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III
(Voorbereidende handelingen)

RAAD
STANDPUNT (EU) Nr. 2/2013 VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING
met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en
Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad
Door de Raad aangenomen op 25 februari 2013
(2013/C 89 E/01)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(2)

Alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om
deze doelstelling te verwezenlijken, met name in het ka
der van de onderzoekopdracht van de Unie, onder be
houd van de huidige verdeling van de verantwoordelijk
heden tussen de Unie en de lidstaten en van het thans
daarbij bestaande evenwicht.

(3)

Ter versterking van de middelen voor fraudebestrijding
heeft de Commissie, bij Besluit 1999/352/EG, EGKS, Eu
ratom (3) en met eerbiediging van het beginsel van in
terne organisatorische autonomie van elke instelling, in
tern het Europees Bureau voor fraudebestrijding ("het
Bureau") opgericht en belast met het verrichten van ad
ministratieve fraudeonderzoeken. De Commissie heeft dit
Bureau voor de uitoefening van zijn onderzoekstaken
volledige onafhankelijkheid toegekend. In Besluit
1999/352/EG, EGKS, Euratom is, wat de onderzoekstaak
betreft, bepaald dat dit Bureau de bij het Unierecht toebe
deelde bevoegdheden uitoefent.

(4)

In Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees
Parlement en de Raad (4) zijn de voorschriften betreffende
de onderzoeken door het Bureau vastgesteld. Om de
doeltreffendheid van het optreden van het Bureau te ver
groten en in het licht van de evaluatie van zijn activitei
ten door de instellingen van de Unie, met name het
evaluatieverslag van de Commissie van april 2003 en
de speciale verslagen van de Rekenkamer nr. 1/2005 (5)
en nr. 2/2011 (6) over het beheer van het Bureau is het
nodig het vigerende rechtskader te herzien.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 325, in samenhang met het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomener
gie, en met name artikel 106 bis,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Rekenkamer (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De instellingen van de Unie en de lidstaten hechten groot
belang aan de bescherming van de financiële belangen
van de Unie en aan de bestrijding van fraude, corruptie
en andere onwettige activiteiten waardoor die belangen
worden geschaad. De verantwoordelijkheid van de Com
missie in dit verband is nauw verweven met de uit
hoofde van artikel 317 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op haar rustende taak de
begroting uit te voeren, en het belang van actie in dezen
wordt bevestigd door artikel 325 VWEU.

(1) PB C 254 van 30.8.2011, blz. 1.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 20 november 2008
(PB C 16 E van 22.1.2010, blz. 201) en standpunt van de Raad
in eerste lezing van 25 februari 2013. Standpunt van het Europees
Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en
besluit van de Raad van …

(3) Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom, van de Commissie van
28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor
fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20).
(4) Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.1999,
blz. 1).
(5) PB C 202 van 18.8.2005, blz. 1.
(6) PB C 124 van 27.4.2011, blz. 9.
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De opdracht van het Bureau dient te bestaan in het ver
richten van onderzoeken binnen de instellingen, organen
en instanties, opgericht bij de Verdragen of op basis daar
van (hierna "instellingen, organen en instanties" ge
noemd) en het uitoefenen van bij de toepasselijke rechts
handelingen van de Unie aan de Commissie toever
trouwde onderzoekstaken; tevens dient het Bureau de
lidstaten de bijstand van de Commissie te bieden bij
het organiseren van een nauwe, regelmatige samenwer
king tussen hun bevoegde autoriteiten. Het Bureau dient
ook bij te dragen aan het ontwerpen en uitwerken van
methoden voor de preventie en bestrijding van fraude,
corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de
financiële belangen van de Unie worden geschaad, uit
gaande van de ervaring die het in de praktijk op dit
gebied heeft opgedaan.

(6)

De verantwoordelijkheid van het door de Commissie op
gerichte Bureau blijft niet beperkt tot de bescherming van
de financiële belangen, maar strekt zich uit tot alle werk
zaamheden ter vrijwaring van de belangen van de Unie
tegen onregelmatige handelingen waartegen administra
tieve of strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld.

(7)

Deze verordening dient van toepassing te zijn onvermin
derd een eventuele verdergaande bescherming die uit de
bepalingen van de Verdragen voortvloeit.

(8)

Gezien de noodzaak van een krachtigere bestrijding van
fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden ge
schaad, moet het Bureau bij alle instellingen, organen
en instanties interne onderzoeken kunnen verrichten.

(9)

(10)

In het kader van externe onderzoeken moet aan het
Bureau de uitoefening worden toevertrouwd van de be
voegdheden die aan de Commissie zijn toegekend bij
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad
van 11 november 1996 betreffende de controles en ve
rificaties ter plaatse die door de Commissie worden uit
gevoerd ter bescherming van de financiële belangen van
de Europese Gemeenschappen tegen fraude en andere
onregelmatigheden (1). Bovendien dient aan het Bureau
te worden toegestaan de overige bevoegdheden uit te
oefenen die aan de Commissie zijn toegekend voor het
verrichten van controles en verificaties ter plaatse in de
lidstaten, met name om onregelmatigheden op te sporen
overeenkomstig artikel 9 vanVerordening (EG, Euratom)
nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betref
fende de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen (2).
De operationele slagkracht van het Bureau hangt in be
langrijke mate af van de samenwerking met de lidstaten.
Het is noodzakelijk dat de lidstaten de bevoegde autori
teiten aanwijzen die het Bureau de voor de vervulling van
zijn taken vereiste bijstand kunnen verlenen. In het geval
dat lidstaten geen gespecialiseerde dienst in het leven
hebben geroepen die tot taak heeft de bescherming van
de financiële belangen van de Unie en de bestrijding van
fraude op het nationale vlak te coördineren, dient een

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.
(2) PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1.
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dienst ("de coördinatiedienst fraudebestrijding") te wor
den aangewezen om een doeltreffende samenwerking
en uitwisseling van informatie met het Bureau te facilite
ren.
(11)

Het Bureau moet toegang hebben tot alle relevante in
formatie die in het bezit is van de instellingen, organen
en instanties van de Unie en die met externe onderzoe
ken verband houdt.

(12)

Onderzoeken moeten worden uitgevoerd conform de
Verdragen en met name het Protocol (nr. 7) betreffende
de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie,
met inachtneming van het Statuut van de ambtenaren
van de Europese Unie en de Regeling welke van toepas
sing is op de andere personeelsleden van de Europese
Unie als vastgelegd in Verordening (EEG, Euratom, EGKS)
nr. 259/68 van de Raad (3), hierna "het Ambtenarensta
tuut" genoemd, en van het Statuut van de leden van het
Europees Parlement, en onder volledige eerbiediging van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en
met name van het billijkheidsbeginsel, van het recht van
de betrokkene zich over de hem betreffende feiten uit te
spreken en van het recht dat de bevindingen van een
onderzoek alleen mogen berusten op elementen die be
wijskracht hebben. De instellingen, organen en instanties
dienen daartoe de voorwaarden en nadere regelingen vast
te stellen waaronder interne onderzoeken worden ver
richt.

(13)

Interne onderzoeken kunnen alleen worden uitgevoerd
indien het Bureau de toegang wordt gegarandeerd tot
alle gebouwen van de instellingen, organen en instanties
en tot alle informatie en alle documenten die deze in hun
bezit hebben.

(14)

De juistheid van de informatie die het Bureau in verband
met zijn opdracht wordt verstrekt moet onverwijld wor
den beoordeeld. Daartoe dient het Bureau, voordat er een
onderzoek wordt geopend, toegang te krijgen tot alle
relevante informatie in databases die worden beheerd
door de instellingen, organen en instanties wanneer dit
onontbeerlijk is om te beoordelen of vermoedens op
feitelijke gronden gebaseerd zijn.

(15)

De verplichting voor het Bureau om de instellingen, or
ganen en instanties van lopende onderzoeken in kennis
te stellen wanneer een ambtenaar, een ander personeels
lid, een lid van een instelling of orgaan, een hoofd van
een instantie of een personeelslid bij de onderzochte
feiten betrokken is of wanneer voorzorgsmaatregelen
moeten worden genomen om de financiële belangen
van de Unie te beschermen, moet in gedetailleerde bepa
lingen worden omschreven.

(16)

Er dienen duidelijke regels te worden opgesteld die niet
alleen bevestigen dat het Bureau in eerste instantie be
voegd is om interne onderzoeken te verrichten inzake
aangelegenheden waarbij de financiële belangen van de
Unie in het geding zijn, maar ook de instellingen, orga
nen en instanties in staat stellen snel dergelijke onder
zoeken uit te voeren in gevallen waarin het Bureau be
sluit niet op te treden.

(3) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
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(17)

Teneinde de onafhankelijkheid van het Bureau bij de uit
oefening van de hem bij deze verordening toevertrouwde
taken te waarborgen, dient de directeur van het Bureau
op eigen initiatief een onderzoek te kunnen openen.
Wanneer het Bureau een onderzoek verricht, verrichten
de betrokken instellingen, organen en instanties geen
parallel onderzoek met betrekking tot dezelfde feiten,
tenzij anderszins met het Bureau is overeengekomen.

(18)

Onderzoeken dienen te worden uitgevoerd onder leiding
van de directeur van het Bureau, geheel onafhankelijk van
de instellingen, organen en instanties en van het comité
van toezicht. De directeur-generaal dient daartoe richt
snoeren betreffende de onderzoeksprocedures te kunnen
vaststellen ten behoeve van de personeelsleden van het
Bureau. Die richtsnoeren dienen praktische wenken voor
het verrichten van onderzoeken door de personeelsleden
van het Bureau te bevatten, alsmede de procedurewaar
borgen en de grondrechten van de bij onderzoeken be
trokken personen of getuigen en nadere regels betref
fende de te volgen procedures voor interne advisering
en controle, mede omvattende een wettigheidstoetsing.
Uit overwegingen van transparantie met betrekking tot
het verrichten van onderzoeken is het dienstig dat die
richtsnoeren op de website van het Bureau openbaar
worden gemaakt. Deze richtsnoeren dienen geen rechten
of verplichtingen toe te voegen aan of wijziging te bren
gen in de uit deze verordening voortvloeiende rechten en
verplichtingen.

(19)

De personeelsleden van het Bureau dienen de onderzoe
ken te verrichten volgens de richtsnoeren betreffende de
onderzoeksprocedures en volgens de individuele instruc
ties die de directeur-generaal in specifieke gevallen tot
hen richt, overeenkomstig artikel 21 van het Ambtena
renstatuut.

(20)

De personeelsleden van het Bureau dienen hun onder
zoekstaken te verrichten in volledige onafhankelijkheid
en dienen belangenconflicten te vermijden, overeenkom
stig het Ambtenarenstatuut. Personeelsleden van het Bu
reau dienen de directeur-generaal onmiddellijk in kennis
te stellen van het feit dat een onderzoek betrekking heeft
op een aangelegenheid waarbij zij enig persoonlijk belang
hebben en die daardoor hun onafhankelijkheid in het
gedrang zou kunnen brengen of zo zou kunnen worden
opgevat, in het bijzonder indien zij in een andere hoe
danigheid betrokken zijn, of geweest zijn, in de aange
legenheid die het voorwerp van een onderzoek uitmaakt.

(21)

Voor interne en externe onderzoeken door het Bureau
zijn ten dele afzonderlijke regels van toepassing. Het zou
het Bureau evenwel toegestaan moeten zijn om, in alle
gevallen waarin dat noodzakelijk is, de aspecten van een
extern en een intern onderzoek in één onderzoek samen
te voegen, zodat er geen twee afzonderlijke onderzoeken
behoeven te worden geopend.

(22)

Omwille van de rechtszekerheid, en het administratieve
karakter van die onderzoeken in aanmerking genomen, is
het nodig de voor onderzoeken door het Bureau gel
dende procedurewaarborgen te verduidelijken.

(23)

De procedurewaarborgen en de grondrechten van betrok
ken personen en getuigen moeten zonder discriminatie
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worden geëerbiedigd te allen tijde en in alle stadia van
interne en van externe onderzoeken, met name bij het
verstrekken van informatie over lopende onderzoeken.
Bij het verstrekken van enigerlei informatie betreffende
onderzoeken van het Bureau aan het Europees Parlement,
de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, hetzij bilate
raal hetzij in het kader van een gedachtewisseling, moe
ten het vertrouwelijk karakter van de onderzoeken, de
wettelijke rechten van de betrokkenen en, indien van
toepassing, de nationale procesrechtelijke bepalingen ge
ëerbiedigd worden. De in het kader van onderzoeken
meegedeelde of verkregen informatie dient te worden
verwerkt met inachtneming van het Unierecht inzake
gegevensbescherming. Op uitwisselingen van informatie
dienen het evenredigheidsbeginsel en het "need-toknow"-beginsel van toepassing te zijn.
(24)

Met het oog op een betere bescherming van de indivi
duele rechten van onderzochte personen dienen in de
eindfase van een onderzoek geen conclusies over een
met naam genoemde persoon te worden getrokken zon
der dat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om
opmerkingen te maken over de feiten die op hem be
trekking hebben.

(25)

De directeur-generaal dient erop toe te zien dat bij elke
informatieverstrekking aan het publiek de wettelijke rech
ten van betrokkenen worden geëerbiedigd.

(26)

Het Bureau en de bij het onderzoek betrokken instellin
gen, organen en instanties dienen de vrijheid van me
ningsuiting, overeenkomstig het Handvest van de grond
rechten van de Europese Unie, alsook journalistieke bron
nen te beschermen.

(27)

De directeur van het Bureau dient toe te zien op de
bescherming van de persoonsgegevens en de eerbiediging
van het vertrouwelijke karakter van de informatie die bij
de onderzoeken is vergaard. De ambtenaren en andere
personeelsleden van de Unie dient rechtsbescherming ge
lijkwaardig met die van het Ambtenarenstatuut te wor
den gegarandeerd.

(28)

Om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met
de resultaten van de onderzoeken die het Bureau heeft
uitgevoerd en dat er het nodige gevolg aan wordt gege
ven, dient te worden bepaald dat de verslagen toelaatbare
bewijsmiddelen in administratieve of gerechtelijke pro
cedures kunnen vormen. Daartoe moeten die verslagen
worden opgesteld met inachtneming van de voorwaarden
waaronder de nationale administratieve verslagen worden
opgesteld.

(29)

Wanneer uit het na afloop van een intern onderzoek
opgestelde verslag strafrechtelijk vervolgbare feiten naar
voren komen, moet de informatie dienaangaande worden
doorgegeven aan de nationale gerechtelijke autoriteiten
van de betrokken lidstaat. In de aanbevelingen van het
eindverslag dient de directeur-generaal, uitgaande van de
aard van de feiten en de omvang van de financiële ge
volgen, aan te geven of aan de resultaten van het onder
zoek beter gevolg kan worden gegeven met interne maat
regelen van de instelling, het orgaan of de instantie in
kwestie.

C 89 E/4

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(30)

Het feit dat de directeur-generaal aan de gerechtelijke
autoriteiten van de betrokken lidstaat informatie door
geeft die het Bureau in het kader van interne onderzoe
ken heeft verkregen, dient de latere beoordeling in rechte
door de gerechtelijke autoriteit van die lidstaat of een
onderzoeksprocedure moet worden ingesteld, onverlet
te laten.

(31)

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten of, naargelang
het geval, de instellingen, organen of instanties, dienen
op grond van de door het Bureau opgestelde eindversla
gen van onderzoeken te besluiten welk gevolg aan afge
sloten onderzoeken wordt gegeven.

(32)

Om de doeltreffendheid van zijn optreden te vergroten,
dient het Bureau te weten welk gevolg aan de uitkomsten
van zijn onderzoeken is gegeven. Daartoe dienen de in
stellingen, organen en instanties van de Unie en, in voor
komend geval, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
desgevraagd aan het Bureau verslag uit te brengen over
de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de
informatie die het Bureau heeft doorgegeven.

(33)

Gezien de grote voordelen van nauwere samenwerking
tussen het Bureau, Europol, Eurojust en de bevoegde
autoriteiten van de lidstaten, dient het Bureau in staat
te zijn om met die instanties administratieve regelingen
overeen te komen die in het bijzonder gericht kunnen
zijn op het faciliteren van praktische samenwerking en
uitwisseling van informatie betreffende technische en
operationele aangelegenheden, uit welke regelingen even
wel geen bijkomende juridische verplichtingen dienen
voort te vloeien.

(34)

Met het oog op nauwere samenwerking tussen het Bu
reau, Eurojust en de bevoegde autoriteiten van de lidsta
ten met betrekking tot feiten die het voorwerp van een
strafrechtelijk onderzoek kunnen vormen, dient het Bu
reau Eurojust in kennis te stellen, in het bijzonder van die
gevallen waarin het vermoeden bestaat van fraude, cor
ruptie of elke andere onwettige activiteit waardoor de
financiële belangen van de Unie worden geschaad en
waarbij sprake is van ernstige vormen van criminaliteit.
De doorgifte van informatie aan de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaten dient, indien passend, plaats te
vinden voordat door hen verstrekte informatie door het
Bureau aan Eurojust of Europol worden doorgegeven,
indien de informatieverstrekking van een uitnodiging
tot specifieke strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen ver
gezeld gaat.

(35)

Voor een succesvolle samenwerking tussen het Bureau,
de betrokken instellingen, organen en instanties van de
Unie, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de be
voegde autoriteiten van derde landen en internationale
organisaties, dient onderlinge informatie-uitwisseling te
worden opgezet. Die informatie-uitwisseling dient plaats
te vinden onder eerbiediging van de geheimhoudings
beginselen en de gegevensbeschermingsvoorschriften
van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens door de com
munautaire instellingen en organen en betreffende het
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vrije verkeer van die gegevens (1). Meer bepaald dient het
Bureau te controleren of de ontvanger de juiste bevoegd
heid heeft alsook of de doorgifte van informatie nood
zakelijk is. Uitwisselingen van informatie met Eurojust
dienen onder het mandaat van Eurojust te vallen, dat
zich uitstrekt tot coördinatie in geval van ernstige vor
men van grensoverschrijdende criminaliteit.
(36)

Gezien de omvang van de middelen van de Unie voor de
sector buitenlandse hulp, het aantal onderzoeken door
het Bureau in deze sector en de bestaande internationale
samenwerking voor onderzoeksdoeleinden, dient het Bu
reau in staat te zijn om zich bij de vervulling van zijn
taken, in voorkomend geval in coördinatie met andere
bevoegde diensten, door middel van administratieve re
gelingen te verzekeren van de praktische ondersteuning
van de bevoegde autoriteiten van derde landen en van
internationale organisaties, uit welke regelingen evenwel
geen bijkomende juridische verplichtingen dienen voort
te vloeien.

(37)

Het Bureau dient bij de uitvoering van zijn taak onafhan
kelijk te zijn. Ter versterking van deze onafhankelijkheid
dient het Bureau te worden onderworpen aan regelmatige
monitoring van zijn onderzoekswerkzaamheden door
een Comité van toezicht, dat is samengesteld uit externe,
onafhankelijke, personen die bijzonder deskundig zijn op
de werkterreinen van het Bureau. Het Comité van toe
zicht dient zich niet te mengen in de wijze waarop lo
pende onderzoeken worden verricht. Het dient tevens de
directeur van het Bureau bij te staan bij de uitvoering van
diens taken.

(38)

Het is dienstig de criteria en de procedure voor de aan
stelling van de leden van het Comité van toezicht als
mede de uit het mandaat van het Comité van toezicht
voortvloeiende taken nader te omschrijven.

(39)

Er dient een reservelijst te worden opgesteld met kandi
daten die zijn aangewezen om de leden van het Comité
van toezicht voor de verdere duur van hun ambtstermijn
te vervangen in het geval dat een of meer van die leden
zich terugtrekken, overlijden of om een andere reden niet
langer in staat zijn om hun taken uit te voeren.

(40)

Om het Comité van toezicht in staat te stellen zijn taken
doeltreffend te vervullen, dient het Bureau ervoor te zor
gen dat het secretariaat van het Comité van toezicht
onafhankelijk kan werken.

(41)

Er dient te worden voorzien in een jaarlijkse gedachte
wisseling tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie. Deze gedachtewisseling moet onder meer
gaan over de strategische prioriteiten van het beleid in
zake onderzoeken en de doeltreffendheid van de werk
zaamheden van het Bureau met betrekking tot de uit
oefening van zijn mandaat, zonder dat op enigerlei wijze
afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid van het

(1) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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Bureau bij het verrichten van zijn onderzoeken. De voor
bereiding van de gedachtewisseling, die op technisch ni
veau dient plaats te vinden, dient voor zover noodzake
lijk onder meer een voorbereidende vergadering tussen de
bevoegde diensten van de betrokken instellingen te om
vatten. Bij de besprekingen over de doeltreffendheid van
de werkzaamheden van het Bureau met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat dienen de aan de gedach
tewisseling deelnemende instellingen in staat te zijn ken
nis te nemen van statistische gegevens betreffende de
follow-up van de door het Bureau verrichte onderzoeken
en de follow-up van de door het Bureau doorgegeven
informatie.
(42)

Om de volledige onafhankelijkheid van de leiding van het
Bureau te garanderen, dient de directeur-generaal te wor
den aangesteld voor een periode van zeven jaar, die niet
kan worden verlengd.

(43)

Het ambt van directeur-generaal van het Bureau is ook
voor het Europees Parlement en de Raad van bijzonder
belang. De persoon die in het ambt van directeur-gene
raal wordt aangesteld, dient de breedst mogelijke steun
en erkenning van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie te ondervinden. Daarom dient de Commissie
in het kader van de raadplegingsprocedure naar overeen
stemming met het Europees Parlement en de Raad te
streven.

(44)

Een oproep tot het indienen van sollicitaties voor het
ambt van directeur-generaal dient uiterlijk zes maanden
voor het einde van de ambtstermijn van de directeurgeneraal die in functie is, bekend te worden gemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie. De oproep tot het
indienen van sollicitaties dient door de Commissie te
worden opgesteld in nauw overleg met het Europees
Parlement en de Raad. De selectiecriteria, met inbegrip
van de vereisten waaraan gegadigden moeten voldoen
om voor het ambt in aanmerking te komen, dienen in
de oproep tot het indienen van sollicitaties te worden
vermeld.

(45)

De directeur-generaal dient het comité van toezicht peri
odiek in kennis te stellen van de gevallen waarin infor
matie is doorgegeven aan de gerechtelijke autoriteiten
van de lidstaten en van het totale aantal gevallen van
het Bureau, die dezelfde gerechtelijke autoriteiten van
de lidstaten in kwestie bij wijze van follow-up van een
door het Bureau verricht onderzoek hebben behandeld.

(46)

De praktijk heeft uitgewezen dat het dienstig zou zijn de
directeur-generaal van het Bureau te machtigen om de
uitoefening van bepaalde van zijn taken aan een of
meer personeelsleden van het Bureau te delegeren.

(47)

De directeur-generaal dient een mechanisme in te stellen
voor interne advisering en controle, mede omvattende
een wettigheidstoetsing, onder meer met betrekking tot
de verplichting de procedurewaarborgen en de grond
rechten van de betrokken personen en van het nationale
recht van de betrokken lidstaten te eerbiedigen.
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(48)

Teneinde de onafhankelijkheid van het Bureau te garan
deren, dient de Commissie een besluit te nemen betref
fende het op passende wijze aan de directeur-generaal
delegeren van de bevoegdheden welke aan het tot aan
stelling bevoegde gezag zijn toegewezen.

(49)

Deze verordening doet op generlei wijze afbreuk aan de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de lidstaten
om maatregelen te treffen ter bestrijding van fraude, cor
ruptie en alle andere onwettige activiteiten waardoor de
financiële belangen van de Gemeenschappen worden ge
schaad. Bijgevolg wordt bij de toekenning van de op
dracht om externe administratieve onderzoeken te ver
richten aan een onafhankelijk Bureau, het in artikel 5 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie vervatte subsi
diariteitsbeginsel volledig geëerbiedigd. Overeenkomstig
het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel
gaat deze verordening niet verder dan nodig is met het
oog op een krachtiger bestrijding van fraude, corruptie en
elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële
belangen van de Unie worden geschaad.

(50)

De Commissie dient na te gaan of het nodig is deze
verordening te herzien in het geval dat er een Europees
openbaar ministerie zou worden ingesteld.

(51)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt in
het bijzonder de in het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie vastgelegde beginselen in acht.

(52)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 1 juni 2011
advies uitgebracht (1).

(53)

Gezien de vele wijzigingen die noodzakelijk zijn, dient
Verordening (EG) nr. 1073/1999 te worden ingetrokken
en vervangen door deze verordening.

(54)

Uit hoofde van artikel 106 bis, lid 1, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie, waarbij het toepassingsgebied van artikel 325
VWEU wordt uitgebreid tot de Europese Gemeenschap
voor atoomenergie (Euratom), zijn de regels die gelden
voor onderzoeken van het Bureau met betrekking tot de
Unie ook van toepassing voor Euratom. Uit hoofde van
artikel 106 bis, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie moeten
de verwijzingen naar de Unie in artikel 325 VWEU ge
lezen worden als verwijzingen naar Euratom, en zijn ver
wijzingen naar de Unie in deze verordening bijgevolg,
naar gelang van de context, ook op te vatten als ver
wijzingen naar Euratom. Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999 van de Raad van 25 mei 1999 betref
fende de door het Europees Bureau voor Fraudebestrij
ding (OLAF) verrichte onderzoeken (2) dient bijgevolg te
worden ingetrokken,

(1) PB C 279 van 23.9.2011, blz. 11.
(2) PB L 136 van 31.5.1999, blz. 8.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doelstelling en taken
1.
Met het oog op een krachtigere bestrijding van fraude,
corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de finan
ciële belangen van de Europese Unie en de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie (hierna tezamen, naar gelang van de
context, "de Unie" genoemd) worden geschaad, verricht het
Europees Bureau voor fraudebestrijding, opgericht bij Besluit
1999/352/EG, EGKS, Euratom ("het Bureau") de onderzoeks
taken die zijn toevertrouwd aan de Commissie bij:
a) de toepasselijke rechtshandelingen van de Unie; en
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de analoge verplichtingen van de leden van instellingen, orga
nen en instanties, de hoofden van instanties of personeelsleden
van instellingen, organen en instanties die niet vallen onder het
Ambtenarenstatuut (tezamen "de ambtenaren, andere per
soneelsleden, leden van instellingen of organen, hoofden van
instanties of personeelsleden").
5.
Voor de toepassing van deze verordening kunnen de be
voegde nationale autoriteiten van de lidstaten en de instellingen,
organen en instanties administratieve regelingen met het Bureau
treffen. Die administratieve regelingen kunnen in het bijzonder
betrekking hebben op de doorgifte van informatie en het ver
richten van onderzoeken.
Artikel 2
Definities

b) de toepasselijke overeenkomsten voor samenwerking en we
derzijdse bijstand die de Unie met derde landen en inter
nationale organisaties heeft gesloten.
2.
Het Bureau biedt de lidstaten de bijstand van de Com
missie bij het organiseren van een nauwe, regelmatige samen
werking tussen hun bevoegde autoriteiten met het oog op coör
dinatie van hun maatregelen ter bescherming van de financiële
belangen van de Europese Unie tegen fraude. Het Bureau draagt
bij aan het ontwerpen en uitwerken van methoden voor de
preventie en bestrijding van fraude, corruptie en elke andere
onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de
Unie worden geschaad. Het Bureau bevordert en coördineert
— met de lidstaten en tussen de lidstaten onderling — de
uitwisseling van operationele ervaring en beste procedureprak
tijken op het gebied van de bescherming van de financiële be
langen van de Unie, en ondersteunt gezamenlijke fraudebestrij
dingsmaatregelen die de lidstaten op vrijwillige basis nemen.
3.

Deze verordening geldt onverminderd:

a) Protocol nr. 7 inzake voorrechten en immuniteiten van de
Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese
Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie is gehecht;

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
1. "financiële belangen van de Unie": inkomsten, uitgaven en
activa, vallende onder de begroting van de Europese Unie,
respectievelijk onder de begrotingen van de instellingen, or
ganen en instanties of onder de begrotingen die zij beheren
en controleren;
2. "onregelmatigheid": "onregelmatigheid" als gedefinieerd in
artikel 1, punt 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 2988/95;
3. "fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad":
hetgeen daaronder wordt verstaan in de toepasselijke han
delingen van de Unie;
4. "administratief onderzoek" ("onderzoek"): alle controles, ve
rificaties en acties die het Bureau overeenkomstig de artike
len 3 en 4 onderneemt, ter verwezenlijking van de in arti
kel 1 genoemde doelstellingen en tot vaststelling, in voor
komend geval, van het onregelmatig karakter van de gecon
troleerde activiteiten; deze onderzoeken laten de bevoegd
heid van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten inzake
strafvervolging onverlet;

b) het Statuut van de leden van het Europees Parlement;
c) het Ambtenarenstatuut;
d) Verordening (EG) nr. 45/2001.
4.
Binnen de instellingen, organen en instanties opgericht bij
de Verdragen of op basis daarvan ("instellingen, organen en
instanties"), verricht het Bureau administratieve onderzoeken
met het oog op het bestrijden van fraude, corruptie en elke
andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen
van de Unie worden geschaad. Daartoe spoort het ernstige fei
ten op in verband met de uitoefening van activiteiten in dienst
verband die onverenigbaar kunnen zijn met de plichten van de
ambtenaren en andere personeelsleden van de Unie en aanlei
ding kunnen geven tot disciplinaire en, in voorkomend geval,
strafrechtelijke sancties, dan wel onverenigbaar kunnen zijn met

5. "betrokken persoon": enig persoon of enige marktdeelnemer
tegen wie vermoedens bestaan van fraude, corruptie of elke
andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen
van de Unie worden geschaad en tegen wie om die reden
een onderzoek door het Bureau wordt ingesteld;
6. "marktdeelnemer": hetgeen daaronder wordt verstaan in Ver
ordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 en in Verordening (Eu
ratom) nr. 2185/96;
7. "administratieve regelingen": door het Bureau overeengeko
men regelingen van technische en/of operationele aard die in
het bijzonder gericht kunnen zijn op het faciliteren van
samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de bij
de regeling betrokken partijen, uit welke regelingen geen
bijkomende juridische verplichtingen voortvloeien.
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Artikel 3
Externe onderzoeken
1.
Het Bureau oefent de bij Verordening (Euratom, EG)
nr. 2185/96 aan de Commissie toegekende bevoegdheid uit
om in de lidstaten en, conform de vigerende overeenkomsten
voor samenwerking en wederzijdse bijstand en andere vigerende
rechtsinstrumenten, in derde landen en bij internationale orga
nisaties controles en verificaties ter plaatse te verrichten.

In het kader van zijn onderzoekstaak verricht het Bureau con
troles en verificaties overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Ver
ordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 en overeenkomstig de sec
toriële regelingen als bedoeld in artikel 9, lid 2, van die ver
ordening in de lidstaten, en, conform de vigerende overeenkom
sten voor samenwerking en wederzijdse bijstand en andere vi
gerende rechtsinstrumenten, in derde landen en bij internatio
nale organisaties.

2.
Om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of
elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen
van de Unie worden geschaad, in verband met een subsidieover
eenkomst of -besluit of een overeenkomst betreffende een fi
nanciering door de Unie, kan het Bureau volgens de voorschrif
ten en procedures van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96
bij marktdeelnemers controles en verificaties ter plaatse verrich
ten.
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5.
Tijdens een extern onderzoek kan het Bureau toegang
verkrijgen tot alle relevante informatie, inclusief informatie in
databases, met betrekking tot de onderzochte feiten die in het
bezit is van de instellingen, organen of instanties, voor zover dit
noodzakelijk is om te kunnen vaststellen of er sprake is van
fraude, corruptie of een andere onwettige activiteit waardoor de
financiële belangen van de Unie worden geschaad. In dat geval
is artikel 4, leden 2 en 4, van toepassing.
6.
Wanneer het Bureau, voordat is besloten om al dan niet
een extern onderzoek te openen, over aanwijzingen beschikt
voor fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad, kan
het Bureau de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten,
en in voorkomend geval, de bevoegde diensten van de Com
missie hiervan in kennis stellen.
Onverminderd de sectoriële regelingen bedoeld in artikel 9, lid
2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 zorgen de be
voegde autoriteiten van de betrokken lidstaten ervoor dat een
passend optreden volgt, waaraan het Bureau overeenkomstig het
nationale recht kan deelnemen. De bevoegde autoriteiten van de
betrokken lidstaten stellen het Bureau desgevraagd in kennis van
de eventueel naar aanleiding daarvan ondernomen actie en van
hun bevindingen met betrekking tot de in de eerste alinea van
dit lid bedoelde aanwijzingen.
Artikel 4

3.
Onverminderd het toepasselijke Unierecht gedragen de
personeelsleden van het Bureau zich bij de controles en verifi
caties ter plaatse op een wijze die in overeenstemming is met de
regels en gebruiken van de betrokken lidstaat, en de procedu
rewaarborgen waarin wordt voorzien bij deze verordening.

De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat verleent per
soneelsleden van het Bureau op verzoek van het Bureau de
nodige bijstand om hun taak doeltreffend te kunnen vervullen,
als omschreven in de in artikel 7, lid 2, bedoelde schriftelijke
machtiging. Indien het nationale recht voorschrijft dat voor die
bijstand de toestemming van een rechterlijke instantie vereist is,
wordt die toestemming gevraagd.

Overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 zorgt
de betrokken lidstaat dat de personeelsleden van het Bureau,
onder dezelfde voorwaarden als de bevoegde autoriteiten van
die lidstaat en met inachtneming van het nationale recht, toe
gang hebben tot alle informatie en documenten in verband met
de onderzochte feiten die nodig blijken voor het doelmatige en
doeltreffende verloop van de controles en verificaties ter plaatse.

4.
Voor de toepassing van deze verordening wijzen de lid
staten een instantie ("de coördinatiedienst fraudebestrijding")
aan om een doeltreffende samenwerking en uitwisseling van
informatie, inclusief informatie van operationele aard, met het
Bureau te faciliteren. De coördinatiedienst fraudebestrijding kan,
in voorkomend geval en conform het nationale recht, voor de
toepassing van deze verordening als een bevoegde autoriteit
worden beschouwd.

Interne onderzoeken
1.
Het Bureau verricht binnen de instellingen, organen en
instanties administratieve onderzoeken op de in artikel 1 be
doelde terreinen ("interne onderzoeken").
Deze interne onderzoeken worden verricht onder de voorwaar
den die zijn vastgesteld in deze verordening en in de besluiten
van de respectieve instellingen, organen of instanties.
2.
Voor zover de in lid 1 vermelde bepalingen worden na
geleefd:
a) heeft het Bureau zonder voorafgaande waarschuwing onmid
dellijke toegang tot alle relevante informatie, inclusief infor
matie in databases, die in het bezit is van de instellingen,
organen en instanties, alsmede tot hun gebouwen. Het Bu
reau is bevoegd om de boekhouding van de instellingen,
organen en instanties te controleren. Het Bureau kan alle
documenten en de inhoud van alle geautomatiseerde bestan
den die deze instellingen, organen en instanties in hun bezit
hebben, kopiëren of daarvan uittreksels verkrijgen en kan, zo
nodig, deze documenten of gegevens veiligstellen teneinde
elk risico van verdwijning uit te schakelen;
b) kan het Bureau de ambtenaren, andere personeelsleden, leden
van instellingen of organen, hoofden van instanties of per
soneelsleden om mondelinge informatie, inclusief door mid
del van een onderhoud, alsook om schriftelijke informatie
verzoeken.
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3.
Volgens de voorschriften en procedures van Verordening
(Euratom, EG) nr. 2185/96 kan het Bureau bij marktdeelnemers
controles en verificaties ter plaatse verrichten om toegang te
krijgen tot relevante informatie met betrekking tot de feiten
waarnaar een intern onderzoek wordt ingesteld.
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aanleiding van de aan hen doorgegeven informatie overeenkom
stig het nationale recht actie te ondernemen, stellen zij het
Bureau desgevraagd daarvan in kennis.
Artikel 5

4.
De instellingen, organen en instanties worden ingelicht
wanneer personeelsleden van het Bureau een intern onderzoek
in hun gebouwen verrichten en wanneer zij documenten raad
plegen of verzoeken om informatie die de instellingen, organen
en instanties in hun bezit hebben. Onverminderd de artikelen
10 en 11 kan het Bureau in het kader van interne onderzoeken
verkregen informatie te allen tijde aan de instelling, het orgaan
of de instantie in kwestie meedelen.
5.
De instellingen, organen en instanties voeren passende
procedures in en nemen de maatregelen die nodig zijn om in
alle stadia het vertrouwelijke karakter van interne onderzoeken
te waarborgen.
6.
Indien bij een intern onderzoek blijkt dat een ambtenaar,
een ander personeelslid, een lid van een instelling of orgaan, een
hoofd van een instantie of een personeelslid een betrokken
persoon zou kunnen zijn, wordt de instelling, het orgaan of
de instantie waartoe die persoon behoort, daarvan in kennis
gesteld.
In gevallen waarin het vertrouwelijk karakter van het interne
onderzoek niet met behulp van de gebruikelijke communicatie
kanalen kan worden gewaarborgd, gebruikt het Bureau passende
alternatieve kanalen voor de doorgifte van informatie.
In uitzonderlijke gevallen kan het verstrekken van die informatie
worden uitgesteld op grond van een met redenen omkleed
besluit van de directeur-generaal, waarvan het Comité van toe
zicht na de beëindiging van het onderzoek in kennis wordt
gesteld.
7.
De in lid 1 bedoelde besluiten van de respectieve instel
lingen, organen en instanties omvatten in het bijzonder een
regel betreffende de verplichting voor ambtenaren, andere per
soneelsleden, leden van instellingen of organen, hoofden van
instanties of personeelsleden om samen te werken met en in
formatie te verstrekken aan het Bureau, met inachtneming van
het vertrouwelijke karakter van het interne onderzoek.
8.
Wanneer het Bureau, voordat is besloten om al dan niet
een intern onderzoek te openen, over aanwijzingen beschikt
voor fraude, corruptie of enige andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad, kan
het de instelling, het orgaan of de instantie in kwestie hiervan in
kennis stellen. De instelling, het orgaan of de instantie in kwes
tie stelt het Bureau desgevraagd in kennis van de eventueel naar
aanleiding daarvan ondernomen actie en van de bevindingen
met betrekking tot de hierboven bedoelde aanwijzingen.
Indien nodig stelt het Bureau ook de bevoegde autoriteiten
van de betrokken lidstaat in kennis. In dat geval zijn de pro
cedurevereisten van artikel 9, lid 4, tweede en derde alinea, van
toepassing. Indien de bevoegde autoriteiten besluiten om naar

Opening van een onderzoek
1.
De directeur-generaal kan een onderzoek openen bij vol
doende ernstige verdenking van fraude, corruptie of enige an
dere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de
Unie worden geschaad, ook indien de desbetreffende informatie
door derden of anoniem wordt verstrekt. Bij het besluit van de
directeur-generaal om al dan niet een onderzoek te openen,
wordt rekening gehouden met de prioriteiten van het beleid
inzake onderzoeken en het overeenkomstig artikel 17, lid 5,
vastgestelde jaarlijkse beheersplan van het Bureau. Bij dit besluit
wordt tevens gelet op het efficiënte gebruik van de middelen
van het Bureau en het evenredige karakter van de gebruikte
middelen. Bij interne onderzoeken wordt met name nagegaan
welke instelling, orgaan of instantie het best geplaatst is om het
onderzoek te verrichten, op basis van met name de aard van de
feiten, de daadwerkelijke of potentiële financiële gevolgen van
het geval in kwestie, en de kans op gerechtelijke follow-up.
2.
Het besluit om een extern onderzoek te openen, wordt
genomen door de directeur-generaal, die handelt op eigen initia
tief dan wel op verzoek van een betrokken lidstaat of een
instelling, orgaan of instantie van de Unie.
Het besluit om een intern onderzoek te openen, wordt ge
nomen door de directeur-generaal, die handelt op eigen initiatief
dan wel op verzoek van de instelling, het orgaan of de instantie
waarbij het onderzoek moet worden verricht of op verzoek van
een lidstaat.
3.
Zolang de directeur-generaal overweegt om naar aanlei
ding van een verzoek als bedoeld in lid 2 al dan niet een
onderzoek te openen, en/of wanneer het Bureau een intern
onderzoek verricht, openen de instellingen, organen en instan
ties in kwestie geen parallel onderzoek naar dezelfde feiten,
tenzij anderszins met het Bureau is overeengekomen.
4.
Binnen twee maanden nadat het Bureau een verzoek als
bedoeld in lid 2 heeft ontvangen, wordt het besluit genomen
om al dan niet een onderzoek te openen. Dit besluit wordt
onverwijld meegedeeld aan de lidstaat, de instelling, het orgaan
of de instantie waarvan het verzoek is uitgegaan. Een besluit om
geen onderzoek te openen wordt met redenen omkleed. Indien
het Bureau na afloop van de termijn van twee maanden geen
enkel besluit heeft genomen, wordt het Bureau geacht het be
sluit te hebben genomen om geen onderzoek in te stellen.
Wanneer een ambtenaar, een ander personeelslid, een lid van
een instelling of orgaan, een hoofd van een instantie of een
personeelslid overeenkomstig artikel 22 bis van het Ambtena
renstatuut, aan het Bureau informatie verstrekt over een ver
moeden van fraude of onregelmatigheid, stelt het Bureau die
persoon in kennis van het besluit om al dan niet een onderzoek
naar de feiten in kwestie te openen.
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5.
Indien de directeur-generaal besluit geen intern onderzoek
te openen, kan hij alle relevante informatie onverwijld aan de
instelling, het orgaan of de instantie in kwestie doen toekomen,
opdat naar aanleiding daarvan overeenkomstig de op de instel
ling, het orgaan of de instantie toepasselijke regels passende
actie kan worden ondernomen. In voorkomend geval komt
het Bureau met de instelling, het orgaan of de instantie passende
maatregelen overeen om de bron van die informatie geheim te
houden, en zo nodig vraagt het Bureau om in kennis te worden
gesteld van de ondernomen actie.
6.
Indien de directeur-generaal besluit geen extern onderzoek
te openen, kan hij alle relevante informatie onverwijld aan de
bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat doen toekomen,
opdat naar aanleiding daarvan overeenkomstig de nationale
voorschriften passende actie kan worden ondernomen. Indien
nodig stelt het Bureau ook de instelling, het orgaan of de in
stantie in kwestie van zijn besluit in kennis.
Artikel 6
Toegang

tot

informatie in databases voordat
onderzoek wordt ingesteld
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De instellingen, organen en instanties zien erop toe dat hun
ambtenaren, andere personeelsleden, leden, hoofden of per
soneelsleden het personeel van het Bureau de nodige bijstand
verlenen bij de doeltreffende uitvoering van zijn taken.
4.
Indien een onderzoek zowel externe als interne aspecten
omvat, zijn respectievelijk artikel 3 en artikel 4 van toepassing.
5.
De onderzoeken worden zonder onderbreking verricht
gedurende een periode die in redelijke verhouding moet staan
tot de omstandigheden en de complexiteit van de zaak.
6.
Wanneer in de loop van een onderzoek blijkt dat het
wenselijk zou kunnen zijn om administratieve voorzorgsmaat
regelen te nemen om de financiële belangen van de Unie te
beschermen, stelt het Bureau de instelling, het orgaan of de
instantie in kwestie onverwijld in kennis van het lopende onder
zoek. Hierbij wordt de volgende informatie verstrekt:

een

1.
Het Bureau heeft het recht om, voordat er een onderzoek
wordt geopend, toegang te krijgen tot alle relevante informatie
in databases die worden beheerd door de instellingen, organen
en instanties wanneer dit onontbeerlijk is om te beoordelen of
vermoedens op feitelijke gronden gebaseerd zijn. Dat recht van
toegang wordt uitgeoefend binnen de door het Bureau te bepa
len termijn die noodzakelijk is om de gegrondheid van de ver
moedens snel te kunnen beoordelen. Bij de uitoefening van zijn
recht van toegang neemt het Bureau de beginselen van nood
zakelijkheid en evenredigheid in acht.
2.
De instelling, het orgaan of de instantie in kwestie betoont
loyale samenwerking door het Bureau toe te staan alle relevante
informatie te vergaren; de voorwaarden voor het vergaren van
de informatie worden vastgesteld in de in artikel 4, lid 1, be
doelde besluiten.
Artikel 7
Uitvoering van de onderzoeken
1.
De directeur-generaal geeft leiding bij het verrichten van
onderzoeken, in voorkomend geval op basis van schriftelijke
instructies. Onderzoeken worden onder zijn leiding uitgevoerd
door personeelsleden van het Bureau die hij heeft aangewezen.
2.
De personeelsleden van het Bureau verrichten hun taken
na vertoon van een schriftelijke machtiging, waarin hun identi
teit en hun hoedanigheid zijn vermeld. De directeur-generaal
verstrekt die machtiging, waarin het voorwerp en het doel
van het onderzoek, de rechtsgronden voor het verrichten van
dit onderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksbevoegd
heden zijn vermeld.
3.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen, con
form de nationale voorschriften, het personeel van het Bureau
de nodige bijstand bij de doeltreffende uitvoering van zijn taken.

a) de identiteit van de betrokken ambtenaar, het betrokken
ander personeelslid, het betrokken lid van een instelling of
orgaan, het betrokken hoofd van een instantie of het betrok
ken personeelslid en een samenvatting van de feiten;
b) alle informatie die de instelling, het orgaan of de instantie in
kwestie kan helpen te beslissen of het wenselijk is admini
stratieve voorzorgsmaatregelen te nemen om de financiële
belangen van de Unie te beschermen;
c) de aanbevolen bijzondere maatregelen inzake geheimhou
ding, met name wanneer onderzoeksmaatregelen worden
gebruikt die tot de bevoegdheid van een nationale gerechte
lijke autoriteit behoren, of in het geval van een extern onder
zoek tot de bevoegdheid van een nationale autoriteit, over
eenkomstig de op onderzoeken toepasselijke nationale voor
schriften.
De instelling, het orgaan of de instantie in kwestie kan te allen
tijde, in nauwe samenwerking met het Bureau, besluiten alle
passende voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief maatregelen
ter bescherming van bewijsmiddelen, en stelt het Bureau onver
wijld in kennis van dit besluit.
7.
Indien noodzakelijk zijn de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten gehouden om, op verzoek van het Bureau, passende
voorzorgsmaatregelen nemen conform hun nationale recht, in
het bijzonder maatregelen ter bescherming van bewijsmiddelen.
8.
Indien een onderzoek niet kan worden afgesloten binnen
twaalf maanden nadat het is geopend, brengt de directeur-gene
raal, na het verstrijken van die twaalf maanden, en vervolgens
om de zes maanden, verslag uit aan het Comité van toezicht,
onder vermelding van de redenen die het oponthoud veroor
zaken en de overwogen maatregelen om het onderzoek sneller
te doen verlopen.
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1.
De instellingen, organen en instanties geven alle informa
tie betreffende mogelijke gevallen van fraude, corruptie of enige
andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van
de Unie worden geschaad, onverwijld aan het Bureau door.

worden onmiddellijk van toepassing. De getuige wordt onmid
dellijk geïnformeerd over zijn rechten als betrokken persoon en
ontvangt op zijn verzoek een afschrift van opgetekende, in het
verleden door hem afgelegde verklaringen. Het Bureau mag ver
klaringen die de persoon in het verleden heeft afgelegd, niet
tegen hem gebruiken zonder hem eerst in de gelegenheid te
stellen die verklaringen van opmerkingen te voorzien.

2.
De instellingen, organen en instanties en, voor zover hun
nationale recht dat toestaat, de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten geven op verzoek van het Bureau of op eigen initiatief
alle documenten en informatie in hun bezit die verband houden
met een lopend onderzoek van het Bureau aan het Bureau door.

Het Bureau stelt over elk onderhoud een verslag op en geeft de
gehoorde persoon hierin inzage, zodat hij het kan goedkeuren
dan wel er opmerkingen over kan maken. Het Bureau verstrekt
de betrokken persoon een afschrift van het verslag van het
onderhoud.

Artikel 8
Verplichte informatieverstrekking aan het Bureau

3.
De instellingen, organen en instanties en, voor zover hun
nationale recht dat toestaat, de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten geven alle andere relevant geachte documenten en
informatie in hun bezit die verband houden met de bestrijding
van fraude, corruptie en enige andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad, aan
het Bureau door.
Artikel 9

3.
Zodra in een onderzoek blijkt dat een ambtenaar, een
ander personeelslid, een lid van een instelling of orgaan, een
hoofd van een instantie of een personeelslid een betrokken
persoon zou kunnen zijn, wordt deze ambtenaar, dit ander
personeelslid, dit lid van een instelling of orgaan, dit hoofd
van een instantie of dit personeelslid daarvan in kennis gesteld,
voor zover dit niet schadelijk is voor het verloop van het onder
zoek of van enige onderzoeksprocedure die tot de bevoegdheid
van een nationale gerechtelijke autoriteit behoort.

Procedurewaarborgen
1.
De onderzoeken van het Bureau zijn gericht op zowel
belastende als ontlastende feiten. De onderzoeken worden op
objectieve en onpartijdige wijze verricht met inachtneming van
het beginsel van het vermoeden van onschuld en de in dit
artikel vastgestelde procedurewaarborgen.

4.
Onverminderd artikel 4, lid 6, en artikel 7, lid 6, mogen
na afloop van het onderzoek geen conclusies over een met
naam genoemde betrokken persoon worden getrokken zonder
dat die persoon in de gelegenheid wordt gesteld om zijn oordeel
te geven over alle feiten die op hem betrekking hebben.

2.
Het Bureau kan op eender welk tijdstip van een onderzoek
een betrokken persoon of een getuige in een onderhoud horen.
Een gehoorde persoon heeft het recht om niet tegen zichzelf te
getuigen.

Daartoe nodigt het Bureau de betrokken persoon uit om schrif
telijk dan wel in een onderhoud met door het Bureau aange
wezen personeelsleden zijn oordeel over de feiten te geven. De
uitnodiging bevat een samenvatting van de feiten die de betrok
ken persoon betreffen, alsmede de bij de artikelen 11 en 12 van
Verordening (EG) nr. 45/2001 voorgeschreven informatie, en
vermeldt de termijn voor het indienen van opmerkingen, die
ten minste tien werkdagen vanaf de ontvangst van de uitnodi
ging tot het geven van zijn oordeel bedraagt. Deze termijn kan
worden verkort met de uitdrukkelijke instemming van de be
trokken persoon of om terdege gemotiveerde redenen van
spoedeisendheid van het onderzoek. In het eindverslag van
het onderzoek wordt naar dat oordeel verwezen.

De uitnodiging voor een onderhoud met een betrokken persoon
wordt ten minste tien werkdagen van tevoren toegezonden.
Deze termijn kan worden verkort met de uitdrukkelijke instem
ming van de betrokken persoon of om terdege gemotiveerde
redenen van spoedeisendheid van het onderzoek. In het laatste
geval mag die termijn in geen geval minder dan 24 uur bedra
gen. De uitnodiging bevat een opsomming van de rechten van
de betrokken persoon en vermeldt in het bijzonder het recht
zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze.
De uitnodiging voor een onderhoud met een getuige wordt ten
minste 24 uur van tevoren toegezonden. Deze termijn kan
worden verkort met de uitdrukkelijke instemming van de ge
tuige of om terdege gemotiveerde redenen van spoedeisendheid
van het onderzoek.
De in de tweede en de derde alinea bedoelde voorschriften
gelden niet voor het afnemen van verklaringen in het kader
van controles en verificaties ter plaatse.
Wanneer tijdens het onderhoud blijkt dat een getuige een be
trokken persoon zou kunnen zijn, wordt het onderhoud beëin
digd. De procedureregels van dit lid en van de leden 3 en 4

In terdege gemotiveerde gevallen waarin het vertrouwelijk ka
rakter van het onderzoek dient te worden bewaard en/of ge
bruik moet worden gemaakt van onderzoeksprocedures die tot
de bevoegdheid van een nationale gerechtelijke autoriteit beho
ren, kan de directeur-generaal besluiten dat de nakoming van de
verplichting om de betrokken persoon uit te nodigen zijn oor
deel over de feiten te geven,wordt opgeschort.
In gevallen als bedoeld in artikel 1, lid 2, bijlage IX, van het
Ambtenarenstatuut wordt het feit dat de instelling, het orgaan
of de instantie niet binnen een termijn van een maand reageert
op het verzoek van de directeur-generaal tot opschorting van de
nakoming van de verplichting om de betrokken persoon uit te
nodigen zijn oordeel over de feiten te geven, als een positief
antwoord opgevat.
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5.
Een gehoorde persoon heeft het recht zich uit te drukken
in een van de officiële talen van de instellingen van de Unie.
Van ambtenaren of andere personeelsleden van de Unie kan
echter worden verlangd dat zij zich uitdrukken in een officiële
taal van de instellingen van de Unie die zij goed beheersen.
Artikel 10
Geheimhouding en gegevensbescherming
1.
De in het kader van externe onderzoeken doorgegeven of
verkregen gegevens zijn, ongeacht de vorm ervan, beschermd
door de bepalingen die betrekking hebben op deze onderzoe
ken.
2.
De in het kader van interne onderzoeken doorgegeven of
verkregen gegevens vallen, ongeacht de vorm ervan, onder het
beroepsgeheim en genieten de bescherming van de bepalingen
die van toepassing zijn op de instellingen van de Unie.
3.
De betrokken instellingen, organen en instanties zien erop
toe dat het vertrouwelijk karakter van de onderzoeken van het
Bureau, de wettelijke rechten van de betrokken personen en,
ingeval er gerechtelijke procedures lopen, alle op deze procedu
res toepasselijke nationale voorschriften, worden geëerbiedigd.
4.
Het Bureau kan een functionaris voor gegevensbescher
ming aanwijzen overeenkomstig artikel 24 van Verordening
(EG) nr. 45/2001.
5.
De directeur-generaal zorgt ervoor dat het verstrekken van
informatie aan het publiek op neutrale en onpartijdige wijze
gebeurt en dat de openbaarmaking van die informatie geschiedt
met inachtneming van het vertrouwelijke karakter van onder
zoeken en in overeenstemming is met de beginselen van dit
artikel en van artikel 9, lid 1.
Overeenkomstig het Ambtenarenstatuut is het personeelsleden
van het Bureau verboden informatie waarvan zij in hun ambt
kennis hebben genomen, aan onbevoegden mede te delen, tenzij
die informatie reeds openbaar of voor het publiek toegankelijk
is gemaakt; ook na beëindiging van de dienst blijft deze ver
plichting op de personeelsleden rusten.
Artikel 11
Verslag en naar aanleiding van onderzoeken te
ondernemen actie
1.
Na afloop van een onderzoek door het Bureau wordt
onder gezag van de directeur-generaal een verslag opgesteld.
Daarin wordt gewag gemaakt van de rechtsgrondslag van het
onderzoek, het verloop van de procedure, de geconstateerde
feiten, de voorlopige juridische kwalificatie en de inschatting
van de financiële gevolgen van die feiten, de inachtneming
van de procedurewaarborgen overeenkomstig artikel 9 en de
conclusies van het onderzoek.
Het verslag gaat vergezeld van aanbevelingen van de directeurgeneraal betreffende het al dan niet ondernemen van actie. De
aanbevelingen vermelden in voorkomend geval of er door de
instellingen, organen en instanties en door de bevoegde autori
teiten van de betrokken lidstaten tuchtrechtelijke, administratief
rechtelijke, financiële en/of gerechtelijke acties dienen te worden
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ondernomen; in het bijzonder worden de geschatte in te vor
deren bedragen en de voorlopige juridische kwalificatie van de
geconstateerde feiten vermeld.
2.
Bij de opstelling van deze rapporten en aanbevelingen
wordt het nationale recht van de betrokken lidstaat in aanmer
king genomen. De verslagen vormen op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden als de door de nationale administratieve
controleurs opgestelde administratieve verslagen toelaatbare be
wijsmiddelen in de administratieve of gerechtelijke procedures
van de lidstaat waar het gebruik ervan nodig blijkt. De verslagen
worden beoordeeld volgens dezelfde regels als de administra
tieve verslagen van de nationale administratieve controleurs en
hebben dezelfde bewijskracht.
3.
De na afloop van een extern onderzoek opgestelde ver
slagen en aanbevelingen en alle relevante daarmee verband hou
dende documenten worden overeenkomstig de regels betref
fende externe onderzoeken toegezonden aan de bevoegde au
toriteiten van de betrokken lidstaten en, indien noodzakelijk,
aan de bevoegde diensten van de Commissie.
4.
De na afloop van een intern onderzoek opgestelde ver
slagen en aanbevelingen en alle relevante daarmee verband hou
dende documenten worden aan de betrokken instellingen, or
ganen of instanties toegezonden. Die instellingen, organen of
instanties ondernemen de acties, in het bijzonder de acties van
tuchtrechtelijke of juridische aard, die op grond van de resulta
ten van het interne onderzoek geboden zijn en brengen daar
over verslag uit aan het Bureau binnen de in de aanbevelingen
die het verslag vergezellen bepaalde termijn, en bovendien op
verzoek van het Bureau.
5.
Wanneer uit het na afloop van een intern onderzoek
opgestelde verslag blijkt dat sprake is van strafrechtelijk vervolg
bare feiten, wordt deze informatie doorgegeven aan de gerech
telijke autoriteiten van de betrokken lidstaat.
6.
Op verzoek van het Bureau stellen de bevoegde autoritei
ten van de betrokken lidstaten het Bureau te gelegener tijd in
kennis van informatie betreffende de eventuele actie die is on
dernomen naar aanleiding van de aanbevelingen die de direc
teur-generaal hen overeenkomstig lid 3 heeft doen toekomen en
naar aanleiding van informatie die het Bureau overeenkomstig
lid 5 heeft doorgegeven.
7.
Onverminderd lid 4, indien na afloop van een onderzoek
de betrokken persoon geen enkel feit ten laste kan worden
gelegd, sluit de directeur-generaal het onderzoek betreffende
die persoon en stelt hij de betrokken persoon daarvan binnen
tien werkdagen in kennis.
8.
Indien een informant die het Bureau tot een onderzoek
leidende of op een onderzoek betrekking hebbende informatie
heeft verstrekt, daarom verzoekt, kan het Bureau deze informant
ervan in kennis stellen dat het onderzoek is afgesloten. Het
Bureau kan een dergelijk verzoek evenwel afwijzen indien het
van oordeel is dat het verzoek afbreuk zou kunnen doen aan de
rechtmatige belangen van de betrokken persoon, aan de doel
treffendheid van het onderzoek en van de naar aanleiding daar
van te ondernemen actie dan wel aan geheimhoudingsvoor
schriften.
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Artikel 12
Uitwisseling van informatie tussen het Bureau en de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten
1.
Onverminderd de artikelen 10 en 11 van deze verorde
ning en de bepalingen van Verordening (Euratom, EG)
nr. 2185/96, kan het Bureau de informatie die het in het kader
van externe onderzoeken heeft verkregen te gelegener tijd aan
de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten doorgeven
teneinde hen in staat te stellen overeenkomstig hun nationale
recht passende actie te ondernemen.
2.
Onverminderd de artikelen 10 en 11 geeft de directeurgeneraal aan de gerechtelijke autoriteiten van de betrokken lid
staat de informatie door die het Bureau in het kader van interne
onderzoeken heeft verkregen over feiten die tot de bevoegdheid
van een nationale gerechtelijke autoriteit behoren.
Overeenkomstig artikel 4 en onverminderd artikel 10 geeft de
directeur-generaal aan de instelling, het orgaan of de instantie in
kwestie de in de eerste alinea van dit lid bedoelde informatie
door, met inbegrip van de identiteit van de betrokken persoon,
een samenvatting van de geconstateerde feiten, de voorlopige
juridische kwalificatie van die feiten en de inschatting van de
gevolgen ervan voor de financiële belangen van de Unie.
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geschaad en die een ernstige vorm van criminaliteit vertegen
woordigt, verstrekt het Bureau relevante informatie aan Eurojust,
voor zover die binnen het mandaat van Eurojust valt.
2.
De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten wor
den door het Bureau tijdig ervan in kennis gesteld dat door hen
verstrekte informatie door het Bureau aan Eurojust of Europol
wordt doorgegeven.
Artikel 14
Samenwerking met derde landen en internationale
organisaties
1.
Door het Bureau kunnen op passende wijze met de be
voegde autoriteiten in derde landen en met internationale orga
nisaties administratieve regelingen worden overeengekomen. Het
Bureau coördineert zijn optreden met de bevoegde diensten van
de Commissie en met de Europese dienst voor extern optreden,
in het bijzonder voordat dergelijke regelingen worden overeen
gekomen. Deze praktische regelingen kunnen betrekking heb
ben op de uitwisseling van operationele, strategische of tech
nische informatie, met inbegrip van voortgangsverslagen indien
daarom wordt verzocht.

Artikel 9, lid 4, is van toepassing.

2.
Het Bureau stelt de bevoegde autoriteiten van de betrok
ken lidstaten vooraf in kennis van het feit dat door hen ver
strekte informatie door het Bureau aan de bevoegde autoriteiten
van derde landen of aan internationale organisaties wordt door
gegeven.

3.
De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat stellen,
onverminderd hun nationale recht, op eigen initiatief of des
gevraagd, het Bureau te gelegener tijd in kennis van de actie
die zij naar aanleiding van de krachtens dit artikel aan hen
doorgegeven informatie hebben ondernomen.

Het Bureau houdt een register bij van alle doorgiftes van per
soonsgegevens, onder vermelding van de redenen voor de door
gifte, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

4.
Het Bureau kan in procedures voor de nationale rechter
lijke instanties bewijsmateriaal naar voren brengen conform het
nationale recht en het Ambtenarenstatuut.
Artikel 13
Samenwerking van het Bureau met Eurojust en Europol
1.
Binnen zijn mandaat de financiële belangen van de Unie te
beschermen werkt het Bureau op passende wijze samen met
Eurojust de Europese Politiedienst (Europol). Voor zover nood
zakelijk met het oog op het faciliteren van die samenwerking
komt het Bureau met Eurojust en Europol administratieve rege
lingen overeen. Deze praktische regelingen kunnen betrekking
hebben op de uitwisseling van operationele, strategische of tech
nische informatie, met inbegrip van persoonsgegevens en geru
briceerde informatie en desgevraagd ook van voortgangsversla
gen.
Wanneer dit de coördinatie en de samenwerking tussen natio
nale onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten kan ondersteunen
en versterken of wanneer het Bureau de bevoegde autoriteiten
van de lidstaten informatie heeft doen toekomen die aanwijzin
gen bevat voor fraude, corruptie of enige andere onwettige
activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden

Artikel 15
Comité van toezicht
1.
Het Comité van toezicht houdt geregeld toezicht op de
wijze waarop het Bureau zich van zijn onderzoekstaak kwijt, ter
versterking van de onafhankelijkheid die het Bureau bij de uit
oefening van de bij deze verordening toegekende bevoegdheden
in acht neemt.
Het Comité van toezicht monitort in het bijzonder de ontwik
kelingen betreffende de toepassing van de procedurewaarborgen
en de duur van onderzoeken, in het licht van de overeenkom
stig artikel 7, lid 8, door de directeur-generaal verstrekte infor
matie.
Het Comité van toezicht voorziet de directeur-generaal van ad
viezen, die in voorkomend geval vergezeld gaan van aanbeve
lingen, onder meer betreffende de middelen die nodig zijn om
de onderzoekstaak van het Bureau uit te voeren, alsook betref
fende onderzoeksprioriteiten van het Bureau en betreffende de
duur van de onderzoeken. Die adviezen kunnen worden uit
gebracht op eigen initiatief, op verzoek van de directeur-gene
raal of op verzoek van een instelling, orgaan of instantie, maar
mogen geen inmenging in de verrichting van lopende onder
zoeken vormen.
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De instellingen, organen of instanties ontvangen een kopie van
de overeenkomstig de derde alinea gegeven adviezen.
Het Comité van toezicht kan het Bureau in terdege gemoti
veerde gevallen om aanvullende informatie betreffende onder
zoeken verzoeken, maar mogen geen inmening in de verrichting
van lopende onderzoeken vormen.
2.
Het Comité van toezicht is samengesteld uit vijf onafhan
kelijke leden, die ervaring hebben in een hoge gerechtelijke of
onderzoeksfunctie of in een vergelijkbare functie op de werk
terreinen van het Bureau. Zij worden door het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie in onderlinge overeenstemming
benoemd.
Het besluit tot benoeming van de leden van het Comité van
toezicht voorziet tevens in een reservelijst met potentiële leden
die zijn aangewezen om de leden van het Comité van toezicht
voor de verdere duur van hun ambtstermijn te vervangen in het
geval dat een of meer van die leden zich terugtrekken, over
lijden of permanent arbeidsongeschikt worden.
3.
De ambtstermijn van de leden van het Comité van toe
zicht bedraagt vijf jaar; deze termijn kan niet worden verlengd.
Er worden beurtelings drie en twee leden vervangen om ervoor
te zorgen dat de deskundigheid van het Comité van toezicht
behouden blijft.
4.
Na afloop van hun ambtstermijn blijven de leden van het
Comité van toezicht in functie totdat in hun vervanging is
voorzien.
5.
Een lid van het Comité van toezicht dat niet meer aan de
eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige
wijze is tekortgeschoten, kan door het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie in onderlinge overeenstemming van zijn
functie worden ontheven.
6.
De kosten die de leden van het Comité van toezicht bij de
uitoefening van hun taken maken, worden vergoed, en zij ont
vangen een dagvergoeding voor elke dag die zij aan de uitoefe
ning van deze taken besteden, overeenkomstig de toepasselijke
regels van de Commissie.
7.
Bij de uitoefening van hun taken vragen noch aanvaarden
de leden van het Comité van toezicht instructies van welk(e)
regering, instelling, orgaan of instantie dan ook.
8.
Het Comité van toezicht wijst zijn voorzitter aan. Het stelt
zijn reglement van orde vast nadat dit ter informatie aan het
Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming is voorgelegd. Het
Comité van toezicht wordt bijeengeroepen op initiatief van
zijn voorzitter of van de directeur-generaal. Het komt minstens
tienmaal per jaar bijeen. Het Comité van toezicht besluit bij
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meerderheid van de stemmen van zijn leden. Het Bureau ver
zorgt het secretariaat van het Comité van toezicht, in nauw
overleg met dit Comité.
9.
Het Comité van toezicht stelt minstens één activiteiten
verslag per jaar op, dat met name betrekking heeft op de be
oordeling van de onafhankelijkheid van het Bureau, de toepas
sing van de procedurewaarborgen en de duur van de onder
zoeken. Die verslagen worden toegezonden aan het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.
Het Comité van toezicht kan aan het Europees Parlement, de
Raad, de Commissie en de Rekenkamer verslagen voorleggen
over de resultaten van de onderzoeken van het Bureau en de
naar aanleiding van die resultaten ondernomen actie.
Artikel 16
Gedachtewisseling met de instellingen
1.
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie heb
ben jaarlijks een ontmoeting met de directeur-generaal om op
politiek niveau van gedachten te wisselen over het beleid van
het Bureau inzake methoden voor de preventie en bestrijding
van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waar
door de financiële belangen van de Unie worden geschaad. Het
Comité van toezicht neemt aan de gedachtewisseling deel. Ver
tegenwoordigers van de Rekenkamer, Eurojust en/of Europol
kunnen op verzoek van Europees Parlement, de Raad, de Com
missie, de directeur-generaal of het Comité van toezicht worden
uitgenodigd om op ad-hocbasis bij de gedachtewisseling aan
wezig te zijn.
2.

De gedachtewisseling kan betrekking hebben op:

a) de strategische prioriteiten voor het beleid van het Bureau
inzake onderzoeken;
b) de activiteitenverslagen en de adviezen van het Comité van
toezicht bedoeld in artikel 15;
c) de krachtens artikel 17, lid 4, door de directeur-generaal
opgestelde verslagen en, indien passend, andere door de in
stellingen opgestelde verslagen met betrekking tot het man
daat van het Bureau;
d) het kader inzake de betrekkingen tussen het Bureau en de
instellingen, organen en instanties;
e) het kader inzake de betrekkingen tussen het Bureau en de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten;
f) de betrekkingen van het Bureau met de bevoegde autoritei
ten van derde landen en met internationale organisaties in
het kader van de in deze verordening bedoelde regelingen;
g) de doeltreffendheid van de werkzaamheden van het Bureau
met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
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3.
Alle instellingen die aan de gedachtewisseling deelnemen
zorgen ervoor dat de gedachtewisseling geen inmenging in de
verrichting van lopende onderzoeken vormt.

27.3.2013

De directeur-generaal brengt het Comité van toezicht periodiek
op de hoogte van:
a) de gevallen waarin geen gehoor is gegeven aan de aanbeve
lingen van de directeur-generaal;

4.
De instellingen die aan de gedachtewisseling deelnemen,
houden in hun optreden rekening met de in de gedachtewisse
ling naar voren gebrachte standpunten. De directeur-generaal
verstrekt in de in artikel 17, lid 4, bedoelde verslagen informatie
over de eventuele door het Bureau ondernomen actie.

b) de gevallen waarin informatie is doorgegeven aan de gerech
telijke autoriteiten van de lidstaten;

Artikel 17

c) de duur van onderzoeken overeenkomstig artikel 7, lid 8.

Directeur-generaal
1.
Het Bureau staat onder leiding van een directeur-generaal.
De directeur-generaal wordt door de Commissie aangesteld
overeenkomstig de in lid 2 vermelde procedure. De ambtster
mijn van de directeur-generaal bedraagt zeven jaar; deze termijn
kan niet worden verlengd.

6.
De directeur-generaal kan schriftelijk de uitoefening van
bepaalde van zijn taken uit hoofde van artikel 5, artikel 7, lid
2, artikel 11, lid 7, en artikel 12, lid 2, aan een of meer per
soneelsleden van het Bureau delegeren, waarin de voorwaarden
en grenzen van deze delegatie zijn vastgesteld.

2.
Met het oog op de aanstelling van een nieuwe directeurgeneraal maakt de Commissie in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie een oproep tot het indienen van sollicitaties bekend.
Deze bekendmaking vindt plaats uiterlijk zes maanden vóór het
verstrijken van de ambtstermijn van directeur-generaal die de in
functie is. De Commissie stelt, na een gunstig advies van het
Comité van toezicht over de door de Commissie toegepaste
selectieprocedure, de lijst op van de kandidaten die over de
nodige kwalificaties beschikken. De Commissie benoemt de di
recteur-generaal na overleg met het Europees Parlement en de
Raad.

7.
De directeur-generaal stelt een mechanisme in voor in
terne advisering en controle, mede omvattende een wettigheid
stoetsing, onder meer met betrekking tot de eerbiediging van de
procedurewaarborgen en de grondrechten van de betrokken
personen en van het nationale recht van de betrokken lidstaten,
waarbij in het bijzonder wordt gelet op artikel 11, lid 2.

3.
De directeur-generaal vraagt noch aanvaardt van welke
regering, instelling, orgaan of instantie dan ook instructies
voor de vervulling van zijn taken met betrekking tot het openen
en uitvoeren van externe en interne onderzoeken of met be
trekking tot het opstellen van de verslagen naar aanleiding van
die onderzoeken. Indien de directeur-generaal van oordeel is dat
een maatregel van de Commissie zijn onafhankelijkheid aantast,
stelt hij het Comité van toezicht onmiddellijk darvan in kennis
en beslist hij of hij bij het Hof van Justitie beroep tegen de
Commissie instelt.
4.
De directeur-generaal brengt regelmatig verslag uit aan het
Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer
over de resultaten van de door het Bureau verrichte onderzoe
ken, de actie die naar aanleiding daarvan is ondernomen en de
problemen die daarbij zijn gerezen, onder eerbiediging van het
vertrouwelijk karakter van die onderzoeken, de wettelijke rech
ten van de betrokken personen en informanten en, in voor
komend geval, de nationale procesrechtelijke bepalingen.
5.
De directeur-generaal bepaalt elk
jaarlijkse beheersplan de prioriteiten
Bureau inzake onderzoeken, en legt
Comité van toezicht voor alvorens ze

8.
De directeur-generaal stelt richtsnoeren betreffende onder
zoeksprocedures vast ten behoeve van de personeelsleden van
het Bureau. Die richtsnoeren zijn in overeenstemming met deze
verordening en hebben onder meer betrekking op:
a) de verrichting van onderzoeken,
b) de procedurewaarborgen,
c) nadere details inzake interne advies- en controleprocedures,
met inbegrip van de wettigheidstoetsing,
d) gegevensbescherming.
Deze richtsnoeren en eventuele wijzigingen daarvan worden
vastgesteld nadat het Comité van toezicht in de gelegenheid is
gesteld daarover zijn oordeel te geven, en worden vervolgens ter
informatie toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie en ter bekendmaking op de website van het
Bureau gepubliceerd in de officiële talen van de instellingen
van de Unie.

jaar in het kader van het
van het beleid van het
die prioriteiten aan het
bekend te maken.

9.
Voordat de Commissie een tuchtmaatregel tegen de direc
teur-generaal neemt, raadpleegt zij het Comité van toezicht.

De directeur-generaal brengt het Comité van toezicht periodiek
op de hoogte van de activiteiten en de uitoefening van de
onderzoekstaak van het Bureau, alsmede van de naar aanleiding
van onderzoeken ondernomen acties.

Over tuchtmaatregelen tegen de directeur-generaal neemt de
Commissie een met redenen omkleed besluit dat zij ter infor
matie aan het Europees Parlement, de Raad en het Comité van
toezicht doet toekomen.
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10.
Enige verwijzing naar de "directeur" van het Bureau in
teksten van juridische aard wordt gelezen als een verwijzing
naar de directeur-generaal.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als ver
wijzingen naar deze verordening en worden gelezen in samen
hang met de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 18

Artikel 21

Financiering

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De totale begrotingskredieten voor het Bureau, het Comité van
toezicht met zijn secretariaat daaronder begrepen, worden opge
voerd op een speciaal begrotingsonderdeel binnen de afdeling
Commissie van de algemene begroting van de Unie, en worden
in detail vermeld in een bijlage bij die afdeling.

1.
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van
de maand volgende op die van haar bekendmaking in het Pu
blicatieblad van de Europese Unie.

De personeelsformatie van het Bureau, het secretariaat van het
Comité van toezicht daaronder begrepen, wordt als bijlage aan
de personeelsformatie van de Commissie gehecht.
Artikel 19
Evaluatieverslag
Uiterlijk op … (*) dient de Commissie bij het Europees Parle
ment en de Raad een evaluatieverslag in over de toepassing van
deze verordening. Dat verslag gaat vergezeld van een advies van
het Comité van toezicht en vermeldt of deze verordening wij
ziging behoeft.
Artikel 20
Intrekking
Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999 worden ingetrokken.

2.
Artikel 15, lid 3, is van toepassing op de duur van de
ambtstermijn van de leden van het Comité van toezicht die in
functie zijn op de datum van inwerkingtreding van deze ver
ordening. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze ver
ordening gaat de voorzitter van het Europees Parlement over tot
aanwijzing, bij loting, van twee leden van het Comité van toe
zicht van wie de taken, in afwijking van het bepaalde in arti
kel 15, lid 3, eerste zin, zullen eindigen bij het verstrijken van
de eerste 36 maanden van hun ambtstermijn. Twee nieuwe
leden worden automatisch benoemd voor een ambtstermijn
van vijf jaar, ter vervanging van de aftredende leden op basis
en in de volgorde van de lijst van artikel 1, lid 2, van Besluit
2012/45/EU, Euratom van het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie van 23 januari 2012 betreffende de benoeming
van de leden van het Comité van toezicht van het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (1). Die nieuwe leden zijn
de eerste twee personen van wie de naam op die lijst voorkomt.
3.
De derde zin van artikel 17, lid 1, is van toepassing op de
duur van de ambtstermijn van de directeur-generaal die in func
tie is op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te …,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

…

…

(*) 4 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(1) PB L 26 van 28.1.2012, blz. 30.
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BIJLAGE I
INGETROKKEN VERORDENINGEN (ALS BEDOELD IN ARTIKEL 20)
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1)
Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad
(PB L 136 van 31.5.1999, blz. 8)
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BIJLAGE II
CONCORDANTIETABEL
Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 1

Artikel 1, lid 2

—

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 4

—

Artikel 1, lid 5

—

Artikel 2, punt 1

—

Artikel 2, punt 2

—

Artikel 2, punt 3

Artikel 2

Artikel 2, punt 4

—

Artikel 2, punt 5

—

Artikel 2, punt 6

—

Artikel 2, punt 7

Artikel 3, eerste alinea

Artikel 3, lid 1, eerste alinea

Artikel 3, tweede alinea

Artikel 3, lid 1, tweede alinea

—

Artikel 3, lid 2

—

Artikel 3, lid 3, tweede alinea

—

Artikel 3, lid 3, derde alinea

—

Artikel 3, lid 4

—

Artikel 3, lid 5

—

Artikel 3, lid 6

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 2

Artikel 4, lid 3, eerste alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3, tweede alinea

—

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 4, eerste zin

—

Artikel 4, lid 5

Artikel 4, lid 5, eerste alinea

Artikel 4, lid 6, eerste alinea

—

Artikel 4, lid 6, tweede alinea

Artikel 4, lid5, tweede alinea

Artikel 4, lid 6, derde alinea

Artikel 4, lid 6, onder a)

Artikel 4, lid 7
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Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999

27.3.2013

Deze verordening

Artikel 4, lid 6, onder b)

—

—

Artikel 4, lid 8

—

Artikel 5, lid 1

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 5, lid 2, eerste alinea

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 5, lid 2, tweede alinea

—

Artikel 5, lid 3

—

Artikel 5, lid 4

—

Artikel 5, lid 5

—

Artikel 5, lid 6

—

Artikel 6

Artikel 6, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 6, lid 2

Artikel 7, lid 2, eerste zin

Artikel 6, lid 3

Artikel 7, lid 2, tweede zin

Artikel 6, lid 4

Artikel 3, lid 3, eerste alinea

—

Artikel 7, lid 4

Artikel 6, lid 5

Artikel 7, lid 5

Artikel 6, lid 6

Artikel 7, lid 3

—

Artikel 7, lid 6

—

Artikel 7, lid 7

—

Artikel 7, lid 8

Artikel 7, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 7, lid 2

Artikel 8, lid 2

Artikel 7, lid 3

Artikel 8, lid 3

—

Artikel 9

Artikel 8, lid 1

Artikel 10, lid 1

Artikel 8, lid 2, eerste alinea

Artikel 10, lid 2

Artikel 8, lid 2, tweede alinea

—

Artikel 8, lid 3

—

Artikel 8, lid 4

—

—

Artikel 10, lid 4

—

Artikel 10, lid 5

Artikel 9, lid 1

Artikel 11, lid 1, eerste alinea

—

Artikel 11, lid 1, tweede alinea

Artikel 9, lid 2

Artikel 11, lid 2

Artikel 9, lid 3

Artikel 11, lid 3

NL
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Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999

C 89 E/19

Deze verordening

Artikel 9, lid 4

Artikel 11, lid 4

—

Artikel 11, lid 5

—

Artikel 11, lid 6

—

Artikel 11, lid 7

—

Artikel 11, lid 8

Artikel 10, lid 1

Artikel 12, lid 1

Artikel 10, lid 2

Artikel 12, lid 2, eerste alinea

—

Artikel 12, lid 2, tweede alinea

—

Artikel 12, lid 2, derde alinea

Artikel 10, lid 3

Artikel 4, lid 4, tweede zin

—

Artikel 12, lid 3

—

Artikel 12, lid 4

—

Artikel 13

—

Artikel 14

Artikel 11, lid 1, eerste alinea

Artikel 15, lid 1, eerste alinea

—

Artikel 15, lid 1, tweede alinea

Artikel 11, lid 1, tweede alinea

Artikel 15, lid 1, derde alinea

—

Artikel 15, lid 1, vierde alinea

—

Artikel 15, lid 1, vijfde alinea

Artikel 11, lid 2

Artikel 15, lid 2, eerste alinea

—

Artikel 15, lid 2, tweede alinea

Artikel 11, lid 3

Artikel 15, lid 3

Artikel 11, lid 4

Artikel 15, lid 4

—

Artikel 15, lid 5

—

Artikel 15, lid 6

Artikel 11, lid 5

Artikel 15, lid 7

Artikel 11, lid 6

Artikel 15, lid 8

Artikel 11, lid 7

Artikel 17, lid 5, derde alinea

Artikel 11, lid 8

Artikel 15, lid 9

—

Artikel 16

Artikel 12, lid 1

Artikel 17, lid 1

Artikel 12, lid 2

Artikel 17, lid 2

Artikel 12, lid 3, eerste alinea

Artikel 17, lid 3

Artikel 12, lid 3, tweede alinea

Artikel 17, lid 4
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Verordening (EG) nr. 1073/1999 en Verordening (Euratom)
nr. 1074/1999

27.3.2013

Deze verordening

Artikel 12, lid 3, derde alinea

Artikel 10,lid 3

—

Artikel 17, lid 5, eerste alinea

—

Artikel 17, lid 5, tweede alinea

—

Artikel 17, lid 6

—

Artikel 17, lid 7

—

Artikel 17, lid 8

Artikel 12, lid 4, eerste zin

Artikel 17, lid 9, eerste alinea

Artikel 12, lid 4, tweede zin

Artikel 17, lid 9, tweede alinea

—

Artikel 17, lid 10

Artikel 13

Artikel 18

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 19

—

Artikel 20

Artikel 16

Artikel 21, lid 1

—

Artikel 21, lid 2

—

Artikel 21, lid 3

—

Bijlage I

—

Bijlage II
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MOTIVERING VAN DE RAAD
I.

INLEIDING

De Commissie diende op 5 juli 2006 haar voorstel in voor een verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende onderzoeken door het Euro
pees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (1).
Het Europees Parlement stelde zijn standpunt in eerste lezing vast en nam de bijbehorende wetgevings
resolutie aan tijdens de plenaire vergadering van 20 november 2008 (2).
De Commissie verspreidde op 6 juli 2010 een discussienota over de hervorming van OLAF (3), met het
doel overeenkomsten en verschillen tussen de standpunten van het Europees Parlement en de Raad over
het oorspronkelijke Commissievoorstel in kaart te brengen en een consensus over de voornaamste
probleempunten te bereiken.
In het verlengde van de grondige gedachtewisseling in de Groep fraudebestrijding maakte de Raad op
6 december 2010 conclusies over de discussienota van de Commissie bekend (4).
Vervolgens nam de Commissie op 18 maart 2011 een gewijzigd voorstel aan voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/1999 betreffende
onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening
(Euratom) nr. 1074/1999.
Het Europees Parlement stelde op basis van het gewijzigde Commissievoorstel zijn onderhandelings
mandaat vast door zijn standpunt in eerste lezing over het oorspronkelijke Commissievoorstel te
bevestigen.
De Europese Rekenkamer bracht advies uit op 12 juli 2011 (5), en de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming op 1 juni 2011 (6).
Overeenkomstig de punten 16, 17 en 18 van de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van
uitvoering van de medebeslissingsprocedure (7) voerde het voorzitterschap op basis van een mandaat
van het Comité van permanente vertegenwoordigers (8) van oktober 2011 tot en met juni 2012
informele tripartiete onderhandelingen met het Europees Parlement; deze hadden tot doel in de fase
van het standpunt van de Raad in eerste lezing tot overeenstemming te komen.
Het Comité van permanente vertegenwoordigers fiatteerde op 25 juli 2012 de compromistekst waarover
tijdens de laatste informele dialoogbijeenkomst op 8 juni overeenstemming was bereikt. Deze over
eenstemming werd op 8 oktober 2012 ook bevestigd door de Commissie begrotingscontrole (BUDG)
van het Europees Parlement, waarna haar voorzitter de voorzitter van het Comité van permanente
vertegenwoordigers schriftelijk bevestigde dat, indien de Raad die tekst aanneemt, hij de plenaire ver
gadering zal aanbevelen om het standpunt van de Raad in eerste lezing zonder amendementen te
aanvaarden.
Ten slotte bevestigde de Raad op 4 december het politiek akkoord over de overeengekomen tekst (doc.
16546/12 en 12735/12 ADD1).
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

Doc. 11281/06.
Doc. 15961/08.
Doc. SEC(2010) 859.
Doc. 16833/10.
PB C 254 van 30.08.2011, blz. 1.
PB C 279 van 23.9.2011, blz. 11.
PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.
Doc. 12140/11 ADD 1.
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II. DOEL VAN HET VOORSTEL

De verordening heeft tot doel Verordening (EG) nr. 1073/1999, de basisverordening die de onderzoeken
door OLAF regelt, te wijzigen.
Het voorstel beoogt voornamelijk om OLAF onafhankelijker te maken, de onderzoeken van OLAF
doelmatiger en effectiever te maken en de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de verschillende
instellingen en autoriteiten die een rol spelen in de diverse onderzoeksstadia, te verbeteren.
III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

Het Europees Parlement en de Raad hebben, uitgaande van het gewijzigde Commissievoorstel, onder
handelingen gevoerd teneinde in de fase van het standpunt van de Raad in eerste lezing tot overeen
stemming te komen.
In de tripartiete onderhandelingen stonden met name de onderstaande onderwerpen centraal, en de tekst
van het standpunt van de Raad is een volledige weergave van het compromis tussen beide wetgevers,
zoals dit in juli 2012 door het Comité van permanente vertegenwoordigers is onderschreven en in
oktober 2012 door de Commissie BUDG is goedgekeurd.
Onderzoeksprocedures
Er werden nadere bepalingen betreffende de taken en de opdrachten van de diverse belanghebbenden bij
het openen, het voeren en het sluiten van de onderhandelingen van het OLAF geformuleerd. Voorts
kwamen de medewetgevers overeen dat de directeur-generaal van OLAF een mechanisme voor interne
advisering en controle zal instellen, dat een wettigheidstoetsing omvat.
Rol van de directeur-generaal van OLAF
De taken, de opdrachten en het werkterrein van de directeur-generaal van het OLAF werden explicieter
omschreven, waarbij de stand werd opgemaakt van de huidige praktijk en beoogd werd de procedures te
stroomlijnen, transparanter te maken en in te korten. Teneinde de onafhankelijkheid van OLAF te
vergroten, is de één maal hernieuwbare ambtstermijn van vijf jaar vervangen door een niet-hernieuwbare
ambtstermijn van zeven jaar.
Specifieke opgave van de geldende procedurewaarborgen
Overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de EU werden de procedurele rechten van de
personen die het voorwerp uitmaken van een onderzoek door OLAF, de getuigen en de informanten in
de verordening nader omschreven en verder aangescherpt ten opzichte van de courante praktijk in de
EU-organen.
Rol van het Comité van toezicht
De hoofdopdracht van het Comité van toezicht - ervoor zorgen dat OLAF zijn opdracht volledig
onafhankelijk uitvoert - werd bevestigd. Voorts werd het Comité van toezicht gemachtigd om er naast
zijn huidige opdrachten op toe te zien dat de procedurewaarborgen worden toegepast. Met betrekking
tot de ambtstermijn hebben de medewetgevers, teneinde de continuïteit van het optreden van het
Comité van toezicht te garanderen, besloten de ambtstermijn vast te stellen op vijf jaar en in een
gespreide vervanging van de leden te voorzien.
Doorstroming van gegevens en samenwerkingsregelingen
De voorschriften werden verbeterd opdat gegevens tussen OLAF en de EU-instellingen, organen en
instanties, alsmede met de bevoegde instanties van de lidstaten, in de diverse onderzoeksstadia sneller
en doeltreffender kunnen worden uitgewisseld. Er werden duidelijker rapportageprocedures geformu
leerd, in het bijzonder over de follow-up van de aanbevelingen van de directeur-generaal van OLAF.
Voorts werd overeengekomen dat de lidstaten een dienst zullen aanwijzen ("de coördinatiedienst fraude
bestrijding") met het oog op een efficiëntere samenwerking en gegevensuitwisseling met OLAF.
Voorts hebben de medewetgevers in de verordening OLAF duidelijk de mogelijkheid geboden admini
stratieve regelingen overeen te komen met Europol, Eurojust, de bevoegde instanties van derde landen en
internationale organisaties.
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Gedachtewisseling
Overeengekomen werd dat de directeur-generaal van OLAF, het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie op geregelde tijdstippen van gedachten zullen wisselen. Deze bijeenkomsten op politiek
niveau moeten onder meer gaan over de strategische prioriteiten van het beleid van OLAF inzake
onderzoeken en de doeltreffendheid van zijn werkzaamheden met betrekking tot de uitoefening van
zijn mandaat, zonder dat op enigerlei wijze afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid van OLAF
bij het verrichten van zijn onderzoeken.
Toegang tot informatie in databases voordat een onderzoek wordt ingesteld
Het recht van OLAF op onmiddellijke toegang zonder voorafgaande waarschuwing tot alle informatie in
het bezit van EU-instellingen, organen en instanties werd uitgebreid tot de fase voorafgaand aan de
opening van een onderzoek opdat het kan beoordelen of vermoedens op feitelijke gronden gebaseerd
zijn.
IV. CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad in eerste lezing geeft het compromis weer dat tijdens de onderhandelingen
tussen de Raad en het Europees Parlement, met steun van de Commissie, is bereikt. Dit compromis werd
bevestigd in een brief van de CONT-voorzitter aan de voorzitter van het Comité van permanente
vertegenwoordigers d.d. 12 oktober 2012. In deze brief laat de CONT-voorzitter weten dat hij de leden
van zijn commissie en vervolgens de plenaire vergadering zal aanbevelen het standpunt van de Raad in
eerste lezing zonder amendementen aan te nemen tijdens de tweede lezing door het Europees Parlement,
na toetsing door de juristen-vertalers van beide instellingen.
De Raad is van oordeel dat zijn standpunt in eerste lezing een evenwichtig pakket vormt en dat de
nieuwe verordening, zodra deze is aangenomen, een belangrijke bijdrage zal leveren tot een betere
bescherming van de financiële belangen van de Unie en de bestrijding van fraude, corruptie en elke
andere onwettige activiteit waardoor deze belangen worden geschaad.
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Verklaring van de Commissie
"De Commissie bevestigt dat het Bureau heeft verklaard dat het te allen tijde zal handelen in overeen
stemming met Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie en het
Statuut van de leden van het Europees Parlement, onder volledige eerbiediging van de vrijheid en onafhan
kelijkheid van de leden, als bepaald in artikel 2 van het Statuut."

Verklaring van de Commissie
"De Commissie wenst de huidige bevoegdheden van de directeur-generaal van het Europees Bureau voor
fraudebestrijding inzake de vaststelling van de voorwaarden en wijze van aanwerving bij het Bureau, met
name die betreffende de duur van de overeenkomsten en de verlenging ervan, te handhaven."

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
"Wanneer het Europees Parlement, de Raad en de Commissie nieuwe leden van het nieuwe Comité van
toezicht benoemen, benoemen zij tevens de leden die bij de eerstkomende gedeeltelijke vervanging in dienst
zullen treden."
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