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KORTFATTAD MOTIVERING

Till följd av inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten behöver den befintliga 
förordningen (EU, Euratom) nr 883/2013, som för närvarande reglerar utredningar som utförs 
av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), ses över för att anpassa samarbetet 
mellan de båda institutionerna, i syfte att effektivisera Olafs utredningsverksamhet och 
förtydliga och förenkla bestämmelserna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013.

Både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf har, inom sina respektive ansvarsområden, 
anförtrotts uppdraget att skydda unionens ekonomiska intressen.

Europeiska åklagarmyndigheten kommer, när den väl är i drift, att ha befogenhet att utföra 
brottsutredningar och inför nationella domstolar lagföra brott som riktar sig mot unionens 
budget. Olaf utreder administrativa oriktigheter och brottsliga handlingar. Dess administrativa 
befogenheter är begränsade jämfört med brottsutredningar. Enligt förslaget ska de två organen 
därför samarbeta så nära som möjligt, vilket bör leda till fler åtal och fällande domar samt en 
högre nivå av återkrav.

För att säkerställa en smidig övergång till det nya regelverket bör den ändrade förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 träda i kraft innan Europeiska åklagarmyndigheten har blivit 
operativ, vilket enligt planerna ska ske i slutet av 2020.

Föredraganden stöder kommissionens strävan att för närvarande endast planera för ett 
begränsat antal ändringar, som är nödvändiga, i enlighet med det analytiska arbetsdokument 
från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens förslag, som grundar sig på 
utvärderingsrapporten, externa studier och resultatet från samrådet med berörda parter. Han 
stöder därför kommissionens förslag att fokusera på följande tre områden: Relationen mellan 
Europeiska åklagarmyndigheten och OLAF, effektivisering av Olafs utredningar samt 
förtydliganden och förenklingar.

I. Relationen mellan Europeiska åklagarmyndigheten och OLAF

Genom förslaget införs följande nödvändiga bestämmelser för att reglera relationen mellan 
Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten.

 Olafs skyldighet att till Europeiska åklagarmyndigheten utan otillbörligt dröjsmål 
rapportera alla brottsliga handlingar i fråga om vilka myndigheten skulle kunna utöva 
sin behörighet. Den information som lämnas till Europeiska åklagarmyndigheten ska 
vara tillräckligt underbyggd och innehålla nödvändiga uppgifter.

 Undvikande av dubbelarbete. Olaf ska inte samtidigt inleda en onödig utredning av 
samma sakförhållanden som är föremål för en utredning av Europeiska 
åklagarmyndigheten.

 De särskilda förfaranderegler som är tillämpliga när Europeiska åklagarmyndigheten 
begär att Olaf ska stödja eller komplettera Europeiska åklagarmyndighetens 
verksamhet.

II. Effektivisering av Olafs utredningar
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För att genomföra domstolens dom i mål T-48/16, Sigma Orionis SA mot Europeiska 
kommissionen, är det viktigt att klargöra att Olaf utför kontroller och inspektioner på plats
på grundval av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (EG, Euratom) nr 
2185/1996, om inte den ekonomiska aktören motsätter sig detta (artikel 3). Unionsrätten har 
företräde framför nationell rätt när ett ärende regleras genom förordningarna (EU, Euratom) 
nr 883/2013 och (EG) nr 2185/1996. Domstolen uppgav även att en invändning från den 
ekonomiska aktören inte medger en ”rätt att göra invändningar” utan innebär endast att 
kontrollen kan åläggas genom företrädare för nationella myndigheter, på grundval av nationell 
lagstiftning. När det gäller rättssäkerhetsgarantier måste Olaf iaktta de grundläggande 
rättigheter som fastställs i unionsrätten, nämligen stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

Föredraganden välkomnar de föreslagna ändringar när det gäller uppgifter om bankkonton
som återspeglar det femte penningtvättsdirektivet (artikel 7.3), utbyte av information om 
mervärdesskatt på grundval av förordning (EU) nr 904/2010 (artikel 12.5), införandet av 
principen om tillåtlighet av bevis som Olaf samlat in (artikel 11.2), rollen för 
sambandscentraler för bedrägeribekämpning i medlemsstaterna (artikel 12a) och 
bestämmelsen som preciserar den samordningsverksamhet som Olaf kan genomföra (artikel 
12b).

Föredraganden föreslår ändringar som syftar till att ytterligare öka transparensen och 
effektiviteten. Föredraganden föreslår också en hänvisning till skyddet för visselblåsare inom 
ramen för Olafs utredningar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Med beaktande av sitt 
gemensamma mål att bevara integriteten i 
unionens budget bör Olaf och Europeiska 
åklagarmyndigheten upprätta och 
upprätthålla en nära förbindelse, som 
grundas på lojalt samarbete och som syftar 
till att säkerställa att deras respektive 
mandat kompletterar varandra, och 
samordna sina åtgärder, i synnerhet vad 
gäller omfattningen av det fördjupade 
samarbetet om inrättandet av Europeiska 
åklagarmyndigheten. Slutligen bör 
förbindelsen bidra till att säkerställa att alla 
medel används för att skydda unionens 

(4) Med beaktande av sitt 
gemensamma mål att bevara integriteten i 
unionens budget bör Olaf och Europeiska 
åklagarmyndigheten upprätta och 
upprätthålla en nära förbindelse, som 
grundas på lojalt och effektivt samarbete 
och som syftar till att säkerställa att deras 
respektive mandat kompletterar varandra, 
och samordna sina åtgärder, i synnerhet 
vad gäller omfattningen av det fördjupade 
samarbetet om inrättandet av Europeiska 
åklagarmyndigheten. Slutligen bör 
förbindelsen bidra till att säkerställa att alla 
medel används för att skydda unionens 
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ekonomiska intressen och undvika onödigt 
dubbelarbete.

ekonomiska intressen och undvika onödigt 
dubbelarbete.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är av största betydelse att 
Europeiska åklagarmyndigheten, Olaf 
och de deltagande medlemsstaterna 
samarbetar. Eftersom informationsutbytet 
mellan dem är avgörande måste detta 
samarbete ske regelbundet och respektera 
deras respektive synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I enlighet med förordning (EU) 
2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en 
administrativ utredning parallellt med en 
utredning som utförs av Europeiska 
åklagarmyndigheten av samma 
sakförhållanden. I vissa fall kan dock
skyddet av unionens ekonomiska intressen 
kräva att Olaf utför en kompletterande 
administrativ utredning innan de 
straffrättsliga förfaranden som inletts av 
Europeiska åklagarmyndigheten avslutats 
för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder 
är nödvändiga eller huruvida finansiella, 
disciplinära eller administrativa åtgärder 
bör vidtas. Dessa kompletterande 
utredningar kan vara lämpliga, bland annat 

(9) I enlighet med förordning (EU) 
2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en 
administrativ utredning parallellt med en 
utredning som utförs av Europeiska 
åklagarmyndigheten av samma 
sakförhållanden, med undantag för vissa 
fall där det för skyddet av unionens 
ekonomiska intressen kan krävas att Olaf 
utför en kompletterande administrativ 
utredning innan de straffrättsliga 
förfaranden som inletts av Europeiska 
åklagarmyndigheten avslutats för att 
fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är 
nödvändiga eller huruvida finansiella, 
disciplinära eller administrativa åtgärder 
bör vidtas. Dessa kompletterande 
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för att återkräva belopp som ska inbetalas 
till unionens budget och som omfattas av 
preskription, när de riskutsatta beloppen är 
mycket höga eller om det är nödvändigt att 
undvika ytterligare utgifter i risksituationer 
genom administrativa åtgärder.

utredningar kan vara lämpliga, bland annat 
för att återkräva belopp som ska inbetalas 
till unionens budget och som omfattas av 
preskription, när de riskutsatta beloppen är 
mycket höga eller om det är nödvändigt att 
undvika ytterligare utgifter i risksituationer 
genom administrativa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I förordning (EU) 2017/1939 
föreskrivs att Europeiska 
åklagarmyndigheten får begära att Olaf 
utför sådana kompletterande utredningar. I 
de fall där Europeiska åklagarmyndigheten 
inte begär en sådan kompletterande
utredning bör den också, på vissa villkor, 
vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet 
bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna 
invända mot att Olaf inleder eller fortsätter 
en utredning eller att den utför specifika 
utredningsåtgärder. Orsakerna till denna 
invändning bör baseras på behovet av att 
skydda Europeiska åklagarmyndighetens 
effektivitet i utredningar och bör stå i 
proportion till detta mål. Olaf bör avstå 
från att utföra de åtgärder som Europeiska 
åklagarmyndigheten gjort invändningar 
mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten 
inte gör invändningar bör Olafs utredningar 
utföras i nära samråd med Europeiska 
åklagarmyndigheten.

(10) I förordning (EU) 2017/1939 
föreskrivs att Europeiska 
åklagarmyndigheten får begära att Olaf 
utför sådana kompletterande utredningar. I 
de fall där Europeiska åklagarmyndigheten 
inte begär en sådan kompletterande 
utredning bör den också, på vissa villkor, 
vara möjlig på initiativ av Olaf. I synnerhet 
bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna 
invända mot att Olaf inleder eller fortsätter 
en utredning eller att den utför specifika 
utredningsåtgärder, om detta på ett 
negativt sätt skulle påverka effektiviteten i
Europeiska åklagarmyndighetens egen 
utredning. En sådan invändning bör alltid 
vara vederbörligen motiverad och 
proportionerlig. Olaf bör i så fall avstå 
från att utföra de åtgärder som Europeiska 
åklagarmyndigheten gjort invändningar 
mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten 
inte gör invändningar bör Olafs utredningar 
utföras i nära samråd med Europeiska 
åklagarmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta informationsutbyte bör göra 
det möjligt att utbyta samtliga uppgifter 
om ett ärende för att säkerställa att 
samarbetet mellan Europeiska 
åklagarmyndigheten och Olaf är effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Dessa ändringar påverkar inte de 
rättssäkerhetsgarantier som tillämpas i 
samband med utredningar. Olaf är skyldig 
att tillämpa rättssäkerhetsgarantierna i 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 och de som ingår i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Denna ram kräver att Olaf 
genomför sina utredningar på ett objektivt, 
opartiskt och konfidentiellt sätt, söker 
bevis för och emot den berörda personen 
samt genomför utredningsåtgärder på 
grundval av ett skriftligt bemyndigande 
och efter en lagenlighetskontroll. Olaf 
måste säkerställa att rättigheterna för de 
personer som berörs av dess utredningar 
iakttas, inklusive oskuldspresumtionen och 
rätten att inte röja sig själv. När berörda 
personer intervjuas har de bland annat rätt 
att biträdas av en person enligt eget val, att 
godkänna intervjuprotokollet och att 
använda något av unionens officiella språk. 
Berörda personer har också rätt att yttra sig 
om sakförhållandena i ärendet innan några 

(15) Dessa ändringar påverkar inte de 
rättssäkerhetsgarantier som tillämpas i 
samband med utredningar. Olaf är skyldig 
att tillämpa rättssäkerhetsgarantierna i 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 och de som ingår i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Denna ram kräver att Olaf 
genomför sina utredningar på ett objektivt, 
opartiskt och konfidentiellt sätt, söker 
bevis för och emot den berörda personen 
samt genomför utredningsåtgärder på 
grundval av ett skriftligt bemyndigande 
och efter en lagenlighetskontroll. Både 
Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf 
måste säkerställa att rättigheterna för de 
personer som berörs av deras utredningar 
iakttas, inklusive oskuldspresumtionen och 
rätten att inte röja sig själv. När berörda 
personer intervjuas har de bland annat rätt 
att biträdas av en person enligt eget val, att 
godkänna intervjuprotokollet och att 
använda något av unionens officiella språk. 
Berörda personer har också rätt att yttra sig 



PE630.425v01-00 8/13 PA\1168468SV.docx

SV

slutsatser kan dras. om sakförhållandena i ärendet innan några 
slutsatser kan dras.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) De deltagande medlemsstaterna 
bör gå med på att samarbeta med 
Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf 
för att underlätta ett effektivt 
genomförande av utredningarna.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I situationer där Olaf måste förlita 
sig på bistånd från de nationella behöriga 
myndigheterna, i synnerhet i de fall där en 
ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll 
och inspektion på plats bör 
medlemsstaterna säkerställa att byråns 
verksamhet är effektiv, och bör 
tillhandahålla nödvändigt bistånd i 
enlighet med de relevanta nationella 
processrättsliga reglerna. 

(19) I situationer där Olaf måste förlita 
sig på bistånd från de nationella behöriga 
myndigheterna, i synnerhet i de fall där en 
ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll 
och inspektion på plats bör 
medlemsstaterna säkerställa att byråns 
verksamhet är effektiv, och garantera
nödvändigt bistånd i enlighet med de 
relevanta nationella processrättsliga 
reglerna. 

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Som en del av denna 
samarbetsskyldighet bör Olaf kunna kräva 
av ekonomiska aktörer som kan ha varit 
inblandade i det ärende som utreds, eller 
som kan förfoga över relevant information, 
att lämna relevant information. När 
ekonomiska aktörer uppfyller sådana krav 
är de inte skyldiga att erkänna att de har 
begått en olaglig handling, men de är 
skyldiga att besvara frågor om 
sakförhållanden och tillhandahålla 
handlingar, även om dessa upplysningar 
kan komma att användas mot dem eller 
mot en annan aktör om förekomsten av 
olaglig verksamhet.

(21) Som en del av denna 
samarbetsskyldighet bör Olaf kunna kräva 
av ekonomiska aktörer som kan ha varit 
inblandade i det ärende som utreds, eller 
som kan förfoga över relevant information, 
att lämna sådan information. Direktiv 
(EU) 2018/... [Hänvisning till direktivet 
om skydd för personer som rapporterar 
om överträdelser av unionsrätten] är 
tillämpligt när det gäller skydd för 
personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten. När 
ekonomiska aktörer uppfyller sådana krav 
är de inte skyldiga att erkänna att de har 
begått en olaglig handling, men de är 
skyldiga att besvara frågor om 
sakförhållanden 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Olaf bör förfoga över de medel som 
krävs för att spåra varifrån pengarna 
kommer för att avslöja det 
tillvägagångssätt som är typiskt för många 
bedrägliga beteenden. I dag kan Olaf 
erhålla bankuppgifter som är relevanta för 
dess utredningsverksamhet och som 
innehas av kreditinstitut i ett antal 
medlemsstater genom samarbete med och 
bistånd från de nationella myndigheterna. 
För att säkerställa en effektiv strategi i 
unionen, bör det i förordningen anges en 
skyldighet för de behöriga nationella 

(26) Olaf bör förfoga över de medel som 
krävs för att spåra varifrån pengarna 
kommer för att avslöja det 
tillvägagångssätt som är typiskt för många 
bedrägliga beteenden. I dag kan Olaf 
erhålla bankuppgifter som är relevanta för 
dess utredningsverksamhet och som 
innehas av kreditinstitut i ett antal 
medlemsstater genom samarbete med och 
bistånd från de nationella myndigheterna. 
För att säkerställa en effektiv strategi i 
unionen, bör det i förordningen anges en 
skyldighet för de behöriga nationella 



PE630.425v01-00 10/13 PA\1168468SV.docx

SV

myndigheterna att lämna uppgifter om 
bank- och betalkonton till Olaf, som en del 
av deras allmänna skyldighet att bistå 
byrån. Detta samarbete bör i regel äga rum 
med hjälp av finansunderrättelseenheter i 
medlemsstaterna. De nationella 
myndigheterna bör när de lämnar detta 
bistånd till Olaf agera i enlighet med 
tillämpliga processrättsliga bestämmelser 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

myndigheterna att lämna uppgifter om 
bank- och betalkonton till Olaf, som en del 
av deras allmänna skyldighet att bistå 
byrån. Detta samarbete bör i regel äga rum 
med hjälp av finansunderrättelseenheter i 
medlemsstaterna. De nationella 
myndigheterna bör när de lämnar detta 
bistånd till Olaf agera i enlighet med 
tillämpliga processrättsliga bestämmelser 
som föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten, 
samtidigt som de garanterar att all 
information som är relevant för 
utredningen på ett korrekt sätt och i tid 
lämnas till både Europeiska 
åklagarmyndigheten och Olaf.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att undvika onödiga 
förseningar som skulle kunna få negativa 
konsekvenser för andra utredningar, 
såsom vissa fall med upphävande av 
immunitet, bör både Europeiska 
åklagarmyndigheten och Olaf utföra sina 
utredningar i tid.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013
Artikel 3 – punkt 4a (ny)



PA\1168468SV.docx 11/13 PE630.425v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De deltagande medlemsstaterna 
ska se till att deras respektive nationella 
myndigheter garanterar att Europeiska 
åklagarmyndigheten och Olaf utför sina 
utredningar på ett korrekt och effektivt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Olafs anställda konstaterar att en 
ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll 
eller en inspektion på plats som 
bemyndigats enligt denna förordning, ska 
den berörda medlemsstaten genom 
brottsbekämpande myndigheter lämna dem 
nödvändigt bistånd för att göra det möjligt 
för Olaf att genomföra kontrollen eller 
inspektionen på plats på ett effektivt sätt 
och utan otillbörligt dröjsmål.

Om Olafs anställda konstaterar att en 
ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll 
eller en inspektion på plats som 
bemyndigats enligt denna förordning, ska 
den berörda medlemsstaten genom 
brottsbekämpande myndigheter garantera
dem nödvändigt bistånd för att göra det 
möjligt för Olaf att genomföra kontrollen 
eller inspektionen på plats på ett effektivt 
sätt och utan otillbörligt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led e
Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. Om en utredning inte kan avslutas 
inom tolv månader från det att den inleddes 

”8. Om en utredning inte kan avslutas 
inom tolv månader från det att den inleddes 
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ska generaldirektören vid utgången av den 
tolvmånadersperioden och därefter var 
sjätte månad rapportera till 
övervakningskommittén, och ange skälen 
till det och, i tillämpliga fall, de åtgärder 
som planeras för att skynda på 
utredningen.”.

ska generaldirektören vid utgången av den 
tolvmånadersperioden och därefter var 
sjätte månad rapportera till 
övervakningskommittén, och ange skälen 
till det och de åtgärder som planeras för att 
skynda på utredningen.”

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11 – led a
Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Olaf får också överlämna information till 
den institution, det organ eller den byrå 
som berörs.”.

För att undvika onödiga förseningar som 
skulle kunna få negativa konsekvenser för 
andra utredningar, såsom vissa fall med 
upphävande av immunitet, får Olaf också
på begäran överlämna information till den 
institution, det organ eller den byrå som 
berörs.”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013
Artikel 12c – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Olaf ska inte vara skyldig att rapportera 
uppenbart ogrundade påståenden till 
Europeiska åklagarmyndigheten.

Olaf ska endast rapportera uppenbart 
grundade påståenden till Europeiska 
åklagarmyndigheten.

Or. en
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