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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rámci úsilia o posilnenie ochrany finančných záujmov Únie Komisia v máji 2018 navrhla 
zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym 
úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Tento návrh vychádza z prijatia smernice o boji 
proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva v 
júli 2017 a nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (EPPO), v októbri 2017.

Zmenené nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť koncom roka 2020 pred tým, ako 
Európska prokuratúra začne vykonávať svoju činnosť.

Všeobecným cieľom návrhu je prispôsobiť a posilniť mechanizmus na ochranu finančných 
záujmov EÚ.  To by sa malo dosiahnuť predovšetkým tým, že sa položia základy efektívnej 
spolupráce s Európskou prokuratúrou, ktorá by mala byť založená na zásadách úzkej 
spolupráce, výmeny informácií, doplňujúcej a nie zdvojenej činnosti. Zatiaľ čo Európska 
prokuratúra bude viesť vyšetrovania a trestné stíhania, OLAF bude naďalej vykonávať len 
administratívne vyšetrovania týkajúce sa finančných záujmov EÚ, pričom bude dopĺňať 
činnosť Európskej prokuratúry a približovať sa k spoločnému cieľu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby budúce vzťahy medzi 
Európskou prokuratúrou a úradom OLAF neviedli k zdĺhavým sporom týkajúcim sa 
právomocí. Na tento účel by Európska prokuratúra aj úrad OLAF mali využiť funkciu 
pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov, čím by sa umožnila 
okamžitá kontrola relevantných informácií o prebiehajúcich prípadoch. Keďže systém správy 
prípadov Európskej prokuratúry si vyžaduje vysokú úroveň bezpečnosti, úrad by mal 
informovať osobu určenú Európskou prokuratúrou, ktorá by mala v systéme správy prípadov 
Európskej prokuratúry overiť, či už Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých 
skutočností.

V správe sa tiež uvádza, že úrad by mal Európsku prokuratúru bezodkladne informovať o 
akejkoľvek trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla vykonávať 
svoju právomoc. Po oznámení môže nasledovať správa, ak o to Európska prokuratúra 
požiada, ktorá sa vypracuje v úzkej konzultácii s ňou. To Európskej prokuratúre umožní 
rýchlo reagovať a zabezpečí, že prípadné vyšetrovanie trestnej činnosti sa uskutoční v plnom 
súlade s procesnými zárukami platnými pre Európsku prokuratúru.

V prípade doplňujúcich vyšetrovaní začatých alebo prebiehajúcich z iniciatívy generálneho 
riaditeľa úradu sa v správe uvádza, že úrad by mal mať možnosť vykonávať toto vyšetrovanie 
len na základe súhlasu Európskej prokuratúry. Ak Európska prokuratúra vznesie námietku 
voči začatiu takéhoto vyšetrovania, úrad by ho nemal uskutočniť.

Spravodajkyňa sa domnieva, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry by mali požiadať priamo 
Európsku prokuratúru, aby posúdila akékoľvek informácie o skutkoch trestnej povahy, ktoré 
im boli oznámené, v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia o Európskej prokuratúre.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

 

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Na základe správy Komisie o 
hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 883/2013 nie je úplne jasné, v 
akom rozsahu sa podľa nariadenia č. 
883/2013 uplatňuje vnútroštátne právo. 
Rôzne výklady príslušných ustanovení a 
rozdiely vo vnútroštátnom práve vedú k 
fragmentácii výkonu právomocí úradu 
OLAF v členských štátoch a v niektorých 
prípadoch zabraňujú schopnosti úradu 
OLAF úspešne viesť vyšetrovania a v 
konečnom dôsledku prispievať k cieľu 
zmluvy týkajúcemu sa účinnej ochrany 
finančných záujmov v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 2

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 
dostupných prostriedkov na ochranu 

(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 
dostupných prostriedkov na ochranu 
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finančných záujmov Únie a k prechádzaniu 
zbytočnému duplicitnému úsiliu.

finančných záujmov Únie a k prechádzaniu 
zbytočnému duplicitnému úsiliu. S cieľom 
podporiť dobrú spoluprácu sa Európska 
prokuratúra a úrad vyzývajú, aby sa 
pravidelne stretávali, najmä aby získali 
prehľad o prebiehajúcich vyšetrovaniach 
s cieľom zistiť trendy a možné prepojenia 
medzi jednotlivými prípadmi.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Po zriadení Európskej prokuratúry 
by sa celkový mandát úradu OLAF nemal 
meniť, ale jeho fungovanie by sa malo 
viacerými spôsobmi prispôsobiť existencii 
Európskej prokuratúry. Úrad OLAF by 
mal byť naďalej zodpovedný za 
administratívne vyšetrovanie pri 
podozrení na podvodné a nepodvodné 
nezrovnalosti v rámci inštitúcií, orgánov, 
agentúr a úradov Únie a vo všetkých 
členských štátoch s cieľom vydávať 
odporúčania na začatie súdnych, 
disciplinárnych, finančných alebo 
administratívnych postupov.

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(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 
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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.

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. Ide najmä o prípady, keď 
sa vyšetrovania týkajú členských štátov, 
ktoré sa zúčastňujú na posilnenej 
spolupráci na účely vytvorenia Európskej 
prokuratúry, a členských štátov, ktoré sa 
na tejto spolupráci nepodieľajú.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
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 ju v príslušných 
prípadoch okamžite informovať o 
akejkoľvek trestnej činnosti. Po tomto 
oznámení by mala nasledovať správa, 
ktorá by sa mala zaslať bez zbytočného 
odkladu. Oznámenie a správa sa môžu 
zasielať v ktorejkoľvek fáze pred 
vyšetrovaním alebo počas neho. 
Informácie doručené úradu by sa v 
každom prípade mali Európskej 
prokuratúre oznámiť čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7



PE629.629v02-00 8/34 AD\1173523SK.docx

SK

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 
správy spravidla mali obsahovať, aby sa 
zvýšila účinnosť oznamovania každého 
trestného činu. Okrem týchto prvkov by 
úrad mal Európskej prokuratúre postúpiť 
všetky relevantné informácie, ktoré má k 
dispozícii. Úrad možno bude musieť 
uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, 
aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť 
potrebné informácie. Úrad by mal 
uskutočniť toto hodnotenie čo 
najrýchlejšie a s využitím prostriedkov, 
ktoré neohrozujú možné budúce 
vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení 
tohto hodnotenia by mal úrad bezodkladne 
podať správu Európskej prokuratúre, ak 
zistil podozrenie zo spáchania trestného 
činu, ktorý patrí do jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh 7

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) 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, ak toto posúdenie nie sú 
schopné vykonať samy. To by nemalo 
oneskoriť včasné oznamovanie Európskej 
prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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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 
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.

(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 
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. Takéto 
vyšetrovania by sa vzhľadom na svoj 
doplnkový charakter mali vykonávať len 
so súhlasom Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh 9

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, 

(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 konkrétnych podmienok a po 
konzultácii s Európskou prokuratúrou. 
Európska prokuratúra by predovšetkým 
mala mať možnosť namietať proti začatiu 
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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.

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 žiadosti 
vyhovie, úrad by mal viesť vyšetrovanie 
v úzkej spolupráci s ňou.

Pozmeňujúci návrh 10

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. 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. Na tento účel by 
mali úrad a Európska prokuratúra použiť 
funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie 
príslušných systémov správy prípadov. 
Úrad a Európska prokuratúra by mali 
v dohodách o spolupráci bližšie určiť 
spôsoby a podmienky tejto výmeny 
informácií. Generálny riaditeľ úradu a 
hlavný európsky prokurátor by sa mali 
pravidelne stretávať, aby diskutovali o 
otázkach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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 
konania úradu a mali by mu poskytnúť 
potrebnú pomoc v súlade s príslušnými 
pravidlami vnútroštátneho procesného 
práva.

(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 
konania úradu a mali by mu bez 
zbytočného odkladu poskytnúť potrebnú 
pomoc v súlade s príslušnými pravidlami 
vnútroštátneho procesného práva.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Osoby, ktoré úradu nahlasujú 
trestné činy a porušenia týkajúce sa 
finančných záujmov EÚ, by mali byť v 
plnej miere chránené, najmä 
prostredníctvom príslušných ustanovení 
EÚ týkajúcich sa ochrany 
oznamovateľov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Príslušné orgány členských štátov 
poskytnú úradu potrebnú pomoc, aby si 
mohol plniť svoje úlohy. Ak úrad vydáva 
súdne odporúčania vnútroštátnym 
orgánom členského štátu činným v 
trestnom konaní a nevykonávajú sa 
žiadne následné opatrenia, členský štát by 
mal úradu svoje rozhodnutie odôvodniť. 
Úrad by mal raz za rok vypracovať správu 
s cieľom poskytnúť prehľad o pomoci, 
ktorú poskytujú členské štáty, a o 
opatreniach prijatých v nadväznosti na 
súdne odporúčania.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32b) Spomedzi členov dozorného 
výboru by mal byť vymenovaný pracovník 
pre základné práva. Pracovník pre 
základné práva by mal monitorovať 
dodržiavanie základných práv a 
procesných záruk zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Do 31. decembra 2022 by Komisia 
mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto 
nariadenia, a najmä efektívnosť 
spolupráce medzi úradom a Európskou 
prokuratúrou.

Pozmeňujúci návrh 16

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

-1) V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) 
nahrádza takto:

d) nariadenie (ES) č. 45/2001. „d) nariadenie (ES) č. 45/2001 a 
nariadenie (EÚ) 2016/679.“

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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
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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 
možno vykonať bez predchádzajúceho 
oznámenia a vykonávajú sa v súlade 
s týmto nariadením a, pokiaľ daná 
záležitosť nie je upravená týmto 
nariadením, v súlade s nariadením 
(Euratom, ES) č. 2185/96.

Pozmeňujúci návrh 18

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 bez zbytočného 
odkladu poskytne 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 19

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 

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 
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zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom 
vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

zaistiť dokumenty alebo údaje počas 
obdobia potrebného s cieľom vylúčiť 
akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Pozmeňujúci návrh 20

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

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 bez zbytočného 
odkladu 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.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 3 – odsek 10 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c 
ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím 
rozhodnutia začať alebo nezačať externé 
vyšetrovanie k dispozícii informácie 
svedčiace o tom, že došlo k podvodu, 
korupcii alebo akýmkoľvek iným 
protiprávnym činom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie, môže o tom 
informovať príslušné orgány dotknutých 
členských štátov a v prípade potreby aj 
dotknuté inštitúcie, orgány, úrady 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c 
ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím 
rozhodnutia začať alebo nezačať externé 
vyšetrovanie k dispozícii informácie 
svedčiace o tom, že došlo k podvodu, 
korupcii alebo akýmkoľvek iným 
protiprávnym činom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie, môže o tom 
informovať príslušné orgány dotknutých 
členských štátov a v prípade potreby aj 
dotknuté inštitúcie, orgány, úrady 
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a agentúry. a agentúry. Príslušné orgány dotknutých 
členských štátov a/alebo dotknutá 
inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na 
požiadanie informujú úrad o všetkých 
prijatých opatreniach a o svojich 
zisteniach na základe takýchto informácií.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) má úrad právo na okamžitý 
a neoznámený prístup k akýmkoľvek 
relevantným informáciám a údajom, bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, 
ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry, a do ich priestorov. Úrad je 
oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže 
vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy 
z každého dokumentu alebo z obsahu 
každého nosiča údajov, ktorými disponujú 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, 
a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty 
alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek 
riziko ich zmiznutia;

a) má úrad právo na okamžitý 
a neoznámený prístup k akýmkoľvek 
relevantným informáciám a údajom, bez 
ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, 
ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry, a do ich priestorov. Úrad je 
oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže 
vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy 
z každého dokumentu alebo z obsahu 
každého nosiča údajov, ktorými disponujú 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, 
a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty 
alebo údaje počas obdobia potrebného na 
to, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich 
zmiznutia;

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V súlade s článkom 3 môže úrad 
vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste 
v priestoroch hospodárskych subjektov, 
aby získal prístup k relevantným 

3. V súlade s článkom 3 môže úrad 
bez predchádzajúceho oznámenia 
vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste 
v priestoroch hospodárskych subjektov, 
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informáciám o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom interného vyšetrovania.

aby získal prístup k relevantným 
informáciám o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom interného vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 2 sa za prvý pododsek 
vkladá nový pododsek:
„Externé vyšetrovanie, o ktoré Európska 
prokuratúra požiada úrad, sa bezodkladne 
začne v súlade s článkom 12e.“

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

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

ab) V odseku 2 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

Rozhodnutie začať interné vyšetrovanie 
prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti 
inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, v 
rámci ktorej sa vyšetrovanie bude musieť 
viesť, alebo na základe žiadosti členského 
štátu.

„Rozhodnutie začať interné vyšetrovanie 
prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti 
Európskej prokuratúry alebo inštitúcie, 
orgánu, úradu alebo agentúry, v rámci 
ktorej sa vyšetrovanie bude musieť viesť, 
alebo na základe žiadosti členského štátu.“

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

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)
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Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 3 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní 
zamestnanci, členovia, riaditelia a 
zamestnanci poskytli zamestnancom úradu 
potrebnú pomoc, aby si mohli účinne plniť 
úlohy.

„Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní 
zamestnanci, členovia, riaditelia a 
zamestnanci poskytli zamestnancom úradu 
potrebnú pomoc, aby si mohli v súlade 
s týmto nariadením a bez zbytočného 
odkladu účinne plniť úlohy.“

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

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – 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 všetky 
primerané ochranné opatrenia vrátane 
opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom 
úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne 
informuje. Úrad konštruktívne a v plnej 
súčinnosti spolupracuje s dotknutou 
inštitúciou, orgánom, úradom alebo 
agentúrou.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a 
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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 správu Európskej prokuratúre 
v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 
2017/1939, môžu úradu namiesto toho 
zaslať kópiu správy zaslanej Európskej 
prokuratúre a Európsku prokuratúru o 
tomto zaslaní informovať.

Pozmeňujúci návrh 29

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

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 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť 
úradu zašlú všetky dokumenty alebo 
informácie, ktorými disponujú a ktoré sú 
nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo 
na uplatnenie kritérií na začatie 
vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť 
úradu alebo z vlastnej iniciatívy zašlú 
všetky dokumenty alebo informácie, 
ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné 
na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie 
kritérií na začatie vyšetrovania podľa 
článku 5 ods. 1.
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Pozmeňujúci návrh 31

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 na jeho žiadosť 
alebo z vlastnej iniciatívy 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 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Dopĺňa sa tento odsek:
„5a. Vyšetrovacie úkony vykonávané 
úradom OLAF podliehajú súdnemu 
preskúmaniu zo strany Súdneho dvora 
podľa článku 263 ZFEÚ.“

Pozmeňujúci návrh 33

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 5 sa prvý pododsek 
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nahrádza takto:
Generálny riaditeľ zabezpečí, aby sa všetky 
informácie určené pre verejnosť podávali 
neutrálnym a nestranným spôsobom a aby 
sa pri ich zverejňovaní dodržiavala 
dôvernosť vyšetrovaní a zaistil súlad so 
zásadami uvedenými v tomto článku a v 
článku 9 ods. 1.

„Generálny riaditeľ zabezpečí, aby sa 
všetky informácie určené pre verejnosť 
podávali neutrálnym a nestranným 
spôsobom a aby sa pri ich zverejňovaní 
dodržiavali požiadavky na ochranu údajov 
a dôvernosť vyšetrovaní a zaistil súlad so 
zásadami uvedenými v tomto článku a v 
článku 9 ods. 1.“

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

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) Dopĺňa sa tento odsek:
„5a. Osoby, ktoré úradu nahlasujú 
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 Únie.“

Pozmeňujúci návrh 35

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 

Pripájajú sa k nej dobre zdokumentované 
odporúčania generálneho riaditeľa o tom, 
či je potrebné prijať opatrenia, alebo nie. 
V týchto odporúčaniach sa v relevantných 
prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, 
správne, finančné a/alebo súdne opatrenie 
zo strany inštitúcií, orgánov, úradov 
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príslušných orgánov dotknutých členských 
štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým 
odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, 
a vymedzí sa predbežná právna 
kvalifikácia zistených skutočností.

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 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 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 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované úradom predstavujú 
prípustný dôkaz v trestných konaniach 
členského štátu, v ktorých sa ich použitie 
ukáže ako nevyhnutné, rovnakým 
spôsobom a za rovnakých podmienok ako 
administratívne správy vypracované 
národnými administratívnymi inšpektormi. 
Tieto správy podliehajú takým istým 
pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na 
administratívne správy, ktoré vypracovali 
národní administratívni inšpektori, a majú 
rovnakú dôkaznú silu ako tieto 
administratívne správy.

Správy vypracované úradom predstavujú 
prípustný dôkaz v trestných konaniach 
členského štátu, v ktorých sa ich použitie 
ukáže ako nevyhnutné, rovnakým 
spôsobom a za rovnakých podmienok ako 
administratívne správy vypracované 
národnými administratívnymi inšpektormi. 
Tieto správy podliehajú takým istým 
pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na 
administratívne správy, ktoré vypracovali 
národní administratívni inšpektori, a majú 
rovnakú dôkaznú silu ako tieto 
administratívne správy. V tejto súvislosti 
takéto správy predstavujú akty, ktoré by 
mohli nepriaznivo ovplyvniť dotknuté 
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osoby.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov by sa malo stanoviť, že správy úradu 
môžu nepriaznivo ovplyvniť jednotlivcov, a to v záujme zabezpečenia práva týchto osôb na 
účinný prostriedok nápravy.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c a (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 11 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Dopĺňa sa tento odsek:
„8a. Raz ročne sa pod dohľadom 
generálneho riaditeľa vypracuje správa. 
V tejto správe sa uvedie prehľad opatrení 
prijatých príslušnými orgánmi členských 
štátov v nadväznosti na žiadosti úradu o 
pomoc predloženými podľa tohto 
nariadenia. V správe sa uvedie aj prehľad 
nadväzujúcich súdnych opatrení prijatých 
príslušnými orgánmi členských štátov na 
základe výsledkov vyšetrovaní úradu. V 
správe sa rešpektujú požiadavky na 
ochranu údajov a dôvernosť vyšetrovaní a 
správa sa predkladá Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii.“

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia na účely tohto 
nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný 
útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude 
zabezpečovať s úradom účinnú spoluprácu 

1. Členské štáty určia na účely tohto 
nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný 
útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude 
zabezpečovať s úradom rýchlu a účinnú 
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a výmenu informácií, a to aj informácií 
operačného charakteru. V relevantných 
prípadoch a v súlade s vnútroštátnym 
právom možno koordinačný útvar pre boj 
proti podvodom považovať na účely tohto 
nariadenia za príslušný orgán.

spoluprácu a výmenu informácií, a to aj 
informácií operačného charakteru. 
V relevantných prípadoch a v súlade 
s vnútroštátnym právom možno 
koordinačný útvar pre boj proti podvodom 
považovať na účely tohto nariadenia za 
príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na žiadosť úradu pred prijatím 
rozhodnutia začať alebo nezačať 
vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania 
alebo po jeho ukončení koordinačné útvary 
pre boj proti podvodom poskytujú úradu 
potrebnú pomoc alebo ju pre úrad 
získavajú alebo koordinujú, aby mohol 
účinne vykonávať svoje úlohy. Táto pomoc 
zahŕňa najmä pomoc príslušných 
vnútroštátnych orgánov poskytovanú 
v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 
ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

2. Na žiadosť úradu alebo z vlastnej 
iniciatívy pred prijatím rozhodnutia začať 
alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas 
vyšetrovania alebo po jeho ukončení 
koordinačné útvary pre boj proti podvodom 
poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju 
pre úrad získavajú alebo koordinujú, aby 
mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Táto 
pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných 
vnútroštátnych orgánov poskytovanú 
v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 
ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 41

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 

1. Úrad okamžite oznamuje Európskej 
prokuratúre akýkoľvek náznak trestnej 
činnosti, v súvislosti s ktorou Európska 
prokuratúra uplatňuje svoju právomoc 
v súlade s článkami 22 a 25 nariadenia 
(EÚ) 2017/1939. Po tomto oznámení 
nasleduje správa, ktorá sa zašle bez 
zbytočného odkladu. Oznámenie a správa 
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vyšetrovania úradu. sa zasielajú v ktorejkoľvek fáze pred 
vyšetrovaním úradu alebo počas neho. 
Európska prokuratúra môže požiadať 
úrad o zaslanie ďalších informácií a 
stanoviť lehotu na ich zaslanie.

Pozmeňujúci návrh 42

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. Správa obsahuje minimálne opis 
skutočností a informácií, ktoré sú úradu 
známe, vrátane posúdenia spôsobenej 
škody alebo škody, ktorá pravdepodobne 
bude spôsobená, ak úrad takéto 
informácie má k dispozícii, možnú právnu 
kvalifikáciu a akékoľvek dostupné 
informácie o potenciálnych obetiach, 
podozrivých a akýchkoľvek iných 
zapojených osobách. Úrad spolu so 
správou postúpi Európskej prokuratúre 
všetky ďalšie relevantné informácie 
týkajúce sa danej veci, ktoré má k 
dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12c – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď informácie získané 
úradom neobsahujú prvky stanovené 
v odseku 2 a neprebieha žiadne 
vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať 
predbežné hodnotenie obvinení. 
Hodnotenie sa vykoná promptne, 
v každom prípade do dvoch mesiacov od 
doručenia takýchto informácií. V priebehu 

V prípadoch, keď informácie získané 
úradom neobsahujú prvky stanovené 
v odseku 2 a neprebieha žiadne 
vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať 
predbežné hodnotenie obvinení. 
Hodnotenie sa vykoná čo najrýchlejšie, 
v každom prípade do dvoch mesiacov od 
doručenia takýchto informácií. V priebehu 
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tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 
a článok 8 ods. 2.

tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 
a článok 8 ods. 2. Úrad sa zdrží 
vykonávania akýchkoľvek opatrení, ktoré 
by mohli ohroziť akékoľvek možné 
budúce vyšetrovania Európskej 
prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe tohto predbežného hodnotenia 
úrad zašle oznámenie Európskej 
prokuratúre, ak sú splnené podmienky 
stanovené v odseku 1.

Na základe tohto predbežného hodnotenia, 
a to aj vtedy, keď neboli zhromaždené 
všetky prvky stanovené v odseku 2, úrad 
bezodkladne zašle správu Európskej 
prokuratúre, ak sú splnené podmienky 
stanovené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 12c – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia prvého pododseku 
úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí 
prostredníctvom systému správy prípadov 
Európskej prokuratúry, či Európska 
prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže 
Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie 
informácie. Európska prokuratúra na takúto 
žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

Na účely uplatnenia prvého pododseku 
úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí, 
či Európska prokuratúra vedie 
vyšetrovanie. Úrad môže Európsku 
prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. 
Európska prokuratúra na takúto žiadosť 
odpovie bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
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Článok 12c – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
môžu požiadať úrad, aby vykonal 
predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im 
boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí 
sa uplatňuje odsek 3.

5. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
môžu požiadať úrad, aby vykonal 
predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im 
boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí 
sa uplatňuje odsek 3. To nesmie oneskoriť 
včasné podanie správy Európskej 
prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia prvého pododseku 
úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí 
prostredníctvom systému správy prípadov 
Európskej prokuratúry, či Európska 
prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže 
Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie 
informácie. Európska prokuratúra na takúto 
žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

Na účely uplatnenia prvého pododseku 
úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí, 
či Európska prokuratúra vedie 
vyšetrovanie. Úrad môže Európsku 
prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. 
Európska prokuratúra na takúto žiadosť 
odpovie bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Normy procesných záruk 
stanovené v nariadení Rady (EÚ) 
2017/1939 sa vzťahujú aj na dôkazy 
zhromaždené úradom v týchto prípadoch. 
Súdny dvor Európskej únie je aj naďalej 
oprávnený preskúmavať procesné úkony 
úradu OLAF v mene Európskej 
prokuratúry, ak sú tieto úkony určené na 
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vyvolanie právnych účinkov vo vzťahu k 
tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V riadne odôvodnených prípadoch, keď 
Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie 
a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa 
malo začať vyšetrovanie v súlade 
s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie 
ochranných opatrení alebo finančných, 
disciplinárnych alebo administratívnych 
opatrení, úrad písomne informuje 
Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu 
a účel vyšetrovania.

Keď Európska prokuratúra vedie 
vyšetrovanie a ak sa generálny riaditeľ v 
riadne odôvodnených prípadoch 
domnieva, že úrad by mal tiež začať 
vyšetrovanie v súlade s mandátom úradu 
s cieľom uľahčiť prijatie ochranných 
opatrení alebo finančných, disciplinárnych 
alebo administratívnych opatrení, úrad 
informuje Európsku prokuratúru a požiada 
o jej súhlas. Na tento účel úrad zašle 
písomnú žiadosť, pričom uvedie povahu 
opatrení a dotknuté osoby.

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 30 dní od doručenia týchto informácií 
môže Európska prokuratúra vzniesť 
námietku voči začatiu vyšetrovania alebo 
proti vykonávaniu určitých úkonov 
týkajúcich sa vyšetrovania, ak je potrebné 
predísť ohrozeniu jej vlastného 
vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to 
dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. 
Európska prokuratúra bez zbytočného 
odkladu informuje úrad, keď dôvody 
námietky zaniknú.

Do 10 pracovných dní od doručenia týchto 
informácií Európska prokuratúra buď 
súhlasí so začatím vyšetrovania alebo s 
vykonávaním všetkých určitých úkonov 
týkajúcich sa vyšetrovania, alebo voči 
tomu vznesie námietku, ak je potrebné 
predísť ohrozeniu jej vlastného 
vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to 
dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. 
Ak Európska prokuratúra voči tejto 
žiadosti namieta, úrad takéto kroky 
neprijme. Vo výnimočných prípadoch 
môže Európska prokuratúra z dôvodu 
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zložitosti vyšetrovaní informovať úrad o 
potrebe predĺžiť túto lehotu o 20 
pracovných dní. Európska prokuratúra bez 
zbytočného odkladu informuje úrad, keď 
dôvody námietky zaniknú.

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že Európska prokuratúra 
nevznesie námietku v lehote stanovenej 
v predchádzajúcom pododseku, úrad môže 
začať vyšetrovanie a vedie ho v úzkej 
spolupráci s ňou.

Ak Európska prokuratúra so žiadosťou 
súhlasí, úrad tieto kroky prijme na základe 
podrobných konzultácií s ňou. 

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak Európska prokuratúra 
pomocou kontrolného mechanizmu 
systému správy prípadov uvedeného v 
článku 12g zistí, že úrad vedie 
vyšetrovanie tých istých skutočností, ktoré 
plánuje vyšetriť, informuje o tom úrad do 
24 hodín. V takom prípade úrad ukončí 
svoje vyšetrovanie, pokiaľ ho Európska 
prokuratúra nepožiada o podporu alebo 
doplnenie svojich činností v súlade s 
článkom 12e.

Pozmeňujúci návrh 53

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak je to potrebné na uľahčenie 
spolupráce s Európskou prokuratúrou 
podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou 
prokuratúrou uzavrie administratívne 
dohody. Takýmito dohodami o spolupráci 
sa môžu stanoviť praktické podrobnosti 
výmeny informácií vrátane osobných 
údajov, operačných, strategických alebo 
technických informácií a utajovaných 
skutočností. Musia obsahovať aj podrobné 
dohody o nepretržitej výmene informácií 
počas prijatia a overovania obvinení oboma 
úradmi.

1. Ak je to potrebné na uľahčenie 
spolupráce s Európskou prokuratúrou 
podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou 
prokuratúrou uzavrie administratívne 
dohody. Takýmito dohodami o spolupráci 
sa môžu stanoviť praktické podrobnosti 
výmeny informácií vrátane osobných 
údajov, operačných, strategických alebo 
technických informácií a utajovaných 
skutočností. Musia obsahovať aj podrobné 
dohody o nepretržitej výmene informácií 
počas prijatia a overovania obvinení oboma 
úradmi. Generálny riaditeľ úradu a 
hlavný európsky prokurátor sa stretávajú 
najmenej raz ročne, aby diskutovali o 
otázkach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úrad má nepriamy prístup 
k informáciám uchovávaným v systéme 
správy prípadov Európskej prokuratúry na 
základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. 
Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi 
zadanými do systému správy prípadov 
úradom a údajmi, ktoré má v držbe 
Európska prokuratúra, oznámi sa táto 
skutočnosť Európskej prokuratúre aj úradu. 
Úrad prijme vhodné opatrenia, aby 
Európskej prokuratúre umožnil prístup 
k informáciám vo svojom systéme správy 
prípadov na základe pozitívnej/negatívnej 
lustrácie.

2. Úrad má nepriamy prístup 
k informáciám uchovávaným v systéme 
správy prípadov Európskej prokuratúry na 
základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. 
Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi 
zadanými do systému správy prípadov 
úradom a údajmi, ktoré má v držbe 
Európska prokuratúra, automaticky sa táto 
skutočnosť oznámi Európskej prokuratúre 
aj úradu. Úrad prijme vhodné opatrenia, 
aby Európskej prokuratúre umožnil rýchly 
prístup k informáciám vo svojom systéme 
správy prípadov na základe 
pozitívnej/negatívnej lustrácie. Každý 
nepriamy prístup úradu OLAF k 
informáciám v systéme správy prípadov 
Európskej prokuratúry sa uskutočňuje iba 
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na účely toho a vtedy, ak je to potrebné na 
výkon funkcií úradu OLAF, ako sa 
vymedzuje v tomto nariadení, a musí byť 
riadne odôvodnený a potvrdený 
vnútorným postupom, ktorý stanovil úrad 
OLAF. Úrad vedie záznam o všetkých 
prípadoch prístupu k systému správy 
prípadov Európskej prokuratúry. Na 
výsledky získané z takéhoto prístupu sa 
vzťahujú pravidlá o dôvernosti a ochrane 
údajov uvedené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 15 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:
„9a. Dozorný výbor vymenuje spomedzi 
svojich členov pracovníka pre základné 
práva. Pracovník pre základné práva 
monitoruje dodržiavanie základných práv 
a procesných záruk zo strany úradu. 
Pracovník pre základné práva zasiela 
dozornému výboru stanoviská a prípadne 
aj odporúčania k činnostiam a 
vyšetrovaniam, ktoré vykonáva úrad. 
Stanoviská a odporúčania pracovníka pre 
základné práva sa zahrnú do správ 
dozorného výboru podľa odseku 9.“

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 16 – odsek 1 – tretia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora 
audítorov, Európskej prokuratúry, 
Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na 

Hlavný európsky prokurátor sa vyzýva, 
aby sa na tejto výmene názorov zúčastnil. 
Prizvaní môžu byť zástupcovia Dvora 
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žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, 
Komisie, generálneho riaditeľa alebo 
dozorného výboru.

audítorov, Eurojustu a/alebo Europolu, a to 
ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, 
Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo 
dozorného výboru.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 17 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) Odsek 4 sa nahrádza takto:
4. Generálny riaditeľ pravidelne 
podáva správy Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov o 
záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, 
prijatých opatreniach a problémoch, 
ktorým musel úrad čeliť, pričom rešpektuje 
dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne 
práva dotknutých osôb a informátorov a v 
relevantných prípadoch aj vnútroštátne 
právo uplatniteľné na súdne konanie.

„4. Generálny riaditeľ pravidelne 
podáva správy Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii, Európskej prokuratúre a 
Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní 
vykonaných úradom, prijatých opatreniach 
a problémoch, ktorým musel úrad čeliť, 
pričom rešpektuje dôvernosť týchto 
vyšetrovaní a zásady ochrany údajov, 
legitímne práva dotknutých osôb a 
informátorov a v relevantných prípadoch aj 
vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne 
konanie.“

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

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013
Článok 19

Platný text Pozmeňujúci návrh

14a. Článok 19 sa nahrádza takto:
Článok 19 „Článok 19

Hodnotiaca správa Hodnotiaca správa

Komisia podá hodnotiacu správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu 
parlamentu a Rade do 2. októbra 2017. K 

Komisia podá hodnotiacu správu o 
uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu 
parlamentu a Rade do 31. decembra 2022. 
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tejto správe sa pripojí stanovisko 
dozorného výboru a uvedie sa v nej, či je 
potrebné toto nariadenie zmeniť a doplniť.

V správe sa vyhodnotí najmä efektívnosť 
spolupráce medzi úradom a Európskou 
prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí 
stanovisko dozorného výboru a uvedie sa v 
nej, či je potrebné toto nariadenie zmeniť.“

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