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ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar centieniem uzlabot Savienības finanšu interešu aizsardzību Komisija 2018. gada 
maijā ierosināja grozīt Regulu (ES, Euratom) 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Šis priekšlikums ir saistīts ar 2017. gada jūlijā 
pieņemto Direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības, un 2017. gada oktobrī pieņemto Regulu, ar ko īsteno ciešāku sadarbību 
Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei.

Grozītajai regulai būtu jāstājas spēkā 2020. gada beigās, pirms darbību uzsāk EPPO.

Priekšlikuma vispārējais mērķis ir pielāgot un stiprināt ES finanšu interešu aizsardzības 
mehānismus. Tas būtu jāsasniedz, galvenokārt nosakot pamatu efektīvai sadarbībai ar EPPO, 
kurai būtu jābalstās uz ciešas sadarbības, informācijas apmaiņas, papildināmības un 
nedublēšanās principu. EPPO veiks kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu, savukārt 
OLAF turpinās veikt tikai administratīvu izmeklēšanu saistībā ar ES finanšu interesēm, 
papildinot EPPO darbu un virzoties uz kopīgu mērķi.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai turpmākās attiecības starp 
EPPO un OLAF neradītu ilgstošas domstarpības par kompetencēm. Tādēļ gan EPPO, gan 
OLAF būtu jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības sistēmu “informācija ir/nav atrasta” 
funkcijas, kas ļautu nekavējoties pārbaudīt attiecīgo informāciju par izskatāmajām lietām. Tā 
kā EPPO lietu pārvaldības sistēmai ir jābūt ar augstu drošības līmeni, Birojam būtu jāinformē 
EPPO norīkota persona, kurai saistībā ar EPPO lietu pārvaldību būtu jāpārbauda, vai EPPO 
jau veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem.

Ziņojumā arī norādīts, ka Birojam būtu nekavējoties jāinformē EPPO par jebkuru noziedzīgu 
rīcību attiecībā uz kuru EPPO varētu īstenot savu kompetenci. Pēc paziņojuma var sekot 
ziņojums, ja to pieprasa EPPO, un to sagatavo, cieši konsultējoties ar EPPO. Tas ļautu EPPO 
ātri reaģēt un nodrošinātu, ka visas kriminālizmeklēšanas tiek veiktas, pilnībā ievērojot EPPO 
piemērojamās procesuālās garantijas.

Ja pēc Biroja ģenerāldirektora iniciatīvas tiek uzsākta vai turpināta papildu izmeklēšana, 
ziņojumā norāda, ka Birojam šī izmeklēšana būtu jāļauj veikt tikai ar EPPO piekrišanu. Ja 
EPPO iebilst pret šādas izmeklēšanas sākšanu, Birojam būtu jāatturas no tās veikšanas.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām 
būtu tieši jāprasa EPPO izvērtēt visus iespējamos tiem paziņotos noziedzīga rakstura 
gadījumus saskaņā ar EPPO regulas 24. panta 1. punktu.
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

 Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Komisijas ziņojumā “Novērtējums 
par to, kā piemērota Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (ES, Euratom) 
Nr. 883/2013” norādīts, ka nav īsti 
skaidrs, ciktāl atbilstīgi Regulai (ES, 
Euratom) Nr. 883/2013 ir jāpiemēro valsts 
tiesību akti. Attiecīgo noteikumu atšķirīga 
interpretācija un atšķirības valstu tiesību 
aktos rada sadrumstalotību OLAF 
pilnvaru īstenošanā dalībvalstīs, dažkārt 
apgrūtinot OLAF spēju sekmīgi veikt 
izmeklēšanu un tādējādi veicināt Līguma 
mērķi attiecībā uz finanšu interešu 
efektīvu aizsardzību visā Savienībā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt 
Savienības budžeta integritāti, Birojam un 
EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas 
attiecības, kuru pamatā ir patiesa sadarbība 
un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo 
pilnvaru papildināmību un darbības 
koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas 
sadarbības jomu EPPO izveidei. 
Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz 
nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu 
aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi, un 
izvairīties no nevajadzīgas centienu 

(4) Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt 
Savienības budžeta integritāti, Birojam un 
EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas 
attiecības, kuru pamatā ir patiesa sadarbība 
un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo 
pilnvaru papildināmību un darbības 
koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas 
sadarbības jomu EPPO izveidei. 
Visbeidzot, šīm attiecībām būtu jāpalīdz 
nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu 
aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi, un 
izvairīties no nevajadzīgas centienu 
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dublēšanās. dublēšanās. Lai veicinātu labu sadarbību, 
EPPO un Birojs tiek mudināti regulāri 
tikties, jo īpaši lai gūtu pārskatu par 
notiekošajām izmeklēšanām un tādējādi 
apzinātu tendences un atklātu iespējamās 
saiknes starp lietām.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tiklīdz tiek izveidota EPPO, OLAF 
vispārējām pilnvarām nevajadzētu 
mainīties, bet tā darbība būtu vairākos 
veidos jāpielāgo EPPO darbībai. OLAF 
kompetencē arī turpmāk vajadzētu būt 
administratīvajai izmeklēšanai saistībā ar 
iespējamiem krāpnieciskiem un ar 
krāpšanu nesaistītiem pārkāpumiem 
Savienības iestādēs, struktūrās, aģentūrās 
un birojos (IBOA) un visās dalībvalstīs, 
lai sniegtu ieteikumus par tiesas, 
disciplināro, finanšu vai administratīvo 
procedūru uzsākšanu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, 
ka Birojam, kā arī visām Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un valstu kompetentajām 
iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo 
EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt 
EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir 
pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un 
jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas 
skar Savienības finanšu intereses, 
administratīvu izmeklēšanu, tam ir 
vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai 

(5) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, 
ka Birojam, kā arī visām Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un valstu kompetentajām 
iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo 
EPPO par noziedzīgu rīcību, kas varētu būt 
EPPO kompetencē. Tā kā Birojs ir 
pilnvarots veikt krāpšanas, korupcijas un 
jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas 
skar Savienības finanšu intereses, 
administratīvu izmeklēšanu, tam ir 
vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai 
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darbotos kā dabisks EPPO partneris un 
privileģēts informācijas avots.

darbotos kā dabisks EPPO partneris un 
privileģēts informācijas avots. Tas jo īpaši 
attiecas uz gadījumiem, kad izmeklēšanā 
ir iesaistītas dalībvalstis, kuras piedalās 
ciešākā sadarbībā EPPO izveidei, un 
dalībvalstis, kuras tajā nepiedalās.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Elementi, kas norāda uz iespējamu 
noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO 
kompetencē, praksē var būt sākotnējos 
apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī 
atklāties tikai administratīvajā 
izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties 
uz aizdomām par administratīvu 
pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot 
EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā 
gadījumā jāziņo par noziedzīgu rīcību 
jebkurā posmā pirms izmeklēšanas vai tās 
gaitā.

(6) Elementi, kas norāda uz iespējamu 
noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO 
kompetencē, praksē var būt sākotnējos 
apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī 
atklāties tikai administratīvajā 
izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties 
uz aizdomām par administratīvu 
pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot 
EPPO, Birojam tāpēc būtu attiecīgā 
gadījumā nekavējoties jāziņo par jebkādu 
noziedzīgu rīcību. Pēc šāda paziņojuma 
būtu jāsniedz ziņojums, kurš būtu 
jānosūta bez liekas kavēšanās. Gan 
paziņojumu, gan ziņojumu var nosūtīt 
jebkurā posmā pirms veiktās izmeklēšanas 
vai tās gaitā. Informācija, ko saņēmis 
Birojs, būtu vienmēr pēc iespējas ātrāk 
jāpaziņo EPPO.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts 
elementu minimālais kopums, kas parasti 
būtu jāietver ziņojumos. Lai pārliecinātos 
par šiem elementiem un savāktu 
nepieciešamo informāciju, Birojam var 
nākties veikt apgalvojumu sākotnēju 
izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu 

(7) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts 
elementu minimālais kopums, kas parasti 
būtu jāietver ziņojumos, lai palielinātu 
efektivitāti attiecībā uz ziņošanu par katru 
krimināllietu. Papildus šiem elementiem 
Birojam būtu jānodod EPPO visa tā 
rīcībā esošā būtiskā informācija. Lai 
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jāveic ātri un izmantojot līdzekļus, kas 
nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai 
kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas 
par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, 
Birojam izvērtēšanas beigās par to būtu 
jāziņo EPPO.

pārliecinātos par šiem elementiem un 
savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam 
var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju 
izvērtējumu. Birojam šī izvērtēšana būtu 
jāveic pēc iespējas ātri un izmantojot 
līdzekļus, kas nerada apdraudējumu 
iespējamai turpmākai 
kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas 
par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, 
Birojam izvērtēšanas beigās par to 
nekavējoties būtu jāziņo EPPO.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām vajadzētu būt iespējai 
izmantot Biroju šādas sākotnējas 
izvērtēšanas veikšanai par tām ziņotajiem 
apgalvojumiem.

(8) Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām vajadzētu būt iespējai 
izmantot Biroju šādas sākotnējas 
izvērtēšanas veikšanai par tiem ziņotajiem 
apgalvojumiem gadījumos, kad tie nespēj 
veikt šādu izvērtēšanu. Minētajam 
nevajadzētu kavēt savlaicīgu ziņošanu 
EPPO.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 
Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu 
administratīvu izmeklēšanu par tiem 
pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu 
veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos 
Savienības finanšu interešu aizsardzības 
nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa 
pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams 
veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, 
lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi 
piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc 

(9) Atbilstoši Regulai (ES) 2017/1939 
Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu 
administratīvu izmeklēšanu par tiem 
pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu 
veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos 
Savienības finanšu interešu aizsardzības 
nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa 
pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams 
veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, 
lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi 
piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc 
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pie finanšu, disciplināras vai 
administratīvas atbildības. Šī papildu 
izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, 
lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās 
summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi 
par noilgumu, ja riskam pakļautās summas 
ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās 
no papildu izdevumiem, veicot 
administratīvus pasākumus.

pie finanšu, disciplināras vai 
administratīvas atbildības. Šī papildu 
izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, 
lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās 
summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi 
par noilgumu, ja riskam pakļautās summas 
ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās 
no papildu izdevumiem, veicot 
administratīvus pasākumus. Ņemot vērā to, 
ka šāda izmeklēšana ir papildinoša, tā 
būtu jāveic tikai ar EPPO piekrišanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, 
ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu 
izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to 
nelūdz, noteiktos apstākļos šādai papildu 
izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī 
pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO 
būtu jāvar iebilst pret to, ka Birojs sāk vai 
turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas 
izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu 
pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai 
aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, 
un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim 
mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt 
darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja 
EPPO neiebilst, Birojam izmeklēšana būtu 
jāveic, cieši konsultējoties ar EPPO.

(10) Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, 
ka EPPO var lūgt Biroju veikt šādu papildu 
izmeklēšanu. Gadījumos, kad EPPO to 
nelūdz, īpašos apstākļos šādai papildu 
izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī 
pēc Biroja iniciatīvas pēc konsultēšanās ar 
EPPO. Konkrēti, EPPO būtu jāvar iebilst 
pret to, ka Birojs sāk vai turpina 
izmeklēšanu vai veic konkrētas 
izmeklēšanas darbības. Šo iebildumu 
pamatā vajadzētu būt nepieciešamībai 
aizsargāt EPPO izmeklēšanas efektivitāti, 
un tiem vajadzētu būt proporcionāliem šim 
mērķim. Birojam būtu jāatturas veikt 
darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja 
EPPO piekrīt lūgumam, Birojam 
izmeklēšana būtu jāveic, cieši 
konsultējoties ar EPPO.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu efektīvu 
koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem 

(12) Lai nodrošinātu efektīvu 
koordināciju starp Biroju un EPPO, tiem 
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būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. 
Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs 
un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, 
lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu 
koordināciju un izvairītos no dublēšanās. 
Birojam un EPPO savā darba vienošanās 
dokumentā būtu jāprecizē šīs informācijas 
apmaiņas kārtība un nosacījumi.

būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. 
Informācijas apmaiņa posmos, pirms Birojs 
un EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, 
lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu 
koordināciju un izvairītos no dublēšanās. 
Tādēļ gan Birojam, gan EPPO būtu 
jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības 
sistēmu “informācija ir/nav atrasta” 
funkcijas. Birojam un EPPO savā darba 
vienošanās dokumentā būtu jāprecizē šīs 
informācijas apmaiņas kārtība un 
nosacījumi. Biroja ģenerāldirektoram un 
Eiropas ģenerālprokuroram būtu regulāri 
jātiekas, lai apspriestu kopējas 
ieinteresētības jautājumus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas 
uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo 
īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas 
pārbaudei uz vietas un inspekcijai, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja 
darbības efektivitāte un būtu jāsniedz 
nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts 
procesuālo tiesību attiecīgajiem 
noteikumiem.

(19) Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas 
uz valsts kompetento iestāžu palīdzību, jo 
īpaši gadījumos, kad uzņēmējs pretojas 
pārbaudei uz vietas un inspekcijai, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja 
darbības efektivitāte un bez liekas 
kavēšanās būtu jāsniedz nepieciešamā 
palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo 
tiesību attiecīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Personām, kuras ziņo Birojam par 
noziegumiem un pārkāpumiem, kas 
saistīti ar ES finanšu interesēm, vajadzētu 
būt pilnībā aizsargātām, jo īpaši ar 
attiecīgiem ES noteikumiem par 
trauksmes cēlēju aizsardzību.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Dalībvalstu kompetentās iestādes 
sniedz Birojam nepieciešamo palīdzību tā 
uzdevumu veikšanā. Ja Birojs kādas 
dalībvalsts prokuratūras iestādēm sniedz 
tieslietu jomas ieteikumus, bet turpmāki 
pasākumi netiek veikti, attiecīgajai 
dalībvalstij būtu jāpamato Birojam savs 
lēmums. Reizi gadā Birojam būtu 
jāsagatavo ziņojums, lai sniegtu pārskatu 
par dalībvalstu sniegto palīdzību un par 
turpmākajiem pasākumiem saistībā ar 
tieslietu jomas ieteikumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
32.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32b) No Uzraudzības komitejas locekļu 
vidus būtu jāieceļ pamattiesību 
amatpersona. Pamattiesību amatpersonai 
būtu jāuzrauga pamattiesību un 
procesuālo garantiju ievērošana Birojā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Komisijai līdz 2022. gada 
31. decembrim būtu jāizvērtē šīs regulas 
piemērošana un jo īpaši Biroja un EPPO 
sadarbības efektivitāte.

Grozījums Nr. 16
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 1. panta 3. punkta d) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(d) Regula (EK) Nr. 45/2001. “(d) Regula (EK) Nr. 45/2001 un 
Regula (ES) 2016/679.”

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārbaudes uz vietas un inspekcijas 
veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl 
jautājums nav ietverts šīs regulas darbības 
jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96.

2. Pārbaudes uz vietas un inspekcijas 
var veikt bez iepriekšēja brīdinājuma, un 
tās veic saskaņā ar šo regulu un — ciktāl 
jautājums nav ietverts šīs regulas darbības 
jomā — saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
3. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās 
dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz 
Biroja darbiniekiem palīdzību, kas 
vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt 
savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 
2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās 
dalībvalsts kompetentā iestāde bez liekas 
kavēšanās sniedz Biroja darbiniekiem 
palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu 
efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri 
norādīti 7. panta 2. punktā minētajā 
rakstiskajā pilnvarā.
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
3. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 
nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt 
visai informācijai un dokumentiem, kas 
saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās 
nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un 
inspekciju varētu veikt efektīvi un 
lietderīgi, un ka viņi var uzņemties 
dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai 
nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 
nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt 
visai informācijai un dokumentiem, kas 
saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās 
nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un 
inspekciju varētu veikt efektīvi un 
lietderīgi, un ka viņi var uzņemties 
dokumentu vai informācijas glabāšanu uz 
laiku, kas nepieciešams, lai nodrošinātos 
pret to zaudējuma iespēju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs 
var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai 
un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju 
un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar 
izmeklējamo lietu, neatkarīgi no nesēja, 
kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, 
lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai jebkāda cita nelikumīga 
darbība, kas ietekmē Savienības finanšu 
intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. 
un 4. punktu.

9. Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs 
bez liekas kavēšanās var piekļūt jebkurai 
būtiskai informācijai un datiem, kas ir 
iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā 
un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, 
neatkarīgi no nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja 
tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir 
notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda 
cita nelikumīga darbība, kas ietekmē 
Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā 
piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
3. pants – 10. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms 
tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju 
izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, 
kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura 
ietekmē Savienības finanšu intereses, tas 
var informēt attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, 
attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un 
aģentūras.

Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms 
tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju 
izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, 
kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, 
korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura 
ietekmē Savienības finanšu intereses, tas 
var informēt attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, 
attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un 
aģentūras. Pēc pieprasījuma attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes un/vai 
attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai 
aģentūra informē Biroju par jebkādu 
veikto pasākumu un saviem atzinumiem, 
kas balstīti uz šādu informāciju.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Birojam ir tiesības tūlīt un bez 
brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai 
informācijai un datiem — neatkarīgi no 
datu nesēja, kurā tie tiek glabāti —, kas ir 
iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru 
rīcībā, un to telpām. Birojam ir tiesības 
pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs 
var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju 
un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai 
datu nesēju satura kopijas un izrakstus un 
vajadzības gadījumā uzņemties šādu 
dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai 
nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

(a) Birojam ir tiesības tūlīt un bez 
brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai 
informācijai un datiem — neatkarīgi no 
datu nesēja, kurā tie tiek glabāti —, kas ir 
iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru 
rīcībā, un to telpām. Birojam ir tiesības 
pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs 
var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju 
un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai 
datu nesēju satura kopijas un izrakstus un 
vajadzības gadījumā uzņemties šādu 
dokumentu vai informācijas glabāšanu uz 
laiku, kas vajadzīgs, lai nodrošinātos pret 
to zaudējuma iespēju;



PE629.629v02-00 14/31 AD\1173523LV.docx

LV

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 3. pantu Birojs var veikt 
pārbaudes uz vietas un inspekcijas 
uzņēmēju telpās, lai iegūtu pieeju 
informācijai, kas attiecas uz iekšējās 
izmeklēšanas lietu.;

3. Saskaņā ar 3. pantu Birojs bez 
iepriekšēja brīdinājuma var veikt 
pārbaudes uz vietas un inspekcijas 
uzņēmēju telpās, lai iegūtu pieeju 
informācijai, kas attiecas uz iekšējās 
izmeklēšanas lietu.;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punktā aiz pirmās daļas 
ievieto jaunu daļu:
“Ārēju izmeklēšanu, ko EPPO 
pieprasījusi Birojam, nekavējoties uzsāk 
saskaņā ar 12.e pantu.”

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

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(ab) panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

Lēmumu sākt iekšēju izmeklēšanu pieņem 
ģenerāldirektors pēc savas ierosmes vai 
saskaņā ar lūgumu, kas saņemts no 
iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras, 

“Lēmumu sākt iekšēju izmeklēšanu 
pieņem ģenerāldirektors pēc savas 
ierosmes vai saskaņā ar lūgumu, kas 
saņemts no EPPO vai iestādes, struktūras, 
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kurā jāveic izmeklēšana, vai no kādas 
dalībvalsts.

biroja vai aģentūras, kurā jāveic 
izmeklēšana, vai no kādas dalībvalsts.”

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

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar 
šādu:

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, 
locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz 
nepieciešamo palīdzību, lai Biroja 
darbinieki varētu efektīvi veikt savus 
uzdevumus.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, 
locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz 
nepieciešamo palīdzību, lai Biroja 
darbinieki saskaņā ar šo regulu un bez 
liekas kavēšanās varētu efektīvi veikt 
savus uzdevumus.

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

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
7. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā 
iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var 
jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai 
nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt 
piemērotus piesardzības pasākumus, 
tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
pierādījumus, un par šādu lēmumu 
nekavējoties informē Biroju.;

Papildus pirmajā daļā minētajam attiecīgā 
iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var 
jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai 
nolemtu ciešā sadarbībā ar to veikt 
piemērotus piesardzības pasākumus, 
tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
pierādījumus, un par šādu lēmumu 
nekavējoties informē Biroju. Birojs 
konstruktīvi un pilnīgā sinerģijā 
sadarbojas ar attiecīgo iestādi, struktūru, 
biroju vai aģentūru;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
8. pants – 1. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
ziņo EPPO saskaņā ar 
Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā 
tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā 
ziņojuma kopiju.

“Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
ziņo EPPO saskaņā ar 
Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tā vietā 
tie var nodot Birojam EPPO nosūtītā 
ziņojuma kopiju un paziņot EPPO par 
šādu nodošanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
un — ja to neliedz valsts tiesību akti — 
dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā 
ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas 
iniciatīvas nodod Birojam ikvienu to rīcībā 
esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, 
kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 
un — ja to neliedz valsts tiesību akti — 
dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā 
ar Biroja pieprasījumu vai pēc savas 
iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam 
ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai 
jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja 
veikto izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms izmeklēšanas sākšanas tās pēc Biroja 
pieprasījuma nosūta ikvienu to rīcībā esošu 

Pirms izmeklēšanas sākšanas tās pēc Biroja 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 
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dokumentu vai jebkādu informāciju, kas ir 
nepieciešama, lai izvērtētu apgalvojumus 
vai piemērotu izmeklēšanas sākšanai 
noteiktos kritērijus, kā tas noteikts 5. panta 
1. punktā.;

nosūta ikvienu to rīcībā esošu dokumentu 
vai jebkādu informāciju, kas ir 
nepieciešama, lai izvērtētu apgalvojumus 
vai piemērotu izmeklēšanas sākšanai 
noteiktos kritērijus, kā tas noteikts 5. panta 
1. punktā.;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iestādes, struktūras, biroji un 
aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību 
akti — dalībvalstu kompetentās iestādes 
nodod Birojam ikvienu citu to rīcībā esošu 
dokumentu vai informāciju, ko tās uzskata 
par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, 
korupciju un jebkādām citām nelikumīgām 
darbībām, kuras ietekmē Savienības 
finanšu intereses.;

3. Iestādes, struktūras, biroji un 
aģentūras un — ja to neliedz valsts tiesību 
akti — dalībvalstu kompetentās iestādes 
pēc Biroja pieprasījuma vai savas 
iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam 
ikvienu citu to rīcībā esošu dokumentu vai 
informāciju, ko tās uzskata par noderīgiem 
cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 
citām nelikumīgām darbībām, kuras 
ietekmē Savienības finanšu intereses;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pievieno šādu punktu:
“5.a OLAF veiktās izmeklēšanas 
darbības izskata Tiesa saskaņā ar LESD 
263. pantu.”

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
10. pants – 5. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

Ģenerāldirektors nodrošina, ka informācija 
sabiedrībai tiek sniegta neitrāli un objektīvi 
un ka, atklājot informāciju, tiek 
nodrošināta izmeklēšanas konfidencialitāte 
un ievēroti šajā pantā un 9. panta 1. punktā 
izklāstītie principi.

“Ģenerāldirektors nodrošina, ka 
informācija sabiedrībai tiek sniegta neitrāli 
un objektīvi un ka, atklājot informāciju, 
tiek ievērotas datu aizsardzības prasības, 
nodrošināta izmeklēšanas konfidencialitāte 
un ievēroti šajā pantā un 9. panta 1. punktā 
izklāstītie principi.”

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

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) pievieno šādu punktu:
“5.a Personām, kuras ziņo Birojam par 
noziegumiem un pārkāpumiem, kas 
saistīti ar ES finanšu interesēm, ir 
nodrošināta pilnīga aizsardzība, jo īpaši 
ar Eiropas tiesību aktiem par to personu 
aizsardzību, kuras ziņo par Savienības 
tiesību aktu pārkāpumiem.”

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
11. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumam var pievienot ģenerāldirektora 
ieteikumus attiecībā uz veicamajām 

Ziņojumam pievieno labi dokumentētus 
ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz to, 



AD\1173523LV.docx 19/31 PE629.629v02-00

LV

darbībām. Piemērotos gadījumos 
minētajos ieteikumos norāda disciplinārus, 
administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības 
pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām un 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, un jo īpaši dara zināmas 
aptuvenās atgūstamās summas, kā arī 
konstatēto faktu provizorisku juridisko 
klasifikāciju.;

vai būtu vai nebūtu jāveic kādas darbības. 
Piemērotos gadījumos minētajos 
ieteikumos norāda disciplinārus, 
administratīvus, finanšu un/vai tiesvedības 
pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām un 
attiecīgo dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, un jo īpaši dara zināmas 
aptuvenās atgūstamās summas, kā arī 
konstatēto faktu provizorisku juridisko 
klasifikāciju.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Birojs veic pienācīgus iekšējos 
pasākumus, lai nodrošinātu galīgo 
ziņojumu un ieteikumu vienotu kvalitāti, 
un apsver, vai ir nepieciešams pārskatīt 
izmeklēšanas procedūru pamatnostādnes, 
lai novērstu jebkādu iespējamu 
neatbilstību.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
11. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par 
pieņemamu pierādījumu kriminālprocesā 
tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu 
izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā 
administratīvie ziņojumi, kurus 
sagatavojuši valsts administratīvie 
inspektori. Šo ziņojumu vērtēšanā izmanto 
tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts 

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par 
pieņemamu pierādījumu kriminālprocesā 
tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu 
izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā 
administratīvie ziņojumi, kurus 
sagatavojuši valsts administratīvie 
inspektori. Šo ziņojumu vērtēšanā izmanto 
tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts 
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administratīvo inspektoru sagatavotiem 
administratīviem ziņojumiem, un tiem ir 
tāds pats pierādījuma spēks.

administratīvo inspektoru sagatavotiem 
administratīviem ziņojumiem, un tiem ir 
tāds pats pierādījuma spēks. Šajā sakarībā 
šādi ziņojumi ir darbības, kas varētu 
nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgās personas.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem būtu jāparedz, ka Biroja ziņojumi var 
nelabvēlīgi ietekmēt privātpersonas, lai nodrošinātu šo personu tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
11. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pievieno šādu punktu:
“8.a Reizi gadā ģenerāldirektora vadībā 
tiek sagatavots ziņojums. Minētajā 
ziņojumā sniedz pārskatu par dalībvalstu 
kompetento iestāžu turpmākajiem 
pasākumiem, kas veikti saistībā ar 
palīdzības pieprasījumiem, kurus Birojs 
iesniedzis saskaņā ar šo regulu. Minētajā 
ziņojumā arī sniedz pārskatu par 
dalībvalstu kompetento iestāžu 
turpmākajiem pasākumiem tiesā, kas 
veikti, balstoties uz Biroja veiktās 
izmeklēšanas rezultātiem. Attiecībā uz 
ziņojumu ievēro datu aizsardzības 
prasības un izmeklēšanas 
konfidencialitāti, un to nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai.”

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis šīs regulas vajadzībām 
norīko dienestu (“krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienests”), lai atvieglotu 
efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp 
operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar 
Biroju. Ja nepieciešams, saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienestu šīs regulas 
vajadzībām var uzskatīt par kompetentu 
iestādi.

1. Dalībvalstis šīs regulas vajadzībām 
norīko dienestu (“krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienests”), lai atvieglotu ātru 
un efektīvu sadarbību un informācijas, 
tostarp operatīva rakstura informācijas, 
apmaiņu ar Biroju. Ja nepieciešams, 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem krāpšanas 
apkarošanas koordinācijas dienestu šīs 
regulas vajadzībām var uzskatīt par 
kompetentu iestādi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms tiek pieņemts lēmums par 
izmeklēšanas sākšanu vai nesākšanu, kā arī 
izmeklēšanas gaitā vai pēc tās pēc Biroja 
pieprasījuma krāpšanas apkarošanas 
koordinācijas dienesti sniedz, saņem vai 
koordinē palīdzību, kas ir vajadzīga, lai 
Birojs varētu efektīvi veikt savus 
uzdevumus. Minētā palīdzība jo īpaši 
ietver palīdzību, ko valstu kompetentās 
iestādes sniedz saskaņā ar 3. panta 6. un 
7. punktu, 7. panta 3. punktu un 8. panta 2. 
un 3. punktu.

2. Pirms tiek pieņemts lēmums par 
izmeklēšanas sākšanu vai nesākšanu, kā arī 
izmeklēšanas gaitā vai pēc tās krāpšanas 
apkarošanas koordinācijas dienesti pēc 
Biroja pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas sniedz, saņem vai koordinē 
palīdzību, kas ir vajadzīga, lai Birojs varētu 
efektīvi veikt savus uzdevumus. Minētā 
palīdzība jo īpaši ietver palīdzību, ko valstu 
kompetentās iestādes sniedz saskaņā ar 
3. panta 6. un 7. punktu, 7. panta 3. punktu 
un 8. panta 2. un 3. punktu.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Birojs bez liekas kavēšanās ziņo 
EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas 
varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar 

1. Birojs nekavējoties ziņo EPPO par 
ikvienu norādi uz noziedzīgu rīcību, kas ir 
EPPO kompetencē saskaņā ar 
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Regulas (ES) 2017/1939 22. pantu un 
25. panta 2. un 3. punktu. Ziņojumu 
nosūta jebkurā posmā pirms Biroja veiktās 
izmeklēšanas vai tās gaitā.

Regulas (ES) 2017/1939 22. un 25. pantu. 
Pēc šāda paziņojuma sniedz ziņojumu, 
kuru nosūta bez liekas kavēšanās. 
Paziņojumu un ziņojumu nosūta jebkurā 
posmā pirms veiktās izmeklēšanas vai tās 
gaitā. EPPO var lūgt Birojam nosūtīt 
papildu informāciju, nosakot šādas 
nosūtīšanas termiņu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņojumā ietver vismaz faktu 
aprakstu, tostarp izvērtējumu par 
kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, 
iespējamo juridisko kvalifikāciju un 
jebkādu pieejamu informāciju par 
varbūtējiem cietušajiem, aizdomās 
turētajiem un jebkādām citām iesaistītām 
personām.

2. Ziņojumā ietver vismaz faktu 
aprakstu un Biroja rīcībā esošo 
informāciju, tostarp izvērtējumu par 
kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, ja 
Birojam ir šāda informācija, iespējamo 
juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu 
informāciju par varbūtējiem cietušajiem, 
aizdomās turētajiem un jebkādām citām 
iesaistītām personām. Ziņojumu Birojs 
nodod EPPO kopā ar visu pārējo tā rīcībā 
esošo būtisko informāciju par lietu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija 
neietver 2. punktā norādītos elementus un 
Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt 
apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. 
Izvērtēšanu veic ātri un jebkurā gadījumā 
divos mēnešos pēc tam, kad saņemta 
informācija. Šīs izvērtēšanas gaitā piemēro 

Gadījumos, kad Biroja saņemtā informācija 
neietver 2. punktā norādītos elementus un 
Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt 
apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. 
Izvērtēšanu veic pēc iespējas ātri un 
jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, 
kad saņemta informācija. Šīs izvērtēšanas 
gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 
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6. pantu un 8. panta 2. punktu. 2. punktu. Birojs atturas veikt jebkādus 
pasākumus, kas var apdraudēt iespējamas 
EPPO turpmākas izmeklēšanas.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir izpildīti 1. punktā izklāstītie 
nosacījumi, pēc šīs sākotnējās izvērtēšanas 
Birojs ziņo EPPO.

Ja ir izpildīti 1. punktā izklāstītie 
nosacījumi un pat tad, ja nav savākti visi 
2. punktā izklāstītie elementi, pēc šīs 
sākotnējās izvērtēšanas Birojs nekavējoties 
ziņo EPPO.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs 
saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās 
EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO 
veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt 
EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz 
atbildi uz šādu pieprasījumu 
10 darbdienās.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs 
saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās, 
vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var 
pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO 
bez liekas kavēšanās sniedz atbildi uz šādu 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.c pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iestādes, struktūras, biroji un 5. Iestādes, struktūras, biroji un 
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aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju 
izvērtēšanu par tām ziņotajiem 
apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem 
lūgumiem piemēro 3. punktu.

aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju 
izvērtēšanu par tām ziņotajiem 
apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem 
lūgumiem piemēro 3. punktu. Minētais 
nedrīkst kavēt savlaicīgu ziņošanu EPPO.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs 
saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās 
EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO 
veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt 
EPPO papildu informāciju. EPPO sniedz 
atbildi uz šādu pieprasījumu 10 darbdienās.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs 
saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās, 
vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var 
pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO 
bez liekas kavēšanās sniedz atbildi uz šādu 
pieprasījumu 10 darbdienās.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.e pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Padomes Regulā (ES) 2017/1939 
paredzētos procesuālo garantiju 
standartus piemēro arī pierādījumiem, ko 
Birojs vāc šādos gadījumos. Eiropas 
Savienības Tiesa arī turpmāk ir 
kompetenta veikt EPPO vārdā OLAF 
veikto procesuālo aktu tiesiskuma 
pārbaudi, ja ar minētajiem aktiem ir 
iecerēts radīt tiesiskas sekas trešām 
personām.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.f pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad 
EPPO veic izmeklēšanu un 
ģenerāldirektors uzskata, ka nolūkā 
atvieglot piesardzības pasākumu 
pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, 
disciplināras vai administratīvas atbildības 
būtu jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja 
pilnvarām, Birojs rakstiski informē EPPO, 
norādot izmeklēšanas būtību un mērķi.

Kad EPPO veic izmeklēšanu, ja 
ģenerāldirektors pienācīgi pamatotos 
gadījumos uzskata, ka nolūkā atvieglot 
piesardzības pasākumu pieņemšanu vai 
saukšanu pie finanšu, disciplināras vai 
administratīvas atbildības Birojam būtu arī 
jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja 
pilnvarām, Birojs informē EPPO un prasa 
tās piekrišanu. Šajā nolūkā Birojs 
iesniedz rakstisku pieprasījumu, norādot 
pasākuma(-u) būtību un attiecīgo(-ās) 
personu(-as).

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.f pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EPPO 30 dienās pēc šīs informācijas 
saņemšanas var iebilst pret izmeklēšanas 
sākšanu vai noteiktu izmeklēšanas darbību 
veikšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai 
neapdraudētu tās veikto izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu, un uz tik ilgu laiku, cik 
ilgi šis pamats ir spēkā. EPPO bez liekas 
kavēšanās paziņo Birojam, kad pamata 
iebildumiem vairs nav.

EPPO 10 darba dienās pēc šīs informācijas 
saņemšanas piekrīt izmeklēšanas sākšanai 
vai jebkādu noteiktu izmeklēšanas darbību 
veikšanai vai iebilst pret to, ja tas ir 
vajadzīgs, lai neapdraudētu tās veikto 
izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu, un uz 
tik ilgu laiku, cik ilgi šis pamats ir spēkā. 
Ja EPPO iebilst pret lūgumu, Birojs šādu 
pasākumu neveic. Izņēmuma gadījumos 
sakarā ar izmeklēšanas sarežģītību EPPO 
var informēt Biroju par nepieciešamību 
minēto termiņu pagarināt par 20 darba 
dienām. EPPO bez liekas kavēšanās paziņo 
Birojam, kad pamata iebildumiem vairs 
nav.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.f pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja EPPO neiebilst iepriekšējā daļā 
minētajā laikposmā, Birojs var sākt 
izmeklēšanu, un tas to veic, cieši 
konsultējoties ar EPPO.

Ja EPPO piekrīt lūgumam, Birojs veic 
šādu pasākumu, cieši konsultējoties ar 
EPPO. 

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.f pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja, izmantojot 12.g pantā minēto 
lietu pārvaldības sistēmas pārbaudes 
mehānismu, EPPO kļūst zināms, ka 
Birojs veic izmeklēšanu par tiem pašiem 
faktiem, par kuriem arī EPPO vēlas veikt 
izmeklēšanu, tā informē Biroju 24 stundu 
laikā. Šādā gadījumā Birojs slēdz savu 
izmeklēšanu, ja EPPO nepieprasa 
Birojam atbalstīt vai papildināt tās 
darbības saskaņā ar 12.e pantu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu 
sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 
4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu 
vienošanos ar EPPO. Šādā darba 
vienošanās dokumentā var noteikt 
informācijas, tostarp personas datu, 
operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un 
klasificētas informācijas, apmaiņas 

1. Ja tas ir nepieciešams, lai veicinātu 
sadarbību ar EPPO, kā noteikts 1. panta 
4.a punktā, Birojs noslēdz administratīvu 
vienošanos ar EPPO. Šādā darba 
vienošanās dokumentā var noteikt 
informācijas, tostarp personas datu, 
operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas un 
klasificētas informācijas, apmaiņas 
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praktiskos aspektus. Tajā sīki apraksta 
kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas 
apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un 
pārbauda apgalvojumus.

praktiskos aspektus. Tajā sīki apraksta 
kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas 
apmaiņa laikā, kad abi biroji saņem un 
pārbauda apgalvojumus. Biroja 
ģenerāldirektors un Eiropas 
ģenerālprokurors tiekas vismaz reizi gadā, 
lai apspriestu kopējas ieinteresētības 
jautājumus.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
12.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Birojam ir netieša piekļuve 
informācijai, kas atrodas EPPO lietu 
pārvaldības sistēmā, atbilstoši principam 
“informācija ir/nav atrasta”. Ikreiz, kad tiek 
konstatēta sakritība starp datiem, ko lietu 
pārvaldības sistēmā ievadījis Birojs, un 
datiem, kas ir EPPO rīcībā, par sakritības 
faktu tiek paziņots gan EPPO, gan 
Birojam. Birojs veic attiecīgus pasākumus, 
lai EPPO, pamatojoties uz principu 
“informācija ir/nav atrasta”, varētu piekļūt 
informācijai, kas atrodas tā lietu 
pārvaldības sistēmā.;

2. Birojam ir netieša piekļuve 
informācijai, kas atrodas EPPO lietu 
pārvaldības sistēmā, atbilstoši principam 
“informācija ir/nav atrasta”. Ikreiz, kad tiek 
konstatēta sakritība starp datiem, ko lietu 
pārvaldības sistēmā ievadījis Birojs, un 
datiem, kas ir EPPO rīcībā, par sakritības 
faktu tiek automātiski paziņots gan EPPO, 
gan Birojam. Birojs veic attiecīgus 
pasākumus, lai EPPO, pamatojoties uz 
principu “informācija ir/nav atrasta”, 
varētu ātri piekļūt informācijai, kas atrodas 
tā lietu pārvaldības sistēmā. Vienmēr, kad 
OLAF netieši piekļūst informācijai, kas 
atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā, 
tas notiek tikai OLAF funkciju izpildei un 
tiktāl, ciktāl tas nepieciešams OLAF 
funkciju izpildei, kā noteikts šajā regulā, 
un to pienācīgi pamato un apstiprina, 
izmantojot OLAF izveidotu iekšējo 
procedūru. Birojs reģistrē visus 
gadījumus, kad notiek piekļuve EPPO 
lietu pārvaldības sistēmai. Uz rezultātiem, 
kas iegūti šādā piekļuvē, attiecas 
10. pantā minētie konfidencialitātes un 
datu aizsardzības noteikumi.

Grozījums Nr. 55
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
15. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) regulas 15. pantam pievieno šādu 
punktu:
“9.a Uzraudzības komiteja no savu 
locekļu vidus ieceļ pamattiesību 
amatpersonu. Pamattiesību amatpersona 
uzrauga pamattiesību un procesuālo 
garantiju ievērošanu Birojā. Pamattiesību 
amatpersona izskata atzinumus un 
attiecīgā gadījumā Uzraudzības komitejai 
sniegtos ieteikumus par Biroja veiktajiem 
pasākumiem un izmeklēšanām. 
Pamattiesību amatpersonas atzinumus un 
ieteikumus iekļauj uzraudzības komiteju 
ziņojumos saskaņā ar 9. punktu.”;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
16. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, 
Komisijas, ģenerāldirektora vai 
Uzraudzības komitejas pieprasījuma 
viedokļu apmaiņā īpašos gadījumos var 
uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, 
EPPO, Eurojust un/vai Eiropola 
pārstāvjus.;

Eiropas ģenerālprokurors ir aicināts 
piedalīties viedokļu apmaiņā. Pēc Eiropas 
Parlamenta, Padomes, Komisijas, 
ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas 
pieprasījuma, viedokļu apmaiņā īpašos 
gadījumos var uzaicināt piedalīties 
Revīzijas palātas, Eurojust un/vai Eiropola 
pārstāvjus.;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
17. pants – 4.punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
4. Ģenerāldirektors regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai 
un Revīzijas palātai par Biroja veiktās 
izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām 
darbībām un konstatētajām problēmām, 
vienlaikus ievērojot izmeklēšanas 
konfidencialitāti, attiecīgo personu un 
informācijas sniedzēju likumīgās tiesības 
un vajadzības gadījumā valsts tiesību 
aktus, kas piemērojami tiesvedībai.

"4. Ģenerāldirektors regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, 
EPPO un Revīzijas palātai par Biroja 
veiktās izmeklēšanas secinājumiem, 
veiktajām darbībām un konstatētajām 
problēmām, vienlaikus ievērojot 
izmeklēšanas konfidencialitāti un datu 
aizsardzības principus, attiecīgo personu 
un informācijas sniedzēju likumīgās 
tiesības un vajadzības gadījumā valsts 
tiesību aktus, kas piemērojami 
tiesvedībai.”

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

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)
Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013
19. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(14a) regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:
19. pants “19. pants

Novērtējuma ziņojums Novērtējuma ziņojums

Līdz 2017. gada 2. oktobrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Minētajam ziņojumam 
pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu 
un tajā iekļauj secinājumu, vai šo regulu ir 
nepieciešams grozīt.

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
novērtējuma ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Ziņojumā jo īpaši izvērtē 
Biroja un EPPO sadarbības efektivitāti. 
Minētajam ziņojumam pievieno 
Uzraudzības komitejas atzinumu un iekļauj 
secinājumu, vai šo regulu ir nepieciešams 
grozīt.”

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