 

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cadrul acestei obligații de 
cooperare, oficiul ar trebui să fie în măsură 

(21) În cadrul acestei obligații de 
cooperare, oficiul ar trebui să fie în măsură 
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să solicite agenților economici care ar fi 
putut fi implicați în faptele care fac 
obiectul investigației sau care ar putea 
deține informații relevante să furnizeze 
informații relevante. Atunci când dau curs 
acestor solicitări, agenții economici nu sunt 
obligați să recunoască faptul că au comis o 
activitate ilegală, dar au obligația să 
răspundă la întrebări factuale și să 
furnizeze documente, chiar dacă aceste 
informații ar putea fi folosite pentru a 
stabili existența unei activități ilegale 
comise de către aceștia sau de către un alt 
agent economic. 

să solicite agenților economici care ar fi 
putut fi implicați în faptele care fac 
obiectul investigației sau care ar putea 
deține informații relevante să furnizeze 
astfel de informații. Directiva (UE) 
2018/... [trimiterea la Directiva privind 
protecția persoanelor care raportează 
încălcări ale dreptului Uniunii] se aplică 
în ceea ce privește protecția persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului
Uniunii. Atunci când dau curs acestor 
solicitări, agenții economici nu sunt 
obligați să recunoască faptul că au comis o 
activitate ilegală, dar au obligația să 
răspundă la întrebări factuale. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Oficiul ar trebui să dispună de 
mijloacele necesare pentru a urmări pista 
banilor în scopul descoperirii modus
operandi tipic pentru numeroase 
comportamente frauduloase. În prezent, 
oficiul poate obține informații bancare 
relevante pentru activitatea sa de 
investigație deținute de instituții de credit 
în mai multe state membre, prin 
intermediul cooperării cu autoritățile 
naționale și al asistenței oferite de acestea. 
Pentru a asigura o abordare eficace în 
întreaga Uniune, regulamentul ar trebui să 
prevadă obligația autorităților naționale 
competente de a furniza oficiului informații 
privind conturile bancare și conturile de 
plăți, ca parte a obligației lor generale de a 
acorda asistență. Această cooperare ar 
trebui, în principiu, să se realizeze prin 
intermediul unităților de informații 
financiare din statele membre. Atunci când 
acordă astfel de asistență oficiului,

(26) Oficiul ar trebui să dispună de 
mijloacele necesare pentru a urmări pista 
banilor în scopul descoperirii modus 
operandi tipic pentru numeroase 
comportamente frauduloase. În prezent, 
oficiul poate obține informații bancare 
relevante pentru activitatea sa de 
investigație deținute de instituții de credit 
în mai multe state membre, prin 
intermediul cooperării cu autoritățile 
naționale și al asistenței oferite de acestea. 
Pentru a asigura o abordare eficace în 
întreaga Uniune, regulamentul ar trebui să 
prevadă obligația autorităților naționale 
competente de a furniza oficiului informații 
privind conturile bancare și conturile de 
plăți, ca parte a obligației lor generale de a 
acorda asistență. Această cooperare ar 
trebui, în principiu, să se realizeze prin 
intermediul unităților de informații 
financiare din statele membre. Atunci când 
acordă astfel de asistență oficiului, 
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autoritățile naționale ar trebui să acționeze 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
dreptului procedural național din statul 
membru în cauză.

autoritățile naționale ar trebui să acționeze 
în conformitate cu dispozițiile relevante ale 
dreptului procedural național din statul 
membru în cauză, asigurând, totodată, 
comunicarea corespunzătoare a tuturor 
informațiilor relevante pentru investigație 
atât către EPPO, cât și către oficiu în timp 
util.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a evita întârzierile 
nejustificate care ar putea avea consecințe 
negative asupra altor investigații, cum ar 
fi ridicarea unor cazuri de imunitate, atât 
EPPO, cât și Oficiul ar trebui să își 
desfășoare investigațiile în timp util.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre participante se 
asigură că autoritățile lor naționale 
garantează desfășurarea adecvată și 
eficientă a investigațiilor EPPO și ale 
oficiului.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care personalul oficiului 
constată că un agent economic se opune 
unei verificări sau inspecții la fața locului 
autorizate în temeiul prezentului 
regulament, statul membru în cauză îi 
furnizează asistența necesară din partea 
autorităților de aplicare a legii, astfel încât 
oficiul să își poată efectua cu eficacitate și 
fără întârzieri inutile verificarea sau 
inspecția la fața locului.

În cazul în care personalul oficiului 
constată că un agent economic se opune 
unei verificări sau inspecții la fața locului 
autorizate în temeiul prezentului 
regulament, statul membru în cauză îi 
garantează asistența necesară din partea 
autorităților de aplicare a legii, astfel încât 
oficiul să își poată efectua cu eficacitate și 
fără întârzieri inutile verificarea sau 
inspecția la fața locului.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera e
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 b – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

„8 În cazul în care o investigație nu 
poate fi încheiată în termen de 12 luni de la 
începerea acesteia, directorul general, la 
sfârșitul perioadei de 12 luni și ulterior la 
fiecare șase luni, înaintează rapoarte 
Comitetului de supraveghere, indicând 
motivele și, după caz, măsurile de 
remediere preconizate în vederea 
accelerării investigației.”.

„8 În cazul în care o investigație nu 
poate fi încheiată în termen de 12 luni de la 
începerea acesteia, directorul general, la 
încheierea perioadei de 12 luni și ulterior 
la fiecare șase luni, înaintează rapoarte 
Comitetului de supraveghere, indicând 
motivele și măsurile de remediere 
preconizate în vederea accelerării 
investigației.”.

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Acesta poate, de asemenea, să transmită 
informații instituției, organismului, 
oficiului sau agenției în cauză.”;

„Pentru a evita întârzierile nejustificate 
care ar putea avea consecințe negative 
asupra altor investigații, cum ar fi unele 
cazuri de ridicare a imunității, acesta 
poate, de asemenea, să transmită, la cerere,
informații instituției, organismului, 
oficiului sau agenției în cauză.”;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013
Articolul 12 c – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oficiul nu este obligat să raporteze EPPO
acuzații vădit nefondate.

Oficiul raportează EPPO numai acuzații 
vădit fondate.

Or. en
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