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BEKNOPTE MOTIVERING

In het kader van haar inspanningen die erop gericht zijn de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie te verbeteren, heeft de Commissie in mei 2018 een voorstel 
gepresenteerd tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Het voorstel volgt op 
de vaststelling - in juli 2017 - van de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van 
fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, en de vaststelling - in oktober 2017 -
van de verordening betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees 
Openbaar Ministerie ("EOM").

De gewijzigde verordening moet eind 2020, voordat het EOM operationeel wordt, in werking 
treden.

De algemene doelstelling van het voorstel is het aanpassen en versterken van de mechanismen 
voor de bescherming van de financiële belangen van de EU.  Dit moet voornamelijk worden 
bereikt door het leggen van het fundament voor een doeltreffende samenwerking met het 
EOM, die moet stoelen op de beginselen van nauwe samenwerking, uitwisseling van 
informatie, complementariteit en geen dubbel onderzoek. Het EOM zal bevoegd zijn om 
strafrechtelijke onderzoeken uit te voeren en strafvervolgingen in te stellen, terwijl OLAF 
alleen administratieve onderzoeken in verband met de financiële belangen van de EU zal 
blijven doen, in aanvulling op het werk van het EOM en convergerend naar een 
gemeenschappelijk doel.

Rapporteur is van oordeel dat het van het allergrootste belang is ervoor te zorgen dat de 
toekomstige betrekkingen tussen het EOM en OLAF niet tot langdurige geschillen over 
bevoegdheden leiden. Hiertoe moeten zowel het EOM, als OLAF de hit/no hit-functies van 
hun respectieve casemanagementsystemen gebruiken, die een onmiddellijke controle van 
relevante informatie over lopende zaken mogelijk maken. Aangezien het 
casemanagementsysteem van het EOM een hoog niveau van beveiliging vereist, moet het 
Bureau een door het EOM aangewezen persoon informeren die het casemanagementsysteem 
van het EOM verifieert om vast te stellen of het Europees Openbaar Ministerie reeds een 
onderzoek naar dezelfde feiten verricht.

In het verslag staat ook dat het Bureau het EOM onverwijld in kennis moet stellen van 
strafrechtelijke onderzoeken waarvoor het EOM zijn bevoegdheid kan doen gelden. De 
kennisgeving kan worden gevolgd door een verslag, op verzoek van het EOM en opgesteld in 
nauwe samenwerking met het EOM. Dit maakt een snelle reactie van het EOM mogelijk en 
waarborgt dat strafrechtelijke onderzoeken plaatsvinden met volledige inachtneming van de 
procedurewaarborgen die op het EOM van toepassing zijn.

In het verslag staat dat in het geval van complementaire onderzoeken die op instigatie van de 
directeur-generaal van het Bureau worden gestart of voortgezet, het Bureau deze onderzoeken 
alleen mag verrichten met instemming van het EOM. Indien het EOM bezwaar tegen het 
starten van dergelijke onderzoeken maakt, ziet het Bureau van de bedoelde onderzoeken af.

Rapporteur is tot slot van mening dat de instellingen, organen en instanties van de Unie het 
EOM rechtstreeks moeten verzoeken beoordelingen te verrichten van vermoedens van 
strafbare feiten die hen ter ore komen, in overeenstemming met artikel 24, lid 1, van de EOM-
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Volgens het verslag van de 
Commissie van de evaluatie van de 
toepassing van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 is niet helemaal 
duidelijk in welke mate Verordening nr. 
883/2013 het nationale recht van 
toepassing maakt. Verschillen in de 
interpretatie van de relevante bepalingen 
en in het nationale recht leiden tot 
versnippering in de uitoefening van de 
bevoegdheden van OLAF in de lidstaten, 
en maken het voor OLAF soms moeilijk 
om in alle lidstaten met succes onderzoek 
te verrichten en uiteindelijk een bijdrage 
te leveren aan de in het Verdrag 
vastgelegde doelstelling van een 
doeltreffende bescherming van de 
financiële belangen in de gehele Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In het licht van hun 
gemeenschappelijke doel, namelijk het 
behoud van de integriteit van de begroting 
van de Unie, moeten het Bureau en het 
EOM een nauwe band ontwikkelen en 
onderhouden om echt samen te werken en 
te garanderen dat hun respectieve 
mandaten complementair zijn en hun acties 
gecoördineerd worden, met name gelet op 

(4) In het licht van hun 
gemeenschappelijke doel, namelijk het 
behoud van de integriteit van de begroting 
van de Unie, moeten het Bureau en het 
EOM een nauwe band ontwikkelen en 
onderhouden om echt samen te werken en 
te garanderen dat hun respectieve 
mandaten complementair zijn en hun acties 
gecoördineerd worden, met name gelet op 
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de omvang van de nauwere samenwerking 
bij de instelling van het EOM. De band 
moet uiteindelijk helpen te waarborgen dat 
alle middelen worden ingezet om de 
financiële belangen van de Unie te 
beschermen, en dat onnodig dubbel werk 
wordt voorkomen.

de omvang van de nauwere samenwerking 
bij de instelling van het EOM. De band 
moet uiteindelijk helpen te waarborgen dat 
alle middelen worden ingezet om de 
financiële belangen van de Unie te 
beschermen, en dat onnodig dubbel werk 
wordt voorkomen. Om een goede 
samenwerking te bevorderen, worden het 
EOM en het Bureau aangemoedigd 
regelmatig bijeen te komen, met name om 
een overzicht van lopende onderzoeken te 
verkrijgen teneinde tendensen en 
mogelijke verbanden tussen verschillende 
zaken vast te stellen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Na de oprichting van het EOM 
mag het algemene mandaat van OLAF 
niet veranderen, maar moet de werking 
ervan op verschillende manieren worden 
aangepast aan het bestaan van het EOM. 
OLAF moet bevoegd blijven voor het 
administratieve onderzoek naar 
vermoedens van frauduleuze en niet-
frauduleuze onregelmatigheden binnen de 
instellingen, organen en instanties van de 
EU, en in alle lidstaten, met het oog op 
het uitbrengen van aanbevelingen om 
gerechtelijke, disciplinaire, financiële of 
administratieve procedures in te leiden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op grond van Verordening (EU) 
2017/1939 moet het Bureau, net als alle 
instellingen, organen en instanties van de 

(5) Op grond van Verordening (EU) 
2017/1939 moet het Bureau, net als alle 
instellingen, organen en instanties van de 
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Unie en nationale bevoegde autoriteiten, 
zonder onnodige vertraging elke strafbare 
gedraging ten aanzien waarvan het EOM
zijn bevoegdheid kan uitoefenen, aan het 
EOM melden. Omdat het Bureau als 
mandaat heeft administratieve onderzoeken 
te verrichten naar fraude, corruptie en 
andere onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, is het ideaal geplaatst en 
uitgerust om op te treden als de natuurlijke 
partner van en bevoorrechte bron van 
informatie voor het EOM.

Unie en nationale bevoegde autoriteiten, 
zonder onnodige vertraging elke strafbare 
gedraging ten aanzien waarvan het EOM 
zijn bevoegdheid kan uitoefenen, aan het 
EOM melden. Omdat het Bureau als 
mandaat heeft administratieve onderzoeken 
te verrichten naar fraude, corruptie en 
andere onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, is het ideaal geplaatst en 
uitgerust om op te treden als de natuurlijke 
partner van en bevoorrechte bron van 
informatie voor het EOM. Dit is met name 
het geval bij onderzoeken waarbij 
lidstaten betrokken zijn die deelnemen 
aan de nauwere samenwerking voor de 
oprichting van het EOM en lidstaten die 
niet daaraan deelnemen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Elementen die wijzen op mogelijke 
strafbare gedragingen die binnen de 
bevoegdheid van het EOM vallen, kunnen 
in de praktijk al aanwezig zijn in initiële 
vermoedens die het Bureau ontvangt, of 
pas blijken in de loop van een 
administratief onderzoek dat het Bureau 
heeft ingesteld op grond van een 
vermoeden van administratieve 
onregelmatigheid. Om aan zijn 
meldingsplicht aan het EOM te voldoen, 
moet het Bureau dus, naargelang het geval, 
strafrechtelijke gedragingen melden in een
fase vóór of tijdens een onderzoek.

(6) Elementen die wijzen op mogelijke 
strafbare gedragingen die binnen de 
bevoegdheid van het EOM vallen, kunnen 
in de praktijk al aanwezig zijn in initiële 
vermoedens die het Bureau ontvangt, of 
pas blijken in de loop van een 
administratief onderzoek dat het Bureau 
heeft ingesteld op grond van een 
vermoeden van administratieve 
onregelmatigheid. Om aan zijn 
meldingsplicht aan het EOM te voldoen, 
moet het Bureau dus, naargelang het geval, 
onmiddellijk kennis geven van alle 
strafrechtelijke gedragingen. Deze 
kennisgeving moet worden gevolgd door 
een melding die zonder onnodige 
vertraging moet worden verricht. De 
kennisgeving en melding kunnen in elke
fase vóór of tijdens een onderzoek worden 
toegezonden. Door het Bureau ontvangen 
informatie moet in ieder geval zo spoedig 
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aan het EOM worden gemeld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EU) 2017/1939 
specificeert de elementen die in de regel 
ten minste in een melding moeten worden 
opgenomen. Het kan zijn dat het Bureau 
moet overgaan tot een voorlopige evaluatie 
van vermoedens om na te gaan of deze 
elementen aanwezig zijn en de nodige 
informatie te verzamelen. Het Bureau moet 
de evaluatie snel verrichten en met behulp 
van middelen waardoor een mogelijk 
toekomstig strafrechtelijk onderzoek niet in 
gevaar wordt gebracht. Indien een 
vermoeden van een strafbaar feit binnen de 
bevoegdheid van het EOM wordt 
vastgesteld, moet het Bureau dit bij afloop 
van zijn evaluatie aan het EOM melden.

(7) Verordening (EU) 2017/1939 
specificeert de elementen die in de regel 
ten minste in een melding moeten worden 
opgenomen, om de doeltreffendheid van 
de melding van strafzaken te verhogen. 
Naast deze elementen moet het Bureau 
alle relevante informatie waarvoor het 
beschikt aan het EOM toezenden. Het kan 
zijn dat het Bureau moet overgaan tot een 
voorlopige evaluatie van vermoedens om 
na te gaan of deze elementen aanwezig zijn 
en de nodige informatie te verzamelen. Het 
Bureau moet de evaluatie zo spoedig 
mogelijk verrichten en met behulp van 
middelen waardoor een mogelijk 
toekomstig strafrechtelijk onderzoek niet in 
gevaar wordt gebracht. Indien een 
vermoeden van een strafbaar feit binnen de 
bevoegdheid van het EOM wordt 
vastgesteld, moet het Bureau dit bij afloop 
van zijn evaluatie onmiddellijk aan het 
EOM melden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gelet op de deskundigheid van het 
Bureau moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie de keuze hebben om 
een beroep te doen op het Bureau voor het 
verrichten van een dergelijke voorlopige 
evaluatie van vermoedens die aan hen zijn 
gemeld.

(8) Gelet op de deskundigheid van het 
Bureau moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie de keuze hebben om 
een beroep te doen op het Bureau voor het 
verrichten van een dergelijke voorlopige 
evaluatie van vermoedens die aan hen zijn 
gemeld, in gevallen waarin zij niet in staat 
zijn deze beoordeling te verrichten. Dit 
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mag tijdige melding aan het EOM niet in 
de weg staan.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Overeenkomstig Verordening (EU) 
2017/1939 mag het Bureau in beginsel 
geen parallel administratief onderzoek 
instellen als het EOM al een onderzoek 
voert met betrekking tot dezelfde feiten. In 
sommige gevallen kan de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie echter 
vereisen dat het Bureau een aanvullend 
administratief onderzoek verricht voordat
de door het EOM ingestelde 
strafrechtelijke procedure beëindigd is, om 
te kunnen nagaan of voorzorgsmaatregelen 
nodig zijn dan wel financiële, 
tuchtrechtelijke of administratiefrechtelijke 
acties moeten worden ondernomen. Deze 
aanvullende onderzoeken kunnen onder 
meer passend zijn wanneer aan de 
begroting van de Unie verschuldigde 
bedragen binnen bepaalde 
verjaringstermijnen moeten worden 
teruggevorderd, wanneer de risicobedragen 
erg hoog zijn of wanneer door middel van 
administratieve maatregelen moet worden 
voorkomen dat in risicosituaties verdere 
uitgaven worden gedaan.

(9) Overeenkomstig Verordening (EU) 
2017/1939 mag het Bureau in beginsel 
geen parallel administratief onderzoek 
instellen als het EOM al een onderzoek 
voert met betrekking tot dezelfde feiten. In 
sommige gevallen kan de bescherming van 
de financiële belangen van de Unie echter 
vereisen dat het Bureau een aanvullend 
administratief onderzoek verricht voordat 
de door het EOM ingestelde 
strafrechtelijke procedure beëindigd is, om 
te kunnen nagaan of voorzorgsmaatregelen 
nodig zijn dan wel financiële, 
tuchtrechtelijke of administratiefrechtelijke 
acties moeten worden ondernomen. Deze 
aanvullende onderzoeken kunnen onder 
meer passend zijn wanneer aan de 
begroting van de Unie verschuldigde 
bedragen binnen bepaalde 
verjaringstermijnen moeten worden 
teruggevorderd, wanneer de risicobedragen 
erg hoog zijn of wanneer door middel van 
administratieve maatregelen moet worden 
voorkomen dat in risicosituaties verdere 
uitgaven worden gedaan. Gezien hun 
aanvullende aard moeten dergelijke 
aanvullende onderzoeken uitsluitend 
worden verricht met de instemming van 
het EOM.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Verordening (EU) 2017/1939 
bepaalt dat het EOM het Bureau kan 
verzoeken om dergelijke aanvullende 
onderzoeken. In gevallen waarin het EOM 
daar niet om verzoekt, moet een dergelijk 
aanvullend onderzoek onder bepaalde
voorwaarden ook mogelijk zijn op initiatief 
van het Bureau. Het EOM moet met name 
bezwaar kunnen maken tegen de opening 
of de voortzetting van een onderzoek door 
het Bureau of tegen het verrichten van 
bepaalde onderzoekshandelingen door het 
Bureau. De redenen voor dit bezwaar 
moeten gebaseerd zijn op het feit dat de 
doeltreffendheid van het onderzoek van het 
EOM moet worden beschermd, en moeten 
in verhouding staan tot dit doel. Het 
Bureau moet afzien van het verrichten van 
de handelingen waartegen het EOM 
bezwaar heeft gemaakt. Indien het EOM 
geen bezwaar maakt, moet het onderzoek 
van het Bureau in nauw overleg met het 
EOM worden verricht.

(10) Verordening (EU) 2017/1939 
bepaalt dat het EOM het Bureau kan 
verzoeken om dergelijke aanvullende 
onderzoeken. In gevallen waarin het EOM 
daar niet om verzoekt, moet een dergelijk 
aanvullend onderzoek onder specifieke
voorwaarden ook mogelijk zijn op initiatief 
van het Bureau, na raadpleging van het 
EOM. Het EOM moet met name bezwaar 
kunnen maken tegen de opening of de 
voortzetting van een onderzoek door het 
Bureau of tegen het verrichten van 
bepaalde onderzoekshandelingen door het 
Bureau. De redenen voor dit bezwaar 
moeten gebaseerd zijn op het feit dat de 
doeltreffendheid van het onderzoek van het 
EOM moet worden beschermd, en moeten 
in verhouding staan tot dit doel. Het 
Bureau moet afzien van het verrichten van 
de handelingen waartegen het EOM 
bezwaar heeft gemaakt. Indien het EOM 
aan het verzoek voldoet, moet het 
onderzoek van het Bureau in nauw overleg 
met het EOM worden verricht.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om doeltreffende coördinatie 
tussen het Bureau en het EOM te 
garanderen, moet continu tussen hen 
informatie worden uitgewisseld. De 
uitwisseling van informatie in de fasen 
voorafgaand aan de opening van 
onderzoeken door het Bureau en het EOM 
is vooral relevant om degelijke coördinatie 
tussen de respectieve acties te garanderen 
en dubbel werk te voorkomen. Het Bureau 
en het EOM moeten de modaliteiten en 
voorwaarden van deze uitwisseling van 
informatie vastleggen in hun 

(12) Om doeltreffende coördinatie 
tussen het Bureau en het EOM te 
garanderen, moet continu tussen hen 
informatie worden uitgewisseld. De 
uitwisseling van informatie in de fasen 
voorafgaand aan de opening van 
onderzoeken door het Bureau en het EOM 
is vooral relevant om degelijke coördinatie 
tussen de respectieve acties te garanderen 
en dubbel werk te voorkomen. Hiertoe 
moeten het Bureau en het EOM gebruik 
maken van de hit/no hit-functies van hun 
respectieve casemanagementsystemen. Het 
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werkafspraken. Bureau en het EOM moeten de 
modaliteiten en voorwaarden van deze 
uitwisseling van informatie vastleggen in 
hun werkafspraken. De directeur-generaal 
van het Bureau en de Europese 
hoofdaanklager dienen regelmatig bijeen 
te komen om zaken van 
gemeenschappelijk belang te bespreken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In situaties waarin het Bureau een 
beroep moet doen op de bijstand van de 
nationale bevoegde autoriteiten, vooral in 
gevallen waarin een marktdeelnemer zich 
tegen een controle en verificatie ter plaatse 
verzet, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat de actie van het Bureau doeltreffend is, 
en moeten zij overeenkomstig de 
desbetreffende regels van nationaal 
procesrecht de nodige bijstand verlenen.

(19) In situaties waarin het Bureau een 
beroep moet doen op de bijstand van de 
nationale bevoegde autoriteiten, vooral in 
gevallen waarin een marktdeelnemer zich 
tegen een controle en verificatie ter plaatse 
verzet, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat de actie van het Bureau doeltreffend is, 
en moeten zij overeenkomstig de 
desbetreffende regels van nationaal 
procesrecht onverwijld de nodige bijstand 
verlenen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Personen die strafbare 
feiten en inbreuken in verband met de 
financiële belangen van de EU melden bij 
het Bureau, dienen volledig beschermd te 
worden, met name door middel van de 
betreffende EU-bepalingen inzake de 
bescherming van klokkenluiders.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
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Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten verlenen het Bureau de 
nodige bijstand bij de uitvoering van zijn 
taken. Wanneer het Bureau 
aanbevelingen betreffende gerechtelijke 
acties doet aan de nationale 
strafvervolgingsautoriteiten van een 
lidstaat en er geen follow-up plaatsvindt, 
moet de lidstaat zijn beslissing aan het 
Bureau rechtvaardigen. Eenmaal per jaar 
dient het Bureau een verslag op te stellen 
om een overzicht te geven van de door de 
lidstaten verleende bijstand en van de 
follow-up die aan de aanbevelingen 
betreffende gerechtelijke acties gegeven 
is.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 ter) Er dient een 
grondrechtenfunctionaris te worden 
benoemd uit de leden van het Comité van 
toezicht. De grondrechtenfunctionaris 
moet toezien op de inachtneming van de 
grondrechten en de procedurele 
waarborgen door het Bureau.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Uiterlijk 31 december 2022 
dient de Commissie de toepassing van 
deze verordening en met name de 
doelmatigheid van de samenwerking 
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tussen het Bureau en het EOM te 
evalueren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 1 – lid 3 – letter d

Bestaande tekst Amendement

(-1) Artikel 1, lid 3, onder d), wordt 
vervangen door:

d) Verordening (EG) nr. 45/2001. "d) Verordening (EU) nr. 45/2001 en 
Verordening (EU) 2016/679

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

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Controles en verificaties ter plaatse 
worden verricht overeenkomstig deze 
verordening en, in zoverre een 
aangelegenheid niet onder deze 
verordening valt, Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96.

2. Controles en verificaties ter plaatse 
kunnen worden verricht zonder 
voorafgaande kennisgeving en worden 
verricht overeenkomstig deze verordening 
en, in zoverre een aangelegenheid niet 
onder deze verordening valt, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/96.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit van de betrokken De bevoegde autoriteit van de betrokken 
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lidstaat verleent de personeelsleden van het 
Bureau op verzoek van het Bureau de 
nodige bijstand om hun taak doeltreffend te 
kunnen uitvoeren, als omschreven in de in 
artikel 7, lid 2, bedoelde schriftelijke 
machtiging.

lidstaat verleent de personeelsleden van het 
Bureau op verzoek van het Bureau zonder 
onnodige vertraging de nodige bijstand om 
hun taak doeltreffend te kunnen uitvoeren, 
als omschreven in de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde schriftelijke machtiging.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 zorgt de betrokken lidstaat 
ervoor dat de personeelsleden van het 
Bureau toegang krijgen tot alle informatie 
en documenten in verband met de 
onderzochte feiten die nodig blijken voor 
het doelmatige en doeltreffende verloop 
van de controles en verificaties ter plaatse, 
en dat zij documenten of gegevens kunnen 
veiligstellen teneinde elk risico van 
verdwijning uit te schakelen.

Overeenkomstig Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 zorgt de betrokken lidstaat 
ervoor dat de personeelsleden van het 
Bureau toegang krijgen tot alle informatie 
en documenten in verband met de 
onderzochte feiten die nodig blijken voor 
het doelmatige en doeltreffende verloop 
van de controles en verificaties ter plaatse, 
en dat zij documenten of gegevens kunnen 
veiligstellen gedurende de tijd die nodig is 
om elk risico van verdwijning uit te 
schakelen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Tijdens een extern onderzoek kan 
het Bureau toegang verkrijgen tot alle 
relevante informatie en gegevens met 
betrekking tot de onderzochte feiten, 
ongeacht de aard van de informatiedrager, 
die in het bezit zijn van de instellingen, 
organen of instanties, voor zover dit 
noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of 
er sprake is van fraude, corruptie of andere 

9. Tijdens een extern onderzoek kan 
het Bureau zonder onnodige vertraging 
toegang verkrijgen tot alle relevante 
informatie en gegevens met betrekking tot 
de onderzochte feiten, ongeacht de aard 
van de informatiedrager, die in het bezit 
zijn van de instellingen, organen of 
instanties, voor zover dit noodzakelijk is 
om te kunnen vaststellen of er sprake is 
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onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. In dat geval is artikel 4, leden 2 
en 4, van toepassing.

van fraude, corruptie of andere onwettige 
activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad. In 
dat geval is artikel 4, leden 2 en 4, van 
toepassing.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 12 quater, lid 1, kan 
het Bureau, wanneer het, voordat is 
besloten om al dan niet een extern 
onderzoek te openen, over aanwijzingen 
beschikt dat er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad, de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten en, 
in voorkomend geval, de instellingen, 
organen en instanties in kwestie hiervan in 
kennis stellen.

Onverminderd artikel 12 quater, lid 1, kan 
het Bureau, wanneer het, voordat is 
besloten om al dan niet een extern 
onderzoek te openen, over aanwijzingen 
beschikt dat er sprake is van fraude, 
corruptie of andere onwettige activiteiten 
waardoor de financiële belangen van de 
Unie worden geschaad, de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten en, 
in voorkomend geval, de instellingen, 
organen en instanties in kwestie hiervan in 
kennis stellen. De bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaat en/of de 
instelling, het orgaan of de instantie in 
kwestie stelt het Bureau desgevraagd in 
kennis van de eventueel naar aanleiding 
daarvan ondernomen actie en van de 
bevindingen met betrekking tot de 
hierboven bedoelde aanwijzingen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) heeft het Bureau zonder 
voorafgaande waarschuwing onmiddellijke 

a) heeft het Bureau zonder 
voorafgaande waarschuwing onmiddellijke 
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toegang tot alle relevante informatie en 
gegevens, ongeacht de aard van de 
informatiedrager, die in het bezit zijn van 
de instellingen, organen en instanties, 
alsmede tot hun lokalen. Het Bureau is 
bevoegd om de boekhouding van de 
instellingen, organen en instanties te 
controleren. Het Bureau kan alle 
documenten en de inhoud van alle 
informatiedragers die deze instellingen, 
organen en instanties in hun bezit hebben, 
kopiëren of daarvan uittreksels verkrijgen 
en kan, zo nodig, deze documenten of 
gegevens veiligstellen teneinde elk risico 
van verdwijning uit te schakelen;

toegang tot alle relevante informatie en 
gegevens, ongeacht de aard van de 
informatiedrager, die in het bezit zijn van 
de instellingen, organen en instanties, 
alsmede tot hun lokalen. Het Bureau is 
bevoegd om de boekhouding van de 
instellingen, organen en instanties te 
controleren. Het Bureau kan alle 
documenten en de inhoud van alle 
informatiedragers die deze instellingen, 
organen en instanties in hun bezit hebben, 
kopiëren of daarvan uittreksels verkrijgen 
en kan, zo nodig, deze documenten of 
gegevens veiligstellen gedurende de tijd 
die nodig is om elk risico van verdwijning 
uit te schakelen;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig artikel 3 kan het 
Bureau bij marktdeelnemers controles en 
verificaties ter plaatse verrichten om 
toegang te krijgen tot relevante informatie 
met betrekking tot de feiten waarnaar een 
intern onderzoek wordt ingesteld.

3. Overeenkomstig artikel 3 kan het 
Bureau bij marktdeelnemers zonder 
voorafgaande kennisgeving controles en 
verificaties ter plaatse verrichten om
toegang te krijgen tot relevante informatie 
met betrekking tot de feiten waarnaar een 
intern onderzoek wordt ingesteld.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in lid 2 wordt na de eerste alinea 
de volgende alinea ingevoegd:

"Een door het EOM aan het Bureau 
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gevraagd extern onderzoek wordt 
onverwijld geopend in overeenstemming 
met artikel 12 sexies."

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

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

a ter) in lid 2 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

Het besluit om een intern onderzoek te 
openen, wordt genomen door de directeur-
generaal, die handelt op eigen initiatief dan 
wel op verzoek van de instelling, het 
orgaan of de instantie waarbij het 
onderzoek moet worden verricht of op 
verzoek van een lidstaat.

Het besluit om een intern onderzoek te 
openen, wordt genomen door de directeur-
generaal, die handelt op eigen initiatief dan 
wel op verzoek van het EOM of de 
instelling, het orgaan of de instantie 
waarbij het onderzoek moet worden 
verricht of op verzoek van een lidstaat.

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

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

a bis) in lid 3 wordt de tweede alinea 
vervangen door:

De instellingen, organen en instanties zien 
erop toe dat hun ambtenaren, andere 
personeelsleden, leden, hoofden of 
personeelsleden het personeel van het 
Bureau de nodige bijstand verlenen bij de 
doeltreffende uitvoering van zijn taken.

De instellingen, organen en instanties zien 
erop toe dat hun ambtenaren, andere 
personeelsleden, leden, hoofden of 
personeelsleden het personeel van het 
Bureau de nodige bijstand verlenen bij de 
doeltreffende uitvoering van zijn taken
overeenkomstig deze verordening en 
zonder onnodige vertraging."
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter d
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 7 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instelling, het orgaan of de instantie in 
kwestie kan, in aanvulling op de eerste 
alinea, te allen tijde het Bureau raadplegen 
om, in nauwe samenwerking met het 
Bureau, te besluiten alle passende 
voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief 
maatregelen ter bescherming van 
bewijsmiddelen, en stelt het Bureau 
onverwijld in kennis van dit besluit.

De instelling, het orgaan of de instantie in 
kwestie kan, in aanvulling op de eerste 
alinea, te allen tijde het Bureau raadplegen 
om, in nauwe samenwerking met het 
Bureau, te besluiten alle passende 
voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief 
maatregelen ter bescherming van 
bewijsmiddelen, en stelt het Bureau 
onverwijld in kennis van dit besluit. Het 
Bureau werkt constructief en in volledige 
synergie samen met de instelling, het 
orgaan of de instantie in kwestie.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de instellingen, organen en 
instanties overeenkomstig artikel 24 van 
Verordening (EU) 2017/1939 aan het EOM 
een melding doen, kunnen zij in plaats 
daarvan aan het Bureau een afschrift van 
de aan het EOM toegezonden melding 
doorgeven.

Wanneer de instellingen, organen en 
instanties overeenkomstig artikel 24 van 
Verordening (EU) 2017/1939 aan het EOM 
een melding doen, kunnen zij in plaats 
daarvan aan het Bureau een afschrift van 
de aan het EOM toegezonden melding 
doorgeven en het EOM van deze 
toezending kennisgeven.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
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Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instellingen, organen en instanties en, 
tenzij hun nationale recht dat verbiedt, de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
geven op verzoek van het Bureau of op 
eigen initiatief alle documenten en 
informatie in hun bezit die verband houden 
met een lopend onderzoek van het Bureau 
aan het Bureau door.

De instellingen, organen en instanties en, 
tenzij hun nationale recht dat verbiedt, de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
geven op verzoek van het Bureau of op 
eigen initiatief onverwijld alle documenten 
en informatie in hun bezit die verband 
houden met een lopend onderzoek van het 
Bureau aan het Bureau door.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaand aan de opening van een 
onderzoek geven zij, op verzoek van het 
Bureau, alle documenten of informatie in 
hun bezit door die nodig zijn om de 
vermoedens te beoordelen of de in 
artikel 5, lid 1, vastgestelde criteria voor de 
opening van een onderzoek toe te passen.

Voorafgaand aan de opening van een 
onderzoek geven zij, op verzoek van het 
Bureau of op eigen initiatief, alle 
documenten of informatie in hun bezit door 
die nodig zijn om de vermoedens te 
beoordelen of de in artikel 5, lid 1, 
vastgestelde criteria voor de opening van 
een onderzoek toe te passen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De instellingen, organen en 
instanties en, tenzij hun nationale recht dat 
verbiedt, de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten geven alle andere relevant geachte 
documenten en informatie in hun bezit die 
verband houden met de bestrijding van 

3. De instellingen, organen en 
instanties en, tenzij hun nationale recht dat 
verbiedt, de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, geven onverwijld, op verzoek van 
het Bureau of op eigen initiatief, alle 
andere relevant geachte documenten en 
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fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, 
aan het Bureau door.

informatie in hun bezit die verband houden 
met de bestrijding van fraude, corruptie en 
andere onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, aan het Bureau door.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende lid wordt toegevoegd:

"5 bis. De door OLAF uitgevoerde 
onderzoekshandelingen zijn onderworpen 
aan rechterlijke toetsing van het Hof van 
Justitie overeenkomstig artikel 263 
VWEU."

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

a bis) in lid 5 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

De directeur-generaal zorgt ervoor dat het 
verstrekken van informatie aan het publiek 
op neutrale en onpartijdige wijze gebeurt 
en dat de openbaarmaking van die 
informatie geschiedt met inachtneming van 
het vertrouwelijke karakter van 
onderzoeken en in overeenstemming is met 
de beginselen van dit artikel en van artikel
9, lid 1.

De directeur-generaal zorgt ervoor dat het 
verstrekken van informatie aan het publiek 
op neutrale en onpartijdige wijze gebeurt 
en dat de openbaarmaking van die 
informatie geschiedt met inachtneming van 
de voorschriften inzake 
gegevensbescherming en het 
vertrouwelijke karakter van onderzoeken 
en in overeenstemming is met de 
beginselen van dit artikel en van artikel 9, 
lid 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het volgende lid wordt toegevoegd:

"5 bis. Personen die strafbare feiten en 
inbreuken in verband met de financiële 
belangen van de EU melden bij het 
Bureau, worden volledig beschermd, met 
name door middel van de Europese 
wetgeving inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het recht van 
de Unie melden."

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag kan vergezeld gaan van 
aanbevelingen van de directeur-generaal 
betreffende te ondernemen actie. De 
aanbevelingen vermelden in voorkomend 
geval of er door de instellingen, organen en 
instanties en door de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaten tuchtrechtelijke, 
administratiefrechtelijke, financiële en/of 
gerechtelijke acties moeten worden 
ondernomen; in het bijzonder worden de 
geschatte in te vorderen bedragen en de 
voorlopige juridische kwalificatie van de 
geconstateerde feiten vermeld.

Het verslag gaat vergezeld van goed 
gedocumenteerde aanbevelingen van de 
directeur-generaal betreffende het al dan 
niet ondernemen van actie. De 
aanbevelingen vermelden in voorkomend 
geval of er door de instellingen, organen en 
instanties en door de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaten tuchtrechtelijke, 
administratiefrechtelijke, financiële en/of 
gerechtelijke acties moeten worden 
ondernomen; in het bijzonder worden de 
geschatte in te vorderen bedragen en de 
voorlopige juridische kwalificatie van de 
geconstateerde feiten vermeld.

Amendement 36
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau neemt passende interne 
maatregelen om de consistente kwaliteit 
van de eindverslagen en aanbevelingen te 
waarborgen en gaat na of de richtsnoeren 
betreffende onderzoeksprocedures moeten 
worden herzien om eventuele 
inconsistenties aan te pakken.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 11 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verslagen van het Bureau zijn op 
dezelfde wijze en onder dezelfde 
voorwaarden als door de nationale
administratieve controleurs opgestelde 
administratieve verslagen toelaatbaar als 
bewijs in strafrechtelijke procedures van de 
lidstaat waar het gebruik ervan nodig blijkt. 
De verslagen worden beoordeeld volgens 
dezelfde regels als administratieve 
verslagen van de nationale administratieve 
controleurs en hebben dezelfde 
bewijskracht.

De verslagen van het Bureau zijn op 
dezelfde wijze en onder dezelfde 
voorwaarden als door de nationale 
administratieve controleurs opgestelde 
administratieve verslagen toelaatbaar als 
bewijs in strafrechtelijke procedures van de 
lidstaat waar het gebruik ervan nodig blijkt. 
De verslagen worden beoordeeld volgens 
dezelfde regels als administratieve 
verslagen van de nationale administratieve 
controleurs en hebben dezelfde 
bewijskracht. In dat opzicht vormen 
dergelijke verslagen handelingen die voor 
de betrokken personen negatieve gevolgen 
kunnen hebben.

Motivering

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer moet worden 
bepaald dat de verslagen van het Bureau negatieve gevolgen kunnen hebben voor personen, 
teneinde het recht van deze personen op een doeltreffende voorziening in rechte te 
waarborgen.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 11 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende lid wordt toegevoegd:

"8 bis. Eenmaal per jaar wordt een 
verslag opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur-
generaal. In dat verslag wordt een 
overzicht gegeven van het gevolg die de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
hebben gegeven aan de door het Bureau 
uit hoofde van deze verordening gedane 
verzoeken voor bijstand. In dat verslag 
wordt een overzicht gegeven van de 
gerechtelijke follow-up die de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten hebben 
gegeven aan de resultaten van de door het 
Bureau uitgevoerde onderzoeken. Het 
verslag neemt de voorschriften inzake 
gegevensbescherming en de 
vertrouwelijkheid van de onderzoeken in 
acht en wordt toegezonden aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie."

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wijzen de lidstaten een 
instantie ("de coördinatiedienst 
fraudebestrijding") aan om een 
doeltreffende samenwerking en 
uitwisseling van informatie, inclusief 
informatie van operationele aard, met het 
Bureau te faciliteren. De coördinatiedienst 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wijzen de lidstaten een 
instantie ("de coördinatiedienst 
fraudebestrijding") aan om een vlotte en 
doeltreffende samenwerking en 
uitwisseling van informatie, inclusief 
informatie van operationele aard, met het 
Bureau te faciliteren. De coördinatiedienst 
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fraudebestrijding kan, in voorkomend 
geval en conform het nationale recht, voor 
de toepassing van deze verordening als een 
bevoegde autoriteit worden beschouwd.

fraudebestrijding kan, in voorkomend 
geval en conform het nationale recht, voor 
de toepassing van deze verordening als een 
bevoegde autoriteit worden beschouwd.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van het Bureau en 
voordat een besluit is genomen of er al dan 
niet een onderzoek wordt geopend, en ook 
tijdens of na een onderzoek, verlenen, 
verkrijgen of coördineren de 
coördinatiediensten fraudebestrijding de 
nodige bijstand opdat het Bureau zijn taken 
doeltreffend kan uitvoeren. Die bijstand 
omvat met name de bijstand van de 
nationale bevoegde autoriteiten die 
overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, 
artikel 7, lid 3, en artikel 8, leden 2 en 3, 
wordt verleend.

2. Op verzoek van het Bureau of op 
eigen initiatief en voordat een besluit is 
genomen of er al dan niet een onderzoek 
wordt geopend, en ook tijdens of na een 
onderzoek, verlenen, verkrijgen of 
coördineren de coördinatiediensten 
fraudebestrijding de nodige bijstand opdat 
het Bureau zijn taken doeltreffend kan 
uitvoeren. Die bijstand omvat met name de 
bijstand van de nationale bevoegde 
autoriteiten die overeenkomstig artikel 3, 
leden 6 en 7, artikel 7, lid 3, en artikel 8, 
leden 2 en 3, wordt verleend.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Bureau meldt het EOM zonder 
onnodige vertraging alle strafbare 
gedragingen ten aanzien waarvan het EOM 
zijn bevoegdheid kan uitoefenen 
overeenkomstig artikel 22 en artikel 25, 
leden 2 en 3, van Verordening (EU) 
2017/1939. De melding wordt in elke fase 
voor of tijdens een onderzoek van het 
Bureau toegezonden.

1. Het Bureau geeft het EOM 
onmiddellijk kennis van elke aanwijzing 
van strafbare gedragingen ten aanzien 
waarvan het EOM zijn bevoegdheid 
uitoefent overeenkomstig de artikelen 22 
en 25 van Verordening (EU) 2017/1939. 
Deze kennisgeving wordt gevolgd door 
een melding die zonder onnodige 
vertraging wordt verzonden. De 
kennisgeving en de melding worden in 
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elke fase voor of tijdens een onderzoek van 
het Bureau toegezonden. Het EOM kan 
het Bureau verzoeken aanvullende 
informatie te verstrekken waarin een 
termijn voor deze toezending is 
vastgelegd.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verslag bevat ten minste een 
beschrijving van de feiten, met inbegrip 
van een beoordeling van de schade die is 
berokkend of wellicht zal worden 
berokkend, de mogelijke juridische 
kwalificatie, en eventuele beschikbare 
informatie over potentiële slachtoffers, 
verdachten en andere betrokkenen.

2. Het verslag bevat ten minste een 
beschrijving van de feiten en bij het 
Bureau bekende informatie, met inbegrip 
van een beoordeling van de schade die is 
berokkend of wellicht zal worden 
berokkend, ingeval het Bureau over 
dergelijke informatie beschikt, de 
mogelijke juridische kwalificatie, en 
eventuele beschikbare informatie over 
potentiële slachtoffers, verdachten en 
andere betrokkenen. Het Bureau doet het 
verslag en alle eventuele andere relevante, 
in zijn bezit zijnde informatie over de 
zaak, aan het EOM toekomen.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin de door het Bureau 
ontvangen informatie niet de in lid 2 
omschreven elementen omvat, en er geen 
onderzoek van het Bureau aan de gang is, 
kan het Bureau overgaan tot een 
voorlopige evaluatie van de vermoedens. 
De evaluatie wordt snel verricht en in elk 

In gevallen waarin de door het Bureau 
ontvangen informatie niet de in lid 2 
omschreven elementen omvat, en er geen 
onderzoek van het Bureau aan de gang is, 
kan het Bureau overgaan tot een 
voorlopige evaluatie van de vermoedens. 
De evaluatie wordt zo spoedig mogelijk
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geval binnen twee maanden na ontvangst 
van de informatie. In de loop van deze 
evaluatie zijn artikel 6 en artikel 8, lid 2, 
van toepassing.

verricht en in elk geval binnen twee 
maanden na ontvangst van de informatie. 
In de loop van deze evaluatie zijn artikel 6 
en artikel 8, lid 2, van toepassing. Het 
Bureau ziet af van het treffen van 
maatregelen die eventuele toekomstige 
onderzoeken van het EOM in gevaar 
kunnen brengen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na deze voorlopige evaluatie meldt het 
Bureau aan het EOM of de in lid 1 
vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Na deze voorlopige evaluatie, zelfs indien 
niet alle elementen als beschreven in lid 2 
zijn verzameld, meldt het Bureau
onmiddellijk aan het EOM of de in lid 1 
vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
controleert het Bureau overeenkomstig 
artikel 12 octies, lid 2, via het 
casemanagementsysteem van het EOM of 
het EOM een onderzoek voert. Het Bureau 
kan het EOM om verdere informatie 
verzoeken. Het EOM beantwoordt een 
dergelijk verzoek binnen tien werkdagen.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
controleert het Bureau overeenkomstig 
artikel 12 octies, lid 2, of het EOM een 
onderzoek voert. Het Bureau kan het EOM 
om verdere informatie verzoeken. Het 
EOM beantwoordt een dergelijk verzoek 
zonder onnodige vertraging.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
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Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De instellingen, organen en 
instanties kunnen het Bureau verzoeken om 
over te gaan tot een voorlopige evaluatie 
van vermoedens die aan hen worden 
gemeld. Voor die verzoeken is lid 3 van 
toepassing.

5. De instellingen, organen en 
instanties kunnen het Bureau verzoeken om 
over te gaan tot een voorlopige evaluatie 
van vermoedens die aan hen worden 
gemeld. Voor die verzoeken is lid 3 van 
toepassing. Dit staat tijdige melding aan 
het EOM niet in de weg.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
controleert het Bureau overeenkomstig 
artikel 12 octies, lid 2, via het 
casemanagementsysteem van het EOM of 
het EOM een onderzoek voert. Het Bureau 
kan het EOM om verdere informatie 
verzoeken. Het EOM beantwoordt een 
dergelijk verzoek binnen tien werkdagen.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
controleert het Bureau overeenkomstig 
artikel 12 octies, lid 2, of het EOM een 
onderzoek voert. Het Bureau kan het EOM 
om verdere informatie verzoeken. Het 
EOM beantwoordt een dergelijk verzoek 
zonder onnodige vertraging.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 sexies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De normen van de procedurele 
waarborgen zoals vastgesteld in 
Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 
zijn ook van toepassing op de bewijzen die 
het Bureau in deze gevallen heeft 
verzameld. Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie blijft bevoegd om de door 
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OLAF namens het EOM verrichte 
procedurele handelingen te toetsen voor 
zover deze handelingen rechtsgevolgen 
ten aanzien van derden beogen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 septies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gerechtvaardigde 
gevallen waarin de directeur-generaal van 
het Bureau het, ondanks een reeds lopend 
onderzoek van het EOM, aangewezen acht 
dat overeenkomstig het mandaat van het 
Bureau een onderzoek wordt geopend
teneinde het nemen van 
voorzorgsmaatregelen of het ondernemen 
van financiële, tuchtrechtelijke of 
administratiefrechtelijke acties te 
faciliteren, stelt het Bureau het EOM 
schriftelijk en met vermelding van de aard 
en het doel van het onderzoek daarvan in 
kennis.

Indien de directeur-generaal van het 
Bureau ondanks een reeds lopend 
onderzoek van het EOM, in naar behoren 
gerechtvaardigde gevallen, van oordeel is 
dat het Bureau overeenkomstig zijn 
mandaat ook een onderzoek moet openen
teneinde het nemen van 
voorzorgsmaatregelen of het ondernemen 
van financiële, tuchtrechtelijke of 
administratiefrechtelijke acties te 
faciliteren, stelt het Bureau het EOM 
daarvan schriftelijk in kennis en verzoekt 
het EOM om toestemming. Hiertoe dient 
het Bureau een schriftelijk verzoek in, met 
vermelding van de aard van de 
maatregel(en) en de persoon/personen in 
kwestie.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 septies– lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 30 dagen na ontvangst van deze 
informatie kan het EOM bezwaar maken 
tegen de opening van een onderzoek of 
tegen het verrichten van bepaalde
handelingen met betrekking tot het 
onderzoek, wanneer dat nodig is om te 

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van 
deze informatie gaat het EOM akkoord 
met of maakt het bezwaar tegen de 
opening van een onderzoek of tegen het 
verrichten van eventuele handelingen met 
betrekking tot het onderzoek, wanneer dat 
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voorkomen dat zijn eigen onderzoek of 
vervolging in gevaar wordt gebracht, en dat 
zolang deze redenen bestaan. Het EOM 
stelt het Bureau zonder onnodige 
vertraging in kennis wanneer de redenen 
voor het bezwaar niet langer gelden.

nodig is om te voorkomen dat zijn eigen 
onderzoek of vervolging in gevaar wordt 
gebracht, en dat zolang deze redenen 
bestaan. Indien het EOM zich verzet tegen 
het verzoek, ziet het Bureau af van het 
openen van een onderzoek. In 
uitzonderlijke gevallen kan het EOM, als 
gevolg van de complexiteit van de 
onderzoeken, het Bureau informeren dat 
deze termijn met 20 werkdagen moet 
worden verlengd. Het EOM stelt het 
Bureau zonder onnodige vertraging in 
kennis wanneer de redenen voor het 
bezwaar niet langer gelden.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 septies– lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval het EOM binnen de in de vorige 
alinea vastgestelde termijn geen bezwaar 
maakt, kan het Bureau een onderzoek 
openen en voert het dit onderzoek in nauw 
overleg met het EOM.

Indien het EOM met het verzoek instemt, 
verricht het Bureau het onderzoek in nauw 
overleg met het EOM. 

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 septies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien het EOM er via het in 
artikel 12 octies bedoelde 
casemanagementsysteem van op de 
hoogte raakt dat het Bureau onderzoek 
verricht naar dezelfde feiten die het EOM 
ook wenst te onderzoeken, stelt het het 
Bureau daarvan binnen 24 uur in kennis. 
In dat geval sluit het Bureau zijn 
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onderzoek, tenzij het EOM het Bureau 
verzoekt de EOM-activiteiten in 
overeenstemming met artikel 12 sexies te 
ondersteunen of aan te vullen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 octies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien dit nodig is om de 
samenwerking met het EOM als 
beschreven in artikel 1, lid 4 bis, te 
faciliteren, maakt het Bureau 
administratieve afspraken met het EOM. 
Dergelijke werkafspraken kunnen bestaan 
uit praktische regelingen voor de 
uitwisseling van informatie, waaronder 
persoonsgegevens, operationele, 
strategische of technische informatie en 
gerubriceerde informatie. Ze omvatten 
gedetailleerde afspraken over de continue 
uitwisseling van informatie tijdens de 
ontvangst en de controle van vermoedens 
door beide instanties.

1. Indien dit nodig is om de 
samenwerking met het EOM als 
beschreven in artikel 1, lid 4 bis, te 
faciliteren, maakt het Bureau 
administratieve afspraken met het EOM. 
Dergelijke werkafspraken kunnen bestaan 
uit praktische regelingen voor de 
uitwisseling van informatie, waaronder 
persoonsgegevens, operationele, 
strategische of technische informatie en 
gerubriceerde informatie. Ze omvatten 
gedetailleerde afspraken over de continue 
uitwisseling van informatie tijdens de 
ontvangst en de controle van vermoedens 
door beide instanties. De directeur-
generaal van het Bureau en de Europese 
hoofdaanklager komen ten minste 
eenmaal per jaar bijeen om zaken van 
gemeenschappelijk belang te bespreken.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Bureau krijgt op basis van een 
hit/no hit-systeem indirect toegang tot 
informatie in het casemanagementsysteem 
van het EOM. Telkens wanneer een match 

2. Het Bureau krijgt op basis van een 
hit/no hit-systeem indirect toegang tot 
informatie in het casemanagementsysteem 
van het EOM. Telkens wanneer een match 



AD\1173523NL.docx 31/35 PE629.629v02-00

NL

wordt gevonden tussen gegevens die het 
Bureau in het casemanagementsysteem 
heeft ingevoerd en die waarover het EOM 
beschikt, worden zowel het EOM als het 
Bureau hiervan op de hoogte gebracht. Het 
Bureau neemt de nodige maatregelen om 
het EOM op basis van een hit/no hit-
systeem toegang te geven tot informatie in 
zijn casemanagementsysteem.

wordt gevonden tussen gegevens die het 
Bureau in het casemanagementsysteem 
heeft ingevoerd en die waarover het EOM 
beschikt, worden zowel het EOM als het 
Bureau hiervan automatisch op de hoogte 
gebracht. Het Bureau neemt de nodige 
maatregelen om het EOM op basis van een 
hit/no hit-systeem een vlotte toegang te 
geven tot informatie in zijn 
casemanagementsysteem. Indirecte 
raadpleging door OLAF van de 
informatie in het casemanagementsysteem 
van het EOM vindt alleen plaats voor 
zover noodzakelijk voor de uitoefening 
van de functies van OLAF zoals 
vastgesteld in deze verordening en wordt 
naar behoren gemotiveerd en 
goedgekeurd via een door OLAF 
ontworpen interne procedure. Het Bureau 
houdt een register bij van alle gevallen 
van toegang tot het 
casemanagementsysteem van het EOM. 
De uit deze toegang verkregen resultaten 
zijn onderworpen aan de in artikel 10 
bedoelde regels inzake vertrouwelijkheid 
en gegevensbescherming.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 15 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:

"9 bis. Het Comité van toezicht benoemt 
een grondrechtenfunctionaris uit zijn 
leden. De grondrechtenfunctionaris ziet 
toe op de inachtneming van de 
grondrechten en de procedurele 
waarborgen door het Bureau. De 
grondrechtenfunctionaris brengt adviezen 
en, in voorkomend geval, aanbevelingen 
uit aan het Comité van toezicht over de 
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activiteiten en onderzoeken die het 
Bureau heeft verricht. De adviezen en de 
aanbevelingen van de 
grondrechtenfunctionaris worden 
opgenomen in de verslagen van het 
Comité van toezicht uit hoofde van lid 
9.";

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 16 – lid 1 – derde zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Vertegenwoordigers van de 
Rekenkamer, het EOM, Eurojust en/of 
Europol kunnen op verzoek van het
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de directeur-generaal of het 
Comité van toezicht worden uitgenodigd 
om op ad-hocbasis bij de 
gedachtewisseling aanwezig te zijn.

De Europese hoofdaanklager wordt 
uitgenodigd om aan de gedachtewisseling 
deel te nemen. Vertegenwoordigers van de 
Rekenkamer, Eurojust en/of Europol 
kunnen op verzoek van Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie, de 
directeur-generaal of het Comité van 
toezicht worden uitgenodigd om op ad-
hocbasis bij de gedachtewisseling 
aanwezig te zijn.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 17 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

a bis) lid 4 wordt vervangen door:

4. De directeur-generaal brengt 
regelmatig verslag uit aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Rekenkamer over de resultaten van de door 
het Bureau verrichte onderzoeken, de actie 
die naar aanleiding daarvan is ondernomen 
en de problemen die daarbij zijn gerezen, 
onder eerbiediging van het vertrouwelijk 
karakter van die onderzoeken, de wettelijke 

"4. De directeur-generaal brengt 
regelmatig verslag uit aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie, het 
EOM en de Rekenkamer over de resultaten 
van de door het Bureau verrichte 
onderzoeken, de actie die naar aanleiding 
daarvan is ondernomen en de problemen 
die daarbij zijn gerezen, onder eerbiediging 
van het vertrouwelijk karakter van die 
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rechten van de betrokken personen en 
informanten en, in voorkomend geval, de 
nationale procesrechtelijke bepalingen.

onderzoeken en beginselen van 
gegevensbescherming, de wettelijke 
rechten van de betrokken personen en 
informanten en, in voorkomend geval, de 
nationale procesrechtelijke bepalingen.

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

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 19

Bestaande tekst Amendement

(14 bis) artikel 19 wordt vervangen 
door:

Artikel 19 "Artikel 19

Evaluatieverslag Evaluatieverslag

Uiterlijk op 2 oktober 2017 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag in over de 
toepassing van deze verordening. Dat 
verslag gaat vergezeld van een advies van 
het Comité van toezicht en vermeldt of 
deze verordening wijziging behoeft.

Uiterlijk op 31 december 2022 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag in over de 
toepassing van deze verordening. In het 
verslag wordt met name de doelmatigheid 
van de samenwerking tussen het Bureau 
en het EOM geëvalueerd. Dat verslag gaat 
vergezeld van een advies van het Comité 
van toezicht en vermeldt of deze 
verordening wijziging behoeft."

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