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KRATKO OBRAZLOŽENJE

U okviru svojih napora da poboljša zaštitu financijskih interesa Unije Komisija je u svibnju 
2018. predložila da se izmijeni Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 o istragama koje provodi 
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF). Prijedlog je uslijedio nakon što je u srpnju 
2017. donesena Direktiva o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije 
kaznenopravnim sredstvima, a u listopadu 2017. Uredba o provedbi pojačane suradnje u vezi 
s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”).

Izmijenjena Uredba trebala bi stupiti na snagu krajem 2020., do početka rada EPPO-a.

Opći je cilj Prijedloga prilagodba i jačanje mehanizama za zaštitu financijskih interesa EU-a. 
To bi se prvenstveno trebalo postići stvaranjem temelja za efikasnu suradnju s EPPO-om, koja 
bi se trebala temeljiti na načelima bliske suradnje, razmjene informacija, komplementarnosti i 
izbjegavanja udvostručavanja. Dok će EPPO provoditi kaznene istrage i kaznene progone, 
OLAF će nastaviti provoditi samo administrativne istrage u vezi s financijskim interesima 
EU-a i tako dopunjavati rad EPPO-a te težiti ostvarenju zajedničkog cilja.

Izvjestiteljica smatra da je od presudne važnosti osigurati da budući odnos između EPPO-a i 
OLAF-a neće dovesti do dugotrajnih sporova o nadležnostima. U tu bi se svrhu i EPPO i 
OLAF trebali koristiti funkcijom „ima/nema pogotka” u svojim sustavima vođenja predmeta 
koja omogućuje trenutačnu provjeru relevantnih informacija o predmetima u tijeku. Budući da 
EPPO-ov sustav vođenja predmeta zahtijeva visoku razinu sigurnosti, Ured bi trebao 
obavijestiti osobu koju imenuje EPPO, koja bi u EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta trebala 
provjeriti provodi li EPPO već istragu o istim činjenicama.

U izvješću se također navodi da bi Ured trebao odmah obavijestiti EPPO o svakom kažnjivom 
postupanju u pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju nadležnost. Nakon obavijesti može 
uslijediti izvješće, ako ga EPPO zatraži, koje se izrađuje u bliskoj suradnji s EPPO-om. Time 
bi se omogućilo dobivanje brzog odgovora od EPPO-a i osiguralo da se sve kaznene istrage u 
potpunosti provode u skladu s postupovnim jamstvima koja se primjenjuju na EPPO.

U slučaju dopunskih istraga koje se pokreću ili nastavljaju na inicijativu glavnog direktora 
Ureda, u izvješću se navodi da bi Uredu trebalo omogućiti provođenje tih istraga samo uz 
suglasnost EPPO-a. U slučaju da EPPO uloži prigovor na pokretanje takvih istraga, Ured bi se 
trebao suzdržati od njihova izvršenja.

Konačno, izvjestiteljica smatra da bi institucije, tijela, uredi i agencije zahtjev za provedbu 
bilo kakvih evaluacija navoda kaznene prirode koji su im prijavljeni trebali uputiti izravno 
EPPO-u, u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe o EPPO-u.
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AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski 
nadzor da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

 

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) Prema izvješću Komisije o 
evaluaciji primjene Uredbe (EU, 
Euratom) br. 883/2013 nije potpuno jasno 
u kojem se opsegu Uredbom 883/2013 
određuje primjena nacionalnog prava. 
Zbog različitih tumačenja relevantnih 
odredbi i razlika u nacionalnom pravu 
dolazi do fragmentacije u izvršavanju 
ovlasti OLAF-a u državama članicama, 
što u nekim slučajevima onemogućuje 
sposobnost OLAF-a da uspješno provodi 
istrage i u konačnici doprinosi cilju 
Ugovora koji se odnosi na učinkovitu 
zaštitu financijskih interesa u cijeloj 
Uniji.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Kako bi ostvarili svoj zajednički 
cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, 
Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i 
održavati blizak odnos na temelju iskrene 
suradnje, usmjeren na osiguravanje 
komplementarnosti njihovih mandata i 
usklađivanje njihova djelovanja, a posebno 
u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi 
s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi 
odnos trebao doprinijeti osiguravanju 
upotrebe svih raspoloživih sredstava za 

(4) Kako bi ostvarili svoj zajednički 
cilj očuvanja cjelovitosti proračuna Unije, 
Ured i EPPO trebali bi uspostaviti i 
održavati blizak odnos na temelju iskrene 
suradnje, usmjeren na osiguravanje 
komplementarnosti njihovih mandata i 
usklađivanje njihova djelovanja, a posebno 
u pogledu opsega pojačane suradnje u vezi 
s osnivanjem EPPO-a. Konačno, taj bi 
odnos trebao doprinijeti osiguravanju 
upotrebe svih raspoloživih sredstava za 
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zaštitu financijskih interesa Unije i 
sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja 
uloženog truda.

zaštitu financijskih interesa Unije i 
sprečavanju nepotrebnog udvostručavanja 
uloženog truda. Pozivaju se EPPO i Ured 
da se radi poticanja dobre suradnje 
redovito sastaju, osobito kako bi stekli 
pregled istraga u tijeku te tako utvrdili 
trendove i moguće veze među predmetima.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) Kad EPPO bude uspostavljen, opći 
mandat OLAF-a ne bi se trebao mijenjati, 
nego bi njegov rad trebalo na nekoliko 
načina prilagoditi postojanju EPPO-a. 
OLAF bi trebao i dalje biti nadležan za 
administrativnu istragu nepravilnosti koje 
se smatraju i koje se ne smatraju 
prijevarama u institucijama, tijelima, 
uredima i agencijama Unije i u svim 
državama članicama u cilju izdavanja 
preporuka za pokretanje sudskih, 
stegovnih, financijskih ili 
administrativnih postupaka.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Uredbom (EU) 2017/1939 
propisuje se da Ured kao i sve institucije, 
tijela, uredi i agencije Unije te nadležna 
nacionalna tijela bez nepotrebne odgode 
izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u 
pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju 
nadležnost. Budući da Ured ima mandat za 
provođenje administrativnih istraga o 
prijevarama, korupciji i svim drugim 
nezakonitim aktivnostima kojima se šteti 
financijskim interesima Unije, u najboljem 

(5) Uredbom (EU) 2017/1939 
propisuje se da Ured kao i sve institucije, 
tijela, uredi i agencije Unije te nadležna 
nacionalna tijela bez nepotrebne odgode 
izvješćuju EPPO o kažnjivom postupanju u 
pogledu kojeg EPPO može izvršavati svoju 
nadležnost. Budući da Ured ima mandat za 
provođenje administrativnih istraga o 
prijevarama, korupciji i svim drugim 
nezakonitim aktivnostima kojima se šteti 
financijskim interesima Unije, u najboljem 
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je položaju i raspolaže potrebnim resursima 
da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i 
njegov povlašteni izvor informacija.

je položaju i raspolaže potrebnim resursima 
da djeluje kao EPPO-ov prirodni partner i 
njegov povlašteni izvor informacija. To 
važi posebno u slučajevima kad su u 
istrage uključene države članice koje 
sudjeluju u pojačanoj suradnji za 
osnivanje EPPO-a i države članice koje 
ne sudjeluju u takvoj suradnji.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Prvotni navodi koje Ured primi 
mogu u praksi sadržavati elemente koji 
upućuju na moguće kažnjivo postupanje u 
nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu 
izaći na vidjelo tek tijekom administrativne 
istrage koju Ured pokrene na temelju 
sumnje na administrativnu nepravilnost. 
Kako bi ispunio svoju dužnost 
izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga trebao 
prijaviti kažnjivo postupanje u bilo kojoj 
fazi prije ili tijekom istrage, ovisno o 
slučaju.

(6) Prvotni navodi koje Ured primi 
mogu u praksi sadržavati elemente koji 
upućuju na moguće kažnjivo postupanje u 
nadležnosti EPPO-a ili ti elementi mogu 
izaći na vidjelo tek tijekom administrativne 
istrage koju Ured pokrene na temelju 
sumnje na administrativnu nepravilnost. 
Kako bi ispunio svoju dužnost 
izvješćivanja EPPO-a, Ured bi stoga, 
ovisno o slučaju, trebao odmah poslati 
obavijest o svakom kažnjivom postupanju. 
Nakon te obavijesti trebalo bi uslijediti 
izvješće koje bi trebalo poslati bez 
nepotrebne odgode. Obavijest i izvješće 
mogu se poslati u bilo kojoj fazi prije ili 
tijekom istrage. O informacijama koje 
Ured primi u svakom bi slučaju trebalo 
što prije obavijestiti EPPO.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Uredbom (EU) 2017/1939 određuju 
se minimalni elementi koje bi izvješća u 
pravilu trebala sadržavati. Ured će možda 
trebati provesti preliminarnu evaluaciju 
navoda kako bi potvrdio te elemente i 

(7) Uredbom (EU) 2017/1939 određuju 
se minimalni elementi koje bi izvješća u 
pravilu trebala sadržavati kako bi 
izvješćivanje o kaznenim predmetima bilo 
učinkovitije. Osim tih elemenata Ured bi 
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prikupio potrebne informacije. Ured bi 
trebao tu evaluaciju žurno provesti na 
način kojim se ne ugrožava eventualna 
buduća kaznena istraga. Nakon dovršetka 
svoje evaluacije Ured bi, u slučaju 
postojanja sumnje na kazneno djelo iz 
njegove nadležnosti, trebao o tome 
obavijestiti EPPO.

EPPO-u trebao proslijediti sve relevantne 
informacije koje su mu dostupne. Ured će 
možda trebati provesti preliminarnu 
evaluaciju navoda kako bi potvrdio te 
elemente i prikupio potrebne informacije. 
Ured bi trebao tu evaluaciju provesti što 
žurnije na način kojim se ne ugrožava 
eventualna buduća kaznena istraga. Nakon 
dovršetka svoje evaluacije Ured bi, u 
slučaju postojanja sumnje na kazneno djelo 
iz njegove nadležnosti, trebao o tome 
odmah obavijestiti EPPO.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) S obzirom na to da Ured ima 
stručno znanje, institucije, tijela, uredi i 
agencije Unije trebali bi moći Uredu 
povjeriti izvršenje takvih preliminarnih 
evaluacija navoda koji su im prijavljeni.

(8) S obzirom na to da Ured ima 
stručno znanje, institucije, tijela, uredi i 
agencije Unije trebali bi moći Uredu 
povjeriti izvršenje takvih preliminarnih 
evaluacija navoda koji su im prijavljeni 
ako ne mogu provesti tu procjenu. Zbog 
toga ne bi smjelo doći do kašnjenja u 
izvješćivanju EPPO-a.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) U skladu s Uredbom 
(EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao 
pokretati administrativnu istragu usporedno 
s istragom koju EPPO provodi o istim 
činjenicama. Međutim, radi zaštitite 
financijskih interesa Unije u nekim će 
slučajevima Ured možda trebati provesti 
dopunsku administrativnu istragu prije 
okončanja kaznenog postupka koji pokrene 
EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne 
mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti 

(9) U skladu s Uredbom 
(EU) 2017/1939 Ured u načelu ne bi trebao 
pokretati administrativnu istragu usporedno 
s istragom koju EPPO provodi o istim 
činjenicama. Međutim, radi zaštitite 
financijskih interesa Unije u nekim će 
slučajevima Ured možda trebati provesti 
dopunsku administrativnu istragu prije 
okončanja kaznenog postupka koji pokrene 
EPPO kako bi se utvrdilo jesu li potrebne 
mjere predostrožnosti ili treba li poduzeti 
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financijske, stegovne ili administrativne 
mjere. Te dopunske istrage mogu biti 
primjerene, među ostalim, kad je potrebno 
osigurati povrat iznosa u proračun Unije, 
podložno posebnim prekluzivnim 
pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki 
ili ako postoji potreba da se u rizičnim 
situacijama primjenom administrativnih 
mjera izbjegnu daljnji troškovi.

financijske, stegovne ili administrativne 
mjere. Te dopunske istrage mogu biti 
primjerene, među ostalim, kad je potrebno 
osigurati povrat iznosa u proračun Unije, 
podložno posebnim prekluzivnim 
pravilima, kad su rizični iznosi vrlo visoki 
ili ako postoji potreba da se u rizičnim 
situacijama primjenom administrativnih 
mjera izbjegnu daljnji troškovi. S obzirom 
na to da je riječ o dopunskim istragama 
one bi se trebale provoditi samo uz 
suglasnost EPPO-a.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) U Uredbi (EU) 2017/1939 
propisano je da EPPO može od Ureda 
zatražiti provedbu takvih dopunskih 
istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku 
istragu, provedba takve dopunske istrage 
trebala bi biti moguća i na inicijativu 
Ureda, pod određenim uvjetima. Naime, 
EPPO bi trebao moći podnijeti prigovor na 
to da Ured otvori ili nastavi provoditi 
istragu, ili na to da poduzima posebne 
istražne radnje u vezi s njom. Razlozi za taj 
prigovor trebali bi se temeljiti na potrebi da 
se zaštiti djelotvornost istraga u nadležnosti 
EPPO-a i trebali bi biti proporcionalni tom 
cilju. Ured bi se trebao suzdržati od 
izvršenja radnje u pogledu koje je EPPO 
uložio prigovor. Ako EPPO ne podnese 
prigovor, Ured bi istragu trebao provoditi 
uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

(10) U Uredbi (EU) 2017/1939 
propisano je da EPPO može od Ureda 
zatražiti provedbu takvih dopunskih 
istraga. Ako EPPO ne zatraži dopunsku 
istragu, provedba takve dopunske istrage 
trebala bi biti moguća i na inicijativu 
Ureda, pod posebnim uvjetima, nakon 
savjetovanja s EPPO-om. Naime, EPPO bi 
trebao moći podnijeti prigovor na to da 
Ured otvori ili nastavi provoditi istragu, ili 
na to da poduzima posebne istražne radnje 
u vezi s njom. Razlozi za taj prigovor 
trebali bi se temeljiti na potrebi da se zaštiti 
djelotvornost istraga u nadležnosti EPPO-a 
i trebali bi biti proporcionalni tom cilju. 
Ured bi se trebao suzdržati od izvršenja 
radnje u pogledu koje je EPPO uložio 
prigovor. Ako je EPPO suglasan sa 
zahtjevom, Ured bi istragu trebao provoditi 
uz blisko savjetovanje s EPPO-om.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Kako bi se omogućila djelotvorna 
koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela 
trebala neprekidno razmjenjivati 
informacije. Posebno je važna razmjena 
informacija u fazama prije nego što Ured i 
EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala 
odgovarajuća usklađenost predmetnih 
aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. Ured 
i EPPO trebali bi u svojim sporazumima o 
radu (radnim dogovorima) odrediti načine i 
uvjete takve razmjene informacija.

(12) Kako bi se omogućila djelotvorna 
koordinacija Ureda i EPPO-a, ta bi tijela 
trebala neprekidno razmjenjivati 
informacije. Posebno je važna razmjena 
informacija u fazama prije nego što Ured i 
EPPO pokrenu istragu kako bi se osigurala 
odgovarajuća usklađenost predmetnih 
aktivnosti i izbjeglo udvostručavanje. U tu 
bi se svrhu Ured i EPPO u svojim 
sustavima vođenja predmeta trebali 
koristiti funkcijom „ima/nema pogotka”. 
Ured i EPPO trebali bi u svojim 
sporazumima o radu (radnim dogovorima) 
odrediti načine i uvjete takve razmjene 
informacija. Glavni direktor Ureda i 
glavni europski javni tužitelj trebali bi se 
redovito sastajati radi rasprave o 
pitanjima od zajedničkog interesa.

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) U situacijama u kojima se Ured 
treba osloniti na pomoć nacionalnih 
nadležnih tijela, posebno ako se 
gospodarski subjekt protivi provjeri i 
inspekciji na licu mjesta, države članice 
trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja 
Ureda te bi trebale pružiti potrebnu pomoć 
u skladu s relevantnim pravilima 
nacionalnog postupovnog prava.

(19) U situacijama u kojima se Ured 
treba osloniti na pomoć nacionalnih 
nadležnih tijela, posebno ako se 
gospodarski subjekt protivi provjeri i 
inspekciji na licu mjesta, države članice 
trebale bi osigurati djelotvornost djelovanja 
Ureda te bi trebale bez nepotrebne odgode 
pružiti potrebnu pomoć u skladu s 
relevantnim pravilima nacionalnog 
postupovnog prava.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(22a) Osobe koje Uredu prijavljuju 
kaznena djela i kršenja povezana s 
financijskim interesima EU-a trebale bi 
biti u potpunosti zaštićene, osobito 
relevantnim odredbama EU-a o zaštiti 
zviždača.

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(32a) Nadležna tijela država članica 
pružaju Uredu potrebnu pomoć za 
izvršenje njegovih zadaća. Kad 
nacionalnim tijelima kaznenog progona 
države članice Ured daje preporuke za 
pokretanje sudskih postupaka, a ona te 
preporuke ne provedu, država članica 
trebala bi Uredu obrazložiti svoju odluku. 
Ured bi jednom godišnje trebao sastaviti 
izvješće o pomoći koju mu pružaju države 
članice i o provedbi preporuka za 
pokretanje sudskih postupaka.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(32b) Službenik za temeljna prava trebao 
bi se imenovati iz redova članova 
nadzornog odbora. Službenik za temeljna 
prava trebao bi pratiti da Ured poštuje 
temeljna prava i postupovna jamstva.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.a (nova)



PE629.629v02-00 12/33 AD\1173523HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35a) Komisija bi trebala do 
31. prosinca 2022. ocijeniti primjenu ove 
Uredbe, a posebno učinkovitost suradnje 
između Ureda i EPPO-a.

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 1. – stavak 3. – točka d

Tekst na snazi Izmjena

(-1) u članku 1. stavku 3. točka (d) 
zamjenjuje se sljedećim:

(d) Uredbu (EZ) br. 45/2001. „(d) Uredbu (EZ) br. 45/2001 i Uredbu 
(EU) br. 2016/679.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Provjere i inspekcije na licu mjesta 
provode se u skladu s ovom Uredbom te, 
ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom 
Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96.

2. Provjere i inspekcije na licu mjesta 
mogu se provoditi bez prethodne obavijesti 
i provode se u skladu s ovom Uredbom te, 
ako neko pitanje nije obuhvaćeno ovom 
Uredbom, s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 6. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo 
predmetne države članice pruža osoblju 
Ureda potrebnu pomoć za djelotvorno 
obavljanje njegovih zadaća, kako je 
navedeno u pisanom odobrenju iz članka 7. 
stavka 2.

Na zahtjev Ureda nadležno tijelo 
predmetne države članice bez nepotrebne 
odgode pruža osoblju Ureda potrebnu 
pomoć za djelotvorno obavljanje njegovih 
zadaća, kako je navedeno u pisanom 
odobrenju iz članka 7. stavka 2.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
 Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Predmetna država članica osigurava u 
skladu s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten 
pristup svim informacijama i dokumentima 
povezanima s predmetom koji se istražuje 
za koje se pokaže da su potrebni za 
provedbu učinkovitih i djelotvornih 
provjera i inspekcija na licu mjesta te da 
osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata 
ili podataka kako bi se osiguralo da ne 
postoji opasnost da će ti dokumenti ili 
podaci nestati.

Predmetna država članica osigurava u 
skladu s Uredbom (Euratom, EZ) 
br. 2185/96 da je osoblju Ureda dopušten 
pristup svim informacijama i dokumentima 
povezanima s predmetom koji se istražuje 
za koje se pokaže da su potrebni za 
provedbu učinkovitih i djelotvornih 
provjera i inspekcija na licu mjesta te da 
osoblje može preuzeti čuvanje dokumenata 
ili podataka tijekom razdoblja koje je 
potrebno kako bi se osiguralo da ne postoji 
opasnost da će ti dokumenti ili podaci 
nestati.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

9. Tijekom vanjske istrage Ured može 
imati pristup svim relevantnim 
informacijama i podacima koje posjeduju 
institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno 
o tome na kojem su mediju informacije i 

9. Tijekom vanjske istrage Ured može 
bez nepotrebne odgode imati pristup svim 
relevantnim informacijama i podacima 
koje posjeduju institucije, tijela, uredi i 
agencije, neovisno o tome na kojem su 
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podaci pohranjeni, a koji su povezani s 
predmetom koji se istražuje kako bi se 
prema potrebi utvrdilo je li došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije. U tu se 
svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

mediju informacije i podaci pohranjeni, a 
koji su povezani s predmetom koji se 
istražuje kako bi se prema potrebi utvrdilo 
je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo 
koje druge nezakonite aktivnosti kojom se 
šteti financijskim interesima Unije. U tu se 
svrhu primjenjuje članak 4. stavci 2. i 4.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 3. – stavak 10. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 
1., ako prije donošenja odluke o pokretanju 
vanjske istrage Ured ima informacije na 
temelju kojih se da naslutiti da je došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije, o tome 
može obavijestiti nadležna tijela 
predmetnih država članica i, prema potrebi, 
predmetne institucije, tijela, urede i 
agencije.

Ne dovodeći u pitanje članak 12.c stavak 
1., ako prije donošenja odluke o pokretanju 
vanjske istrage Ured ima informacije na 
temelju kojih se da naslutiti da je došlo do 
prijevare, korupcije ili bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije, o tome 
može obavijestiti nadležna tijela 
predmetnih država članica i, prema potrebi, 
predmetne institucije, tijela, urede i 
agencije. Nadležna tijela dotičnih država 
članica i/ili predmetna institucija, tijelo, 
ured ili agencija na zahtjev obavješćuju 
Ured o svim poduzetim mjerama i svojim 
zaključcima na temelju tih informacija.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) Ured ima pravo na neposredan i 
nenajavljen pristup svim relevantnim 
informacijama i podacima koje posjeduju 
institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno 

(a) Ured ima pravo na neposredan i 
nenajavljen pristup svim relevantnim 
informacijama i podacima koje posjeduju 
institucije, tijela, uredi i agencije, neovisno 
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o tome na kojemu su mediju informacije i 
podaci pohranjeni, kao i na pristup 
njihovim prostorima. Ured je ovlašten 
pregledati poslovne knjige institucija, 
tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti 
presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili 
sadržaja bilo kojeg medija za pohranu 
podataka koje posjeduju institucije, tijela, 
uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti 
čuvanje takvih dokumenata ili podataka 
kako bi se osiguralo da ne postoji opasnost 
da će ti dokumenti ili podaci nestati;

o tome na kojemu su mediju informacije i 
podaci pohranjeni, kao i na pristup 
njihovim prostorima. Ured je ovlašten 
pregledati poslovne knjige institucija, 
tijela, ureda i agencija. Ured može dobiti 
presliku i izvatke bilo kojeg dokumenta ili 
sadržaja bilo kojeg medija za pohranu 
podataka koje posjeduju institucije, tijela, 
uredi i agencije te, prema potrebi, preuzeti 
čuvanje takvih dokumenata ili podataka 
tijekom razdoblja koje je potrebno kako bi 
se osiguralo da ne postoji opasnost da će ti 
dokumenti ili podaci nestati;

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. U skladu s člankom 3. Ured može 
obavljati provjere i inspekcije na licu 
mjesta u prostorima gospodarskih 
subjekata kako bi dobio pristup 
informacijama važnima za pitanje koje je 
predmet unutarnje istrage.;

3. U skladu s člankom 3. Ured može 
bez prethodne obavijesti obavljati provjere 
i inspekcije na licu mjesta u prostorima 
gospodarskih subjekata kako bi dobio 
pristup informacijama važnima za pitanje 
koje je predmet unutarnje istrage.;

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) u stavku 2. nakon prvog podstavka 
umeće se novi podstavak:
„Vanjska istraga koju EPPO zatraži od 
Ureda pokreće se bez odgode u skladu s 
člankom 12.e.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)
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Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka ab (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

(ab) u stavku 2. drugi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim:

Odluku o pokretanju unutarnje istrage 
donosi glavni direktor na vlastitu 
inicijativu ili na zahtjev institucije, tijela, 
ureda ili agencije unutar koje tu istragu 
treba i provesti ili na zahtjev države 
članice.

„Odluku o pokretanju unutarnje istrage 
donosi glavni direktor na vlastitu 
inicijativu ili na zahtjev EPPO-a ili 
institucije, tijela, ureda ili agencije unutar 
koje tu istragu treba i provesti ili na zahtjev 
države članice.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

(aa) u stavku 3. drugi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim:

Institucije, tijela, uredi i agencije 
osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi 
službenici, članovi, voditelji i zaposlenici 
pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju 
osoblju Ureda djelotvorno izvršenje 
njegovih zadaća.

„Institucije, tijela, uredi i agencije 
osiguravaju da njihovi dužnosnici, drugi 
službenici, članovi, voditelji i zaposlenici 
pružaju potrebnu pomoć kojom omogućuju 
osoblju Ureda da bez nepotrebne odgode 
djelotvorno izvršava svoje zadaće u skladu 
s ovom Uredbom.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka d
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 7. – stavak 6. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osim onoga što se predviđa prvim 
podstavkom, predmetna institucija, tijelo, 
ured ili agencija mogu se u svakom 
trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj 
suradnji s Uredom poduzeli sve 
odgovarajuće mjere predostrožnosti, 
uključujući mjere za osiguranje dokaza, te 
bez odgađanja obavješćuju Ured o toj 
odluci.;

Osim onoga što se predviđa prvim 
podstavkom, predmetna institucija, tijelo, 
ured ili agencija mogu se u svakom 
trenutku obratiti Uredu kako bi u bliskoj 
suradnji s Uredom poduzeli sve 
odgovarajuće mjere predostrožnosti, 
uključujući mjere za osiguranje dokaza, te 
bez odgađanja obavješćuju Ured o toj 
odluci. Ured surađuje konstruktivno i u 
potpunoj sinergiji s dotičnom institucijom, 
tijelom, uredom ili agencijom;

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kada institucije, tijela, uredi i agencije 
izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. 
Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto 
prethodno navedenog mogu Uredu 
proslijediti primjerak izvješća poslanog 
EPPO-u.

Kada institucije, tijela, uredi i agencije 
izvješćuju EPPO u skladu s člankom 24. 
Uredbe (EU) 2017/1939, umjesto 
prethodno navedenog mogu Uredu 
proslijediti primjerak izvješća poslanog 
EPPO-u te EPPO obavijestiti o prijenosu;

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to 
nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, 
nadležna tijela država članica na zahtjev 
Ureda ili na vlastitu inicijativu dostavljaju 
Uredu sve raspoložive dokumente ili 
informacije koje se odnose na istragu 
Ureda koja je u tijeku.

Institucije, tijela, uredi i agencije te, ako to 
nije u suprotnosti s nacionalnim pravom, 
nadležna tijela država članica na zahtjev 
Ureda ili na vlastitu inicijativu bez odgode 
dostavljaju Uredu sve raspoložive 
dokumente ili informacije koje se odnose 
na istragu Ureda koja je u tijeku.
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Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prije pokretanja istrage na zahtjev Ureda 
dostavljaju sve raspoložive dokumente ili 
informacije nužne za procjenu navoda ili 
primjenu kriterija za pokretanje istrage 
kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 1.;

Prije pokretanja istrage na zahtjev Ureda ili 
na vlastitu inicijativu dostavljaju sve 
raspoložive dokumente ili informacije 
nužne za procjenu navoda ili primjenu 
kriterija za pokretanje istrage kako je 
utvrđeno člankom 5. stavkom 1.;

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Institucije, tijela, uredi i agencije te, 
ako to nije u suprotnosti s nacionalnim 
pravom, nadležna tijela država članica 
dostavljaju Uredu sve ostale važne 
raspoložive dokumente ili informacije koje 
se odnose na borbu protiv prijevara, 
korupcije i bilo koje druge nezakonite 
aktivnosti kojom se šteti financijskim 
interesima Unije.;

3. Institucije, tijela, uredi i agencije te, 
ako to nije u suprotnosti s nacionalnim 
pravom, nadležna tijela država članica bez 
odgode dostavljaju Uredu, na zahtjev 
Ureda ili na vlastitu inicijativu, sve ostale 
važne raspoložive dokumente ili 
informacije koje se odnose na borbu protiv 
prijevara, korupcije i bilo koje druge 
nezakonite aktivnosti kojom se šteti 
financijskim interesima Unije.;

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(aa) dodaje se sljedeći stavak:
„5.a Istražni postupci koje provodi 
OLAF podliježu sudskom preispitivanju 
Suda u skladu s člankom 263. UFEU-a.”

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 10. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst na snazi Izmjena

(aa) u stavku 5. prvi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim:

Glavni direktor osigurava da je svako 
obavještavanje javnosti neutralno i 
nepristrano te da se pri otkrivanju 
informacija poštuje povjerljivost istraga i 
pridržava načela iz ovog članka i članka 9. 
stavka 1.

„Glavni direktor osigurava da je svako 
obavještavanje javnosti neutralno i 
nepristrano te da se pri otkrivanju 
informacija poštuju zahtjevi za zaštitu 
podataka, povjerljivost istraga i te da je 
ono u skladu s načelima iz ovog članka i 
članka 9. stavka 1.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ab) dodaje se sljedeći stavak:
„5.a Osobe koje Uredu prijavljuju 
kaznena djela i kršenja povezana s 
financijskim interesima EU-a u 
potpunosti su zaštićene, osobito 
europskim zakonodavstvom koje se odnosi 
na zaštitu osoba koje prijavljuju povrede 
prava Unije.”

Amandman 35
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Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješću se mogu priložiti preporuke 
glavnog direktora o mjerama koje treba 
poduzeti. U tim se preporukama prema 
potrebi navode sve stegovne, upravne, 
financijske i/ili sudske mjere institucija, 
tijela, ureda i agencija te nadležnih tijela 
predmetnih država članica, te se posebno 
naznačuje procjena iznosa za povrat i 
preliminarna zakonska ocjena utvrđenih 
činjenica.;

Izvješću se prilažu dokumentirane 
preporuke glavnog direktora o tome 
trebaju li se poduzimati mjere ili ne. U tim 
se preporukama prema potrebi navode sve 
stegovne, upravne, financijske i/ili sudske 
mjere institucija, tijela, ureda i agencija te 
nadležnih tijela predmetnih država članica, 
te se posebno naznačuje procjena iznosa za 
povrat i preliminarna zakonska ocjena 
utvrđenih činjenica;

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ured poduzima odgovarajuće interne 
mjere kako bi se osigurala ujednačena 
kvaliteta završnih izvješća i preporuka te 
razmatra je li potrebno revidirati 
smjernice o istražnim postupcima kako bi 
se uklonile moguće nedosljednosti.

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu 
prihvatljivog dokaza u kaznenim 
postupcima u državi članici u kojoj se 
pokažu potrebnima na isti način i pod istim 

Izvješća koja sastavlja Ured imaju snagu 
prihvatljivog dokaza u kaznenim 
postupcima u državi članici u kojoj se 
pokažu potrebnima na isti način i pod istim 
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uvjetima kao administrativna izvješća koja 
sastavljaju nacionalni upravni inspektori. 
Na ta izvješća primjenjuju se ista pravila 
evaluacije koja se primjenjuju na 
administrativna izvješća koja sastavljaju 
nacionalni upravni inspektori i imaju 
jednaku dokaznu snagu kao takva izvješća.

uvjetima kao administrativna izvješća koja 
sastavljaju nacionalni upravni inspektori. 
Na ta izvješća primjenjuju se ista pravila 
evaluacije koja se primjenjuju na 
administrativna izvješća koja sastavljaju 
nacionalni upravni inspektori i imaju 
jednaku dokaznu snagu kao takva izvješća. 
U tom pogledu ta izvješća predstavljaju 
akte koji bi mogli negativno utjecati na 
dotične osobe.

Obrazloženje

U skladu s preporukama Europskog revizorskog suda trebalo bi navesti da izvješća Ureda 
mogu negativno utjecati na pojedince kako bi se osiguralo pravo tih pojedinaca na učinkovit 
pravni lijek.

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ca (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 11. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) dodaje se sljedeći stavak:
„8a. Jednom godišnje sastavlja se 
izvješće pod vodstvom glavnog direktora. 
To izvješće sadrži pregled daljnjeg 
postupanja nadležnih tijela država članica 
na temelju zahtjeva za pomoć koji je 
podnio Ured u skladu s ovom Uredbom. 
To izvješće sadrži i pregled provedbe 
preporuka za pokretanje sudskih 
postupaka od strane nadležnih tijela 
država članica na temelju rezultata 
istraga koje je proveo Ured. Izvješće je u 
skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka i 
povjerljivost istraga te se dostavlja 
Europskom parlamentu, Vijeću i 
Komisiji.”

Amandman 39

Prijedlog uredbe
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Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice, za potrebe ove 
Uredbe, određuju službu (‚služba za 
usklađivanje borbe protiv prijevara’) kako 
bi se olakšala djelotvorna suradnja i 
razmjena informacija s Uredom, 
uključujući razmjenu operativnih 
informacija. Ako je primjereno, u skladu s 
nacionalnim pravom služba za 
usklađivanje borbe protiv prijevara može 
se smatrati nadležnim tijelom za potrebe 
ove Uredbe.

1. Države članice, za potrebe ove 
Uredbe, određuju službu (‚služba za 
usklađivanje borbe protiv prijevara’) kako 
bi se olakšala brza i djelotvorna suradnja i 
razmjena informacija s Uredom, 
uključujući razmjenu operativnih 
informacija. Ako je primjereno, u skladu s 
nacionalnim pravom služba za 
usklađivanje borbe protiv prijevara može 
se smatrati nadležnim tijelom za potrebe 
ove Uredbe.

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Na zahtjev Ureda službe za 
usklađivanje borbe protiv prijevara 
pružaju, pribavljaju ili usklađuju potrebnu 
pomoć prije donošenja odluke o pokretanju 
istrage te tijekom ili nakon istrage kako bi 
Ured svoje zadaće mogao djelotvorno 
obavljati. Pomoć posebno uključuje pomoć 
nacionalnih nadležnih tijela koja se pruža u 
skladu s člankom 3. stavcima 6. i 7., 
člankom 7. stavkom 3. i člankom 8. 
stavcima 2. i 3.

2. Na zahtjev Ureda ili na vlastitu 
inicijativu službe za usklađivanje borbe 
protiv prijevara pružaju, pribavljaju ili 
usklađuju potrebnu pomoć prije donošenja 
odluke o pokretanju istrage te tijekom ili 
nakon istrage kako bi Ured svoje zadaće 
mogao djelotvorno obavljati. Pomoć 
posebno uključuje pomoć nacionalnih 
nadležnih tijela koja se pruža u skladu s 
člankom 3. stavcima 6. i 7., člankom 7. 
stavkom 3. i člankom 8. stavcima 2. i 3.

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ured bez nepotrebne odgode 
izvješćuje EPPO o svakom kažnjivom 
postupanju u pogledu kojeg EPPO može 
izvršavati svoju nadležnost u skladu s 
člankom 22. i člankom 25. stavcima 2. i 3. 
Uredbe (EU) 2017/1939. Izvješće se 
dostavlja u bilo kojoj fazi prije ili tijekom 
istrage u nadležnosti Ureda.

1. Ured odmah obavješćuje EPPO o 
svakoj naznaci kažnjivog postupanja u 
pogledu kojeg EPPO izvršava svoju 
nadležnost u skladu s člancima 22. i 25. 
Uredbe (EU) 2017/1939. Nakon te 
obavijesti slijedi izvješće koje se šalje bez 
nepotrebne odgode. Obavijest i izvješće 
dostavljaju se u bilo kojoj fazi prije ili 
tijekom istrage u nadležnosti Ureda. EPPO 
može od Ureda zatražiti da dostavi 
dodatne informacije te odrediti rok za 
njihovo slanje.

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Izvješće sadržava barem opis 
činjenica, među ostalim procjenu 
prouzročene štete ili štete koja bi mogla 
biti prouzročena, moguću pravnu 
kvalifikaciju te sve dostupne informacije o 
potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i 
svim drugim uključenim osobama.

2. Izvješće sadržava barem opis 
činjenica i informacija koje su Uredu 
poznate, među ostalim procjenu 
prouzročene štete ili štete koja bi mogla 
biti prouzročena, ako Ured ima takve 
informacije, moguću pravnu kvalifikaciju 
te sve dostupne informacije o 
potencijalnim žrtvama, osumnjičenicima i 
svim drugim uključenim osobama. 
Zajedno s izvješćem Ured prosljeđuje 
EPPO-u sve ostale relevantne informacije 
koje posjeduje o tom predmetu.

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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U slučajevima u kojima informacije koje 
primi Ured ne sadržavaju elemente 
utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u 
nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može 
izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta 
se evaluacija žurno provodi, a u svakom 
slučaju u roku od dva mjeseca od primitka 
informacija. Tijekom navedene evaluacije 
primjenjuju se članak 6. i članak 8. stavak 
2.

U slučajevima u kojima informacije koje 
primi Ured ne sadržavaju elemente 
utvrđene stavkom 2. i nikakva istraga u 
nadležnosti Ureda nije u tijeku, Ured može 
izvršiti preliminarnu evaluaciju navoda. Ta 
se evaluacija provodi što žurnije, a u 
svakom slučaju u roku od dva mjeseca od 
primitka informacija. Tijekom navedene 
evaluacije primjenjuju se članak 6. i 
članak 8. stavak 2. Ured se suzdržava od 
provedbe mjera koje bi mogle ugroziti 
moguće buduće istrage EPPO-a.

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nakon te preliminarne evaluacije, ako su 
uvjeti iz stavka 1. ispunjeni, Ured podnosi 
izvješće EPPO-u.

Nakon te preliminarne evaluacije, čak i 
ako nisu prikupljeni svi elementi iz 
stavka 2., ako su uvjeti iz stavka 1. 
ispunjeni, Ured odmah podnosi izvješće 
EPPO-u.

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za potrebe primjene prvog podstavka, 
Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. 
putem EPPO-ova sustava vođenja 
predmeta provjerava provodi li EPPO 
istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti 
dodatne informacije. EPPO u roku od 10 
radnih dana odgovara na takav zahtjev.

Za potrebe primjene prvog podstavka, 
Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. 
provjerava provodi li EPPO istragu. Ured 
može od EPPO-a zatražiti dodatne 
informacije. EPPO odgovara na takav 
zahtjev bez nepotrebne odgode.

Amandman 46
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Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.c – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Institucije, tijela, uredi i agencije 
mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje 
preliminarnih evaluacija navoda koji su im 
prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva 
primjenjuje se stavak 3.

5. Institucije, tijela, uredi i agencije 
mogu Uredu uputiti zahtjev za izvršenje 
preliminarnih evaluacija navoda koji su im 
prijavljeni. Za potrebe tih zahtjeva 
primjenjuje se stavak 3. Zbog toga ne 
dolazi do kašnjenja u pravodobnom 
izvješćivanju EPPO-a.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.d – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za potrebe primjene prvog podstavka, 
Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. 
putem EPPO-ova sustava vođenja 
predmeta provjerava provodi li EPPO 
istragu. Ured može od EPPO-a zatražiti 
dodatne informacije. EPPO u roku od 10 
radnih dana odgovara na takav zahtjev.

Za potrebe primjene prvog podstavka, 
Ured u skladu s člankom 12.g stavkom 2. 
provjerava provodi li EPPO istragu. Ured 
može od EPPO-a zatražiti dodatne 
informacije. EPPO odgovara na takav 
zahtjev bez nepotrebne odgode.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.e – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Standardi postupovnih jamstava 
navedeni u Uredbi Vijeća (EU) 2017/1939 
primjenjuju se i na dokaze koje Ured 
prikupi u tim predmetima. Sud Europske 
unije i dalje je nadležan za preispitivanje 
postupovnih radnji koje OLAF poduzima 
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u ime EPPO-a ako su te radnje osmišljene 
kako bi proizvele pravne učinke prema 
trećima.

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U propisno opravdanim slučajevima kada 
EPPO provodi istragu, ako glavni direktor 
smatra da bi istragu trebalo pokrenuti u 
skladu s mandatom Ureda radi olakšavanja 
donošenja mjera predostrožnosti ili 
financijskih, stegovnih ili administrativnih 
mjera, Ured obavješćuje EPPO pisanim 
putem navodeći prirodu i svrhu takve 
istrage.

Kada EPPO provodi istragu, ako glavni 
direktor, u propisno opravdanim 
slučajevima, smatra da bi i istragu koju 
provodi Ured trebalo pokrenuti u skladu s 
mandatom Ureda radi olakšavanja 
donošenja mjera predostrožnosti ili 
financijskih, stegovnih ili administrativnih 
mjera, Ured obavješćuje EPPO i traži 
njegovu suglasnost. U tu svrhu Ured 
dostavlja pisani zahtjev, navodeći prirodu 
mjere (mjera) i dotičnu osobu (dotične 
osobe).

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

EPPO može u roku od 30 dana od primitka 
tih informacija podnijeti prigovor na 
pokretanje istrage ili na poduzimanje 
određenih istražnih radnji ako mora 
spriječiti ugrožavanje istrage ili kaznenog 
progona koje provodi te sve dok za to 
postoje osnove. EPPO bez nepotrebne 
odgode obavješćuje Ured kad prestanu 
vrijediti razlozi njegova prigovora.

EPPO u roku od 10 dana od primitka tih 
informacija daje svoju suglasnost za 
pokretanje istrage odnosno podnosi 
prigovor na pokretanje istrage ili na 
poduzimanje određenih istražnih radnji ako 
mora spriječiti ugrožavanje istrage ili 
kaznenog progona koje provodi te sve dok 
za to postoje osnove. Ako EPPO podnese 
prigovor na taj zahtjev, Ured ne poduzima 
takvu radnju. U iznimnim slučajevima 
EPPO može zbog složenosti istraga 
obavijestiti Ured da je taj rok potrebno 
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produljiti za 20 radnih dana. EPPO bez 
nepotrebne odgode obavješćuje Ured kad 
prestanu vrijediti razlozi njegova 
prigovora.

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.f – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako EPPO ne uloži prigovor u roku iz 
prethodnog podstavka, Ured može 
pokrenuti istragu te je provodi uz blisko 
savjetovanje s EPPO-om.

Ako se EPPO složi sa zahtjevom, Ured 
poduzima takvu radnju uz blisko 
savjetovanje s EPPO-om. 

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.f – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Ako EPPO preko mehanizma 
provjere u sustavu vođenja predmeta iz 
članka 12.g sazna da Ured provodi istragu 
o istim činjenicama koje želi istražiti 
EPPO, EPPO o tome obavješćuje Ured u 
roku od 24 sata. Ured u tom slučaju 
zatvara svoju istragu, osim ako EPPO od 
Ureda traži da podupre ili dopuni njegove 
aktivnosti u skladu s člankom 12.e.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.g – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako je potrebno olakšati suradnju s 
EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. 
stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje 
administrativne dogovore. U takvim 
sporazumima o radu (radnim dogovorima) 
mogu se utvrditi praktične pojedinosti 
povezane s razmjenom informacija, 
uključujući osobne podatke, operativne, 
strateške ili tehničke informacije te 
povjerljive informacije. Oni uključuju 
detaljne dogovore o stalnoj razmjeni 
informacija tijekom primanja i provjere 
navoda u oba ureda.

1. Ako je potrebno olakšati suradnju s 
EPPO-om kako je utvrđeno u članku 1. 
stavku 4.a, Ured s EPPO-om zaključuje 
administrativne dogovore. U takvim 
sporazumima o radu (radnim dogovorima) 
mogu se utvrditi praktične pojedinosti 
povezane s razmjenom informacija, 
uključujući osobne podatke, operativne, 
strateške ili tehničke informacije te 
povjerljive informacije. Oni uključuju 
detaljne dogovore o stalnoj razmjeni 
informacija tijekom primanja i provjere 
navoda u oba ureda. Glavni direktor Ureda 
i glavni europski javni tužitelj sastaju se 
barem jednom godišnje radi rasprave o 
pitanjima od zajedničkog interesa.

Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 12.g – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ured na temelju sustava ‚ima/nema 
pogotka’ ima neizravan pristup 
informacijama u EPPO-ovu sustavu 
vođenja predmeta. Kad god se podaci koje 
je u sustav vođenja predmeta unio Ured 
podudaraju s podacima koje posjeduje 
EPPO, o tom se podudaranju obavješćuju 
podjednako EPPO i Ured. Ured poduzima 
odgovarajuće mjere kako bi EPPO-u 
omogućio pristup informacijama u 
svojemu sustavu vođenja predmeta na 
temelju sustava ‚ima/nema pogotka’.;

2. Ured na temelju sustava ‚ima/nema 
pogotka’ ima neizravan pristup 
informacijama u EPPO-ovu sustavu 
vođenja predmeta. Kad god se podaci koje 
je u sustav vođenja predmeta unio Ured 
podudaraju s podacima koje posjeduje 
EPPO, o tom se podudaranju automatski 
obavješćuju podjednako EPPO i Ured. 
Ured poduzima odgovarajuće mjere kako 
bi EPPO-u omogućio brz pristup 
informacijama u svojemu sustavu vođenja 
predmeta na temelju sustava ‚ima/nema 
pogotka’. Svaki neizravni pristup OLAF-a 
informacijama u EPPO-ovu sustavu 
vođenja predmeta provodi se samo u onoj 
mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje 
funkcija OLAF-a, kako je definirano 
ovom Uredbom, te se obrazlaže i potvrđuje 
internim postupkom koji uspostavlja 
OLAF. Ured vodi evidenciju svih 
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slučajeva u kojima je došlo do pristupa 
EPPO-ovu sustavu vođenja predmeta. Za 
rezultate dobivene takvim pristupom važe 
pravila o povjerljivosti i zaštiti podataka iz 
članka 10.

Amandman 55

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 15. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12a) u članku 15. dodaje se sljedeći 
stavak:
„9.a Nadzorni odbor među svojim 
članovima imenuje službenika za temeljna 
prava. Službenik za temeljna prava prati 
da Ured poštuje temeljna prava i 
postupovna jamstva. Službenik za 
temeljna prava upućuje nadzornom 
odboru mišljenja i po potrebi preporuke o 
aktivnostima i istragama koje provodi 
Ured. Mišljenja i preporuke službenika za 
temeljna prava uvrštavaju se u izvješća 
nadzornog odbora u skladu sa 
stavkom 9.”;

Amandman 56

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13. – podtočka a
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 16. – stavak 1. – treća rečenica

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća, 
Komisije, glavnog direktora ili nadzornog 
odbora predstavnici Revizorskog suda, 
EPPO-a, Eurojusta i/ili Europola mogu se 
pozvati na ad hoc osnovi da prisustvuju 
razmjeni mišljenja.”;

Poziva se glavni europski javni tužitelj da 
sudjeluje u razmjeni gledišta. Na zahtjev 
Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, 
glavnog direktora ili nadzornog odbora 
predstavnici Revizorskog suda, Eurojusta 
i/ili Europola mogu se pozvati na ad hoc 
osnovi da prisustvuju razmjeni mišljenja.
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Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka aa (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 17. – stavak 4.

Tekst na snazi Izmjena

(aa) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4. Glavni direktor redovito izvješćuje 
Europski parlament, Vijeće, Komisiju i 
Revizorski sud o rezultatima istraga koje je 
proveo Ured uz poštovanje povjerljivosti 
tih istraga, legitimnih prava umiješanih 
osoba i informatora i po potrebi 
nacionalnog prava koje se primjenjuje na 
sudske postupke.

„4. Glavni direktor redovito izvješćuje 
Europski parlament, Vijeće, Komisiju, 
EPPO i Revizorski sud o rezultatima 
istraga koje je proveo Ured uz poštovanje 
povjerljivosti tih istraga i načela zaštite 
podataka, legitimnih prava umiješanih 
osoba i informatora i po potrebi 
nacionalnog prava koje se primjenjuje na 
sudske postupke.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amandman 58

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013
Članak 19.

Tekst na snazi Izmjena

(14a) članak 19. zamjenjuje se 
sljedećim:

Članak 19. „Članak 19.

Evaluacijsko izvješće Evaluacijsko izvješće

Komisija do 2. listopada 2017. podnosi 
Europskom parlamentu i Vijeću 
evaluacijsko izvješće o primjeni ove 
Uredbe. Tom se izvješću prilaže mišljenje 
nadzornog odbora te se u njemu navodi je 
li potrebno izmijeniti ovu Uredbu ili ne.

Komisija do 31. prosinca 2022. podnosi 
Europskom parlamentu i Vijeću 
evaluacijsko izvješće o primjeni ove 
Uredbe. U izvješću se posebno ocjenjuje 
učinkovitost suradnje između Ureda i 
EPPO-a. Tom se izvješću prilaže mišljenje 
nadzornog odbora te se u njemu navodi je 
li potrebno izmijeniti ovu Uredbu ili ne.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)
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