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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nadväznosti na zriadenie Európskej prokuratúry je potrebná revízia platného nariadenia č. 
883/2013, ktorým sa v súčasnosti riadi vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), s cieľom upraviť spoluprácu medzi oboma inštitúciami, zvýšiť účinnosť 
vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasniť a zjednodušiť ustanovenia nariadenia č. 
883/2013.

Európska prokuratúra aj úrad OLAF majú v rámci svojich príslušných právomocí mandát na 
ochranu finančných záujmov Únie.

Európska prokuratúra bude mať po začatí činnosti právomoc viesť vyšetrovania trestných 
činov a viesť trestné stíhanie na vnútroštátnych súdoch, pokiaľ ide o trestné činy 
poškodzujúce rozpočet Únie. Úrad OLAF vyšetruje administratívne nezrovnalosti, ako aj 
kriminálne správanie. Jeho administratívne právomoci sú však v porovnaní s vyšetrovaním 
trestných činov obmedzené. V návrhu sa preto stanovuje, že oba orgány budú v čo najväčšej 
miere spolupracovať, čo povedie k väčšiemu počtu trestných stíhaní, odsúdení a vyššej miere 
vymožených súm.

Na zaistenie hladkého prechodu na nový rámec by malo zmenené nariadenie 883/2013 
nadobudnúť účinnosť pred tým, ako začne Európska prokuratúra fungovať, čo by malo byť na 
konci roka 2020.

Spravodajca podporuje snahu Komisie stanoviť v súčasnosti len obmedzený počet zmien, 
ktoré sú nutné podľa analytického pracovného dokumentu útvarov Komisie pripojeného k 
návrhu Komisie, ktorý je založený na hodnotiacej správe, externých štúdiách a výsledkoch 
konzultácií so zainteresovanými stranami. Podporuje preto návrh Komisie zamerať sa na tri 
oblasti: vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF, zvýšenie účinnosti 
vyšetrovaní úradu OLAF a objasnenia a zjednodušenia.

I. Vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF

Návrhom sa zavádzajú tieto ustanovenia potrebné na reguláciu vzťahu medzi úradom OLAF a 
Európskou prokuratúrou:

 Povinnosť úradu OLAF oznámiť Európskej prokuratúre bez zbytočného odkladu 
akúkoľvek činnosť, v súvislosti s ktorou by prokuratúra mohla uplatniť svoju 
právomoc; informácie poskytované Európskej prokuratúre musia byť dostatočne 
odôvodnené a musia obsahovať potrebné informácie;

 neduplicita vyšetrovaní: úrad OLAF nezačne zbytočne paralelné vyšetrovanie 
rovnakých skutočností, ako sú skutočnosti, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra;

 osobitné procesné pravidlá vzťahujúce sa na žiadosti Európskej prokuratúry 
adresované úradu OLAF o podporu alebo doplnenie činnosti Európskej prokuratúry.

II. Posilnenie účinnosti vyšetrovaní úradu OLAF
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Na účely vykonania rozhodnutia Všeobecného súdu vo veci T-48/16, Sigma Orionis 
SA/Európska komisia, je dôležité objasniť, že úrad OLAF vykonáva kontroly a inšpekcie na 
mieste na základe nariadenia č. 883/2013 a nariadenia č. 2185/1996, pokiaľ hospodársky 
subjekt nenamieta (článok 3). Právo Únie má prednosť pred vnútroštátnym právom, ak je 
záležitosť upravená v nariadení č. 883/2013 a nariadení č. 2185/1996. Súdny dvor ďalej 
uviedol, že odpor hospodárskeho subjektu neznamená „právo namietať“, ale jednoducho má 
za následok, že na vykonanie uloženej kontroly alebo inšpekcie možno nariadiť pomoc 
vnútroštátnych orgánov podľa vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o procesné záruky, OLAF 
musí rešpektovať základné práva stanovené v práve Únie, a najmä v Charte základných práv. 

Spravodajca víta navrhované zmeny týkajúce sa informácií o bankových účtoch, ktoré 
odrážajú 5. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí (článok 7  ods. 3), výmeny 
informácií o DPH na základe nariadenia č. 904/2010 (článok 12 ods. 5), zavedenia zásady 
prípustnosti dôkazov získaných úradom OLAF (článok 11 ods. 2), úlohy koordinačného 
útvaru pre boj proti podvodom v členských štátoch (článok 12a) a ustanovenie o 
koordinačných činnostiach, ktoré môže úrad OLAF vykonávať (článok 12b).

Spravodajca navrhuje pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je ešte viac zvýšiť 
transparentnosť a efektívnosť. Spravodajca tiež navrhuje odkaz na ochranu oznamovateľov v 
súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Prijatím smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 
a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia 
výrazne posilnila dostupné prostriedky na 
ochranu svojich finančných záujmov 
prostredníctvom trestného práva. Európska 
prokuratúra bude mať v zúčastnených 
členských štátoch právomoc vykonávať 
vyšetrovania trestných činov a podávať 
obžaloby týkajúce sa trestných činov 
poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú 
vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

(1) Prijatím smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 
a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia 
výrazne posilnila harmonizované 
ustanovenia právnych rámcov, pokiaľ ide 
o dostupné prostriedky na ochranu jej 
finančných záujmov prostredníctvom 
trestného práva.  Európska prokuratúra je 
hlavnou prioritou Komisie v oblasti 
trestnej justície a politiky boja proti 
podvodom a v zúčastnených členských 
štátoch má právomoc vykonávať 
vyšetrovania trestných činov a podávať 
obžaloby týkajúce sa trestných činov 
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poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú 
vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

_________________ _________________
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti 
podvodom, ktoré poškodzujú finančné 
záujmy Únie, prostredníctvom trestného 
práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti 
podvodom, ktoré poškodzujú finančné 
záujmy Únie, prostredníctvom trestného 
práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva 
administratívne vyšetrovania 
administratívnych nezrovnalostí, ako aj 
kriminálneho správania. Pri ukončení 
svojich vyšetrovaní môže vydať súdne 
odporúčania pre vnútroštátne orgány 
trestného stíhania, ktoré majú umožniť 
podávanie obžaloby a trestné stíhanie 
v členských štátoch. V budúcnosti bude 
úrad OLAF v členských štátoch 
zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre 
oznamovať podozrenia zo spáchania 
trestného činu Európskej prokuratúre 
a spolupracovať s ňou pri jej 
vyšetrovaniach.

(2) Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva 
administratívne vyšetrovania 
administratívnych nezrovnalostí, ako aj 
kriminálneho správania s cieľom chrániť 
finančné záujmy Únie. Pri ukončení 
svojich vyšetrovaní môže vydať súdne 
odporúčania pre vnútroštátne orgány 
trestného stíhania, ktoré majú umožniť 
podávanie obžaloby a trestné stíhanie 
v členských štátoch. V budúcnosti bude 
úrad OLAF v členských štátoch 
zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre 
oznamovať podozrenia zo spáchania 
trestného činu Európskej prokuratúre 
a spolupracovať s ňou pri jej 
vyšetrovaniach, napríklad poskytovaním 
technickej a logistickej podpory.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa 
preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 
2017/1939 malo zmeniť. Ustanovenia 
nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa 
riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou 
a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť 
v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť 
najvyššiu úroveň ochrany finančných 
záujmov Únie prostredníctvom synergií 
medzi týmito dvomi orgánmi.

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa 
preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 
2017/1939 malo zmeniť a zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť. Ustanovenia nariadenia 
(EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah 
medzi Európskou prokuratúrou a úradom, 
by sa mali zohľadniť a doplniť 
v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť 
najvyššiu úroveň ochrany finančných 
záujmov Únie prostredníctvom synergií 
medzi týmito dvomi orgánmi, čo znamená 
uplatňovanie zásad úzkej spolupráce, 
výmeny informácií, komplementarity a 
predchádzanie duplicite.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úrad a Európska prokuratúra by 
vzhľadom na svoj spoločný cieľ 
zachovávať integritu rozpočtu Únie mali 
nadviazať a udržiavať úzke vzťahy 
založené na lojálnej spolupráci a zamerané 
na zaistenie komplementárnosti svojich 
mandátov a koordinácie svojich činností, 
najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej 
spolupráce na účely zriadenia Európskej 
prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon 
prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých 

(4) Úrad a Európska prokuratúra by 
vzhľadom na svoj spoločný cieľ 
zachovávať integritu rozpočtu Únie mali 
nadviazať a udržiavať úzke vzťahy 
založené na lojálnej a účinnej spolupráci 
a zamerané na zaistenie komplementárnosti 
svojich mandátov a koordinácie svojich 
činností, najmä pokiaľ ide o rozsah 
posilnenej spolupráce na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal 
napokon prispieť k zabezpečeniu využitia 
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dostupných prostriedkov na ochranu 
finančných záujmov Únie a k prechádzaniu 
zbytočnému duplicitnému úsiliu.

všetkých dostupných prostriedkov na 
ochranu a zabezpečenie finančných 
záujmov Únie a k prechádzaniu 
zbytočnému duplicitnému úsiliu a 
zaručeniu úplného dodržiavania 
procesných záruk a práv dotknutých 
hospodárskych subjektov. S cieľom 
podporiť dobrú spoluprácu by Európska 
prokuratúra a úrad mali zaviesť 
pravidelnú výmenu informácií s cieľom 
zistiť trendy a možné prepojenia medzi 
jednotlivými prípadmi vzhľadom na svoje 
rozdielne právomoci. Vzhľadom na to, že 
Európska prokuratúra vedie trestné 
vyšetrovania a OLAF administratívne 
vyšetrovania, a majú teda odlišné 
mandáty, koordinácia ich činností nemusí 
byť v niektorých prípadoch nevyhnutná.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od 
úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov 
a agentúr Únie a od príslušných 
vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez 
zbytočného odkladu oznamovali Európskej 
prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti 
s ktorou môže Európska prokuratúra 
uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát 
úradu spočíva vo vykonávaní 
administratívnych vyšetrovaní podvodov, 
korupcie a akéhokoľvek ďalšieho 
protiprávneho konania poškodzujúceho 
finančné záujmy Únie, má ideálne 
postavenie a vybavenie na to, aby pre 
Európsku prokuratúru predstavoval 
prirodzeného partnera a privilegovaný 
zdroj informácií.

(5) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od 
úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov 
a agentúr Únie a od príslušných 
vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez 
zbytočného odkladu oznamovali Európskej 
prokuratúre podozrivú trestnú činnosť, 
v súvislosti s ktorou môže Európska 
prokuratúra uplatniť svoje právomoci. 
Keďže mandát úradu spočíva vo 
vykonávaní administratívnych vyšetrovaní 
podvodov, korupcie a akéhokoľvek 
ďalšieho protiprávneho konania 
poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má 
ideálne postavenie a vybavenie na to, aby 
pre Európsku prokuratúru predstavoval 
prirodzeného partnera a privilegovaný 
zdroj informácií.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Prvky, ktoré poukazujú na možnú 
trestnú činnosť patriacu do právomoci 
Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi 
súčasťou počiatočných obvinení 
predložených úradu alebo sa môžu objaviť 
až v priebehu administratívneho 
vyšetrovania začatého úradom na základe 
podozrenia na administratívne 
nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju 
oznamovaciu povinnosť voči Európskej 
prokuratúre, mal by preto v príslušných 
prípadoch oznamovať trestnú činnosť 
v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho 
začatím alebo počas neho.

(6) Prvky, ktoré poukazujú na možnú 
trestnú činnosť patriacu do právomoci 
Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi 
súčasťou počiatočných obvinení 
predložených úradu alebo sa môžu objaviť 
až v priebehu administratívneho 
vyšetrovania začatého úradom na základe 
podozrenia na administratívne 
nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju 
oznamovaciu povinnosť voči Európskej 
prokuratúre, mal by preto v príslušných 
prípadoch ihneď oznamovať trestnú 
činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, 
pred jeho začatím alebo počas neho.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto 
oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad 
možno bude musieť uskutočniť predbežné 
hodnotenie obvinení, aby mohol tieto 
prvky zistiť a zhromaždiť potrebné 
informácie. Úrad by mal uskutočniť toto 
hodnotenie promptne a s využitím 
prostriedkov, ktoré neohrozujú možné 
budúce vyšetrovanie trestného činu. Po 
ukončení tohto hodnotenia by mal úrad 
podať správu Európskej prokuratúre, ak 
zistil podozrenie zo spáchania trestného 
činu, ktorý patrí do jej právomoci.

(7) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto 
oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad 
možno bude musieť uskutočniť predbežné 
hodnotenie obvinení, aby mohol tieto 
prvky zistiť a zhromaždiť potrebné 
informácie. Úrad by mal uskutočniť toto 
hodnotenie promptne, bez zbytočného 
odkladu  a prostredníctvom prostriedkov, 
ktoré neohrozujú možné budúce 
vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení 
tohto hodnotenia by mal úrad bez 
zbytočného odkladu informovať 
Európsku prokuratúru, ak zistil 
podozrenie zo spáchania trestného činu, 
ktorý patrí do jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) akékoľvek informovanie alebo 
oznamy Európskej prokuratúry a 
komunikácia medzi ňou a úradom by sa 
mali uskutočňovať s náležitým ohľadom 
na platné právne predpisy Únie týkajúce 
sa ochrany údajov a zachovávania 
dôvernosti.
(Táto zmena sa týka celého textu)

Odôvodnenie

Vzhľadom na povahu prípadov, ktorými sa zaoberá úrad a Európska prokuratúra, sa musia 
dodržiavať najprísnejšie normy ochrany údajov a dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na expertízu úradu by 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
mali mať možnosť úrad využiť na 
uskutočnenie takéhoto predbežného 
hodnotenia obvinení, ktoré im boli 
oznámené.

(8) S cieľom zaručiť účinnú 
spoluprácu a vzhľadom na expertízu, 
skúsenosti, mandát a právomoci úradu by 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
mali mať možnosť úrad využiť na 
uskutočnenie takéhoto predbežného 
hodnotenia obvinení, ktoré im boli 
oznámené.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 by úrad v zásade nemal začať 
administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo 
súbežné s vyšetrovaním tých istých 
skutočností, ktoré vedie Európska 
prokuratúra. V niektorých prípadoch si 

(9) V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 by úrad v zásade nemal začať 
administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo 
súbežné s vyšetrovaním tých istých 
skutočností, ktoré vedie Európska 
prokuratúra, s výnimkou niektorých 
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však ochrana finančných záujmov Únie 
môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením 
trestného konania začatého Európskou 
prokuratúrou vykonal doplňujúce 
administratívne vyšetrovanie na účely 
zhodnotenia, či sú potrebné ochranné 
opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, 
disciplinárne alebo administratívne 
opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania 
môžu byť primerané okrem iného 
v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné 
rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú 
ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď 
treba v rizikových situáciách zabrániť 
ďalším výdavkom prostredníctvom 
administratívnych opatrení.

prípadov, keď ochrana finančných 
záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad 
pred ukončením trestného konania 
začatého Európskou prokuratúrou vykonal 
doplňujúce administratívne vyšetrovanie na 
zistenie toho, či sú potrebné ochranné 
opatrenia alebo sa majú prijať finančné, 
disciplinárne alebo administratívne 
opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania 
môžu byť primerané okrem iného 
v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné 
rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú 
ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď 
treba v rizikových situáciách zabrániť 
ďalším výdavkom prostredníctvom 
administratívnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
stanovuje, že Európska prokuratúra môže 
požiadať úrad o takéto doplňujúce 
vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska 
prokuratúra o takéto doplňujúce 
vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať 
možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej 
iniciatívy za určitých podmienok. Európska 
prokuratúra by predovšetkým mala mať 
možnosť namietať proti začatiu alebo 
pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo 
proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne 
vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky 
by sa mali zakladať na potrebe chrániť 
účinnosť vyšetrovania vedeného 
Európskou prokuratúrou a mali by byť 
primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal 
zdržať konania, voči ktorému Európska 
prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ 
Európska prokuratúra nemá námietky, úrad 
by mal viesť vyšetrovanie v úzkej 
spolupráci s ňou.

(10) V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa 
stanovuje, že Európska prokuratúra môže 
požiadať úrad o takéto doplňujúce 
vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska 
prokuratúra o takéto doplňujúce 
vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať 
možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej 
iniciatívy za určitých podmienok. Európska 
prokuratúra by predovšetkým mala mať 
možnosť namietať proti začatiu alebo 
pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo 
proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne 
vyšetrovacie úkony, ak by to narúšalo 
účinnosť vyšetrovania vedeného 
Európskou prokuratúrou. Takáto námietka 
by mala byť vždy riadne odôvodnená a 
primeraná. V tomto prípade by sa mal 
úrad zdržať konania, voči ktorému 
Európska prokuratúra vzniesla námietku. 
Pokiaľ Európska prokuratúra nemá 
námietky, úrad by mal viesť vyšetrovanie 
v úzkej spolupráci s ňou.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Úrad by mal aktívne podporovať 
Európsku prokuratúru v jej vyšetrovaniach. 
V tejto súvislosti Európska prokuratúra 
môže požiadať úrad o podporu alebo 
doplnenie svojich vyšetrovaní trestných 
činov prostredníctvom výkonu právomocí 
podľa tohto nariadenia. V týchto prípadoch 
by úrad mal vykonávať tieto operácie 
v medziach svojich právomocí 
a v medziach rámca stanoveného týmto 
nariadením.

(11) Úrad by mal aktívne a účinne 
podporovať Európsku prokuratúru v jej 
vyšetrovaniach, napríklad poskytovaním 
primeranej technickej a logistickej 
podpory. V tejto súvislosti Európska 
prokuratúra môže požiadať úrad o podporu 
alebo doplnenie svojich vyšetrovaní 
trestných činov prostredníctvom výkonu 
svojho mandátu a právomocí podľa tohto 
nariadenia. V týchto prípadoch by úrad mal 
vykonávať tieto operácie v medziach 
svojich právomocí a v medziach rámca 
stanoveného týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Úrad a Európska prokuratúra by si 
mali navzájom neustále vymieňať 
informácie na zaistenie účinnej 
koordinácie. Výmena informácií vo fázach 
pred začatím vyšetrovaní vykonávaných 
úradom a Európskou prokuratúrou je 
zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej 
koordinácie príslušných úkonov a na 
predchádzanie duplicite. Úrad a Európska 
prokuratúra by mali v dohodách 
o spolupráci bližšie určiť spôsoby 
a podmienky tejto výmeny informácií.

(12) Úrad a Európska prokuratúra by si 
mali navzájom neustále vymieňať 
informácie na zaistenie účinnej 
koordinácie, spolupráce a 
transparentnosti. Výmena informácií vo 
fázach pred začatím vyšetrovaní 
vykonávaných úradom a Európskou 
prokuratúrou je zvlášť dôležitá na 
zabezpečenie náležitej koordinácie 
príslušných úkonov, aby sa zaručila 
doplnkovosť a predchádzalo sa duplicite. 
Úrad a Európska prokuratúra by mali 
v dohodách o spolupráci bližšie určiť 
spôsoby a podmienky tejto výmeny 
informácií vrátane možnosti vymieňať si 
obsiahlu procesnú dokumentáciu.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V správe Komisie o hodnotení 
uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013, ktorá bola prijatá 
2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že 
zmeny právneho rámca z roku 2013 
priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide 
o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu 
s partnermi a práva dotknutých osôb. 
Zároveň sa však v uvedenom hodnotení 
poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré 
majú vplyv na účinnosť a efektívnosť 
vyšetrovaní.

(13) V správe Komisie o hodnotení 
uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013, ktorá bola prijatá 
2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že 
zmeny právneho rámca z roku 2013 
priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide 
o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu 
s partnermi a práva dotknutých osôb. 
Zároveň sa však v uvedenom hodnotení 
poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré 
majú vplyv na účinnosť a efektívnosť 
vyšetrovaní, napríklad pri výkone 
právomocí a využívaní vyšetrovacích 
zdrojov úradu OLAF alebo v súvislosti s 
jednotnými podmienkami vedenia 
vnútorných vyšetrovaní, spolupráce medzi 
členskými štátmi a ich inštitúciami na 
jednej strane a úradmi, agentúrami, 
orgánmi a inštitúciami EÚ na druhej 
strane, ako aj s rozdielmi v uplatňovaní 
ustanovení právneho rámca Únie.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. K tejto správe bol 
pripojený hodnotiaci pracovný dokument 
útvarov Komisie, SWD(2017) 332, 
a stanovisko dozorného výboru úradu 
OLAF č. 2/2017.

6 COM(2017) 589. K tejto správe bol 
pripojený hodnotiaci pracovný dokument 
útvarov Komisie, SWD(2017) 332, 
a stanovisko dozorného výboru úradu 
OLAF č. 2/2017.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Tieto zmeny neovplyvňujú 
procesné záruky uplatniteľné v rámci 
vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať 
procesné záruky stanovené v nariadení 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení 

(15) Tieto zmeny neovplyvňujú 
procesné záruky uplatniteľné v rámci 
vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať 
procesné záruky stanovené v nariadení 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení 
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Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj 
v Charte základných práv Európskej únie. 
Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby 
svoje vyšetrovania viedol objektívne, 
nestranne a dôverne, aby zhromažďoval 
dôkazy v prospech aj v neprospech 
dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie 
činnosti na základe písomného oprávnenia 
a po preskúmaní zákonnosti. Úrad musí 
zabezpečiť dodržiavanie práv osôb 
dotknutých jeho vyšetrovaním vrátane 
prezumpcie neviny a práva nevypovedať 
proti sebe. Dotknuté osoby majú počas 
vypočúvania okrem iného právo na pomoc 
osoby podľa vlastného výberu, právo na 
potvrdenie záznamu vypočúvania a právo 
na používanie ktoréhokoľvek z úradných 
jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto 
právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu 
pred vypracovaním záverov.

Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj 
v Charte základných práv Európskej únie. 
Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby 
svoje vyšetrovania viedol objektívne, 
nestranne a dôverne, aby zhromažďoval 
dôkazy v prospech aj v neprospech 
dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie 
činnosti na základe písomného oprávnenia 
a po preskúmaní zákonnosti. Úrad ako aj 
Európska prokuratúra musia zabezpečiť 
dodržiavanie práv osôb dotknutých ich 
vyšetrovaniami vrátane prezumpcie neviny 
a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté 
osoby majú počas vypočúvania okrem 
iného právo na pomoc osoby podľa 
vlastného výberu, právo na potvrdenie 
záznamu vypočúvania a právo na 
používanie ktoréhokoľvek z úradných 
jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto 
právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu 
pred vypracovaním záverov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Zúčastnené členské štáty by sa 
mali dohodnúť na spolupráci s 
Európskou prokuratúrou a úradom s 
cieľom uľahčiť efektívne vedenie 
vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) V prípadoch, keď úrad potrebuje 
pomoc príslušných vnútroštátnych 
orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt 
bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, 
členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť 

(19) V prípadoch, keď úrad potrebuje 
pomoc príslušných vnútroštátnych 
orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt 
bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, 
členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť 
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konania úradu a mali by mu poskytnúť 
potrebnú pomoc v súlade s príslušnými 
pravidlami vnútroštátneho procesného 
práva. 

konania úradu a mali by mu zaručiť 
potrebnú pomoc v súlade s príslušnými 
pravidlami vnútroštátneho procesného 
práva. 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Súčasťou tejto povinnosti 
spolupráce by mala byť možnosť úradu 
vyžadovať od hospodárskych subjektov, 
ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej 
veci alebo ktoré môžu disponovať 
relevantnými informáciami, aby tieto 
informácie poskytli. Pri vyhovení takýmto 
žiadostiam hospodárske subjekty nie sú 
povinné priznať, že sa dopustili 
protiprávnej činnosti, ale sú povinné 
odpovedať na faktické otázky a poskytnúť 
dokumenty aj v prípade, že tieto 
informácie môžu byť použité proti nim 
alebo proti inému subjektu ako dôkaz 
protiprávnej činnosti. 

(21) Súčasťou tejto povinnosti 
spolupráce by mala byť možnosť úradu 
vyžadovať od hospodárskych subjektov, 
ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej 
veci alebo ktoré môžu disponovať 
relevantnými informáciami, aby takéto 
informácie poskytli. Pokiaľ ide o ochranu 
osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie, 
najmä trestné činy a porušenia týkajúce 
sa finančných záujmov EÚ, uplatňuje sa 
smernica (EÚ) 2018/...  [odkaz na 
smernicu o ochrane osôb nahlasujúcich 
porušenia práva Únie]. Pri vyhovení 
takýmto žiadostiam hospodárske subjekty 
nie sú povinné priznať, že sa dopustili 
protiprávnej činnosti, ale sú povinné 
odpovedať na faktické otázky. 

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Hospodárske subjekty by počas 
vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste 
mali mať možnosť používať ktorýkoľvek 
z úradných jazykov členského štátu, 
v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať 
právo na pomoc osoby podľa svojho 
výberu vrátane externého právneho 
poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by 
však nemala predstavovať právnu 
podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na 

(22) Hospodárske subjekty by počas 
vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste 
mali mať možnosť používať ktorýkoľvek 
z úradných jazykov členského štátu, 
v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať 
právo na pomoc osoby podľa svojho 
výberu vrátane externého právneho 
poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by 
však nemala predstavovať právnu 
podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na 
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mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol 
a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti 
s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal 
mať prístup do priestorov, na pozemok, 
k dopravným prostriedkom alebo na iné 
miesta, ktoré sa používajú na pracovné 
účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu 
hospodárskeho subjektu so svojím 
právnym poradcom. Úrad by mal 
akceptovať iba krátke, primerané 
oneskorenie spôsobené čakaním na 
konzultáciu s právnym poradcom pred 
začatím vykonávania kontroly. Každé 
takéto oneskorenie sa musí obmedziť len 
na nevyhnutné minimum.

mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol 
a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti 
s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal 
mať prístup do priestorov, na pozemok, 
k dopravným prostriedkom alebo na iné 
miesta, ktoré sa používajú na pracovné 
účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu 
hospodárskeho subjektu s jeho právnym 
poradcom, pričom by však nemal takejto 
konzultácii brániť. Úrad by mal 
akceptovať iba krátke, primerané 
oneskorenie spôsobené čakaním na 
konzultáciu s právnym poradcom pred 
začatím vykonávania kontroly. Každé 
takéto oneskorenie sa musí obmedziť na 
nevyhnutné minimum za predpokladu 
riadneho dodržiavania procesných záruk 
a práv dotknutého hospodárskeho 
subjektu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Úrad by mal disponovať 
prostriedkami na sledovanie peňažných 
stôp s cieľom odhaliť typický modus 
operandi mnohých podvodných konaní. 
V súčasnosti úrad vo viacerých členských 
štátoch dokáže získať bankové informácie 
súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, 
ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to 
spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi 
a s ich pomocou. Na zabezpečenie 
účinného prístupu v rámci celej Únie by sa 
v nariadení mala bližšie určiť povinnosť 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
poskytnúť úradu informácie o bankových 
a platobných účtoch, ktorá by bola 
súčasťou ich všeobecnej povinnosti 
poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca 
by sa mala spravidla uskutočňovať 
prostredníctvom finančných 
spravodajských jednotiek v členských 
štátoch. Vnútroštátne orgány by pri 

(26) Úrad by mal disponovať 
prostriedkami na sledovanie peňažných 
stôp s cieľom odhaliť typický modus 
operandi mnohých podvodných konaní. 
V súčasnosti úrad vo viacerých členských 
štátoch dokáže získať bankové informácie 
súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, 
ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to 
spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi 
a s ich pomocou. Na zabezpečenie 
účinného prístupu v rámci celej Únie by sa 
v nariadení mala bližšie určiť povinnosť 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
poskytnúť úradu informácie o bankových 
a platobných účtoch, ktorá by bola 
súčasťou ich všeobecnej povinnosti 
poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca 
by sa mala spravidla uskutočňovať 
prostredníctvom finančných 
spravodajských jednotiek v členských 
štátoch. Vnútroštátne orgány by pri 
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poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
procesného práva stanovenými vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
dotknutého členského štátu. 

poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
procesného práva stanovenými vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
dotknutého členského štátu a zároveň 
zaručiť včasné a náležité oznamovanie 
všetkých informácií, ktoré sú dôležité pre 
vyšetrovanie, Európskej prokuratúre, ako 
aj úradu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Včasné odovzdanie informácií zo 
strany úradu na účely prijatia ochranných 
opatrení je základným nástrojom ochrany 
finančných záujmov Únie. S cieľom zaistiť 
úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi 
úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie je potrebné, aby tieto 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mohli 
kedykoľvek uskutočniť konzultácie 
s úradom na účely rozhodnutia 
o primeraných ochranných opatreniach 
vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

(27) Včasné a bezodkladné odovzdanie 
informácií zo strany úradu na účely prijatia 
ochranných opatrení je základným 
nástrojom ochrany finančných záujmov 
Únie. S cieľom zaistiť úzku spoluprácu 
v tejto oblasti medzi úradom a inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je 
potrebné, aby tieto inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry mohli kedykoľvek uskutočniť 
konzultácie s úradom na účely rozhodnutia 
o primeraných ochranných opatreniach 
vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Aby sa predišlo zbytočným 
odkladom, ktoré by mohli mať 
nepriaznivý vplyv na iné vyšetrovania, ako 
napríklad niektoré prípady zbavenia 
imunity, Európska prokuratúra a úrad by 
mali svoje vyšetrovania viesť v 
primeranom čase.

Pozmeňujúci návrh 23
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Mandát úradu zahŕňa aj ochranu 
príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú 
z vlastných zdrojov založených na DPH. 
V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť 
podporovať a dopĺňať činnosti členských 
štátov vyšetrovaniami vykonávanými 
v súlade so svojím mandátom, 
koordinovaním príslušných vnútroštátnych 
orgánov v zložitých nadnárodných 
prípadoch a poskytovaním podpory 
a pomoci členským štátom a Európskej 
prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť 
schopný vymieňať si informácie 
prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej 
nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 
s cieľom podporovať a uľahčovať 
spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti 
DPH.

(29) Mandát úradu zahŕňa aj ochranu 
príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú 
z vlastných zdrojov založených na DPH. 
V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť 
podporovať a dopĺňať činnosti členských 
štátov vyšetrovaniami vykonávanými 
v súlade so svojím mandátom, 
koordinovaním príslušných vnútroštátnych 
orgánov v zložitých nadnárodných 
prípadoch a poskytovaním podpory 
a pomoci členským štátom a Európskej 
prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť 
schopný vymieňať si informácie 
prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej 
nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 s 
ohľadom na ustanovenia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2018/17259a s cieľom podporovať 
a uľahčovať spoluprácu v boji proti 
podvodom v oblasti DPH. 

_________________ _________________
9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 
7. októbra 2010 o administratívnej 
spolupráci a boji proti podvodom v oblasti 
dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 
12.10.2010, s. 1 – 18).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 
7. októbra 2010 o administratívnej 
spolupráci a boji proti podvodom v oblasti 
dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 
12.10.2010, s. 1 – 18).
9a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39). 

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 1 – odsek 4a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Úrad nadviaže a udržiava úzke 
vzťahy s Európskou prokuratúrou 
zriadenou na základe posilnenej spolupráce 
nariadením Rady (EÚ) 2017/1939. Tieto 
vzťahy sa zakladajú na vzájomnej 
spolupráci a výmene informácií. Ich 
cieľom je predovšetkým zabezpečiť 
využívanie všetkých dostupných 
prostriedkov na ochranu finančných 
záujmov Únie prostredníctvom 
komplementárnosti ich príslušných 
mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje 
Európskej prokuratúre.

4a. Úrad nadviaže a udržiava úzke 
vzťahy s Európskou prokuratúrou 
zriadenou na základe posilnenej spolupráce 
nariadením Rady (EÚ) 2017/1939. Tieto 
vzťahy sa zakladajú na vzájomnej 
spolupráci, komplementárnosti, 
predchádzaniu duplicite a výmene 
informácií. Ich cieľom je predovšetkým 
zabezpečiť využívanie všetkých 
dostupných prostriedkov na ochranu 
finančných záujmov Únie prostredníctvom 
komplementárnosti ich príslušných 
mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje 
Európskej prokuratúre vrátane technickej 
a logistickej podpory.

_________________ _________________
13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 
z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Jeho prijatie bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kontroly a inšpekcie na mieste sa 
vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, 
pokiaľ daná záležitosť nie je upravená 
týmto nariadením, v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96.

2. Kontroly a inšpekcie na mieste sa 
vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, 
pokiaľ daná záležitosť nie je upravená 
týmto nariadením, v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a so všetkými 
príslušnými právnymi predpismi Únie o 
ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 26
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hospodárske subjekty spolupracujú 
s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. 
Úrad si môže vyžiadať od hospodárskych 
subjektov ústne informácie, a to aj 
prostredníctvom vypočutia, a písomné 
informácie.

3. Hospodárske subjekty sú povinné 
spolupracovať s úradom v priebehu jeho 
vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od 
hospodárskych subjektov ústne informácie, 
a to aj prostredníctvom vypočutia, 
a písomné informácie, ktoré sú riadne 
zdokumentované a spracované v súlade s 
normami týkajúcimi sa zachovávania 
dôvernosti a právnymi predpismi o 
ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Zúčastnené členské štáty 
zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne 
orgány zaručili riadne a efektívne 
vykonávanie vyšetrovaní Európskej 
prokuratúry a úradu;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri výkone týchto právomocí úrad 
dodržiava procesné záruky stanovené 
týmto nariadením a nariadením (Euratom, 
ES) č. 2185/96. Pri vykonávaní kontroly 
a inšpekcie na mieste má dotknutý 

5. Pri výkone týchto právomocí úrad 
dodržiava procesné záruky stanovené 
týmto nariadením a nariadením (Euratom, 
ES) č. 2185/96, ako aj nariadením (EÚ) 
2018/1725*. Pri vykonávaní kontroly 
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hospodársky subjekt právo nevypovedať 
proti sebe a právo na pomoc osoby podľa 
vlastného výberu. Pri poskytovaní 
výpovedí počas kontrol na mieste sa 
hospodárskemu subjektu umožní používať 
ktorýkoľvek z úradných jazykov členského 
štátu, v ktorom má sídlo. Právo na pomoc 
osoby podľa vlastného výberu nesmie 
brániť prístupu úradu do priestorov 
hospodárskeho subjektu a nesmie 
neprimerane odďaľovať začatie kontroly.

a inšpekcie na mieste má dotknutý 
hospodársky subjekt právo nevypovedať 
proti sebe a právo na pomoc osoby podľa 
vlastného výberu. Pri poskytovaní 
výpovedí počas kontrol na mieste musí 
mať hospodársky subjekt možnosť 
používať ktorýkoľvek z úradných jazykov 
členského štátu, v ktorom má sídlo. Právo 
na pomoc osoby podľa vlastného výberu 
počas obmedzeného a primeraného 
obdobia nesmie brániť prístupu úradu do 
priestorov hospodárskeho subjektu 
a nesmie neprimerane odďaľovať začatie 
kontroly.

_________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39). 
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Jeho prijatie bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu príslušný orgán 
dotknutého členského štátu poskytne 
zamestnancom úradu pomoc potrebnú na 
účinné plnenie ich úloh tak, ako je to 
stanovené v písomnom oprávnení 
uvedenom v článku 7 ods. 2.

Na žiadosť úradu príslušný orgán 
dotknutého členského štátu bezodkladne 
zaručí zamestnancom úradu pomoc 
potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, 
ako je to stanovené v písomnom oprávnení 
uvedenom v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 30
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade 
s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, 
aby zamestnanci úradu mali prístup 
ku všetkým informáciám a dokumentom 
súvisiacim s predmetom vyšetrovania, 
ktoré sú potrebné na účinné a efektívne 
vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, 
a aby zamestnanci úradu mali možnosť 
zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom 
vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade 
s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, 
aby zamestnanci úradu mali prístup 
ku všetkým informáciám a dokumentom 
súvisiacim s predmetom vyšetrovania, 
ktoré sú potrebné na účinné, efektívne a 
primerané vykonávanie kontrol a inšpekcií 
na mieste, a aby zamestnanci úradu mali 
možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje 
s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich 
zmiznutia. Základné práva, a najmä právo 
na súkromie, sa musia v plnej miere 
dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že 
hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť 
kontrole alebo inšpekcii na mieste 
oprávnenej podľa tohto nariadenia, 
dotknutý členský štát zamestnancom úradu 
poskytne potrebnú pomoc orgánov 
presadzovania práva, aby úrad mohol 
účinne a bez zbytočného odkladu vykonať 
kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že 
hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť 
kontrole alebo inšpekcii na mieste 
oprávnenej podľa tohto nariadenia, 
dotknutý členský štát zamestnancom úradu 
zaručí potrebnú pomoc orgánov 
presadzovania práva, aby úrad mohol 
účinne a bez zbytočného odkladu vykonať 
kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. V priebehu externého vyšetrovania 
má úrad právo na prístup ku všetkým 
relevantným informáciám a údajom 
súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, 
ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry, a to v prípade, že je to 
nevyhnutné na stanovenie, či došlo 
k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek 
iným protiprávnym činom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie. Na tento účel sa 
uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

9. V priebehu externého vyšetrovania 
má úrad právo na prístup ku všetkým 
relevantným informáciám a údajom 
súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, 
ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry, a to v prípade, že je to 
nevyhnutné na stanovenie, či došlo 
k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek 
iným protiprávnym činom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie, pričom sa 
rešpektuje dôvernosť vyšetrovaní, 
legitímne práva dotknutých osôb a v 
náležitých prípadoch aj vnútroštátne 
ustanovenia vzťahujúce sa na súdne 
konanie. Na tento účel sa uplatňuje 
článok 4 ods. 2 a ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 4 – odsek 2 – pododsek b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) môže úrad požadovať ústne aj 
písomné informácie od úradníkov, 
ostatných zamestnancov, členov inštitúcií 
alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo 
agentúr, či zamestnancov, a to aj 
prostredníctvom vypočutia.“;

b) môže úrad požadovať od 
úradníkov, ostatných zamestnancov, členov 
inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov 
alebo agentúr, či zamestnancov ústne 
informácie, a to aj prostredníctvom 
vypočutia, aj písomné informácie, ktoré sú 
dôkladne zdokumentované v súlade s 
bežnými normami týkajúcimi sa 
zachovávania dôvernosti a ochrany 
údajov v Únii.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, 
generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie 
v prípade, že existuje dostatočné 
podozrenie, ktoré môže vychádzať aj 
z informácií poskytnutých akoukoľvek 
treťou stranou alebo z anonymných 
informácií, že bol spáchaný podvod, 
korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.;

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, 
generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie 
v prípade, že existuje dostatočné 
podozrenie alebo presvedčivé nepriame 
dôkazy, ktoré môžu vychádzať aj 
z informácií poskytnutých akoukoľvek 
treťou stranou alebo z anonymných 
informácií, že bol spáchaný podvod, 
korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.;

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov 
poskytnú zamestnancom úradu potrebnú 
pomoc, aby si mohli účinne a bez 
zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade 
s týmto nariadením.;

Príslušné orgány členských štátov zaručia 
zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby 
si mohli účinne a bez zbytočného odkladu 
plniť úlohy v súlade s týmto nariadením.;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno d
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Popri ustanoveniach v prvom pododseku 
môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo 
agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť 
s úradom konzultáciu s cieľom prijať 
v úzkej spolupráci s úradom všetky 
primerané ochranné opatrenia vrátane 
opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom 
úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne 
informuje.;

Popri ustanoveniach v prvom pododseku 
môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo 
agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť 
s úradom konzultáciu s cieľom prijať 
v úzkej spolupráci s úradom a bez toho, 
aby sa tým duplikovalo jeho úsilie, všetky 
primerané ochranné opatrenia vrátane 
opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom 
úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne 
informuje.; Úrad konštruktívne a v plnej 
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súčinnosti spolupracuje s dotknutou 
inštitúciou, orgánom, úradom alebo 
agentúrou;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno e
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„8. Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť 
do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny 
riaditeľ podá dozornému výboru po 
uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov 
a potom každých šesť mesiacov správu, 
v ktorej uvádza príslušné dôvody 
a v prípade potreby nápravné opatrenia, 
ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť 
vyšetrovanie.“;

„8. Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť 
do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny 
riaditeľ podá dozornému výboru po 
uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a 
potom každých šesť mesiacov správu, v 
ktorej uvádza príslušné dôvody a nápravné 
opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom 
urýchliť vyšetrovanie.“;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
podajú oznámenie Európskej prokuratúre 
v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 
2017/1939, môžu úradu namiesto toho 
zaslať kópiu oznámenia zaslaného 
Európskej prokuratúre.;

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
podajú oznámenie Európskej prokuratúre 
v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 
2017/1939, zašlú úradu kópiu oznámenia 
zaslaného Európskej prokuratúre.;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj 
príslušné orgány členských štátov, ak im 
v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú 
úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej 
iniciatívy všetky dokumenty alebo 
informácie, ktorými disponujú a ktoré sa 
týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo 
strany úradu.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj 
príslušné orgány členských štátov, ak im 
v tom nebráni vnútroštátne právo, 
bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť 
alebo z vlastnej iniciatívy všetky 
dokumenty alebo informácie, ktorými 
disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho 
vyšetrovania zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, 
ako aj príslušné orgány členských štátov, 
ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, 
zašlú úradu všetky ďalšie dokumenty alebo 
informácie, ktoré považujú za relevantné 
a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály 
súvisia s bojom proti podvodom, korupcii 
a akýmkoľvek iným protiprávnym činom 
poškodzujúcim finančné záujmy Únie.;

3. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, 
ako aj príslušné orgány členských štátov, 
ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, 
bezodkladne zašlú úradu všetky ďalšie 
dokumenty alebo informácie, ktoré 
považujú za relevantné a ktoré majú 
k dispozícii, ak tieto materiály súvisia 
s bojom proti podvodom, korupcii 
a akýmkoľvek iným protiprávnym činom 
poškodzujúcim finančné záujmy Únie.;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa)  Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Osoby nahlasujúce trestné činy a 
porušenia týkajúce sa finančných 
záujmov EÚ sú v plnej miere chránené, 
najmä prostredníctvom európskych 
právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
osôb nahlasujúcich porušenia práva 
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Únie.“

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Môžu sa k nej pripojiť odporúčania 
generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré 
sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa 
v relevantných prípadoch uvedie 
akékoľvek disciplinárne, správne, finančné 
a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr, ako aj 
príslušných orgánov dotknutých členských 
štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým 
odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, 
a vymedzí sa predbežná právna 
kvalifikácia zistených skutočností.;

Môžu sa k nej pripojiť zdokumentované 
odporúčania generálneho riaditeľa 
o opatreniach, ktoré sa majú prijať. 
V týchto odporúčaniach sa v relevantných 
prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, 
správne, finančné a/alebo súdne opatrenie 
zo strany inštitúcií, orgánov, úradov 
a agentúr, ako aj príslušných orgánov 
dotknutých členských štátov, pričom sa 
špecifikujú predovšetkým odhadované 
sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa 
predbežná právna kvalifikácia zistených 
skutočností.;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úrad prijme náležité vnútorné opatrenia 
na zabezpečenie konzistentnej kvality 
záverečných správ a odporúčaní a zváži, či 
je potrebné prepracovať usmernenia k 
vyšetrovacím postupom, aby bolo možné 
riešiť akékoľvek nezrovnalosti.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013



AD\1174932SK.docx 27/31 PE630.425v02-00

SK

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované úradom predstavujú 
prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred 
súdmi Únie a v správnych konaniach 
v Únii.;

Správy vypracované úradom predstavujú 
prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred 
súdmi Únie a v správnych konaniach 
v Únii, pokiaľ boli vypracované v súlade 
so zákonmi.;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12 – odsek 1 – druhá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Úrad môže takisto zaslať informácie 
dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom 
alebo agentúram.“;

„S cieľom predísť zbytočným odkladom, 
ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na 
iné vyšetrovania, ako napríklad niektoré 
prípady zbavenia imunity, môže úrad 
takisto zaslať na požiadanie informácie 
dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom 
alebo agentúram.“;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12c – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Úrad bez zbytočného odkladu 
oznamuje Európskej prokuratúre 
akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti 
s ktorou by Európska prokuratúra mohla 
uplatniť svoju právomoc v súlade 
s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 
nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa 
zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas 
vyšetrovania úradu.

1. Úrad okamžite a bez zbytočného 
odkladu oznamuje Európskej prokuratúre 
akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti 
s ktorou by Európska prokuratúra mohla 
uplatniť svoju právomoc v súlade 
s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 
nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa 
zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas 
vyšetrovania úradu.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Oznámenie obsahuje minimálne 
opis skutočností vrátane posúdenia 
spôsobenej škody alebo škody, ktorá 
pravdepodobne bude spôsobená, možnú 
právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné 
informácie o potenciálnych obetiach, 
podozrivých a akýchkoľvek iných 
zapojených osobách.

2. Oznámenie obsahuje všetky 
skutočnosti a informácie, ktoré sú úradu 
známe, vrátane posúdenia spôsobenej 
škody alebo škody, ktorá by mohla byť 
spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu 
a akékoľvek dostupné informácie 
o potenciálnych obetiach, podozrivých 
a akýchkoľvek iných zapojených osobách.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
 Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
 Článok 12c – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úrad nie je povinný oznamovať Európskej 
prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.

Úrad oznamuje Európskej prokuratúre len 
podložené tvrdenia a poskytuje ročné 
údaje o počte a predmete týchto tvrdení.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12 f a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 fa
Súbežné vyšetrovania

1. V prípade vyšetrovania v členskom 
štáte, ktorý je súčasťou Európskej 
prokuratúry, a v členskom štáte, ktorý nie 
je súčasťou Európskej prokuratúry, úrad 
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a Európska prokuratúra uzatvoria 
pracovnú dohodu podľa článku 99 ods. 3 
nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939. Takáto 
pracovná dohoda musí obsahovať aspoň 
ustanovenia o výmene všetkých 
informácií, vzájomnom uznávaní dôkazov 
a správ, procesných zárukách 
rovnocenných s tými, ktoré sú uvedené v 
kapitole VI nariadenia Rady (EÚ) 
2017/1939, výmene osobných údajov.
2. Členské štáty spolupracujú s 
úradom aj Európskou prokuratúrou a 
podporujú ich v ich činnosti a príslušných 
vyšetrovaniach.
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