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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nadväznosti na zriadenie Európskej prokuratúry je potrebné zrevidovať platné nariadenie č. 
883/2013, ktorým sa v súčasnosti riadi vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), s cieľom upraviť spoluprácu medzi oboma inštitúciami, zvýšiť účinnosť 
funkcie vyšetrovania úradu OLAF, objasniť a zjednodušiť ustanovenia nariadenia č. 
883/2013.

Európska prokuratúra aj úradu OLAF majú v rámci ich príslušných právomocí zverený 
mandát na ochranu finančných záujmov Únie.

Európska prokuratúra bude mať po začatí činnosti právomoc viesť vyšetrovania trestných 
činov a viesť trestné stíhanie pred vnútroštátnymi súdmi, pokiaľ ide o trestné činy 
poškodzujúce rozpočet Únie. Úrad OLAF vyšetruje administratívne nezrovnalosti, ako aj 
kriminálne správanie. Jeho administratívne právomoci sú však obmedzené v porovnaní s 
vyšetrovaním trestných činov. V návrhu sa preto predpokladá, že oba orgány budú v čo 
najväčšej miere spolupracovať, čo povedie k väčšiemu počtu trestných stíhaní, odsúdení a 
vyššej miere vymáhania.

Na zaistenie hladkého prechodu na nový rámec by malo zmenené nariadenie 883/2013 
nadobudnúť účinnosť pred tým, než Európska prokuratúra začne fungovať, podľa 
predpokladu na konci roka 2020.

Spravodajca podporuje snahu Komisie predvídať v súčasnosti len obmedzený počet zmien, 
ktoré sú nutné podľa analytického pracovného dokumentu útvarov Komisie pripojeného k 
návrhu Komisie, ktorý je založený na hodnotiacej správe, externých štúdiách a výsledkoch 
konzultácií so zainteresovanými stranami. Podporuje preto návrh Komisie zamerať sa na tri 
oblasti: vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF, zvýšenie účinnosti 
vyšetrovaní úradu OLAF a objasnenia a zjednodušenia.

I. Vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF

Návrhom sa zavádzajú tieto ustanovenia potrebné na reguláciu vzťahu medzi úradom OLAF a 
Európskou prokuratúrou:

 Povinnosť úradu OLAF bez zbytočného odkladu podať Európskej prokuratúre správu 
o každom správaní, pri ktorom by prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc; 
informácie poskytované Európskej prokuratúre musia byť dostatočne odôvodnené a 
musia obsahovať potrebné informácie;

 neduplicita vyšetrovaní: úrad OLAF nezačne zbytočne paralelné vyšetrovanie 
skutočností, ktoré sú rovnaké ako skutočnosti, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra;

 osobitné procesné pravidlá uplatniteľné na žiadosti Európskej prokuratúry úradu 
OLAF o podporu alebo doplnenie činnosti Európskej prokuratúry.

II. Zlepšenie efektívnosti vyšetrovaní OLAF-u
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Na účely vykonania rozhodnutia súdu T-48/16, Sigma Orionis SA/Európska komisia, je 
dôležité objasniť, že úrad OLAF vykonáva kontroly na mieste a inšpekcie na základe 
nariadenia č. 883/2013 a nariadenia č. 2185/1996, pokiaľ sa hospodársky subjekt nestavia 
proti (článok 3). Právo Únie má prednosť pred vnútroštátnym právom, ak je záležitosť 
upravená v nariadení č. 883/2013 a nariadení č. 2185/1996. Súdny dvor ďalej uviedol, že 
odpor hospodárskeho subjektu neznamená „právo namietať“, ale jednoducho má za následok, 
že kontrola sa môže uložiť prostredníctvom asistentov vnútroštátnych orgánov podľa 
vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o procesné záruky, Súdny dvor pripomína, že OLAF musí 
rešpektovať základné práva stanovené v práve Únie, a najmä v charte základných práv. 

Spravodajca víta navrhované zmeny týkajúce sa informácií o bankových účtoch, ktoré 
odrážajú 5. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí [článok 7 (3)], výmenu informácií o 
DPH na základe nariadenia č. 904/2010 [článok 12 (5)], zavedenie zásady prípustnosti 
zhromaždených dôkazov zo strany úradu OLAF [článok 11 (2)], úlohu koordinačného 
útvaru pre boj proti podvodom v členských štátoch (článok 12a) a ustanovenie o
koordinačných činnostiach, ktoré môže úrad OLAF vykonávať (článok 12b).

Spravodajca navrhuje pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je ešte viac zvýšiť 
transparentnosť a efektívnosť. Spravodajca tiež navrhuje odkaz na ochranu informátorov v 
súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrad a Európska prokuratúra by 
vzhľadom na svoj spoločný cieľ 
zachovávať integritu rozpočtu Únie mali 
nadviazať a udržiavať úzke vzťahy 
založené na lojálnej spolupráci a zamerané 
na zaistenie komplementárnosti svojich 
mandátov a koordinácie svojich činností, 
najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej 
spolupráce na účely zriadenia Európskej 
prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon 
prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých 
dostupných prostriedkov na ochranu 
finančných záujmov Únie a k prechádzaniu 
zbytočnému duplicitnému úsiliu.

(4) Úrad a Európska prokuratúra by 
vzhľadom na svoj spoločný cieľ 
zachovávať integritu rozpočtu Únie mali 
nadviazať a udržiavať úzke vzťahy 
založené na úprimnej a účinnej spolupráci 
a zamerané na zaistenie komplementárnosti 
svojich mandátov a koordinácie svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o rozsah 
posilnenej spolupráce na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal 
napokon prispieť k zabezpečeniu využitia 
všetkých dostupných prostriedkov na 
ochranu finančných záujmov Únie 
a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému 
úsiliu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Spolupráca medzi Európskou 
prokuratúrou, úradom a zúčastnenými 
členskými štátmi má zásadný význam. 
Výmena informácií medzi nimi je 
rozhodujúca, je potrebné, aby táto 
spolupráca bola pravidelná a bola v 
súlade s ich pôsobnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 by úrad v zásade nemal začať 
administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo 
súbežné s vyšetrovaním tých istých 
skutočností, ktoré vedie Európska 
prokuratúra. V niektorých prípadoch si 
však ochrana finančných záujmov Únie 
môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením 
trestného konania začatého Európskou 
prokuratúrou vykonal doplňujúce 
administratívne vyšetrovanie na účely 
zhodnotenia, či sú potrebné ochranné 
opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, 
disciplinárne alebo administratívne 
opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania 
môžu byť primerané okrem iného 
v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné 
rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú 
ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď 

(9) V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 by úrad v zásade nemal začať 
administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo 
súbežné s vyšetrovaním tých istých 
skutočností, ktoré vedie Európska 
prokuratúra, s výnimkou niektorých 
prípadov, keď ochrana finančných 
záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad 
pred ukončením trestného konania 
začatého Európskou prokuratúrou vykonal 
doplňujúce administratívne vyšetrovanie na 
účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné 
opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, 
disciplinárne alebo administratívne 
opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania 
môžu byť primerané okrem iného 
v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné 
rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú 
ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď 
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treba v rizikových situáciách zabrániť 
ďalším výdavkom prostredníctvom 
administratívnych opatrení.

treba v rizikových situáciách zabrániť 
ďalším výdavkom prostredníctvom 
administratívnych opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
stanovuje, že Európska prokuratúra môže 
požiadať úrad o takéto doplňujúce 
vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska 
prokuratúra o takéto doplňujúce 
vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať 
možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej 
iniciatívy za určitých podmienok. Európska 
prokuratúra by predovšetkým mala mať 
možnosť namietať proti začatiu alebo 
pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo 
proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne 
vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky
by sa mali zakladať na potrebe chrániť
účinnosť vyšetrovania vedeného 
Európskou prokuratúrou a mali by byť 
primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal 
zdržať konania, voči ktorému Európska 
prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ 
Európska prokuratúra nemá námietky, úrad 
by mal viesť vyšetrovanie v úzkej 
spolupráci s ňou.

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
stanovuje, že Európska prokuratúra môže 
požiadať úrad o takéto doplňujúce 
vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska 
prokuratúra o takéto doplňujúce 
vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať 
možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej 
iniciatívy za určitých podmienok. Európska 
prokuratúra by predovšetkým mala mať 
možnosť namietať proti začatiu alebo 
pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo
proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne 
vyšetrovacie úkony, ak by to rušilo
účinnosť vyšetrovania vedeného 
Európskou prokuratúrou. Takáto námietka
by mala byť vždy riadne odôvodnená a 
primeraná. V tom prípade by sa úrad mal 
zdržať konania, voči ktorému Európska 
prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ 
Európska prokuratúra nemá námietky, úrad 
by mal viesť vyšetrovanie v úzkej 
spolupráci s ňou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Táto výmena informácií by mala 
umožňovať výmenu úplných postupových 
spisov, aby sa zabezpečila efektívnosť 
spolupráce medzi Európskou 
prokuratúrou a úradom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Tieto zmeny neovplyvňujú 
procesné záruky uplatniteľné v rámci 
vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať 
procesné záruky stanovené v nariadení 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj 
v Charte základných práv Európskej únie. 
Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby 
svoje vyšetrovania viedol objektívne, 
nestranne a dôverne, aby zhromažďoval 
dôkazy v prospech aj v neprospech 
dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie 
činnosti na základe písomného oprávnenia 
a po preskúmaní zákonnosti. Úrad musí 
zabezpečiť dodržiavanie práv osôb 
dotknutých jeho vyšetrovaním vrátane 
prezumpcie neviny a práva nevypovedať 
proti sebe. Dotknuté osoby majú počas 
vypočúvania okrem iného právo na pomoc 
osoby podľa vlastného výberu, právo na 
potvrdenie záznamu vypočúvania a právo 
na používanie ktoréhokoľvek z úradných 
jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto 
právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu 
pred vypracovaním záverov.

(15) Tieto zmeny neovplyvňujú 
procesné záruky uplatniteľné v rámci 
vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať 
procesné záruky stanovené v nariadení 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj 
v Charte základných práv Európskej únie. 
Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby 
svoje vyšetrovania viedol objektívne, 
nestranne a dôverne, aby zhromažďoval 
dôkazy v prospech aj v neprospech 
dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie 
činnosti na základe písomného oprávnenia 
a po preskúmaní zákonnosti. Európska 
prokuratúra a úrad musí zabezpečiť 
dodržiavanie práv osôb dotknutých ich 
vyšetrovaniami vrátane prezumpcie neviny 
a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté 
osoby majú počas vypočúvania okrem 
iného právo na pomoc osoby podľa 
vlastného výberu, právo na potvrdenie 
záznamu vypočúvania a právo na 
používanie ktoréhokoľvek z úradných 
jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto 
právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu 
pred vypracovaním záverov.

Or. en



PE630.425v01-00 8/12 PA\1168468SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Zúčastnené členské štáty by sa 
mali dohodnúť na spolupráci s 
Európskou prokuratúrou a úradom s 
cieľom uľahčiť efektívne vedenie 
vyšetrovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípadoch, keď úrad potrebuje 
pomoc príslušných vnútroštátnych 
orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt 
bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, 
členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť 
konania úradu a mali by mu poskytnúť
potrebnú pomoc v súlade s príslušnými 
pravidlami vnútroštátneho procesného 
práva. 

(19) V prípadoch, keď úrad potrebuje 
pomoc príslušných vnútroštátnych 
orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt 
bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, 
členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť 
konania úradu a mali by mu zaručiť
potrebnú pomoc v súlade s príslušnými 
pravidlami vnútroštátneho procesného 
práva. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Súčasťou tejto povinnosti 
spolupráce by mala byť možnosť úradu 
vyžadovať od hospodárskych subjektov, 

(21) Súčasťou tejto povinnosti 
spolupráce by mala byť možnosť úradu 
vyžadovať od hospodárskych subjektov, 
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ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej 
veci alebo ktoré môžu disponovať 
relevantnými informáciami, aby tieto 
informácie poskytli. Pri vyhovení takýmto 
žiadostiam hospodárske subjekty nie sú 
povinné priznať, že sa dopustili 
protiprávnej činnosti, ale sú povinné 
odpovedať na faktické otázky a poskytnúť 
dokumenty aj v prípade, že tieto 
informácie môžu byť použité proti nim 
alebo proti inému subjektu ako dôkaz 
protiprávnej činnosti. 

ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej 
veci alebo ktoré môžu disponovať 
relevantnými informáciami, aby tieto 
informácie poskytli. Smernica (EÚ) 
2018/... [odkaz na smernicu o ochrane 
osôb nahlasujúcich porušenia práva 
Únie] sa uplatňuje, pokiaľ ide o ochranu 
osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.
Pri vyhovení takýmto žiadostiam 
hospodárske subjekty nie sú povinné 
priznať, že sa dopustili protiprávnej 
činnosti, ale sú povinné odpovedať na 
faktické otázky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Úrad by mal disponovať 
prostriedkami na sledovanie peňažných 
stôp s cieľom odhaliť typický modus 
operandi mnohých podvodných konaní. 
V súčasnosti úrad vo viacerých členských 
štátoch dokáže získať bankové informácie 
súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, 
ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to 
spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi 
a s ich pomocou. Na zabezpečenie 
účinného prístupu v rámci celej Únie by sa 
v nariadení mala bližšie určiť povinnosť 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
poskytnúť úradu informácie o bankových 
a platobných účtoch, ktorá by bola 
súčasťou ich všeobecnej povinnosti 
poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca 
by sa mala spravidla uskutočňovať 
prostredníctvom finančných 
spravodajských jednotiek v členských 
štátoch. Vnútroštátne orgány by pri 
poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
procesného práva stanovenými vo 

(26) Úrad by mal disponovať 
prostriedkami na sledovanie peňažných 
stôp s cieľom odhaliť typický modus 
operandi mnohých podvodných konaní. 
V súčasnosti úrad vo viacerých členských 
štátoch dokáže získať bankové informácie 
súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, 
ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to 
spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi 
a s ich pomocou. Na zabezpečenie 
účinného prístupu v rámci celej Únie by sa 
v nariadení mala bližšie určiť povinnosť 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
poskytnúť úradu informácie o bankových 
a platobných účtoch, ktorá by bola 
súčasťou ich všeobecnej povinnosti 
poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca 
by sa mala spravidla uskutočňovať 
prostredníctvom finančných 
spravodajských jednotiek v členských 
štátoch. Vnútroštátne orgány by pri 
poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
procesného práva stanovenými vo 
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vnútroštátnych právnych predpisoch 
dotknutého členského štátu.

vnútroštátnych právnych predpisoch 
dotknutého členského štátu a zároveň 
zaručiť náležité oznamovanie všetkých 
informácií relevantných pre vyšetrovanie 
tak Európskej prokuratúre, ako aj úradu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Aby sa predišlo zbytočným 
odkladom, ktoré by mohli mať 
nepriaznivé dôsledky pre iné vyšetrovania, 
ako napríklad niektoré prípady zbavenia 
imunity, by mala Európska prokuratúra a 
úrad vykonávať svoje vyšetrovania včas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Zúčastnené členské štáty 
zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne 
orgány zaručili riadne a efektívne 
vykonávanie činnosti Európskej 
prokuratúry a úradu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že 
hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť 
kontrole alebo inšpekcii na mieste 
oprávnenej podľa tohto nariadenia, 
dotknutý členský štát zamestnancom úradu 
poskytne potrebnú pomoc orgánov 
presadzovania práva, aby úrad mohol 
účinne a bez zbytočného odkladu vykonať 
kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že 
hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť 
kontrole alebo inšpekcii na mieste 
oprávnenej podľa tohto nariadenia, 
dotknutý členský štát zamestnancom úradu 
zaručí potrebnú pomoc orgánov 
presadzovania práva, aby úrad mohol 
účinne a bez zbytočného odkladu vykonať 
kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno e
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„8. „Ak nemožno vyšetrovanie 
uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, 
generálny riaditeľ podá dozornému výboru 
po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov 
a potom každých šesť mesiacov správu, 
v ktorej uvádza príslušné dôvody 
a v prípade potreby nápravné opatrenia, 
ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť 
vyšetrovanie.“

„8. Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť 
do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny 
riaditeľ podá dozornému výboru po 
uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a 
potom každých šesť mesiacov správu, v 
ktorej uvádza príslušné dôvody a nápravné
opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom 
urýchliť vyšetrovanie.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Úrad môže takisto zaslať informácie 
dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom 
alebo agentúram.“;

„Aby sa predišlo zbytočným odkladom, 
ktoré by mohli mať nepriaznivé dôsledky 
pre iné vyšetrovania, ako napríklad 
niektoré prípady zbavenia imunity, môže 
úrad takisto na požiadanie zaslať 
informácie dotknutým inštitúciám, 
orgánom, úradom alebo agentúram.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12 c – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úrad nie je povinný oznamovať Európskej 
prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.

Úrad oznamuje Európskej prokuratúre len 
podložené obvinenia.

Or. en
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