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BEKNOPTE MOTIVERING

Na de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) moet de bestaande 
Verordening (EG) nr. 883/2013, waarin momenteel de onderzoeken van het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) worden geregeld, worden herzien en moet hierin de 
samenwerking tussen de twee organen worden vastgelegd, ter bevordering van de 
doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken alsook ter verduidelijking en vereenvoudiging van 
de bepalingen van de verordening.

Het EOM en OLAF zijn beide, binnen hun respectieve bevoegdheden, belast met het mandaat 
de financiële belangen van de Unie te beschermen.

Zodra het EOM operationeel is, zal het bevoegd zijn om strafrechtelijke onderzoeken uit te 
voeren en voor nationale gerechten strafvervolgingen in te stellen voor misdrijven waardoor 
de begroting van de Unie wordt geschaad. OLAF onderzoekt naast administratieve 
onregelmatigheden ook strafbare gedragingen. De administratieve bevoegdheden van OLAF 
zijn echter beperkt in vergelijking met strafrechtelijke onderzoeken. Derhalve voorziet het 
voorstel in een zo nauw mogelijke samenwerking tussen de twee organen, ter bevordering van 
vervolging, veroordeling en terugvordering.

Om voor een vlotte overgang naar het nieuwe kader te zorgen, moet de gewijzigde 
Verordening (EG) nr. 883/2013 in werking treden voordat het EOM operationeel wordt (wat 
naar verwachting eind 2020 zal gebeuren).

De rapporteur steunt het streven van de Commissie om voorlopig slechts een beperkt aantal 
wijzigingen door te voeren, namelijk wijzigingen die volgens het analytische werkdocument 
van de diensten van de Commissie bij het voorstel van de Commissie, dat gebaseerd is op het 
evaluatieverslag, externe studies en het resultaat van de raadpleging van belanghebbenden, 
essentieel zijn. Hij steunt daarom het voorstel van de Commissie om zich op drie gebieden te 
concentreren: de band tussen het EOM en OLAF, doeltreffendere OLAF-onderzoeken, en 
duidelijkere, eenvoudigere bepalingen.

I. De band tussen het EOM en OLAF

De band tussen het EOM en OLAF moet volgens het voorstel aan de hand van de volgende 
bepalingen worden geregeld:

 OLAF moet, zonder onnodige vertraging, alle gedragingen ten aanzien waarvan het 
EOM zijn bevoegdheid kan uitoefenen, aan het EOM melden; de aan het EOM 
verstrekte informatie moet voldoende onderbouwd zijn en de nodige informatie 
bevatten;

 dubbel onderzoek moet worden vermeden: OLAF stelt geen onnodig parallel 
onderzoek in als er al een onderzoek van het EOM loopt met betrekking tot dezelfde 
feiten;

 er zijn specifieke procedureregels van toepassing op verzoeken van het EOM aan 
OLAF om de werkzaamheden van het EOM te ondersteunen of aan te vullen.
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II. Bevordering van de doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken

Om uitvoering te geven aan het arrest in zaak T-48/16, Sigma Orionis SA tegen Europese 
Commissie, moet duidelijk worden gemaakt dat OLAF controles en inspecties ter plaatse 
uitvoert overeenkomstig Verordening nr. 883/2013 en Verordening nr. 2185/1996, tenzij de 
marktdeelnemer zich hiertegen verzet (artikel 3). Wanneer een aangelegenheid geregeld is bij 
Verordening nr. 883/2013 of Verordening nr. 2185/1996, heeft het Unierecht voorrang boven 
het nationale recht. Voorts heeft het Gerecht geoordeeld dat het verzet van de marktdeelnemer 
geen "recht op verzet" inhoudt, maar enkel tot gevolg heeft dat de controle overeenkomstig 
het nationaal recht via de assistenten van de nationale autoriteiten aan de marktdeelnemer kan 
worden opgelegd. Wat procedurewaarborgen betreft, moet OLAF de in het Unierecht, en met 
name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, neergelegde grondrechten 
eerbiedigen. 

De rapporteur is ingenomen met de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot informatie 
over bankrekeningen op basis van de vijfde antiwitwasrichtlijn (artikel 7, lid 3), de 
uitwisseling van btw-informatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 904/2010 (artikel 12, 
lid 5), de invoering van een beginsel van toelaatbaarheid van door OLAF verzameld 
bewijsmateriaal (artikel 11, lid 2), de rol van de coördinatiedienst fraudebestrijding in de 
lidstaten (artikel 12 bis) en de bepaling waarin de coördinatieactiviteiten die door OLAF 
kunnen worden uitgevoerd, worden gespecificeerd (artikel 12 ter).

De rapporteur stelt amendementen voor die bedoeld zijn om de transparantie en 
doeltreffendheid verder te bevorderen. Ook stelt de rapporteur een verwijzing voor naar de 
bescherming van klokkenluiders in het kader van OLAF-onderzoeken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Met de vaststelling van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad3 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad4 heeft de 
Unie de beschikbare strafrechtelijke 
middelen om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen, aanzienlijk versterkt. 

(1) Met de vaststelling van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad3 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad4 heeft de 
Unie het geharmoniseerde 
regelgevingskader betreffende de 
beschikbare strafrechtelijke middelen om 
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Het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") zal de bevoegdheid hebben om in 
de deelnemende lidstaten strafrechtelijke 
onderzoeken uit te voeren en 
tenlasteleggingen in te dienen met 
betrekking tot strafbare feiten waardoor de 
begroting van de Unie wordt geschaad, als 
omschreven in Richtlijn (EU) 2017/1371.

de financiële belangen van de Unie te 
beschermen, aanzienlijk versterkt.  Het 
Europees Openbaar Ministerie ("EOM") is 
een belangrijke prioriteit van de 
Commissie op het gebied van strafrecht en 
fraudebestrijdingsbeleid en het zal de 
bevoegdheid hebben om in de 
deelnemende lidstaten strafrechtelijke 
onderzoeken uit te voeren en 
tenlasteleggingen in te dienen met 
betrekking tot strafbare feiten waardoor de 
begroting van de Unie wordt geschaad, als 
omschreven in Richtlijn (EU) 2017/1371.

_________________ _________________
3 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

3 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

4 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

4 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding ("het Bureau") verricht 
administratieve onderzoeken naar 
administratieve onregelmatigheden en ook 
naar strafbare gedragingen. Aan het einde 
van zijn onderzoeken kan het Bureau aan 
de nationale strafvervolgingsautoriteiten 
aanbevelingen betreffende gerechtelijke 
acties doen, teneinde tenlasteleggingen en 
strafvervolgingen in de lidstaten mogelijk 
te maken. In de toekomst zal het Bureau in 
de lidstaten die aan het EOM deelnemen, 
vermoedens van strafbare feiten aan het 

(2) Ter bescherming van de financiële 
belangen van de Unie verricht het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
("het Bureau") administratieve 
onderzoeken naar administratieve 
onregelmatigheden en ook naar strafbare 
gedragingen. Aan het einde van zijn 
onderzoeken kan het Bureau aan de 
nationale strafvervolgingsautoriteiten 
aanbevelingen betreffende gerechtelijke 
acties doen, teneinde tenlasteleggingen en 
strafvervolgingen in de lidstaten mogelijk 
te maken. In de toekomst zal het Bureau in 
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EOM melden en daarmee samenwerken in 
het kader van zijn onderzoeken.

de lidstaten die aan het EOM deelnemen, 
vermoedens van strafbare feiten aan het 
EOM melden en daarmee samenwerken in 
het kader van zijn onderzoeken, 
bijvoorbeeld door technische en logistieke 
ondersteuning te bieden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad5 moet dus worden gewijzigd na de 
vaststelling van Verordening (EU) 
2017/1939. De bepalingen inzake de band 
tussen het EOM en het Bureau in 
Verordening (EU) 2017/1939 moeten tot 
uitdrukking komen in en worden aangevuld 
door de regels in Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013, zodat de financiële 
belangen van de Unie zo goed mogelijk 
worden beschermd door middel van 
synergieën tussen de twee organen.

(3) Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad5 moet dus worden gewijzigd en 
dienovereenkomstig worden aangepast na 
de vaststelling van Verordening (EU) 
2017/1939. De bepalingen inzake de band 
tussen het EOM en het Bureau in 
Verordening (EU) 2017/1939 moeten tot 
uitdrukking komen in en worden aangevuld 
door de regels in Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013, zodat de financiële 
belangen van de Unie zo goed mogelijk 
worden beschermd door middel van 
synergieën tussen de twee organen, wat 
betekent dat de beginselen van nauwe 
samenwerking, informatie-uitwisseling, 
complementariteit en het vermijden van 
dubbel werk moeten worden toegepast.

_________________ _________________
5 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 september 2013 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1073/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

5 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 september 2013 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1073/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).
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Amendement 4

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 
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.

(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 en op doeltreffende 
wijze samen te werken en te garanderen dat 
hun respectieve mandaten complementair 
zijn en hun acties gecoördineerd worden, 
met name gelet op 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, dat onnodig 
dubbel werk wordt voorkomen en dat de 
procedurele waarborgen en de rechten 
van de betrokken marktdeelnemers 
volledig worden gerespecteerd. Om een 
goede samenwerking te bevorderen, 
moeten het EOM en het Bureau een 
regelmatige uitwisseling tot stand brengen 
om trends en mogelijke verbanden tussen 
verschillende zaken vast te stellen in het 
licht van hun verschillende 
bevoegdheden. Vanwege hun 
verschillende mandaten, waarbij het EOM 
strafrechtelijke onderzoeken verricht en 
OLAF administratieve, is een coördinatie 
van hun werkzaamheden in sommige 
gevallen wellicht niet noodzakelijk.

Amendement 5

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 

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

instellingen, organen en instanties van de 
Unie en nationale bevoegde autoriteiten, 
zonder onnodige vertraging elke 
vermoedelijke 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.

Amendement 6

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, 
onverwijld strafrechtelijke gedragingen 
melden in eender welke fase vóór of 
tijdens een onderzoek.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EU) 2017/1939 (7) Verordening (EU) 2017/1939 
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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.

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 en zonder 
ongerechtvaardigde vertraging 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 zonder 
ongerechtvaardigde vertraging aan het 
EOM melden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Alle rapportage of communicatie 
van en tussen het EOM en het Bureau 
moet worden uitgevoerd met 
inachtneming van de geldende wetgeving 
van de Unie inzake gegevensbescherming 
en vertrouwelijkheidsnormen.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Motivering

Gezien de aard van de zaken die het Bureau en het EOM behandelen, moeten zij de hoogste 
gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsnormen in acht nemen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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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) Met het oog op een doeltreffende 
samenwerking en gelet op de 
deskundigheid, de ervaring, het mandaat 
en de bevoegdheden 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.

Amendement 10

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 geen parallel 
administratief onderzoek instellen als het 
EOM al een onderzoek voert met 
betrekking tot dezelfde feiten, behalve in 
sommige gevallen waarin de bescherming 
van de financiële belangen van de Unie 
vereist 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.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

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 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, indien dit afbreuk doet aan de 
doeltreffendheid van zijn eigen onderzoek. 
Een dergelijk bezwaar moet altijd naar 
behoren worden gemotiveerd en evenredig 
zijn. Het Bureau moet in dit geval 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.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het Bureau moet het EOM actief 
ondersteunen in zijn onderzoeken. In dit 
verband kan het EOM het Bureau vragen 
dat het zijn strafrechtelijke onderzoeken 
ondersteunt of aanvult door de uitoefening 
van bevoegdheden op grond van deze 
verordening. In deze gevallen moet het 
Bureau deze operaties uitvoeren binnen de 
grenzen van zijn bevoegdheden en binnen 
het kader waarin deze verordening 

(11) Het Bureau moet het EOM actief 
en doeltreffend ondersteunen in zijn 
onderzoeken, bijvoorbeeld door passende 
technische en logistieke ondersteuning te 
bieden. In dit verband kan het EOM het 
Bureau vragen dat het zijn strafrechtelijke 
onderzoeken ondersteunt of aanvult door 
de uitoefening van zijn mandaat en 
bevoegdheden op grond van deze 
verordening. In deze gevallen moet het 
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voorziet. Bureau deze operaties uitvoeren binnen de 
grenzen van zijn bevoegdheden en binnen 
het kader waarin deze verordening 
voorziet.

Amendement 13

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 
werkafspraken.

(12) Om doeltreffende coördinatie, 
samenwerking en transparantie 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, om complementariteit 
te waarborgen en dubbel werk te 
voorkomen. Het Bureau en het EOM 
moeten de modaliteiten en voorwaarden 
van deze uitwisseling van informatie 
vastleggen in hun werkafspraken, onder 
meer de mogelijkheid om uitgebreide 
procedurele dossiers uit te wisselen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verslag van de Commissie van 
de evaluatie van de toepassing van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/20136, 
dat op 2 oktober 2017 werd aangenomen, 
concludeerde dat de wijzigingen in het 
rechtskader van 2013 voor duidelijke 
verbeteringen hebben gezorgd op het 
gebied van het verrichten van onderzoeken, 
de samenwerking met partners en de 
rechten van de betrokken personen. 

(13) Het verslag van de Commissie van 
de evaluatie van de toepassing van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/20136, 
dat op 2 oktober 2017 werd aangenomen, 
concludeerde dat de wijzigingen in het 
rechtskader van 2013 voor duidelijke 
verbeteringen hebben gezorgd op het 
gebied van het verrichten van onderzoeken, 
de samenwerking met partners en de 
rechten van de betrokken personen. 
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Anderzijds heeft de evaluatie een aantal 
tekortkomingen aan het licht gebracht die 
van invloed zijn op de doeltreffendheid en 
efficiëntie van onderzoeken.

Anderzijds heeft de evaluatie een aantal 
tekortkomingen aan het licht gebracht die 
van invloed zijn op de doeltreffendheid en 
efficiëntie van onderzoeken, bijvoorbeeld 
bij de uitoefening van de bevoegdheden 
en het gebruik van de 
onderzoeksmiddelen van OLAF, of met 
betrekking tot uniforme voorwaarden 
voor het verrichten van interne 
onderzoeken, samenwerking tussen de 
lidstaten en hun instellingen enerzijds en 
de bureaus, agentschappen, organen en 
instellingen van de EU anderzijds, 
alsmede verschillen in de toepassing van 
het regelgevingskader van de Unie.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. Het verslag ging 
vergezeld van een evaluatiewerkdocument 
van de diensten van de Commissie 
(SWD(2017) 332) en een advies van het 
Comité van toezicht van het Bureau 
(advies 2/2017).

6 COM(2017) 589. Het verslag ging 
vergezeld van een evaluatiewerkdocument 
van de diensten van de Commissie 
(SWD(2017) 332) en een advies van het 
Comité van toezicht van het Bureau 
(advies 2/2017).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze wijzigingen veranderen niets 
aan de procedurewaarborgen die gelden in 
het kader van onderzoeken. Het Bureau is 
verplicht de procedurewaarborgen toe te 
passen van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/1996, en die welke in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn opgenomen. Dit kader 
vereist dat het Bureau zijn onderzoeken 
objectief, onpartijdig en vertrouwelijk 
verricht, zowel belastende feiten tegen als 
ontlastende feiten voor de betrokken 
persoon zoekt en onderzoekshandelingen 
verricht op basis van een schriftelijke 
machtiging en na wettigheidstoetsingen. 
Het Bureau moet de eerbiediging van de 

(15) Deze wijzigingen veranderen niets 
aan de procedurewaarborgen die gelden in 
het kader van onderzoeken. Het Bureau is 
verplicht de procedurewaarborgen toe te 
passen van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 en Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/1996, en die welke in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zijn opgenomen. Dit kader 
vereist dat het Bureau zijn onderzoeken 
objectief, onpartijdig en vertrouwelijk 
verricht, zowel belastende feiten tegen als 
ontlastende feiten voor de betrokken 
persoon zoekt en onderzoekshandelingen 
verricht op basis van een schriftelijke 
machtiging en na wettigheidstoetsingen. 
Het EOM en het Bureau moeten beide de 
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rechten van in zijn onderzoeken betrokken 
personen garanderen, waaronder het 
vermoeden van onschuld en het recht niet 
tegen zichzelf te getuigen. Betrokken 
personen hebben bij een onderhoud onder 
meer het recht om zich te laten bijstaan 
door een persoon naar keuze, het recht het 
verslag van het onderhoud goed te keuren, 
en het recht zich uit te drukken in een van 
de officiële talen van de Unie. Betrokken 
personen hebben ook het recht om hun 
oordeel te geven over de feiten van de zaak 
voordat conclusies worden getrokken.

eerbiediging van de rechten van in hun 
onderzoeken betrokken personen 
garanderen, waaronder het vermoeden van 
onschuld en het recht niet tegen zichzelf te 
getuigen. Betrokken personen hebben bij 
een onderhoud onder meer het recht om 
zich te laten bijstaan door een persoon naar 
keuze, het recht het verslag van het 
onderhoud goed te keuren, en het recht 
zich uit te drukken in een van de officiële 
talen van de Unie. Betrokken personen 
hebben ook het recht om hun oordeel te 
geven over de feiten van de zaak voordat 
conclusies worden getrokken.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om het doeltreffende 
verloop van de onderzoeken te faciliteren 
moeten de deelnemende lidstaten ermee 
instemmen samen te werken met het EOM 
en het Bureau.

Amendement 17

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 waarborgen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)   
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Als onderdeel van deze plicht tot 
samenwerking moet het Bureau van 
marktdeelnemers die mogelijk bij de 
onderzochte feiten zijn betrokken, of die 
mogelijk relevante informatie bezitten, 
kunnen verlangen dat zij deze informatie 
verstrekken. Wanneer zij aan dergelijke 
verzoeken gevolg geven, zijn 
marktdeelnemers niet verplicht toe te 
geven dat zij een onwettige activiteit 
hebben verricht, maar moeten zij feitelijke 
vragen beantwoorden en documenten 
verstrekken, zelfs als deze informatie kan 
worden gebruikt om tegen hen of tegen 
een andere marktdeelnemer het bestaan 
van een onwettige activiteit aan te tonen. 

(21) Als onderdeel van deze plicht tot 
samenwerking moet het Bureau van 
marktdeelnemers die mogelijk bij de 
onderzochte feiten zijn betrokken, of die 
mogelijk relevante informatie bezitten, 
kunnen verlangen dat zij deze informatie 
verstrekken. Wat betreft de bescherming 
van personen die inbreuken op het 
Unierecht melden, met name strafbare 
feiten en schendingen in verband met de 
financiële belangen van de EU, is 
Richtlijn (EU) 2018/... [verwijzing naar de 
richtlijn inzake de bescherming van 
personen die inbreuken op het Unierecht 
melden] van toepassing. Wanneer zij aan 
dergelijke verzoeken gevolg geven, zijn 
marktdeelnemers niet verplicht toe te 
geven dat zij een onwettige activiteit 
hebben verricht, maar moeten zij wel 
feitelijke vragen beantwoorden. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Marktdeelnemers moeten de 
mogelijkheid hebben om een van de 
officiële talen te gebruiken van de lidstaat 
waar de controle plaatsvindt, en het recht 
hebben om zich tijdens controles en 
verificaties ter plaatse door een persoon 
naar keuze, waaronder door een externe 
juridisch adviseur, te laten bijstaan. De 
aanwezigheid van een juridisch adviseur 
mag echter geen wettelijke voorwaarde zijn 
voor de geldigheid van controles en 
verificaties ter plaatse. Om de 
doeltreffendheid van controles en 

(22) Marktdeelnemers moeten de 
mogelijkheid hebben om een van de 
officiële talen te gebruiken van de lidstaat 
waar de controle plaatsvindt, en het recht 
hebben om zich tijdens controles en 
verificaties ter plaatse door een persoon 
naar keuze, waaronder door een externe 
juridisch adviseur, te laten bijstaan. De 
aanwezigheid van een juridisch adviseur 
mag echter geen wettelijke voorwaarde zijn 
voor de geldigheid van controles en 
verificaties ter plaatse. Om de 
doeltreffendheid van controles en 
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verificaties ter plaatse te garanderen, met 
name wat betreft het risico dat 
bewijsmiddelen verdwijnen, moet het 
Bureau toegang kunnen krijgen tot lokalen, 
terreinen, vervoermiddelen of andere 
plaatsen voor professioneel gebruik zonder 
te hoeven wachten totdat de 
marktdeelnemer zijn juridisch adviseur 
raadpleegt. Het moet slechts een korte 
redelijke termijn aanvaarden in afwachting 
van de raadpleging van de juridisch 
adviseur voordat het met de controle 
begint. Die termijn moet tot het strikte 
minimum worden beperkt.

verificaties ter plaatse te garanderen, met 
name wat betreft het risico dat 
bewijsmiddelen verdwijnen, moet het 
Bureau toegang kunnen krijgen tot lokalen, 
terreinen, vervoermiddelen of andere 
plaatsen voor professioneel gebruik zonder 
te hoeven wachten totdat de 
marktdeelnemer zijn juridisch adviseur 
raadpleegt, maar zonder dat dit overleg 
wordt verhinderd. Het moet slechts een 
korte redelijke termijn aanvaarden in 
afwachting van de raadpleging van de 
juridisch adviseur voordat het met de 
controle begint. Die termijn moet tot het 
strikte minimum worden beperkt mits de 
procedurele waarborgen en de rechten 
van de betrokken marktdeelnemer naar 
behoren in acht worden genomen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het Bureau moet beschikken over 
de nodige middelen om het geldspoor te 
volgen teneinde de werkwijze te ontdekken 
die typisch is voor veel frauduleuze 
gedragingen. Vandaag kan het door middel 
van samenwerking met en bijstand van de 
nationale autoriteiten in een aantal lidstaten 
van kredietinstellingen informatie over 
bankrekeningen verkrijgen die relevant is 
voor zijn onderzoeksactiviteiten. Om een 
doeltreffende aanpak in de hele Unie te 
garanderen, moet de verordening nadere 
bepalingen bevatten over de plicht van 
nationale bevoegde autoriteiten om het 
Bureau informatie te verstrekken over 
bank- en betaalrekeningen, als onderdeel 
van hun algemene plicht het Bureau 
bijstand te verlenen. Deze samenwerking 
moet in de regel plaatsvinden via de 
financiële inlichtingeneenheden in de 
lidstaten. Wanneer zij het Bureau bijstand 
verlenen, moeten de nationale autoriteiten 

(26) Het Bureau moet beschikken over 
de nodige middelen om het geldspoor te 
volgen teneinde de werkwijze te ontdekken 
die typisch is voor veel frauduleuze 
gedragingen. Vandaag kan het door middel 
van samenwerking met en bijstand van de 
nationale autoriteiten in een aantal lidstaten 
van kredietinstellingen informatie over 
bankrekeningen verkrijgen die relevant is 
voor zijn onderzoeksactiviteiten. Om een 
doeltreffende aanpak in de hele Unie te 
garanderen, moet de verordening nadere 
bepalingen bevatten over de plicht van 
nationale bevoegde autoriteiten om het 
Bureau informatie te verstrekken over 
bank- en betaalrekeningen, als onderdeel 
van hun algemene plicht het Bureau 
bijstand te verlenen. Deze samenwerking 
moet in de regel plaatsvinden via de 
financiële inlichtingeneenheden in de 
lidstaten. Wanneer zij het Bureau bijstand 
verlenen, moeten de nationale autoriteiten 



AD\1174932NL.docx 17/33 PE630.425v02-00

NL

handelen met naleving van de relevante 
bepalingen van procesrecht in de nationale 
wetgeving van de betrokken lidstaat. 

handelen met naleving van de relevante 
bepalingen van procesrecht in de nationale 
wetgeving van de betrokken lidstaat en er 
daarbij voor zorgen dat voor het 
onderzoek relevante informatie tijdig aan 
het EOM en het Bureau wordt verstrekt.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De vroege doorgifte van informatie 
door het Bureau met het oog op het nemen 
van voorzorgsmaatregelen is een essentieel 
instrument voor de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie. Om in dit 
verband nauwe samenwerking tussen het 
Bureau en de instellingen, organen en 
instanties van de Unie te garanderen, 
moeten die laatste de mogelijkheid hebben 
om het Bureau te allen tijde te raadplegen 
om te besluiten welke 
voorzorgsmaatregelen, inclusief 
maatregelen ter bescherming van 
bewijsmiddelen, passend zijn.

(27) Het vroegtijdig en onverwijld 
doorgeven van informatie door het Bureau 
met het oog op het nemen van 
voorzorgsmaatregelen is een essentieel 
instrument voor de bescherming van de 
financiële belangen van de Unie. Om in dit 
verband nauwe samenwerking tussen het 
Bureau en de instellingen, organen en 
instanties van de Unie te garanderen, 
moeten die laatste de mogelijkheid hebben 
om het Bureau te allen tijde te raadplegen 
om te besluiten welke 
voorzorgsmaatregelen, inclusief 
maatregelen ter bescherming van 
bewijsmiddelen, passend zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Ter voorkoming van 
onnodige vertraging die nadelige 
gevolgen kan hebben voor andere 
onderzoeken, bijvoorbeeld voor bepaalde 
zaken met betrekking tot opheffing van de 
immuniteit, moeten het EOM en het 
Bureau hun onderzoeken tijdig uitvoeren.

Amendement 23
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Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het mandaat van het Bureau omvat 
de bescherming van de inkomsten voor de 
Uniebegroting uit eigen btw-middelen. Het 
Bureau moet op dit gebied de activiteiten 
van de lidstaten kunnen ondersteunen en 
aanvullen door middel van onderzoeken 
die overeenkomstig zijn mandaat worden 
verricht, de coördinatie van nationale 
bevoegde autoriteiten in complexe 
grensoverschrijdende zaken en de 
ondersteuning van en bijstand aan lidstaten 
en het EOM. Het Bureau moet daartoe 
informatie kunnen uitwisselen via het 
Eurofisc-netwerk, dat bij Verordening 
(EU) nr. 904/20109 van de Raad is 
ingesteld om samenwerking in de strijd 
tegen btw-fraude te bevorderen en te 
vergemakkelijken.

(29) Het mandaat van het Bureau omvat 
de bescherming van de inkomsten voor de 
Uniebegroting uit eigen btw-middelen. Het 
Bureau moet op dit gebied de activiteiten 
van de lidstaten kunnen ondersteunen en 
aanvullen door middel van onderzoeken 
die overeenkomstig zijn mandaat worden 
verricht, de coördinatie van nationale 
bevoegde autoriteiten in complexe 
grensoverschrijdende zaken en de 
ondersteuning van en bijstand aan lidstaten 
en het EOM. Het Bureau moet daartoe 
informatie kunnen uitwisselen via het 
Eurofisc-netwerk, dat bij Verordening 
(EU) nr. 904/20109 van de Raad is 
ingesteld, rekening houdend met de 
bepalingen van Verordening (EU) 
2018/1725 van het Europees Parlement en 
de Raad9 bis, om samenwerking in de strijd 
tegen btw-fraude te bevorderen en te 
vergemakkelijken. 

_________________ _________________
9 Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 
Raad van 7 oktober 2010 betreffende de 
administratieve samenwerking en de 
bestrijding van fraude op het gebied van de 
belasting over de toegevoegde waarde, PB 
L 268 van 12.10.2010, blz. 1-18.

9 Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 
Raad van 7 oktober 2010 betreffende de 
administratieve samenwerking en de 
bestrijding van fraude op het gebied van de 
belasting over de toegevoegde waarde, PB 
L 268 van 12.10.2010, blz. 1-18.
9 bis Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39). 
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Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Bureau ontwikkelt en 
onderhoudt een nauwe band met het 
Europees Openbaar Ministerie ("het 
EOM"), dat via nauwere samenwerking is 
ingesteld bij Verordening (EU) 
2017/193913. Deze band is gebaseerd op 
wederzijdse samenwerking en op 
informatie-uitwisseling. Doel van die band 
is in het bijzonder ervoor te zorgen dat, om 
de financiële belangen van de Unie te 
beschermen, alle beschikbare middelen 
worden ingezet door de complementariteit 
van hun respectieve mandaten en de steun 
van het Bureau voor het EOM.

4 bis. Het Bureau ontwikkelt en 
onderhoudt een nauwe band met het 
Europees Openbaar Ministerie ("het 
EOM"), dat via nauwere samenwerking is 
ingesteld bij Verordening (EU) 
2017/193913. Deze band is gebaseerd op 
wederzijdse samenwerking, 
complementariteit, het vermijden van 
dubbel werk en informatie-uitwisseling. 
Doel van die band is in het bijzonder 
ervoor te zorgen dat, om de financiële 
belangen van de Unie te beschermen, alle 
beschikbare middelen worden ingezet door 
de complementariteit van hun respectieve 
mandaten en de steun van het Bureau voor 
het EOM, waaronder technische en 
logistieke steun.

_________________ _________________
13 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

13 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, 
blz. 1).

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 25

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
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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 
worden verricht overeenkomstig deze 
verordening en, in zoverre een 
aangelegenheid niet onder deze 
verordening valt, Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 alsook alle relevante EU-
wetgeving inzake gegevensbescherming.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marktdeelnemers werken met het 
Bureau samen tijdens zijn onderzoeken. 
Het Bureau kan marktdeelnemers om 
mondelinge informatie, inclusief door 
middel van een onderhoud, alsook om 
schriftelijke informatie verzoeken.

3. Marktdeelnemers zijn verplicht met 
het Bureau samen te werken tijdens zijn 
onderzoeken. Het Bureau kan 
marktdeelnemers verzoeken om 
mondelinge informatie, inclusief door 
middel van een onderhoud, alsook om 
schriftelijke informatie, naar behoren 
gedocumenteerd en verwerkt in 
overeenstemming met de normen inzake 
vertrouwelijkheid en de wetgeving inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De deelnemende lidstaten zorgen 
ervoor dat hun respectieve nationale 
autoriteiten waarborgen dat de 
onderzoeken van het EOM en het Bureau 
op correcte en doeltreffende wijze worden 
uitgevoerd.

Amendement 28
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In de uitoefening van deze 
bevoegdheden eerbiedigt het Bureau de 
procedurewaarborgen waarin deze 
verordening en Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 voorzien. Bij een controle 
en verificatie ter plaatse heeft de betrokken 
marktdeelnemer het recht om geen zichzelf 
belastende verklaringen af te leggen en het 
recht te worden bijgestaan door een 
persoon naar keuze. Bij het afleggen van 
verklaringen tijdens controles ter plaatse 
heeft de marktdeelnemer de mogelijkheid 
om een van de officiële talen van de 
lidstaat waar hij gevestigd is, te gebruiken. 
Het recht te worden bijgestaan door een 
persoon naar keuze belet niet dat het 
Bureau toegang heeft tot de lokalen van de 
marktdeelnemer, en mag het begin van de 
controle niet onnodig vertragen.

5. In de uitoefening van deze 
bevoegdheden eerbiedigt het Bureau de 
procedurewaarborgen waarin deze 
verordening en Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96, alsook Verordening (EU) 
2018/1725* voorzien. Bij een controle en 
verificatie ter plaatse heeft de betrokken 
marktdeelnemer het recht om geen zichzelf 
belastende verklaringen af te leggen en het 
recht te worden bijgestaan door een 
persoon naar keuze. Bij het afleggen van 
verklaringen tijdens controles ter plaatse 
heeft de marktdeelnemer de mogelijkheid 
om een van de officiële talen van de 
lidstaat waar hij gevestigd is, te gebruiken. 
Het recht om gedurende een beperkte en 
redelijke termijn door een persoon naar 
keuze te worden bijgestaan belet niet dat 
het Bureau toegang heeft tot de lokalen van 
de marktdeelnemer, en mag het begin van 
de controle niet onnodig vertragen.

_________________
* Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39). 
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Amendement 29

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 
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.

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

Amendement 30

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 en 
de evenredigheid van de controles en 
verificaties ter plaatse, en dat zij 
documenten of gegevens kunnen 
veiligstellen teneinde elk risico van 
verdwijning uit te schakelen. De 
fundamentele rechten, en met name het 
recht op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, worden volledig 
geëerbiedigd.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de personeelsleden van het Bureau 
vaststellen dat een marktdeelnemer zich 
verzet tegen een controle of verificatie ter 
plaatse die overeenkomstig deze 
verordening is toegestaan, zorgt de 
betrokken lidstaat ervoor dat hun alle 
nodige bijstand van de 
rechtshandhavingsautoriteiten wordt 
verleend, zodat het Bureau zijn controle of 
verificatie ter plaatse doeltreffend en 
zonder onnodige vertraging kan verrichten.

Indien de personeelsleden van het Bureau 
vaststellen dat een marktdeelnemer zich 
verzet tegen een controle of verificatie ter 
plaatse die overeenkomstig deze 
verordening is toegestaan, waarborgt de 
betrokken lidstaat dat hun alle nodige 
bijstand van de 
rechtshandhavingsautoriteiten wordt 
verleend, zodat het Bureau zijn controle of 
verificatie ter plaatse doeltreffend en 
zonder onnodige vertraging kan verrichten.

Amendement 32

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

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 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, onder eerbiediging van de 
vertrouwelijkheid van de onderzoeken, de 
legitieme rechten van de betrokken 
personen en, in voorkomend geval, de 
nationale procesrechtelijke bepalingen. In 
dat geval is artikel 4, leden 2 en 4, van 
toepassing.

Amendement 33



PE630.425v02-00 24/33 AD\1174932NL.docx

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kan het Bureau de ambtenaren, 
andere personeelsleden, leden van 
instellingen of organen, hoofden van 
instanties of personeelsleden om 
mondelinge informatie, inclusief door 
middel van een onderhoud, alsook om 
schriftelijke informatie verzoeken.

b) kan het Bureau de ambtenaren, 
andere personeelsleden, leden van 
instellingen of organen, hoofden van 
instanties of personeelsleden verzoeken om 
mondelinge informatie, inclusief door 
middel van een onderhoud, alsook om 
schriftelijke informatie, grondig 
gedocumenteerd overeenkomstig de 
normen van de Unie inzake 
vertrouwelijkheid en 
gegevensbescherming.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 12 quinquies kan de 
directeur-generaal een onderzoek openen 
bij voldoende ernstige verdenking van 
fraude, corruptie of andere onwettige 
activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, 
ook indien de informatie dienaangaande 
door derden of anoniem wordt verstrekt.

Onverminderd artikel 12 quinquies kan de 
directeur-generaal een onderzoek openen 
bij voldoende ernstige verdenking of sterke 
aanwijzingen van fraude, corruptie of 
andere onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad, ook indien de informatie 
dienaangaande door derden of anoniem 
wordt verstrekt.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
verlenen de personeelsleden van het 
Bureau de nodige bijstand zodat die hun 
taken overeenkomstig deze verordening 
doeltreffend en zonder onnodige vertraging 
kunnen uitvoeren.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarborgen de personeelsleden van het 
Bureau de nodige bijstand zodat die hun 
taken overeenkomstig deze verordening 
doeltreffend en zonder onnodige vertraging 
kunnen uitvoeren.

Amendement 36

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 en zonder dubbel werk te 
verrichten, 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 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter e
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"8. Indien een onderzoek niet kan 
worden afgesloten binnen twaalf maanden 
nadat het is geopend, brengt de directeur-
generaal, na het verstrijken van die twaalf 
maanden, en vervolgens om de zes 
maanden, verslag uit aan het Comité van 
toezicht, onder vermelding van de redenen 
die het oponthoud veroorzaken en, in 

"8. Indien een onderzoek niet kan 
worden afgesloten binnen twaalf maanden 
nadat het is geopend, brengt de directeur-
generaal, na het verstrijken van die 
twaalf maanden, en vervolgens om de 
zes maanden, verslag uit aan het Comité 
van toezicht, onder vermelding van de 
redenen die het oponthoud veroorzaken en 
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voorkomend geval, de overwogen 
maatregelen om het onderzoek sneller te 
doen verlopen.";

de overwogen maatregelen om het 
onderzoek sneller te doen verlopen.";

Amendement 38

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, doen zij aan het Bureau 
een afschrift van de aan het EOM 
toegezonden melding toekomen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
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 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 8 – lid 3
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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 
fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad, 
aan het Bureau door.

3. De instellingen, organen en 
instanties en, tenzij hun nationale recht dat 
verbiedt, de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten geven onverwijld alle andere 
relevant geachte documenten en 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 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis)  het volgende lid 5 bis 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 42

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 

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

de instellingen, organen en instanties en 
door de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten tuchtrechtelijke, 
administratiefrechtelijke, financiële en/of 
gerechtelijke acties dienen te worden 
ondernomen; in het bijzonder worden de 
geschatte in te vorderen bedragen en de 
voorlopige juridische kwalificatie van de 
geconstateerde feiten vermeld.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2 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 44

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 
toelaatbaar als bewijs in gerechtelijke 
procedures voor gerechten van de Unie en 
in administratieve procedures in de Unie.

De verslagen van het Bureau zijn 
toelaatbaar als bewijs in gerechtelijke 
procedures voor gerechten van de Unie en 
in administratieve procedures in de Unie, 
op voorwaarde dat zij op wettige wijze zijn 
opgesteld.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013
Artikel 12 – lid 1 – laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Het kan ook informatie doorgeven aan de 
instelling, het orgaan of de instantie in 
kwestie.";

"Ter voorkoming van onnodige 
vertraging die nadelige gevolgen kan 
hebben voor andere onderzoeken, 
bijvoorbeeld voor bepaalde zaken met 
betrekking tot opheffing van de 
immuniteit, kan het op verzoek ook 
informatie doorgeven aan de instelling, het 
orgaan of de instantie in kwestie.";

Amendement 46

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 meldt onmiddellijk en 
rapporteert zonder onnodige vertraging 
aan het EOM 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.

Amendement 47

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
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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 alle feiten en 
informatie waarvan het Bureau kennis 
heeft, 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.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Bureau is niet verplicht kennelijk 
ongegronde vermoedens aan het EOM te 
melden.

Het Bureau meldt aan het EOM alleen 
gemotiveerde aantijgingen en verstrekt 
jaarlijks gegevens over het aantal en het 
onderwerp van deze aantijgingen.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 septies bis
Gelijktijdige onderzoeken

1. In situaties waarin een onderzoek 
loopt in een lidstaat die deel uitmaakt van 
het EOM en in een lidstaat die geen deel 
uitmaakt van het EOM, sluiten het 
Bureau en het EOM een werkregeling 
overeenkomstig artikel 99, lid 3, van 
Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad. Deze werkregeling bevat ten minste 
bepalingen inzake de uitwisseling van alle 
informatie, wederzijdse aanvaarding van 
bewijsmateriaal en verslagen, procedurele 
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waarborgen die gelijkwaardig zijn aan die 
van hoofdstuk VI van Verordening (EU) 
2017/1939 van de Raad, en de uitwisseling 
van persoonsgegevens.
2. De lidstaten werken samen met het 
Bureau en het EOM en ondersteunen hen 
bij hun activiteiten en respectieve 
onderzoeken.
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